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Κανονισμός Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας  

του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 

 του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ΦΕΚ Α 55 (11/3/2020), επιτρέπεται 

και  ενθαρρύνεται  ισχυρά  η  εξ  αποστάσεως  διδασκαλία  προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών 

μαθημάτων  σε  όλα  τα  Προγράμματα  Σπουδών  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ειδικότερα: 

 

1. Για τα μεταπτυχιακά μαθήματα επιτρέπεται η σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη 

(με χρήση των υπηρεσιών EClass, Microsoft Teams, BigBlueButton, Webex, Zoom, Skype 

ή άλλης κατάλληλης πλατφόρμας που θα επιλεγεί από το Τμήμα ή θα υποδειχθεί από το 

Κέντρο ΤΠΕ του Π.Κ.) στο πλαίσιο του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος και μέσα στο 

χρονικό  πλαίσιο  που  είχε  ορισθεί  για  τη  διδασκαλία  με  φυσική  παρουσία  ή  όπως 

ενδεχομένως τροποποιηθεί. 

 

2. Για τα προπτυχιακά μαθήματα επιτρέπεται: 

α) η σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη  (με χρήση των υπηρεσιών EClass, 

Microsoft  Teams,  BigBlueButton,  Webex,  Zoom,  Skype  ή  άλλης  κατάλληλης 

πλατφόρμας που θα επιλεγεί από το Τμήμα ή θα υποδειχθεί από το Κέντρο ΤΠΕ 

του  Π.Κ.)  στο  πλαίσιο  του  ισχύοντος  ωρολογίου  προγράμματος  δηλαδή  σε 

εβδομαδιαία  βάση  και  μέσα  στο  χρονικό  πλαίσιο  που  είχε  ορισθεί  για  τη 

διδασκαλία με φυσική παρουσία ή όπως ενδεχομένως τροποποιηθεί. Η σύγχρονη 

διδασκαλία προτιμάται όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών και η φύση 

της διδασκαλίας (διάλεξη, σεμινάριο κλπ.) την καθιστούν εφικτή. 

β)  η  ασύγχρονη  διδασκαλία  με  αναρτήσεις  στον  επίσημο  ιστότοπο  του 

μαθήματος  (EClass,  studentσweb,  elearn,  Microsoft  Teams,  Webex  ή  άλλη 

κατάλληλη πλατφόρμα που θα επιλεγεί από το Τμήμα ή θα υποδειχθεί από το 

Κέντρο  ΤΠΕ  του  Π.Κ.).  Η  ασύγχρονη  διδασκαλία  πρέπει  οπωσδήποτε  να 

περιλαμβάνει  τουλάχιστον  ένα  στοιχείο  σύγχρονης  διδασκαλίας.  Όλο  το 

αναρτημένο υλικό θα πρέπει να είναι κατανεμημένο ανά εβδομάδα. Ειδικότερα, 

η ασύγχρονη διδασκαλία περιλαμβάνει:  

 

i. υποχρεωτικά: οδηγίες μελέτης, εποπτικό υλικό ή/και σημειώσεις. 

 

ii. υποχρεωτικά:  τηλεσυνεργασία,  δηλαδή  διαθεσιμότητα  του 

διδάσκοντα ή της διδάσκουσας σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να 
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απαντά σε ερωτήσεις εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, και μέσα 

στο  χρονικό πλαίσιο που είχε ορισθεί  για  τη διδασκαλία με φυσική 

παρουσία  ή  όπως  ενδεχομένως  τροποποιηθεί.  Το  πλαίσιο  αυτό 

ορίζεται  και  δηλώνεται  από  τον  διδάσκοντα ή  την  διδάσκουσα,  και 

ανακοινώνεται  στο  studentsweb  ή  σε  άλλη  πλατφόρμα  που 

υποστηρίζει  το  Τμήμα.  Η  τηλεσυνεργασία  λογίζεται  ως  στοιχείο 

σύγχρονης διδασκαλίας του μαθήματος. 

 

iii. προαιρετικά: ηχογραφημένες (podcast) ή μαγνητοσκοπημένες (video) 

διαλέξεις,  

 

γ) ο συνδυασμός της σύγχρονης με την ασύγχρονη διδασκαλία, τηρουμένων των 

προδιαγραφών που ορίζονται παραπάνω.  

 

3. Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, και  ιδιαίτερα για την ασύγχρονη διδασκαλία,   θα 

πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:  

o Κατάτμηση της ύλης ανά εβδομάδα. 

o Ρητά δηλωμένοι μαθησιακοί στόχοι. 

o Σαφείς οδηγίες μελέτης του αναρτώμενου εκπαιδευτικού υλικού. 

o Προσαρμογή  της  διδακτέας  ύλης  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  ECTS  για  κάθε 

μάθημα. 

 

4. Κάθε  εβδομαδιαίο  εξ  αποστάσεως  μάθημα  που  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τα 

παραπάνω υποκαθιστά ένα αντίστοιχο μάθημα με φυσική παρουσία. Για όσα μαθήματα 

δεν  πραγματοποιηθούν  εξ  αποστάσεως,  και  μόνο  για  τα  μαθήματα  αυτά,  ισχύει  η 

υποχρέωση αναπλήρωσής τους με φυσική παρουσία.  

 

5. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες  

o δηλώνουν σε τακτό χρόνο στη Γραμματεία του Τμήματος (με κοινοποίηση στον 

Πρόεδρο  του  Τμήματος)  τις  επιλογές  τους  για  την  πραγματοποίηση  των 

μαθημάτων τους και τον χρονικό προγραμματισμό τους.  Σε κάθε περίπτωση, 

οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες αναλαμβάνουν υποχρέωση εβδομαδιαίας 

παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

o συντάσσουν σχετικές ανακοινώσεις προς τους φοιτητές και  τις αποστέλλουν 

στη  Γραμματεία  (με  κοινοποίηση  στον Πρόεδρο  του  Τμήματος)  προς  άμεση 

ανάρτηση στο studentsweb ή κοινοποίηση στους φοιτητές με άλλο κατάλληλο 

τρόπο.  
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6. Για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης των εξ αποστάσεως μαθημάτων σύμφωνα 

με  τις  προδιαγραφές  που  τίθενται  στον  παρόντα  Κανονισμό  συνιστώνται  οι 

ακόλουθες διαδικασίες:  

 

o για  τη  σύγχρονη  διδασκαλία,  οι  διδάσκοντες  και  οι  διδάσκουσες  τηρούν 

δεδομένα  για  την  έναρξη  και  λήξη  του  μαθήματος  και  τον  αριθμό  των 

συμμετεχόντων/ουσών που παράγονται αυτόματα από  την  χρησιμοποιούμενη 

πλατφόρμα είτε προβαίνουν σε αποτύπωση οθόνης  (screen copy) στην έναρξη 

και στη λήξη του μαθήματος. Τα ως άνω δεδομένα βρίσκονται στη διάθεση των 

διευθυντών/τριών ΠΜΣ, για τα οικεία μαθήματα, καθώς και του/της Προέδρου 

της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών και του/της Προέδρου του Τμήματος.  

o για την ασύγχρονη διδασκαλία στα προπτυχιακά μαθήματα έχουν πρόσβαση και 

πιστοποιούν  την  πραγματοποίηση  των  αναρτήσεων  στις  επιλεγμένες 

πλατφόρμες  (EClass, Microsoft Teams, Webex, Zoom, elearn  κτλ)  σύμφωνα με 

τους  όρους  του  παρόντος  Κανονισμού  ο/η  Πρόεδρος  του  Τμήματος  και  ο/η 

Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Προπτυχιακών  Σπουδών.  Για  τα  μεταπτυχιακά 

μαθήματα  αντίστοιχα  έχουν  πρόσβαση  και  πιστοποιούν  την  πραγματοποίηση 

των αναρτήσεων στις επιλεγμένες πλατφόρμες (EClass, Microsoft Teams, Webex, 

Zoom, elearn  κτλ)  ο Πρόεδρος εκάστου ΠΜΣ και ο/η Πρόεδρος  της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.  

 

7. Καλές πρακτικές για την ασύγχρονη διδασκαλία, όχι υποχρεωτικές αλλά προτεινόμενες, 

είναι επίσης οι ακόλουθες: 

o Κατάτμηση της εβδομαδιαίας ύλης σε μικρότερες ενότητες με ευκρινείς στόχους. 

o Λέξεις‐κλειδιά για κάθε ενότητα. 

o Ποικιλία  στο  εκπαιδευτικό  υλικό  (κείμενο,  παρουσίαση  power  point, 

ντοκιμαντέρ,  μαγνητοσκοπημένη  ή  ηχογραφημένη  διάλεξη,  ιστοσελίδα, 

περαιτέρω βιβλιογραφία). 

o Ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης  για  τους/τις  φοιτητές/τριες  (η  πλατφόρμα 

elearn.uoc.gr δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία κουίζ). 

 

8. Η  υποκατάσταση  της  διδασκαλίας  με  φυσική  παρουσία  από  την  εξ  αποστάσεως 

διδασκαλία δεν είναι υποχρεωτική όταν δεν το επιτρέπει η φύση του μαθήματος, ύστερα 

από αιτιολογημένη έκθεση του διδάσκοντα. Ωστόσο, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες 

ενθαρρύνονται ισχυρά να την πραγματοποιήσουν, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η 

αναπλήρωση των μαθημάτων με φυσική παρουσία ενδέχεται να καταστεί ανέφικτη, και 

συνεπώς τα μαθήματα να χαθούν.  
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9. Η Διδακτική Άσκηση  (ΔΑΣ)  όλων  των  επιπέδων,  για  όσο  χρονικό  διάστημα  ισχύουν ή 

παρατείνονται τα οριζόμενα από την ΔΙα/ΓΠ.οικ.ΚΥΑ16838/10‐3‐2020 (ΦΕΚ 783/Β/10‐3‐

2020), δεν περιλαμβάνει διδασκαλίες ή παρακολουθήσεις διδασκαλιών από φοιτητές σε 

νηπιαγωγεία. Για αυτό το χρονικό διάστημα,  το περιεχόμενο, η μορφή των ΔΑΣ και οι 

υποχρεώσεις των φοιτητών, όπως ορίζονται από τον Οδηγό Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε., θα 

τροποποιηθούν και θα προσαρμοστούν  από τον κάθε διδάσκοντα/επόπτη, ενώ για τη 

διεξαγωγή  των  ΔΑΣ  θα  αξιοποιηθούν  μέσα  και  πρακτικές  της  εξ  αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

 

10. Ο  διδάσκων  έχει  τα  πνευματικά  δικαιώματα  για  το  σύνολο  του  περιεχομένου  του 

μαθήματος  με  εξ  αποστάσεως  διδασκαλία  συμπεριλαμβανομένων,  ενδεικτικά,  των 

κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών κλπ. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητώς η 

καταγραφή,  αναπαραγωγή,  αναδημοσίευση,  πώληση,  μετάδοση,  έκδοση,  εκτέλεση, 

αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα ή οπουδήποτε αλλού, μέρους ή όλου του 

περιεχομένου  ενός  εξ  αποστάσεως μαθήματος  χωρίς  τη  ρητή  προηγούμενη  έγγραφη 

συναίνεση του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι 

διατάξεις  του  Νόμου  4481/2017  περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας.  Για  το  σκοπό  αυτό, 

αναρτάται το κείμενο του Παραρτήματος Ι του παρόντος Κανονισμού στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος, καθώς και στην πλατφόρμα διεξαγωγής κάθε μαθήματος, προκειμένου 

να λάβουν γνώση οι φοιτητές. 

 

11. Η  υποκατάσταση  της  διδασκαλίας  με  φυσική  παρουσία  από  την  εξ  αποστάσεως 

διδασκαλία,  όπως  ορίζεται  παραπάνω,  ισχύει  αποκλειστικά  και  μόνο  για  το  χρονικό 

διάστημα,  κατά  το  οποίο  εφαρμόζεται  η  αναστολή  του  διδακτικού  έργου  με  φυσική 

παρουσία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λόγω Covid‐19.  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Αποδοχή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Περιεχομένου των 

Μαθημάτων με εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

 

Το σύνολο  του Περιεχομένου κάθε μαθήματος με εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, διαφανειών, 

γραφικών,  φωτογραφιών,  σχεδιαγραμμάτων,  απεικονίσεων,  βίντεο  και  γενικά  κάθε 
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είδους  αρχείων  αποτελεί  αντικείμενο  πνευματικής  ιδιοκτησίας  (copyright)  του 

διδάσκοντα ή της διδάσκουσας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί 

Πνευματικής  Ιδιοκτησίας,  με  εξαίρεση  τα  ρητώς  αναγνωρισμένα  και  αναφερόμενα 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων. 

 

Συνεπώς,  απαγορεύεται  ρητά  η  καταγραφή,  αναπαραγωγή,  αναδημοσίευση, 

πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα ή 

οπουδήποτε αλλού, μέρους ή όλου του περιεχομένου ενός εξ αποστάσεως μαθήματος 

χωρίς  τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας. 

Κατ'  εξαίρεση,  επιτρέπεται  η  παρακολούθηση  και  μόνο  του  περιεχομένου  ενός 

μαθήματος σε ηλεκτρονική συσκευή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη, 

εκπαιδευτικούς  σκοπούς),  η  παρακολούθηση  δε  αυτή  δεν  σημαίνει  καθ'  οιονδήποτε 

τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Η  είσοδος  ενός  φοιτητή  ή  μίας  φοιτήτριας  στην  πλατφόρμα  διεξαγωγής  του 

μαθήματος με εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 

παραπάνω. 


