Κέρκυρα,
17 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση της Επιτροπής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Εξ’
Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Εργασίας για την Εκπαιδευτική Λειτουργία
του Ιονίου Πανεπιστημίου στις Συνθήκες της Επιδημίας COVID-19.
Η Επιτροπή, η οποία συστήθηκε με την από 16-3-2020 πράξη του Πρύτανη του
Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τους: Κ. Αγγελάκο, Καθηγητή,
Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Ι. Παπαδάτο,
Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
του Ιδρύματος, Ε. Μάγκο, Αναπλ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Κ.
Χωριανόπουλο, Επίκ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής, Μ. Λάμπουρα, Προϊστάμένη
Διεύθυνσης Πληροφορικής και Δικτύων συνεκτίμησε τις συνθήκες που
διαμορφώνονται από την επιδημία Covid-19.
Εδώ και αρκετές ημέρες, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες προκειμένου να
εξευρεθούν τα αναγκαία τεχνικά μέσα και να εξειδικευτούν οι ρυθμίσεις εκείνες
που θα καταστήσουν εφικτή την αντιμετώπιση των συνεπειών στην εκπαιδευτική
λειτουργία του Ιονίου Πανεπιστημίου υπό τις παρούσες συνθήκες. Οι
προτεινόμενες λύσεις είναι έκτακτες και ειδικού σκοπού, προσαρμοσμένες στις
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Βασικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του
εξαμήνου και η ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τα αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ολοκλήρωση των σπουδών.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και διευθετήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Μετά και τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α55/11-32020) και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας θα αξιοποιηθεί και
υποστηριχθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των μαθημάτων προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού επιπέδου με δωρεάν τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι
οποίες περιλαμβάνουν:
(α) Για σύγχρονη εκπαίδευση (διαλέξεις σε πραγματικό χρόνο), επιλογή μίας
εκ των ακόλουθων διαδικτυακών πλατφορμών:
 Πλατφόρμα Zoom, και
 Πλατφόρμα Webex (Cisco)
(β) Για ασύγχρονη εκπαίδευση, τη χρήση της ήδη υφιστάμενης πλατφόρμας εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, Open eclass.
Παράλληλα, διερευνώνται και περαιτέρω εναλλακτικές τεχνολογίες, οι οποίες, μόλις
η εκκίνηση και υποστήριξή τους γίνει εφικτή, θα σας ανακοινωθούν.
2. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών εξ’ αποστάσεων εκπαίδευσης εκκινεί άμεσα, με
γνώμονα την ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τα προβλεπόμενα, στα περιγράμματα
των αντίστοιχων μαθημάτων, μαθησιακά αποτελέσματα.
3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε καθημερινή βάση προκειμένου να επιλύει τα
προβλήματα που θα παρουσιάζονται. Αύριο, Τετάρτη 18/3, θα σταλούν οδηγίες
για τη χρήση του λογισμικού σύγχρονης εκπαίδευσης από τη Δ/νση Πληροφορικής
και Δικτύων.

4. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, ορίζουν ακαδημαϊκούς υπεύθυνους για το
εκπαιδευτικό μέρος και τεχνικό υπεύθυνο για την επίλυση των προβλημάτων σε
πρώτο επίπεδο και την επικοινωνία με τις αντίστοιχες δομές του Πανεπιστημίου.
Υπό την αιγίδα των ακαδημαϊκών υπευθύνων, και μετά από διαβούλευση με το
διδακτικό και τεχνικό προσωπικό των τμημάτων, καταρτίζεται ο κατάλογος
μαθημάτων που θα ενσωματωθούν στις ρυθμίσεις αυτές. Επίσης, υπό την αιγίδα
των ακαδημαϊκών υπευθύνων, οι φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού επιπέδου καλούνται να εγγραφούν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, στα
μαθήματα, στο Open e-class, που ενσωματώνονται στις νέες ρυθμίσεις.
5. Εγκαταστάθηκαν τηλεφωνικές γραμμές για επείγοντα τεχνικά προβλήματα
(helpdesk – τηλ. 2661087124 και 2661087128), οι οποίες θα λειτουργούν από
09.00 έως 16.00 και θα υποστηρίζονται από στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής
και
Δικτύων. Επίσης δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: helpdesk_teledu@ionio.gr για τεχνική υποστήριξη και διατύπωση
ερωτημάτων τεχνικής φύσεως.
6. Εντός της εβδομάδας η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου
Πανεπιστημίου θα δώσει κατάλογο ηλεκτρονικών πηγών, διδακτικών εγχειριδίων
και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που θα μπορούν να εντάσσονται στα εξ
αποστάσεως μαθήματα.
7. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες τεχνικές λύσεις και εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σήμερα, ωστόσο, προέχει η
επιλογή τεχνικών λύσεων με βάση τα άμεσα διαθέσιμα εργαλεία και τις
υφιστάμενες υποδομές, ώστε με ελάχιστη ενημέρωση τα μέλη του διδακτικού
προσωπικού να μπορέσουν να εκκινήσουν άμεσα το διδακτικό τους έργο, υπό την
υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Δικτύων. Αν ένα τμήμα διαθέτει
ήδη ανάλογη υποδομή ή χρησιμοποιεί ανάλογα εργαλεία μπορεί να τα
αξιοποιήσει.
8. Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού μπορούν να διατυπώνουν τις προτάσεις
τους για βελτιστοποίηση του συστήματος στον ειδικό λογαριασμό
helpdesk_teledu@ionio.gr, ώστε να συνεκτιμώνται και να αξιοποιούνται σε νέες
ρυθμίσεις και διευθετήσεις.
9. Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα επανεξετάζονται με βάση τις εξελίξεις, τις
νομοθετικές παρεμβάσεις της Πολιτείας και των οργάνων του Ιδρύματος.

Πιστεύουμε ότι η Πανεπιστημιακή Κοινότητα θα ανταποκριθεί πλήρως στο
εγχείρημα προς όφελος όλων.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Ο Συντονιστής της Επιτροπής
Κων-νος Αγγελάκος
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και προσωπικού

