Απόφαση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
για τη διδασκαλία μαθημάτων με μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη Συνέλευση
της 27ης Μαρτίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη διακοπή της ομαλής
λειτουργίας των εκπαιδευτικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων καθώς και της
ευρύτερης ακαδημαϊκής ζωής του Πανεπιστημίου Κρήτης εξαιτίας της πανδημίας του
COVID-19, αφετέρου την απόφαση της Συγκλήτου για τη λειτουργία του ιδρύματος
και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκτίμησε τα παρακάτω.
Κατανοώντας τις πολλαπλές και δυσμενείς επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία
στην ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην κοινωνική ζωή ευρύτερα
και με συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του,
σε ηθικό, ψυχολογικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, το Τμήμα αποφάσισε να καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συνεχίσει στο μέτρο του δυνατού τη
λειτουργία του και την προσφορά του εκπαιδευτικού του έργου.
Τούτου δοθέντος, η Συνέλευση του Τμήματος οφείλει ωστόσο να επισημάνει τις
παρακάτω δυσκολίες του επιβεβλημένου αυτού εγχειρήματος:
1. Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον βαθμό
που το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν έχουν εκ των προτέρων
εξασφαλίσει σε τεχνικό επίπεδο την απρόσκοπτη και δωρεάν δυνατότητα
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στις προσφερόμενες μέσω του
διαδικτύου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος, δημιουργεί
ένα μαθησιακό καθεστώς ανισοτήτων.
2. Tα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν αποδεδειγμένα στο
παρελθόν εφαρμόσει πρωτοποριακές διδακτικές μεθόδους, αξιοποιώντας μεταξύ
άλλων τις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα elearn του
Πανεπιστημίου Κρήτης προκειμένου να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή
αποτελεσματικότητα της διά ζώσης διδακτικής διαδικασίας. Ωστόσο η δυνατότητα
υποκατάστασης των εκπαιδευτικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων του Τμήματος
με συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι περιορισμένη και επιβάλλεται εκ
των ενόντων και εσπευσμένα, δίχως την προηγούμενη αναγκαία τεχνογνωσία και
εξοικείωση τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων, η πλειονότητα των
οποίων θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τα συστήματα διδασκαλίας μαθημάτων
με μέσα συγχρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
3. Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στον βαθμό
που δεν θα αφορά ένα αυστηρά προσδιορισμένο και μικρής διάρκειας χρονικό
διάστημα, υποβαθμίζει κατάφωρα το επίπεδο των προσφερόμενων σπουδών, το οποίο
έχει σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί στη βάση της διά ζώσης εκπαίδευσης.
4. Με δεδομένη την επιστημονική προϋπόθεση που διέπει ως βασική εκπαιδευτική
αρχή τόσο το πρόγραμμα σπουδών, όσο και συνολικά την οργάνωση και
εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος, σύμφωνα με την οποία η επιστημονική
γνώση προκύπτει από την κριτική μελέτη και ερμηνεία των πηγών και της
βιβλιογραφίας, η παρατεταμένη αδυναμία πρόσβασης διδασκόντων και

διδασκομένων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και σε κάθε
βιβλιοθήκη, όπως και σε ψηφιακά αντίτυπα ιδίως της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας,
συνιστά ανυπέρβλητη δυσκολία για τη διασφάλιση της αναγκαίας ποιότητας του
εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου κατά την τρέχουσα περίοδο.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
1. Όλοι οι διδάσκοντες και όλες οι διδάσκουσες του Τμήματος θα προσπαθήσουν να
συνεχίσουν να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο σύμφωνα με το υφιστάμενο
ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου, για τις παραδόσεις και για τα
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά σεμινάρια, βασιζόμενοι/νες στις δυνατότητες που
παρέχουν το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (elearn),
καθώς και οι διαθέσιμες πλατφόρμες εξ αποστάσεως συγχρονικής διδασκαλίας
(Teams, Skype for Meetings, Webex κ.ά.).
2. Σε επόμενη Συνέλευση του Τμήματος θα αξιολογηθεί η εφαρμογή της διδασκαλίας
των μαθημάτων με μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη βάση της αποκτηθείσας
εμπειρίας και θα επανεκτιμηθούν οι στόχοι και η δυνατότητα συνέχισής της μέχρι την
ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα και με τις γενικότερες συνθήκες
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα.
3. Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί
έκτακτο μέτρο του οποίου η εφαρμογή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να
νομιμοποιηθεί μετά τη λήξη της τρέχουσας ιδιάζουσας κατάστασης.
4. Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία στην
κατεύθυνση της άρσης του καίριου προβλήματος της αδυναμίας των φοιτητών/τριών
και διδασκόντων/ουσών να έχουν πρόσβαση στους απαραίτητους για την ποιοτική
και ουσιαστική εκτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου βιβλιογραφικούς
πόρους.
Η μέχρι σήμερα επιστημονική και ακαδημαϊκή πορεία του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στον ζήλο και το επιστημονικό επίπεδο που
έχουν επιδείξει με υπευθυνότητα όλα αυτά τα χρόνια τα μέλη ΔΕΠ ως ακαδημαϊκοί
δάσκαλοι και δημόσιοι λειτουργοί. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες του Τμήματος
θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και στη διάρκεια της παρούσας δύσκολης
συγκυρίας, αναγνωρίζοντας την κοινωνική και παιδαγωγική τους ευθύνη, αλλά και
υπερασπιζόμενοι την ανάγκη διασφάλισης των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων και
απαιτήσεων του προσφερόμενου διδακτικού έργου.

Ακολουθεί ο κανονισμός του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τη διδασκαλία
μαθημάτων με τη χρήση μέσων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Κανονισμός της διδασκαλίας με χρήση μέσων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
1. Όλα τα μαθήματα – προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, παραδόσεις και
σεμινάρια – του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης διεξάγονται και εξετάζονται αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία
διδασκόντων/ουσών και φοιτητών/τριών.
2. Διδασκαλία μαθημάτων με χρήση μέσων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο εξαιρετικά έκτακτων περιστάσεων και μόνο
κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας ή/και απόφασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης εντός του πλαισίου που ορίζει η
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Της έναρξης διδασκαλίας μαθημάτων με χρήση μέσων της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης χρειάζεται να έχει προηγηθεί απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο να
κρίνει και να αποφασίσει επί παντός ζητήματος που μπορεί να προκύψει κατά
τη διεξαγωγή των μαθημάτων αυτών από τα μέλη του.
4. Κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης αίτησης του διδάσκοντα ή της
διδάσκουσας, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να αποφασίσει πως ένα
μάθημα δεν μπορεί να διδαχθεί με χρήση μέσων της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
5. Η διδασκαλία μαθημάτων με χρήση μέσων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
μπορεί να διενεργηθεί με τη χρήση σύγχρονων ή/και ασύγχρονων μεθόδων. Η
ασύγχρονη διδασκαλία συνιστάται να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στοιχείο
σύγχρονης διδασκαλίας.
6. Πριν από την έναρξη της διδασκαλίας ενός μαθήματος με χρήση μέσων της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, ο διδάσκων ή η διδάσκουσα ενημερώνει τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί στο μάθημα για τους ακριβείς
όρους διεξαγωγής του μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή/και στο Students web ή/και στην πλατφόρμα
elearn του Πανεπιστημίου Κρήτης ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
7. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμμετέχουν στη διδασκαλία μαθημάτων με
χρήση μέσων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά με τις
ακαδημαϊκές διευθύνσεις email τους και, όπου απαιτείται η χρήση ονομάτων,
αποκλειστικά με τα πλήρη ονοματεπώνυμά τους. Η χρήση ψευδωνύμων
συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από την παρακολούθηση του μαθήματος
κατά την κρίση του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας.
8. Τα μαθήματα που διεξάγονται με τη χρήση μεθόδων της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης εμπίπτουν στους καθιερωμένους κανόνες περί πνευματικής
ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η εγγραφή με ηλεκτρονικά μέσα,
αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση,
αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του
περιεχομένου οποιουδήποτε μαθήματος, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας. Η συμμετοχή ενός φοιτητή ή
μιας φοιτήτριας στα μαθήματα αυτά προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή
των παραπάνω, η παραβίαση των οποίων μπορεί να συνεπάγεται τον
αποκλεισμό του/της από το μάθημα.
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9. Στο πλαίσιο μαθημάτων που διδάσκονται με χρήση μέσων της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης δεν επιτρέπονται η ανάρτηση σχολίων, περιεχομένου και κάθε
είδους επικοινωνίας με εμπορική, υβριστική, δυσφημιστική, συκοφαντική,
ρατσιστική, σεξιστική πρόθεση ή με τρόπο που άμεσα ή έμμεσα προωθεί το
μίσος, τον φανατισμό και τη βία, καθώς και κάθε συμπεριφορά που μπορεί να
προσβάλλει την προσωπικότητα των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών ή
και κάθε τρίτου. Η διάπραξη οποιουδήποτε από τα παραπάνω μπορεί να
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το μάθημα
10. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών και των φοιτητριών που ισχύουν για τη διά
ζώσης συμμετοχή τους σε σεμινάρια ισχύουν και για τη συμμετοχή τους σε
αυτά που διεξάγονται με τη χρήση μέσων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
στο πλαίσιο που το επιτρέπουν οι ειδικές συνθήκες διεξαγωγής του
μαθήματος.
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