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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΘΕΜΑ: Εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 
 
 
 
Αγαπητοί φοιτητές, 
 
Αντιλαμβανόμαστε ότι γενικότερα διανύουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και ότι η εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να υποστηρίξει πλήρως την διδασκαλία των θεωρητικών 
και κυρίως των συνθετικών & εργαστηριακών μαθημάτων.  
Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία είναι ακόμη δυσκολότερη στο γνωστικό αντικείμενο του 
Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και των Εφαρμοσμένων Τεχνών, όπου η συνθετική 
φύση των μαθημάτων απαιτούν την φυσική παρουσία καθηγητών και φοιτητών, την 
πραγματοποίηση ασκήσεων, την συζήτηση και τις διορθώσεις των θεμάτων. 
 

Μετά από Συνέλευση όλων των διδασκόντων του Τμήματος, τις σχετικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου, τις υπάρχουσες δυνατότητες του ΔΙΠΑΕ και την προσπάθεια να μην χαθεί το 
εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο προετοιμάζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ασύγχρονο 
τρόπο (ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα) και συνοδεία σύγχρονης 
διδασκαλίας (διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος). 
 

Ειδικότερα: 
i) Οι φοιτητές χρησιμοποιώντας τους ιδρυματικούς λογαριασμούς τους καλούνται 
απαραιτήτως να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-Learning για όλα τα μαθήματα του εαρινού 
εξαμήνου μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι 
η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα συμπληρώνεται σταδιακά από όλους τους διδάσκοντες και για 
όλα τα μαθήματα. 
 

ii) Στον τομέα σύγχρονης διαδικτυακής διδασκαλίας, έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες σε 
ορισμένα μαθήματα και σταδιακά θα επεκταθούν και σε άλλα μαθήματα ανάλογα με τις 
τεχνικές δυνατότητες και κυρίως σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. 
 

iii) Τεχνικό πρόβλημα: έχουν αναζητηθεί από την πλατφόρμα του e-gram τα e-mail των 
φοιτητών. Δυστυχώς πολλά e-mail φαίνονται ανενεργά. 
Συνεπώς για την πλήρη ενεργοποίηση των εργαλείων διαδικτυακής διδασκαλίας καλούνται 
όλοι οι φοιτητές να αποστείλουν ένα επιβεβαιωτικό mail αναγράφοντας όνομα φοιτητή και 
«ενεργό» mail προς τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.  
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των διδασκόντων 
που θα ισχύουν αποκλειστικά για την φάση αυτή της εξ αποστάσεως διαδικτυακής 
διδασκαλίας.  
 

iv) Θα υπάρξουν νεώτερες ανακοινώσεις.  
 

Είμαι βέβαιος ότι όλοι μας, αντιλαμβανόμενοι την ιδιαίτερη κατάσταση που βιώνουμε, θα 
λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δικής μας υγείας αλλά και των γύρω 
μας, και εύχομαι σύντομα να επανέλθουμε στην κανονικότητα. 
 
Ο Πρόεδρος Τμήματος ΕΑ 
 
Ι. Θ. Παυλίδης 
 
 
 
 
 



 
ΝΕΑ  e-mails  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 

Ονοματεπώνυμο e-mail 
  

Ζαβράκα Δέσποινα ddzavraka@gmail.com 
 

ea402educationalenvironments@gmail.com 

Κερτεμελίδου Παρασκευή vickykert@teiser.gr 

Κόκκινος Σπύρος skokkinos@teiser.gr 

Κοταμανίδου Νεκταρία artistiquenin@gmail.com 

Κουζελέας Στυλιανός www.numpoint.com/ia   

Κώστας Θεόδωρος kostastheodoros@gmail.com 

Λάσκαρης Κωνσταντίνος konstantinoslaskaris@gmail.com 

Μερτζιάνης Κωνσταντίνος konsmert@teiser.gr 

Πανουτσοπούλου Χριστίνα xristpan@teiser.gr 

Παντελαίος Νικόλαος 3dmodel@teiser.gr 

Παντελίδου Χαρίκλεια pantelidou@teicm.gr  

Παυλίδης Ιορδάνης ipavlid@teiser.gr 

Σπέντζα Μαρία maraspentza@hotmail.com 
 

ea402educationalenvironments@gmail.com 

Τσιρίκα Βασιλική vtsirika@teiser.gr 

Χρυσικού Ναταλία natalia.a.archi@gmail.com 

 
 


