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ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Διδασκαλία εξ αποστάσεως λόγω του COVID-19 
Σχετ.: Ανακοίνωση Πρυτανείας ΕΜΠ 

 
Αγαπητοί φοιτητές, 
Ευχόμαστε υγεία και υπομονή. Σύντομα θα είμαστε και πάλι στις αίθουσες του ΕΜΠ. Αυτό προϋποθέτει όλοι να συμμορφωθούμε με τις 
κατευθύνσεις και τα μέτρα ώστε να περιοριστεί η διασπορά του COVID19. Μείνετε υγιείς και προσεκτικοί. 
 
Μέχρι τότε θα προχωρήσουμε σε εξ αποστάσεων διδασκαλία με τους τρόπους που περιγράφουμε παρακάτω. 
Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες μας, έχουμε σχεδιάσει και προσαρμόσει τη διδασκαλία με τρόπο ώστε να καλύψουμε πλήρως τόσο τη θεωρία 
όσο και τις εργαστηριακές ασκήσεις ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά. 
 
 
Διαλέξεις – Εργαστηριακές Ασκήσεις 
 Ακολουθούμε κανονικά το ωρολογιακό πρόγραμμα της ΣΑΤΜ (δείτε τις προγραμματισμένες επόμενες διαλέξεις παρακάτω). Ίδιες ώρες, 

ίδιες μέρες. Παρόλα αυτά όπως έχουμε διαπιστώσει για 2η συνεχόμενη βδομάδα που εφαρμόζουμε Online Courses στα μεταπτυχιακά 
μαθήματα, τόσο η θεωρία όσο και οι ασκήσεις ολοκληρώνονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η Άσκηση 
να ξεκινήσει χρονικά πολύ νωρίτερα ή να ξεκινήσουμε με την Άσκηση και μετά να έχουμε Θεωρία ανάλογα τις ανάγκες και την πρόοδο. 
Γενικά θα έχουμε και εδώ διαλείμματα πχ. ανά ενότητα θεωρίας ή ζητούμενο άσκησης. 

 Να συμβουλεύεστε συνεχώς το mycourses για να είστε ενήμεροι για την πορεία του μαθήματος, νέες οδηγίες, κοκ. Χρησιμοποιείστε τα 
email account που βλέπετε περισσότερο. Επίσης, ανά περίπτωση προσθέτουμε και βοηθητικά βίντεο με οδηγίες για τις ασκήσεις (πχ 
Άσκηση 4). 

 Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα για Online Video Conference webex.com. Δεν χρειάζεται να φτιάξετε λογαριασμό δικό σας. Θα σας 
στέλνουμε για κάθε μάθημα το σχετικό Link για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη (ανακοίνωση στο mycourses).  

 Κατά τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να τηρούνται πιστά οι παρακάτω κανόνες, διαφορετικά θα χρειαστεί να σας αποπέμπουμε από το 
Online Course ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι να το παρακολουθήσουν αποδοτικά. 

 
Κανόνες συμμετοχής και παρακολούθησης μέσω Webex 
1. Προετοιμάστε και ελέγξτε ότι συνδέεστε στο webex και ότι μικρόφωνα και ηχεία λειτουργούν ομαλά και χωρίς θόρυβο.  

10-15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του Online Course μπαίνετε στο link ώστε να έχετε χρόνο να κάνετε τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις (τυχόν απαραίτητη εγκατάσταση app/browser, επιλογή ηχείων και μικροφώνου) ώστε να είστε έτοιμοι για το μάθημα. Πρέπει 
να έχετε ελέγξει μικρόφωνο και ηχεία ότι όλα δουλεύουν καλά και δεν παράγουν θόρυβο. Μπορείτε και από σήμερα να τα προετοιμάσετε 
αυτά. Μερικές επιπλέον οδηγίες παρακάτω. Μπορείτε να συνδεθείτε και από το κινητό σας τηλέφωνο αλλά δεν θα μπορείτε να βλέπετε 
με την κατάλληλη ανάλυση την οθόνη που θα σας δείχνουμε με τις απαραίτητες οδηγίες για θεωρία και ασκήσεις. 

2. ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε Video (από την κάμερά σας). Θα είμαστε πολλοί και θα υπάρχει προβλήματα με το bandwidth. 
3. Θα έχετε ΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ τα μικρόφωνά (mute) σας, για να μην περνάει θόρυβος. Μόνο όταν μιλάτε θα έχετε ανοικτό το μικρόφωνο σας 

και αμέσως μετά θα το κλείνετε. 
4. Κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή θα κάνετε login και θα δηλώνετε το Όνομα και το Επώνυμό σας. Διαφορετικά θα αναγκαστούμε να 

σας αποπέμψουμε από το Online Course. 
5. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, που δεν έχουν επείγον χαρακτήρα ώστε να διακόψετε την ροή και τον ομιλητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

Chat Room για να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα τις μαζεύουμε και απαντάμε. 
6. Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, η καταγραφή εικόνας και ήχου*. 
 
Ενδεικτικές Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας Webex 
 Οδηγίες στα ελληνικά 
 Mic & Speakers 
 FAQs 
 

Επόμενα προγραμματισμένα μαθήματα ΦΤ 
(ενημερώσεις στο mycourses) 

Ημερομηνία - Διάρκεια Link Online Course 

Πέμπτη  26 Μαρτίου 2020  [12:30 – 18:00] 

FT_Online_Course with Webex 

Τετάρτη   1 Απριλίου 2020  [12:30 – 18:00] 

Τετάρτη   8 Απριλίου 2020  [12:30 – 18:00] 

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020  [12:30 – 18:00] 

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020  [12:30 – 18:00] 
 
 

https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/1414-anakoinosi-prytani-didaskalia-eks-apostaseos-sto-emp-ston-kairo-tou-covid-19
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=SURVEY1034
https://www.webex.com/
http://www.civil.ntua.gr/media/attachments/news/2020/03/13/WebEx_student.pdf
https://help.webex.com/en-us/cjr7xq/Connect-to-Audio-and-Video-in-Cisco-Webex-Meetings
https://www.webex.com/faqs.html
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m13ced5542f3fea7f9264fdcbe83cbaf2


 

* Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η καταγραφή εικόνας και ήχου, η με οποιονδήποτέ τρόπο βιντεοσκόπηση του μαθήματος με βάση εθνικούς 
και ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου: Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρα 2, 4, 9Α, 22, 25), Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των 
Ανθρώπων (ΕΣΔΑ, άρθρα 1, 8, 10, 17) και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 1, 7, 8 και 15). Επίσης και από 
τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 (GDPR). Προβλέπονται αυστηρότατες διοικητικές (άρθρο 83 Κανονισμού) και ποινικές κυρώσεις για 
τους παραβάτες των συγκεκριμένων διατάξεων καθώς και αστική ευθύνη για αποζημίωση των ατόμων που ζημιώθηκαν από αυτή την 
παράνομη συμπεριφορά (άρθρα 22 και 23 του Ν.2472/1997). 
 


