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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

TMHMA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Το υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας τόσο λόγω της ίδιας της  

φύσης των σπουδών ψυχολογίας όσο και της εγκαθιδρυμένης «ζωντανής» σχέσης των 

διδασκόντων με τους φοιτητές όλα τα χρόνια λειτουργίας του, δεν μπορεί να υπηρετηθεί με 

τρόπο λειτουργικό αποκλειστικά με εξ αποστάσεως εργαλεία. Έχοντας, ωστόσο, πλήρη 

επίγνωση του ρόλου τους, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τις 

φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος στις δύσκολες αυτές στιγμές, με οποιοδήποτε 

τρόπο και τεχνολογικό μέσο έχουν στη διάθεσή τους ενώ θα μεριμνήσουν με όλα τα δυνατά 

μέσα να καλλιεργηθεί η εκπαιδευτική σχέση. Η ελπίδα όλων είναι ότι η όποια αίσθηση 

«κανονικότητας» θα προσφέρει το Τμήμα μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα αποδειχθεί πολύτιμη 

ώστε να ξεπεραστεί η δυσχερής κατάσταση και το Τμήμα να επανέλθει γρήγορα στο φυσικό 

χώρο του Πανεπιστημίου συνεχίζοντας να υπηρετεί το αγαθό της Δημόσιας Ανώτατης 

Παιδείας. 

Το Τμήμα Ψυχολογίας υπογραμμίζει την ανησυχία του και για τις δυνητικά αρνητικές  

επιπτώσεις μιας λύσης «ανάγκης» η οποία σχεδιάστηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και 

αναγκάζει τους διδάσκοντες/διδάσκουσες να αξιοποιήσουν επικουρικές εκπαιδευτικές 

μεθόδους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν πάντα αποτελεσματικά  ως  μέσα 

«υποκατάστασης»  της δια ζώσης διδασκαλίας και της ακαδημαϊκής αλληλεπίδρασης.  Για 

αυτόν ακριβώς το λόγο,  μία  πιθανή επέκταση του προσωρινού αυτού μέτρου, χωρίς να 

υφίστανται οι παρούσες έκτακτες συνθήκες, θα έβρισκε αντίθετους τους/τις 

διδάσκοντες/διδάσκουσες του Τμήματος με το σκεπτικό ότι αυτό θα έπληττε  το κύρος και την 

ποιότητα των Σπουδών στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. 

 

Με δεδομένα όσα αναφέρονται στο προοίμιο του παρόντος κανονισμού και σε εφαρμογή της 

427ης/19.3.2020 απόφασης της Τακτικής Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος θα πραγματοποιείται  με την 

εξ αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα 

με το παρακάτω ενδεικτικό πλαίσιο λειτουργίας και ειδικότερα: 

 

➢ Για τα μεταπτυχιακά μαθήματα (πλην εργαστηριακών μαθημάτων που απαιτούν 

φυσική παρουσία, εκτός αν μπορούν να τροποποιηθούν κατάλληλα), επιτρέπεται η 
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σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των υπηρεσιών Webex, Zoom, 

Skype ή άλλης πλατφόρμας που 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. 

 

➢ Για τα προπτυχιακά μαθήματα (πλην εργαστηριακών μαθημάτων που απαιτούν φυσική 

παρουσία, εκτός αν μπορούν να τροποποιηθούν κατάλληλα), επιτρέπεται 

• η σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των υπηρεσιών Webex, Zoom ή 

Skype ή άλλης πλατφόρμας που 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, 

• η ασύγχρονη διδασκαλία με αναρτήσεις στον επίσημο ιστότοπο του μαθήματος 

(πλατφόρμα e-learn ή άλλη πλατφόρμα που θα αποκτηθεί από το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου ΤΠΕ-ΠΚ), και η οποία πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στοιχείο σύγχρονης διδασκαλίας. Ειδικότερα, η 

ασύγχρονη διδασκαλία περιλαμβάνει αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που 

προσφέρονται (π.χ. σύντομα κουίζ, online τεστ, κλπ) καθώς και ανάρτηση  

o υποχρεωτικά: οδηγιών μελέτης, εποπτικού υλικού ή/και σημειώσεων 

o προαιρετικά: ηχογραφημένων (podcast) ή μαγνητο- σκοπημένων 

(video) διαλέξεων 

κατανεμημένων ανά εβδομάδα και με διαθεσιμότητα του διδάσκοντα να απαντά σε 

ερωτήσεις εξ αποστάσεως μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο τριών ωρών, το οποίο 

δηλώνεται και ανακοινώνεται στο e-learn. Η τρίωρη τηλεσυνεργασία λογίζεται ως 

στοιχείο σύγχρονης διδασκαλίας του μαθήματος. 

• ο συνδυασμός της σύγχρονης με την ασύγχρονη διδασκαλία, τηρουμένων των 

προδιαγραφών που ορίζονται παραπάνω. 

 

➢ Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Κατάτμηση της ύλης ανά εβδομάδα 

• Ρητά δηλωμένοι μαθησιακοί στόχοι 

• Σαφείς οδηγίες μελέτης του αναρτώμενου εκπαιδευτικού υλικού 

• Προσαρμογή της διδακτέας ύλης σύμφωνα με τα οριζόμενα ECTS για κάθε μάθημα. 
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➢ Κάθε εβδομαδιαίο εξ αποστάσεως μάθημα που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

παραπάνω «υποκαθιστά» για όσο διάστημα ισχύουν οι τρέχουσες συνθήκες 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. 

 

➢ Οι διδάσκοντες και διδάσκουσες 

• δηλώνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με τη χρήση του ανάλογου 

εντύπου σε τακτό χρόνο στη Γραμματεία του Τμήματος (με κοινοποίηση 

στον/στην Πρόεδρο του Τμήματος) τις επιλογές τους για την πραγματοποίηση 

των μαθημάτων τους και τον χρονικό προγραμματισμό τους. Σε κάθε 

περίπτωση, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες αναλαμβάνουν υποχρέωση 

εβδομαδιαίας παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης   

• συντάσσουν σχετικές ανακοινώσεις προς τους/τις φοιτητές/τριες τις οποίες 

αναρτούν στο e-learn.  

 

➢ Για την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης των εξ αποστάσεως μαθημάτων σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό: 

• για τη σύγχρονη διδασκαλία, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες τηρούν 

δεδομένα για την έναρξη και λήξη του μαθήματος. Τα ως άνω δεδομένα 

βρίσκονται στη διάθεση των διευθυντών/τριών ΠΜΣ για τα οικεία μαθήματα, 

καθώς και του/της Προέδρου του Τμήματος.  

• για την ασύγχρονη διδασκαλία, οι διδάσκοντες έχουν την ευθύνη της 

ενημέρωσης της πλατφόρμας e-learn, όπως αυτή πραγματοποιείται και στη διά 

ζώσης διδασκαλία, και είναι στη διάθεση του/της Προέδρου του τμήματος ή 

του διευθυντή/διευθύντριας του ΠΜΣ για ενημέρωση σε περίπτωση που αυτό 

χρειαστεί.  

 

➢ Ενδεικτικές πρακτικές για την ασύγχρονη διδασκαλία είναι οι ακόλουθες: 

• Κατάτμηση της εβδομαδιαίας ύλης σε μικρότερες ενότητες με ευκρινείς στόχους 

• Λέξεις-κλειδιά για κάθε ενότητα 
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• Ποικιλία στο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενο, παρουσιάση power point, 

ντοκιμαντέρ, μαγνητοσκοπημένη ή ηχογραφημένη διάλεξη, ιστοσελίδα, 

περαιτέρω βιβλιογραφία) 

• Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για τους/τις φοιτητές/τριες (η πλατφόρμα e-learn δίνει 

τη δυνατότητα για τη δημιουργία κουίζ) 

 

➢ Η «υποκατάσταση» της διδασκαλίας με φυσική παρουσία από την εξ αποστάσεως 

διδασκαλία, όπως ορίζεται παραπάνω, ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

εφαρμόζεται η αναστολή του διδακτικού έργου με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, και μόνο κατά το διάστημα αυτό.   

 

 

 

 

 


