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Θεσσαλονίκη, 7/4/2020 

 

Αριθμ. Πρωτ.       

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Σχετικά με την ερώτηση φοιτητών του 3ου έτους για την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
 
Εκ μέρους του  Α΄ Εργαστηρίου Φαρμακολογίας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να μη χαθεί το εξάμηνο, 
με την εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 

Ήδη, στο Α Εργαστήριο Φαρμακολογίας εφαρμόζουμε: 

1) Σύγχρονη διδασκαλία σε 3 από τα 5 τμήματα φροντιστηρίων μέσω της πλατφόρμας Zoom, την 

οποία σκεφτόμαστε να επεκτείνουμε και στα άλλα τμήματα, καθώς και στη διδασκαλία των 

μαθημάτων του Αμφιθεάτρου 

2) Σταδιακή ανάρτηση των παρουσιάσεων powerpoint τόσο στα μαθήματα του αμφιθεάτρου όσο 

και στα φροντιστηριακά μαθήματα 

3) Εφαρμογή ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν την ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία και 

εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των φοιτητών σε αυτήν. 
 

Προκειμένου να ολοκληρωθούν τα μαθήματα και να μη χαθεί το εξάμηνο, σκοπεύουμε: 

1) Να συνεχίσουμε τα μαθήματα κατά τις δυο αμέσως επόμενες εβδομάδες που αντιστοιχούν στις 

προβλεπόμενες Πασχαλινές διακοπές 

2) Να συμπληρώσουμε τη διδασκαλία με εμβόλιμα μαθήματα εφ’ όσον παραστεί ανάγκη (μετά από 

συνεννόηση με τους φοιτητές, ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν)  

3) Να ανταποκριθούμε πρόθυμα στη διδασκαλία σε περίπτωση παράτασης του εξαμήνου 

4) Να εφαρμόσουμε ένα μικτό σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας προς όφελος όλων 

των φοιτητών, σε περίπτωση που θα σταθεί αδύνατον να καλυφθούν όλα τα μαθήματα με on-line 

διδασκαλία. 
 

Στο διάστημα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές μαζί σας, τόσο 

απαντώντας σε προσωπικά μηνύματα που έχουμε λάβει, αλλά και γενικότερα με την ανάρτηση τριών (3) 

ανακοινώσεων προς τους φοιτητές Ιατρικής:   

Δυο (2) ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος στις 20 Μαρτίου και στις 23 Μαρτίου: 

https://www.med.auth.gr/article/anartisi-mathimaton-ergastirion-farmakologias-sto-ilektroniko-perivallon 

https://www.med.auth.gr/article/tmima-m5-diadiktyako-frontistiriako-mathima-farmakologias-i 

Μιας ακόμη ανακοίνωσης προς όλους τους φοιτητές μας μέσω του e-learning στις 2 Απριλίου, με την 

οποία εξηγούσαμε τον σχεδιασμό των μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 

https://elearning.auth.gr/mod/forum/discuss.php?d=80021 

Σας συγχαίρουμε για το ενδιαφέρον σας για τα μαθήματα και σας ευχόμαστε κουράγιο και καλή αντάμωση! 

Εκ μέρους των μελών του Α΄ Εργαστηρίου Φαρμακολογίας 

Παρασκευή Παπαϊωαννίδου 

Καθηγήτρια Φαρμακολογίας 

Διευθύντρια Α΄ Εργαστηρίου Φαρμακολογίας 
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