
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ  

ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (BLENDED LEARNING). 

 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις τηρώντας τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τον περιορισμό 

της μετάδοσης του SARS COVID19, και ταυτόχρονα ακολουθώντας την αρχή ότι οι φοιτητές/τριες θα 

πρέπει να απολαμβάνουν το προνόμιο ποιοτικής εκπαίδευσης, έχει αποφασίσει τα ακόλουθα. 

Από την 1/9/2020 η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιείται 

με την μέθοδο μεικτής μάθησης των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών μαθημάτων σε όλα τα 

προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το παρακάτω πλαίσιο λειτουργίας και 

ειδικότερα: 

 Για τα συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα επιτρέπεται η διδασκαλία με την μέθοδο 

μεικτής μάθησης (με χρήση των υπηρεσιών Microsoft Teams και Moodle)  στο πλαίσιο του ισχύοντος 

ωρολογίου προγράμματος, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είχε ορισθεί για τη διδασκαλία με φυσική 

παρουσία ή όπως ενδεχομένως τροποποιηθεί. Η μεικτή μάθηση θεμελιώνεται στον συνδυασμό 

συμβατικής και διαδικτυακής διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος. 

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι ακαδημαϊκοί ότι στις αίθουσες/ εργαστήρια θα πραγματοποιείται 

χρήση κάμερας για μαγνητοσκόπηση του μαθήματος. 

Η μαγνητοσκόπηση (χρήση εικόνας και ήχου) και ανάρτηση πανεπιστημιακών μαθημάτων/παραδόσεων 

στο Moodle, θα παραμείνουν για περίοδο 6 μηνών.  

Με την παρέλευση των 6 μηνών οι αναρτημένες μαγνητοσκοπήσεις θα καταστρέφονται οριστικά.  

Η μικτή μάθηση αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με ένα 

πλαίσιο δεσμευτικών κανόνων. Συγκεκριμένα: 

Α. Στις διαδικτυακές διδασκαλίες οι συμμετέχοντες/ουσες εγγράφονται και συμμετέχουν με το πλήρες 

ονοματεπώνυμό τους. Εγγραφές με ψευδώνυμα θα διαγράφονται. 

Β. Όπου απαιτείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να δίδεται το ακαδημαϊκό email 

του/ης φοιτητή/τριας. 

Γ. Οι συμμετέχοντες/ουσες ενεργοποιούν το μικρόφωνο τους κάθε φορά που επιθυμούν να λάβουν τον 

λόγο ή όταν τους/τις το ζητήσει ο/η διδάσκων/ουσα.  

Δ. Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές έχουν την επιλογή να έχουν την κάμερα τους ανενεργή εάν το 

επιθυμούν. 



 
Ε.  Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η εγγραφή και ο διαμοιρασμός 

του περιεχομένου της διαδικτυακής διδασκαλίας μέσω του προγράμματος πραγματοποίησης της 

τηλεδιάσκεψης ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος ή συσκευής. Απαγορεύεται, επίσης, η εγγραφή, 

ηχογράφηση, φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση των διαδικτυακών διδασκαλιών με άλλο μέσο και 

βεβαίως η κοινοποίηση τέτοιου υλικού στο διαδίκτυο. 

Δ. Ο σεβασμός στο πρόσωπο των συμμετεχόντων/ουσών προϋποθέτει ότι η εικόνα και φωνή τους δεν 

θα εκτίθεται χωρίς την άδεια τους κατά την διαδικτυακή διδασκαλία σε τρίτους, που ενδεχομένως 

παραβρίσκονται στον χώρο από τον οποίον συνδέεται ο φοιτητής/τρια. Κατά συνέπεια συνιστάται 

στους/ις συμμετέχοντες/ουσες να συνδέονται από έναν προσωπικό χώρο εργασίας στον οποίο θα 

βρίσκονται μόνοι και όταν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούν ακουστικά και μικρόφωνο. 

Ε. Θα υπάρχουν σημάνσεις έξω και μέσα από τις αίθουσες διδασκαλίας/εργαστήρια οι οποίες θα 

ενημερώνουν φοιτητές και προσωπικό για τις ενεργές κάμερες. Οι ενεργές κάμερες στις αίθουσες 

διδασκαλίας/εργαστήρια δεν θα μαγνητοσκοπούν πρόσωπα φοιτητών. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται 

να υπάρχει επεξεργασία δεδομένων φωνής των φοιτητών, εφόσον θέσουν κάποια ερώτηση στον 

διδάσκοντα ή υπάρχει κάποιος διάλογος μεταξύ αυτών. 

Στ. Το υλικό, που διαμοιράζεται μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής 

διδασκαλίας διατίθεται αυστηρά για την προσωπική τους μελέτη και χρήση. Απαγορεύεται κάθε είδους 

διακίνηση και χρήση του εκτός της διαδικτυακής διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες μεριμνούν ώστε 

το λογισμικό ή το υλικό που θα διαμοιράσουν να μην περιέχει ιούς ή άλλα κακόβουλα στοιχεία. Το 

σύνολο του περιεχομένου, που διαμοιράζεται, και κάθε είδους επικοινωνία, που λαμβάνει χώρα στο 

πλαίσιο της διαδικτυακής διδασκαλίας, δεν πρέπει να έχει διαφημιστική, εμπορική, υβριστική, 

δυσφημιστική, συκοφαντική, ρατσιστική, σεξιστική, πορνογραφική χροιά ή/και να προωθεί το μίσος, τον 

φανατισμό, τη βία, και κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προσβάλει την προσωπικότητα των 

συμμετεχόντων/ουσών. 

Οι παραπάνω κανόνες είναι δεσμευτικοί για όλους/ες όσου/ες συμμετέχουν στις διαδικτυακές 

διδασκαλίες. Σε ενδεχόμενη παραβίασή τους, οι διδάσκοντες/ουσες ενημερώνουν άμεσα τον/η 

φοιτητή/τρια. Μπορούν, δε, να αφαιρέσουν υλικό που δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό ή να 

ζητήσουν από τον/η φοιτητή/τρια που παραβιάζει τους κανόνες να αποχωρήσει από την διαδικτυακή 

διδασκαλία, εφόσον μετά από σχετική σύσταση δεν ευθυγραμμιστεί με την τήρησή τους. 

 

 

 

 

 



 
REGULATION OF EDUCATIONAL OPERATION OF NEAPOLIS UNIVERSITY BY THE METHOD OF BLENDED 

LEARNING. 

 

Neapolis University, complying with the protocols of the Cyprus Ministry of Health, in order to limit the 

transmission of SARS COVID19, and at the same time following the principle that students should enjoy 

the privilege of quality education, has decided the following. 

From 1/9/2020 the educational and academic operation of the University will be carried out with the 

method of blended learning of undergraduate and postgraduate courses in all study programs of the 

University, according to the following operating framework and in particular: 

For conventional undergraduate and postgraduate courses, blended learning is permitted (using 

Microsoft Teams and Moodle services) according to the current program schedule, within the period set 

for physical attendance or as modified. Blended learning is based on the combination of conventional and 

online teaching of the program. 

Students and academics are informed that a camera will be in use in the classrooms / laboratories to video 

record the course/lecture. 

The recording (use of video and audio) and the uploading of university courses / lectures in Moodle will 

remain for a period of 6 months. 

After the 6 months period, the uploaded recordings will be permanently destroyed. 

Blended learning is part of the educational process and takes place according to a set of binding rules. 

Specifically: 

A. In online teaching, participants register and participate with their full name. Entries with nicknames will 

be deleted. 

B. Where an email address is required, the student's academic email address should be provided. 

C. Participants turn on their microphone whenever they wish to speak or when asked by the 

academician/instructor. 

D. Academics and students have the option of having their camera turned off if they wish. 

E. For personal data protection, the recording and sharing of the content of the online teaching through 

the program of the teleconference or any other program or device is prohibited. It is also forbidden to 

record (video/audio), photograph or videotape online tutorials by other means and post such material on 

the internet. 



 
D. Respect towards the participants / subjects presupposes that their image and voice will not be exposed 

without their permission during the online teaching to third parties, who may be present at the location 

from which the student connects. Therefore, participants are advised to connect from a personal 

workplace where they are alone and when this is not possible, to use headphones and a microphone. 

E. There will be signs outside and inside the classrooms/labs, which will inform students and staff about 

the active cameras. Active cameras in classrooms/labs will not record student faces. In these cases, there 

may be processing of students' voice data if they ask a question to the teacher or there is a dialogue 

between them. 

F. The material, which will be shared among the participants during the online teaching is strictly available 

for their personal study and use. It is forbidden to distribute and use it in any other way except for online 

teaching. Participants ensure that the software or hardware they share does not contain viruses or other 

malware. All content that will be shared, and any communication that takes place in the context of online 

teaching, should not be of an advertising, commercial, abusive,  defamatory, racist, sexist, pornographic 

or / or promoting hatred content as well as fanaticism, violence, and any behavior that may offend the 

personality of the participants. 

The above rules are binding on all those involved in online teaching. In case of violation, the academics 

immediately inform the student. They can, however, remove material that does not comply with the 

regulation and/or if after a relevant recommendation the student continues not to be in line with their 

observance, they can ask the student who violates the rules to exit the online teaching. 
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