E-LEARNING «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ιατρική Γενετική

Εισαγωγή
Ο παρών οδηγός αποτελεί ένα συνοπτικό πλαίσιο λειτουργίας του επιμορφωτικού
προγράμματος «Ιατρική Γενετική». Σε αυτόν μπορείτε να ανατρέχετε για κάθε διαδικαστικό
ζήτημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας. Περιέχει τις εξής ενότητες:
1. Τρόπος Διεξαγωγής Προγράμματος
2. Επιμορφωτικό Υλικό
3. Τεστ Αξιολόγησης
4. Χρονοδιάγραμμα Επιμόρφωσης
5. Υποστήριξη Επιμόρφωσης
6. Προϋποθέσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
7. Ανακοινώσεις – Τελευταία Νέα

1. Τρόπος Διεξαγωγής Προγράμματος
Όπως περιγράφεται και στον Οδηγό Σπουδών, η διδασκαλία του
θεωρητικού σκέλους του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά με τη
μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση του διαδικτύου
(e-learning),

χωρίς

να

απαιτείται

η

φυσική

παρουσία

του

εκπαιδευόμενου σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω
της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση
με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του
εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και
οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της
πλατφόρμας και τη συμμετοχή στα τεστ αξιολόγησης. Επίσης, η πλατφόρμα του
προγράμματος περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία μεταξύ
εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών.
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2. Επιμορφωτικό Υλικό
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, για δική σας διευκόλυνση, το υλικό του επιμορφωτικού
προγράμματος θα αναρτάται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα σε μορφή pdf. Εκτός από τη
μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του προγράμματος, υπάρχει επίσης η
δυνατότητα αποθήκευσης του αρχείου (pdf) στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή είτε εκτύπωσης
του.
Προκειμένου να ανοίξετε τους συνδέσμους (links) που βρίσκονται μέσα στο κείμενο, μπορείτε
να πατήσετε επάνω στον υπογραμμισμένο σύνδεσμο και να μεταβείτε στην αντίστοιχη
ιστοσελίδα. Εάν σας ζητηθεί να επιτρέψετε το άνοιγμα, επιλέξτε «Να επιτραπεί/Allow» στο
αναδυόμενο παράθυρο. Σημειώνουμε ότι για να ολοκληρωθεί αυτό το σκέλος της μελέτης του
υλικού χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
Το υλικό κάθε διδακτικής ενότητας θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 10 π.μ. και για όσο
διαρκεί η εν λόγω ενότητα (βλ. επίσης Χρονοδιάγραμμα Ενοτήτων).
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η έντυπη, ηλεκτρονική και γενικά κατά οποιοδήποτε
τρόπο αναπαραγωγή, δημοσίευση ή χρησιμοποίηση όλου ή μέρους του εκπαιδευτικού υλικού
που υποστηρίζει το επιμορφωτικό πρόγραμμα που παρακολουθείτε, απαγορεύεται και
διώκεται νομικά. Το εν λόγω υλικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της
επιμόρφωσης και προορίζεται για ατομική χρήση και μόνο.

3. Τεστ Αξιολόγησης
Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σχετικά με την υποβολή των ασκήσεων
αξιολόγησης (τεστ), καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος αξιολόγησης της επίδοσής σας κατά τη
διάρκεια του θεωρητικού σκέλους της εκπαίδευσης.
Όταν ολοκληρώνετε τη μελέτη κάθε Διδακτικής Ενότητας θα πρέπει να συμπληρώνετε και να
υποβάλλετε ηλεκτρονικά το τεστ αξιολόγησης που αντιστοιχεί στην ύλη που μελετήσατε.
Το τεστ είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της Διδακτικής Ενότητας (συνήθως 2 εβδομάδες)
και μπορείτε να το συμπληρώσετε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε πριν την εκπνοή της
προθεσμίας και την έναρξη της επόμενης προγραμματισμένης Διδακτικής Ενότητας.

2

E-LEARNING «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ωστόσο, από τη στιγμή που θα το αρχίσετε έχετε συγκεκριμένο χρονικό όριο για τη
συμπλήρωσή του, το οποίο αναγράφεται κάθε φορά στην αρχική σελίδα (πχ. 120 λεπτά). Η
συμπλήρωση του τεστ δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά, δηλαδή να το ξεκινήσετε κι έπειτα
να το διακόψετε ώστε να συνεχίσετε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Όταν ολοκληρώσετε το τεστ
πατάτε υποβολή/submission και στην οθόνη σας εμφανίζεται η βαθμολογία που λάβατε. Εάν
το τεστ περιλαμβάνει ερωτήματα ελεύθερης ανάπτυξης ή τη σύνταξη κάποιας σύντομης
εργασίας τότε η βαθμολογία θα αναρτηθεί από τους συμβούλους επιμόρφωσης το αργότερο
σε 7 ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, δίνεται
η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης σε έως
τέσσερις (4) διδακτικές ενότητες που δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς εντός των αρχικών
προθεσμιών που είχαν τεθεί.
Η μη έγκαιρη υποβολή κάποιου τεστ αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος και
της επιπλέον εβδομάδας, όπως και η συγκέντρωση ποσοστού χαμηλότερου του 50% στη
βαθμολογία του συνεπάγεται αποτυχία στην εξέταση της συγκεκριμένης ενότητας και ως εκ
τούτου μη απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Μη υποβολή τεστ αξιολόγησης ή Βαθμός <50%
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4. Χρονοδιάγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης
(Δεν απαιτείται η φυσική σας παρουσία)

WEEK

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία
Διάθεσης
Διδακτικής
Ενότητας

Ημερομηνία
Εξέτασης
Διδακτικής
Ενότητας (test)

1-2

Εισαγωγή στη Κυτταρογενετική

5/11/18

19/11/18

3-4

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες

19/11/18

3/12/18

5-6

Μενδελιανή Ιατρική Γενετική

3/12/18

17/12/18

7-8

Μη-Μενδελιανή Ιατρική Γενετική

7/1/19

21/1/19

9-10

Μοριακή Διάγνωση

21/1/19

4/2/19

11-12

Γενετική Συμβουλευτική

4/2/19

18/2/19

13-14

Γονιδιωματική Ιατρική

18/2/19

4/3/19

15-16

Προγεννητική Διάγνωση Μονογονιδιακών
Νοσημάτων (Επεμβατική & Μη-Επεμβατική):
Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και Έλεγχος
(PGD, PGS)

4/3/19

18/3/19

17-18

Προγεννητική Διάγνωση και Θεραπεία

18/3/19

1/4/19

19-20

Συγγενείς Ανωμαλίες

1/4/19

15/4/19

21-23

Σύνδρομα

15/4/19

6/5/19

24-25

Γενετική του Καρκίνου

6/5/19

20/5/19

26-27

Φαρμακογονιδιωματική

20/5/19

3/6/19

28-29

Γονιδιακή Θεραπεία

3/6/19

17/6/19

30-31

Βιοηθική και Κοινωνικές Διαστάσεις της Γενετικής

17/6/19

1/7/19

32-33

Γενικά Θέματα Ιατρικής Γενετικής

1/7/19

15/7/19

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
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5. Υποστήριξη Επιμόρφωσης
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε όταν αντιμετωπίζετε
δυσκολίες και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνεστε ανάλογα με τη φύση αυτών.
A.Ακαδημαϊκή Υποστήριξη
Για

να

εισαχθείτε

στην

εκπαιδευτική

πλατφόρμα

θα

πρέπει

να

επιλέξετε

τον

σύνδεσμο https://coursity.gr/courses/UOI/MedGen/2018A/about.
Μπορείτε να επικοινωνείτε είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος είτε με
προσωπικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: genetics2.uoi@gmail.com,
με τον Σύμβουλο Επιμόρφωσης σε ό,τι αφορά την επίλυση αποριών, ασκήσεων και
προβλημάτων που έχουν να κάνουν με το επιμορφωτικό υλικό, την υποβολή των τεστ κ.λ.π.

Β. Γραμματειακή & Τεχνική Υποστήριξη
Η Γραμματεία του προγράμματος είναι αρμόδια για διοικητικά και γραμματειακά θέματα. Για
θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω
του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Γραμματειακή & Τεχνική
Υποστήριξη» είτε αποστέλοντας προσωπικό μήνυμα στο: genetics2.uoi@gmail.com. Με τη
Γραμματεία μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε για ακαδημαϊκά και τεχνικά ζητήματα σε
περίπτωση που έχετε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία και θεωρείτε ότι δεν έχετε
εξυπηρετηθεί επαρκώς.
Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Ασφαλώς, σε
ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να οφείλονται
στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για την διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, είτε
και σε λόγους ανωτέρας βίας.
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6. Προϋποθέσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η τήρηση των παρακάτω διαδικασιών και ενεργειών είναι απαραίτητη για την απόκτηση του
Πιστοποιητικού σας σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών. Συγκεκριμένα:

1. Θα πρέπει να περάσετε με επιτυχία τις 16 ενότητες του επιμορφωτικού προγράμματος.
Συνεπώς, χρειάζεται να συγκεντρώσετε συνολική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50%
στο σύνολο των τεστ αξιολόγησης.

2. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς στην εργαστηριακή εκπαίδευση (πρακτική
άσκηση).

3. Θα πρέπει να έχετε αποπληρώσει το σύνολο του κόστους του επιμορφωτικού
προγράμματος.

4. Στην περίπτωση που κληθείτε, θα πρέπει να συμμετέχετε στον δειγματοληπτικό έλεγχο
των δικαιολογητικών σας.

7. Ανακοινώσεις – Τελευταία Νέα
Σας επισημαίνουμε ότι είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε τακτικά για τις
τρέχουσες ανακοινώσεις που αναρτώνται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (πεδίο:
«Αρχική»), καθώς εκεί θα βρίσκετε σημαντικές ενημερώσεις για τη διαδικασία επιμόρφωσης
καθώς και διευκρινίσεις ή πληροφορίες που σας αφορούν άμεσα. Σε περίπτωση ελλιπούς
ενημέρωσής σας, οι υπεύθυνοι του προγράμματος δε φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με τη φοίτηση ή την επίδοσή σας.

Σας ευχόμαστε καλή αρχή και μια εποικοδομητική
εμπειρία επιμόρφωσης!
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