Μάρτιος 2020

Σημείωμα για τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία και εκμάθηση μαθήματος / σεμιναρίου

Αγαπητοί φοιτητές,
ελπίζουμε ότι εσείς και οι οικογένειές σας είστε καλά και ασφαλείς. Η
συγγραφή του παρόντος γίνεται στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων σημερινών
συνθηκών και περιστάσεων που έχουν ως συνέπεια τροποποίησεις στις
ακαδημαϊκές διαδικασίες κατά το τρέχον εξάμηνο. Σας ενημερώνω ότι η
ομάδα του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab) και εγώ θα
είμαστε εδώ για κάθε βοήθεια και υποστήριξη, και εάν χρειαστεί τόσο με
επιπλέον συνεδρίες, όσο και online συναντήσεις. Όπως πάντα, όποτε έχετε
προβλήματα ή ερωτήσεις, μπορείτε να τις θέσετε μέσω e-mail
geolabinstitute@geolabinstitute.org και θα προσπαθήσουμε να σας
απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
Καθώς η διδασκαλία και η εκμάθηση για το υπόλοιπο εξάμηνο θα γίνουν
εξ΄αποστάσεως, είναι σημαντικό να καθορίσουμε ένα πλαίσιο κοινής λογικής
για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί. Το πλαίσιο ακολουθεί τους κανόνες
της ψηφιακής παιδαγωγικής και την εθιμοτυπία των εικονικών συναντήσεων.
Συγκεκριμένα:
1. Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο ή, αν
κρατάτε σημειώσεις με τον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε σιγήσει
τον ήχο σας. Αν έχετε ξεχάσει ανοιχτό το μικρόφωνό σας ο ήχος της
πληκτρολόγησης μπορεί να αποπροσανατολίσει τους λοιπούς
συμμετέχοντες στο μάθημα. Επιπλέον το κράτημα των σημειώσεων στον
υπολογιστή σας απαιτεί την εναλλαγή μεταξύ του zoom και της
εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου (Alt+Tab στα Windows και
Comand+Tab στα Mac), κάτι που είναι ιδιαίτερα επίπονο και θα σας
αποσπάσει την προσοχή από τη ροή της συνεδρίας. Σε κάθε
περίπτωση στυλό και χαρτί κάνουν εξαιρετική δουλειά .
2. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία και εκμάθηση εξακολουθεί να
συνιστά μια τυπική/επίσημη ακαδημαϊκή διαδικασία , οπότε είναι
αναγκαία μία επιμέλεια του περιβάλλοντος και της εμφάνισης μας. Παρότι
κάποιες φορές είναι δελεαστικό να αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό με
προχειρότητα, κάτι τέτοιο δεν θα έδειχνε τον απαραίτητο σεβασμό στους

υπόλοιπους συμμετέχοντες. Σκεφτείτε τις συνεδρίες της εξ΄αποστάσεως
εκπαίδευσης ως ένα άλλο είδος αίθουσας/αμφιθέατρου διδασκαλίας, ένα
εικονικό.
3. Τοποθετήστε το φορητό υπολογιστή σας σε ένα γραφείο ή
σταθερή επιφάνεια και μην το μετακινείτε - να είστε καθισμένοι
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να έχετε παρουσία .
4. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ για να συμμετάσχετε
στην ηλεκτρονική εξ΄αποστάσεως διδασκαλία εκτός αν δεν έχετε
απολύτως καμία άλλη εναλλακτική λύση. Αυτό θα υποβαθμίσει
σημαντικά την εικονική σας εμπειρία, ιδιαίτερα όταν μοιράζονται
διαφάνειες και/ή απαιτούνται πιο σύνθετες μορφές αλληλεπίδρασης. Εάν
δεν έχετε άλλη επιλογή και πρέπει να χρησιμοποιήσετε κινητό τηλέφωνο,
τοποθετήστε το σε σταθερό σημείο και μην κινείστε με αυτό. Κάτι τέτοιο
μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικό για τους άλλους συμμετέχοντες.
5. Πατήστε τη σίγαση του μικροφώνου σας όταν δεν μιλάτε . Τα
περισσότερα συστήματα τηλεδιάσκεψης (συμπεριλαμβάνεται το zoom)
σας επιτρέπουν να απενεργοποιήστε το μικρόφωνο και, στη συνέχεια,
μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος (space bar) για να
μιλήσετε (πέραν της απεικόνισης του μικροφώνου). Όταν αφήσετε το
πλήκτρο διαστήματος, το μικρόφωνο επανέρχεται σε σίγαση.
Αναζητείστε το πιο ήσυχο μέρος στο σπίτι και χρησιμοποιήστε εάν
έχετε ακουστικά, κάτι που θα σας επιτρέψει να συγκεντρωθείτε
περισσότερο.
6. Να είστε ακριβείς στην παρουσία σας κατά την ώρα έναρξης
του μαθήματος και επειδή ενδέχεται ν΄ αντιμετωπίσετε κάποια τεχνικά
προβλήματα (ή ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του Η/Υ), σας
συνιστούμε να μπείτε στη συνεδρία τουλάχιστον 5-10 λεπτά πριν αυτή
ξεκινήσει. Η είσοδος σε μία εικονική αίθουσα διδασκαλίας μετά την
έναρξη της διαδικασίας είναι τόσο αποδιοργανωτική για τους άλλους
όπως είναι και κατά τη διάρκεια μιας τυπικής συμβατικής διάλεξης που
έχει ήδη αρχίσει.
7. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και το βίντεο και τον ήχο (τον
τελευταίο, όταν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση ή να συμμετάσχετε σε μια
συζήτηση ή σε breakout room οπότε απαιτείται συνεχής αλληλεπίδραση).
Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την κάμερά σας, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια ομαδικών εργασιών όπου αλληλεπιδρούν μικρές ομάδες 3-4
ατόμων. Εάν ο φορητός υπολογιστής σας δεν διαθέτει ενσωματωμένη
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κάμερα web (camera), έχετε πολλές επιλογές αγοράς μίας σε λογικές τιμές
στη διαδικτυακή αγορά. Για να διατηρείτε μία οπτική επαφή με τους
υπόλοιπους ή τον διδάσκοντα (host) πρέπει να κοιτάτε προς την κάμερα
και όχι την οθόνη σας.
8. Να συμμετέχετε όποτε σας δίνεται ευκαιρία κατά τη διάρκεια ομαδικών
εργασιών! Υπάρχουν μερικές πραγματικά ενδιαφέρουσες πτυχές της
ηλεκτρονικής συνεργασίας, της διδασκαλίας και της εκμάθησης.
9. Για τις περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να μην λειτουργήσει όπως
έχει προγραμματιστεί - θα έχουμε εναλλακτικά σχέδια χρησιμοποιώντας
αν χρειαστεί ασύγχρονες αλληλεπιδράσεις (π.χ. με ανάθεση online
καθηκόντων και/ή με παροχή έτοιμου ψηφιακού υλικού και
ανατροφοδότηση του) προσφέροντας ταυτόχρονα υλικό που θα
συμπληρώσει τυχόν κενά.
Τέλος, καθώς όλοι μας θα δουλέψουμε για το μάθημα από το σπίτι, είναι
κατανοητό ότι μία απρόβλεπτη διακοπή μπορεί να είναι αναπόφευκτη
αν/όταν συγγενείς (γονείς, αδέλφια, κ.ά.) παρεμποδίσουν τυχαία την
ηλεκτρονική μας μαθησιακή εμπειρία. Είναι απολύτως κατανοητό ότι παρά
την προσπάθεια μας υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προκύψουν τέτοιου
είδους παρεμβολές. Θα πρέπει κατά συνέπεια ο καθένας μας σε τέτοιες
περιπτώσεις να επιδεικνύει την απαραίτητη ανεκτικότητα με στόχο την
επιτυχία της κοινής προσπάθειας.
Καλή μας επιτυχία!
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος

Υπ. Διδάκτορες

skatsios@ionio.gr

Νίκος Δ. Μάμαλος

director@geolabinstitute.org

Μιχάλης Χονδρογιάννης

____
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