
Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες, 

Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να σας ευχηθούμε  

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά! 

Το προηγούμενο εξάμηνο η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία διακόπηκε βίαια λόγω της εμφάνισης του 

νέου κορωνοϊού COVID-19. Ωστόσο, όπως και εσείς οι ίδιοι και οι ίδιες διαπιστώσατε, το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής και ειδικότερα το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, στο οποίο 

φοιτάτε, αντιμετώπισε άμεσα τις αιφνιδιαστικές και σοβαρές δυσκολίες που προέκυψαν, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και κατόρθωσε να ανταποκριθεί με συνέπεια στο εκπαιδευτικό έργο κατά 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών. 

Είναι γεγονός ότι η αλληλεπίδραση και τα παιδαγωγικά οφέλη της δια ζώσης διδασκαλίας είναι 

αναντικατάστατα. Ωστόσο, με βάση τις παρούσες συνθήκες και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας 

υγείας το τρέχον εξάμηνο, τουλάχιστον, δεν συνίσταται η εκπαιδευτική διαδικασία να πραγματοποιηθεί δια 

ζώσης.  

Ως εκ τούτου, το Τμήμα μας συντασσόμενο πλήρως με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, αποφάσισε  

τόσο τα θεωρητικά όσο και τα εργαστηριακά μαθήματα να πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως 

διδασκαλία. 

Η εμπειρία του διδακτικού προσωπικού αλλά και η δική σας διάθεση και συμμετοχή είναι βέβαιο ότι θα 

διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα σπουδών στο δεδομένο πλαίσιο.  

Σε πρακτικό επίπεδο, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν, όπως προβλέπεται, τη  

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.  

για κάθε μάθημα του εξαμήνου σας  

υπάρχει σύνδεσμος για είσοδο στην πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας  

με τον οποίο θα συνδεθείτε την ημέρα και την ώρα που αναγράφεται στο αντίστοιχο μάθημα στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα του εξαμήνου. Εάν για αντικειμενικούς λόγους ένα μάθημα δεν είναι εφικτό να ξεκινήσει την 

προβλεπόμενη ημερομηνία, θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση.  

Υπενθυμίζεται ότι για να συμμετάσχετε στη σύγχρονη διδασκαλία θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την 

εφαρμογή MS Teams στον υπολογιστή σας.  

Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και για τη δική σας ακαδημαϊκή πρόοδο είναι  

απολύτως αναγκαίο να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα, στο ιδρυματικό  

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και στην εκάστοτε ηλεκτρονική τάξη. 

Με την προσδοκία σύντομα να επιστρέψουμε στη δια ζώσης διδασκαλία! 

 

Η Πρόεδρος  

 

Χ.Φ. Παπαηλιού 

Καθηγήτρια  


