Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία
των e-learning σεμιναρίων

1. Πρέπει να παρακολουθώ τα εξ αποστάσεως σεμινάρια συγκεκριμένες ημέρες
και ώρες;
Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως σεμιναρίων δεν απαιτεί την ταυτόχρονη
παρακολούθησή τους από όλους τους σπουδαστές. Επομένως, ο κάθε σπουδαστής
μπορεί να εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή το
επιθυμεί και να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων
γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου χωρίς να απαιτείται η φυσική
παρουσία των σπουδαστών σε συγκεκριμένο χώρο και σε συγκεκριμένο χρόνο.

2. Θα χρειαστεί να προμηθευτώ συγκεκριμένα βιβλία για την παρακολούθηση
των εξ αποστάσεως σεμιναρίων;
Για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως σεμιναρίων δεν είναι απαραίτητη η
αγορά συγκεκριμένων συγγραμμάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο
για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων θα σας παρέχεται μέσω της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας σταδιακά (σε εβδομαδιαία βάση) ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα
αποθήκευσης και εκτύπωσης των συγκεκριμένων αρχείων.
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3. Με ποιον τρόπο θα μπορώ να εισέρχομαι την εκπαιδευτική πλατφόρμα;
Για την είσοδό σας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα των εξ αποστάσεως σεμιναρίων
του ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ απαιτείται η παροχή συγκεκριμένων κωδικών, τους οποίους θα
λαμβάνετε την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς η διαδικασία της εγγραφής και της επιβεβαίωσής της.

4. Με την ολοκλήρωση των εξ αποστάσεως σεμιναρίων, θα λάβω κανονικά
βεβαίωση παρακολούθησης;
Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές
και εκπαιδευτικές εκκρεμότητες εκ μέρους των σπουδαστών, θα γίνεται κανονικά η
αποστολή των βεβαιώσεων παρακολούθησης μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση
που έχει δηλωθεί από τον κάθε σπουδαστή στην αίτηση συμμετοχής.

5. Αν έχω κάποια απορία, πώς θα μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον;
Η εκπαιδευτική διαδικασία των εξ αποστάσεως σεμιναρίων υποστηρίζεται από
αρμόδιο καθηγητή, με τον οποίο θα μπορείτε να είστε σε άμεση επικοινωνία για
οποιοδήποτε θέμα προκύψει ή για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας έχετε
σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό. Ο τρόπος επικοινωνίας με τους καθηγητές γίνεται
μέσω email εντός της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

6. Με την ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως σεμιναρίου, θα πρέπει να συμμετέχω
σε εξετάσεις;
Με την ολοκλήρωση του e-learning σεμιναρίου και αφού θα σας έχει δοθεί
ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό και το οποίο θα το έχετε μελετήσει θα διεξάγεται
μέσω της πλατφόρμας ένα τελικό διαγώνισμα το οποίο θα αφορά το σεμινάριο στο
σύνολό του. Το τελικό διαγώνισμα θα συμπεριλαμβάνει διαφορετικού τύπου
ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας με κύριο σκοπό την αξιολόγηση και τον
έλεγχο της αφομοίωσης και κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Όλες οι απαραίτητες
οδηγίες για τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής του τελικού διαγωνίσματος θα
αναρτώνται από τον αρμόδιο καθηγητή του σεμιναρίου.
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7. Τι γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει να κατέχω ώστε να
συμμετάσχω σε ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο;
Για να συμμετάσχετε σε ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο, θα πρέπει να γνωρίζετε το
βασικό χειρισμό ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα πρέπει δηλαδή να είστε σε
θέση να μπορείτε να στέλνετε και να διαβάζετε ηλεκτρονικά μηνύματα, να
επισυνάπτετε αρχεία σε ένα email και να διαχειρίζεστε έγγραφα και επεξεργαστή
κειμένου (δημιουργία αρχείου, αντιγραφή και επικόλληση, αποθήκευση και
εκτύπωση).

8. Για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως σεμιναρίων θα πρέπει να
εγκαταστήσω κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή λογισμικό στον υπολογιστή
μου;
Για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως σεμιναρίων δεν είναι απαραίτητη η
εγκατάσταση κάποιου εξειδικευμένου λογισμικού. Για τα σεμινάρια
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο οι εφαρμογές του Microsoft Office (word, excel,
powerpoint). Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου
αποτελεί η σύνδεση στο διαδίκτυο.
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