Σχολή Επιστημών της Αγωγής
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
Ιστοσελίδα: http://deanedc.uoa.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά.
Δεδομένων των συνθηκών και με βάση τα συνολικότερα μέτρα τα οποία λαμβάνονται
από το Πανεπιστήμιό μας και την Πολιτεία, η Σχολή μας προγραμματίζει τη συνέχιση
του εκπαιδευτικού και διδακτικού της έργου μέσω ασύγχρονης και σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθούν οι ακόλουθες επιλογές:
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Χρήση του EClass (https://eclass.uoa.gr) για την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού
μελέτης από τους διδάσκοντες.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1η επιλογή: Αξιοποίηση της εφαρμογής Skype for Business. Η εφαρμογή διατίθεται
από το Πανεπιστήμιο για εξ αποστάσεως διαλέξεις και τηλεδιασκέψεις. Η
παρακολούθηση της ζωντανής εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος γίνεται από
οποιοδήποτε σημείο βρίσκεστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή ή και σε
έξυπνο κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Οδηγίες για τη συμμετοχή σας σε μαθήματα μέσω της εφαρμογής Skype for Business
θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.
2η
επιλογή:
Τηλεμετάδοση
Μαθήματος
μέσω
(https://www.youtube.com/live) με απλή εγγραφή στην υπηρεσία.

YouTubeLive

Η επιλογή ως προς τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαρτάται από τον κάθε
διδάσκοντα ξεχωριστά. Η συμμετοχή σας σε κάθε μάθημα γίνεται μετά από πρόσκληση
που θα λάβετε από τον διδάσκοντα (είτε μέσω ανακοίνωσης στο Eclass είτε μέσω
email) και ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για τη σύνδεσή σας.
Παρακαλείσθε να εγγραφείτε στο Eclass και στα αντίστοιχα μαθήματα που
παρακολουθείτε (όσοι ακόμα δεν το έχετε κάνει), προκειμένου να λαμβάνετε
περαιτέρω πληροφορίες από τους διδάσκοντες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω επιλογές εφαρμόζονται τις προβλεπόμενες ημέρες και
ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, με βάση το αναρτημένο Πρόγραμμα Εαρινού
Εξαμήνου.
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Για οποιαδήποτε βοήθεια και τεχνική υποστήριξη χρειαστεί σχετικά με τα ανωτέρω, οι
φοιτητές :
• του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να επικοινωνούν με
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: elearning.ptde@gmail.com
• του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία μπορούν να
επικοινωνούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ecduoahelp@gmail.com
Αθήνα, 20/3/2020
Η Κοσμητεία της Σχολής
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