
 
 
 

Μυτιλήνη, 16 Μαρτίου 2020 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Το Τμήμα Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών σε συνεργασία με τη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου καταβάλλει προσπάθειες να συνεχίσει την εκπαιδευτική διαδικασία 
από απόσταση χωρίς να θέσει σε κίνδυνο ούτε το φοιτητικό σώμα ούτε τα μέλη του, και 
ελαχιστοποιώντας τη διασπορά του κορωνοϊού Covid19. Στα πλαίσια της προσπάθειας 
αυτής, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου πήρε την απόφαση να εκμεταλλευτεί τα διαδικτυακά 
εργαλεία τηλεδιδασκαλίας, όπως το eclass που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως από το Τμήμα 
μας. 
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας ότι αυτή και ίσως την επόμενη 
εβδομάδα θα γίνουν πιλοτικά μαθήματα μέσω eclass, ενεργοποιώντας τη δυνατότητα 
σύγχρονης τηλεδιάσκεψης που δίνει το σύστημα. Τα μαθήματα αυτά σκοπό θα έχουν αφενός 
να εκπαιδευτεί το διδακτικό και φοιτητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου βελτιστοποιώντας 
τη δυνατότητα διαδραστικής παρακολούθησης των διαλέξεων, αφετέρου να ενισχύσουν οι 
συνάδελφοι τις δυνατότητες ασύγχρονης διδασκαλίας (παρέχοντας όλες τις διαλέξεις με τη 
σωστή προτεινόμενη αλληλουχία σε ψηφιακή μορφή, διαδραστικές ασκήσεις, εργασίες κλπ), 
και τέλος να αξιολογήσει η Υπηρεσία Πληροφορικής τη δυνατότητα υποστήριξης του 
συστήματος για ένα τόσο μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και διαλέξεων. 
  
Επισημαίνεται ότι σε προπτυχιακό επίπεδο ΔΕΝ θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των 
διαλέξεων και μεταγενέστερης παρακολούθησής τους, άρα θα απαιτηθεί από τους φοιτητές 
να παρακολουθούν τις διαλέξεις σε πραγματικό χρόνο. 
  
Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος παρακαλούνται: 
• Να προετοιμαστούν για τη δυνατότητα παρακολούθησης τηλεδιδασκαλίας (διαδικτυακή 
σύνδεση, Η/Υ).  
• Να ελέγξουν ότι έχουν γραφτεί στο eclass και στα μαθήματα που έχουν δηλώσει 
• Να ελέγχουν καθημερινά και ακόμη συχνότερα το mail τους και το eclass για 
ανακοινώσεις και ενημερώσεις από τους υπεύθυνους καθηγητές και τη Γραμματεία του 
Τμήματος 
• Να συνδέονται και να παρακολουθούν τις τηλεδιαλέξεις, γιατί με αυτό τον τρόπο, εκτός 
από τη δική τους μάθηση, μας βοηθούν να αξιολογήσουμε τις δυνατότητας υποστήριξης σε 
μεγάλη κλίμακα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
  
Τέλος, παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να μη θεωρήσουν ότι βρισκόμαστε σε περίοδο 
διακοπών, αλλά να θεωρήσουν ότι είμαστε υπό πολιορκία, και να συμπεριφέρονται 
ανάλογα, μη διασπείροντας περαιτέρω τον ιό και προασπίζοντας την υγεία των ίδιων, των 
δικών τους και του κοινωνικού συνόλου. 


