Οδηγίες για την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος Φυσική με φυσική παρουσία (δια ζώσης)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρακάτω συστάσεις ισχύουν για τη 1η εβδομάδα έναρξης του μαθήματος και θα ανανεώνονται κάθε
εβδομάδα, αν χρειαστεί.
Με την ευθύνη μου ως διδάσκοντα για την τήρηση και εφαρμογή μέτρων προστασίας εντός της αιθούσης, σας γνωρίζω
ότι εισέρχεστε στην αίθουσα οφείλοντας να τηρείτε τις συστάσεις που κοινοποιούνται από τον υπεύθυνο εφαρμογής
του πρωτοκόλλου μέτρων προστασίας, που είναι ο πρόεδρος του τμήματος καθηγητής Ε. Γαλλόπουλος.
Υπό αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες επανέναρξης των μαθημάτων με φυσική παρουσία, και
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αίθουσας-Γ όπου θα γίνεται το μάθημα, και προς αποφυγή συνωστισμού με
ανάμειξη εμβολιασμένων/νοσήσαντων και ανεμβολίαστων στο ακροατήριο εντός κλειστού χώρου επί ώρες, στο μάθημα
της Φυσικής θα εφαρμοστούν τα εξής μέτρα ελεγχόμενης πρόσβασης κατά την 1η εβδομάδα:
1. Η προσέλευση εντός της αιθούσης θα επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ στους φοιτητές του 1ου έτους που έχουν ήδη εγγραφεί
στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
2. Το 1ο έτος υποδιαιρείται αλφαβητικά σε 2 τμήματα.
o Στο Τμήμα Α είναι όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από Α έως και ΜΑΝΤΕΣ.
o Στο Τμήμα Β είναι όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ έως και Ω.
3. Την Δευτέρα 11-10-2021 η προσέλευση στο μάθημα με φυσική παρουσία θα γίνει στην αίθουσα-Γ ως εξής:
o ΜΟΝΟΝ το τμήμα-Α θα περιμένει εκτός της αιθούσης-Γ την ώρα 12:45, τηρώντας αποστάσεις 1,5 μέτρου
μεταξύ σας, φορώντας όλοι μάσκα προσώπου (που θα καλύπτει μύτη, στόμα, πηγούνι), κρατώντας στο χέρι
σας: (ι) το εκτυπωμένο πιστοποιητικό σας, (ιι) την ταυτότητα σας, προς έλεγχο από τον διδάσκοντα.
▪ Εντός της αιθούσης θα κάθεστε αφήνοντας δεξιά και αριστερά σας ένα κάθισμα κενό.
▪ Στις 2 πρώτες σειρές καθισμάτων, απέναντι από το έδρανο του διδάσκοντος, δεν θα κάθεται κανείς.
Για το τμήμα-Α το πρώτο μάθημα θα γίνει από ώρα 13:00 έως 14:15.
o ΜΟΝΟΝ το τμήμα-Β θα περιμένει εκτός της αιθούσης-Γ την ώρα 14:30 τηρώντας αποστάσεις 1,5 μέτρου
μεταξύ σας, φορώντας όλοι μάσκα προσώπου (που θα καλύπτει μύτη, στόμα, πηγούνι), κρατώντας στο χέρι
σας: (ι) το εκτυπωμένο πιστοποιητικό σας, (ιι) την ταυτότητα σας, προς έλεγχο από τον διδάσκοντα.
▪ Εντός της αιθούσης θα κάθεστε αφήνοντας δεξιά και αριστερά σας ένα κάθισμα κενό.
▪ Στις 2 πρώτες σειρές καθισμάτων, απέναντι από το έδρανο του διδάσκοντος, δεν θα κάθεται κανείς.
Για το τμήμα-Β το πρώτο μάθημα θα γίνει από ώρα 14:45 έως 16:00.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ
4. Την Τρίτη 12-10-2021 η μια ώρα του φροντιστηρίου (ώρα 13:00-14:00) θα γίνει με ασύγχρονη σύνδεση μέσω του
eclass της Φυσικής, https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1070/ , (ανοιχτό μάθημα) με βιντεοσκοπημένη την
παράδοση όλου του 4-ωρου μαθήματος για τις ημέρες 11 και 12-10-2021 στα Πολυμέσα του eclass,
https://eclass.upatras.gr/modules/video/?course=CEID1070 . ΔΕΝ θα υπάρξει προσέλευση στην αίθουσα-Γ για
μάθημα με φυσική παρουσία την ώρα 13:00-14:00.
5. Κατά την διάρκεια όλου του 1ου εξαμήνου, παράλληλα με το δια ζώσης μάθημα στην αίθουσα Γ, θα παρέχεται η
βιντεοσκοπημένη παράδοση όλου του 4-ωρου μαθήματος της κάθε μιας εβδομάδας από τα Πολυμέσα του eclass,
https://eclass.upatras.gr/modules/video/?course=CEID1070 . Ο σύνδεσμος με το βιντεοσκοπημένο μάθημα κάθε
εβδομάδας θα σας ανακοινώνεται 2 ημέρες πριν το συγκεκριμένο μάθημα με φυσική παρουσία, μέσω των
Ανακοινώσεων του eclass.
6. Στο πανεπιστήμιο Πατρών και στο τμήμα μας, για όλα τα μαθήματα Θεωρητικού περιεχομένου (όπως είναι και της
Φυσικής) δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση με φυσική παρουσία (δεν τηρείται απουσιολόγιο), οπότε ΟΛΟΙ
όσοι:
▪ δεν μπορούν να καλύπτουν με μάσκα την μύτη, στόμα και πηγούνι επί 90’ λεπτά,
▪ εμφανίζουν εκείνη ή την προηγούμενη ημέρα το παραμικρό σύμπτωμα ή αδιαθεσία,
▪ έχουν βρεθεί σε χώρους και συγκεντρώσεις δίχως μέτρα προστασίας έως και 3 ημέρες πριν το μάθημα,

τους προτρέπω, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ένα από τα παρακάτω απαιτούμενα πιστοποιητικά, με δική τους
πρωτοβουλία να αποφεύγουν την προσέλευση τους με φυσική παρουσία στο μάθημα, καθόσον μπορούν μέσω των
βιντεοσκοπημένων παραδόσεων όλου του 4-ωρου μαθήματος της κάθε μιας εβδομάδας από τα Πολυμέσα του eclass να
παρακολουθούν αδιαλείπτως όλες τις διαλέξεις, με ασφάλεια για όλους. Το ίδιο ισχύει και για όσους χρωστούν το
μάθημα της Φυσικής από τα μεγαλύτερα έτη.
Με βάση όσα προβλέπονται στην Κ.Υ.Α 119847/ΓΔ6/23.9.2021, Β ́ 4406, και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5,
τα πρόσωπα που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά μία
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
▪ Έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό προ τουλάχιστον 14 ημερών με τη δεύτερη δόση διπλού εμβολίου ή την
πρώτη του μονοδοσικού.
▪ Έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό προ τουλάχιστον 14 ημερών με τη μία δόση, σε περίπτωση παρελθούσης
νόσησης από COVID-19.
▪ Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό κι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών και μικρότερο
των εκατόν ογδόντα 180 ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν
διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου.
▪ Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με μοριακό τεστ είτε σε εξέταση
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, το οποίο διενεργείται 2 φορές εβδομαδιαίως έως 48 ώρες ΠΡΙΝ από την
Τρίτη και την Παρασκευή, αντιστοίχως. Για την Φυσική, που είναι Δευτέρα και Τρίτη, το τεστ θα πρέπει να
έχει γίνει από το Σάββατο για να είναι 48 ώρες πριν την Τρίτη.
ΟΛΟΙ όσοι δεν διαθέτουν ένα από αυτά τα πιστοποιητικά σε εκτυπωμένη μορφή κατά την ώρα προσέλευσης τους ΔΕΝ
θα εισέρχονται στην αίθουσα (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΕΝ πρέπει να εισέρχονται ούτε εντός του κτιρίου – κλειστός χώρος).
➢ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 1 ΕΩΣ 6 ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και αποτελούν μια
σταδιακή προσέγγιση για την εφαρμογή της δια ζώσης διδασκαλίας με ταυτόχρονη τήρηση μέτρων προστασίας σε
μεγάλα ακροατήρια εντός κλειστού χώρου.
➢ Η αυστηρή τήρηση των μέτρων και των κανόνων προστασίας προφυλάσει την ζωή και την υγεία όλων μας
(διδασκόντων, φοιτητών, των οικογενειών και των φίλων μας) και προέχει του όποιου οφέλους που μπορεί να
αποκομίσει κάποιος από την παρακολούθηση ενός μαθήματος, παρευρισκόμενος με φυσική παρουσία ενώ δεν
πρέπει. Αυτό προτάσσεται υπεράνω όλων, τηρώντας τα 1 ως 6 παραπάνω: Προέχει η προστασία της ανθρώπινης
ζωής και υγείας.
Επικοινωνία με τον διδάσκοντα:
• Εντός της αιθούσης ΔΕΝ πλησιάζετε στον πίνακα και το έδρανο του διδάσκοντος για κανένα λόγο (πχ απορίες).
• Για οτιδήποτε σχετικό με το μάθημα της Φυσικής θα επικοινωνείτε μαζί μου στο email: christides@upatras.gr,
και αν χρειάζεται συνάντηση θα γίνεται μετά από προκαθορισμενό ραντεβού.
Ο Διδάσκων του μαθήματος Φυσικής
Χρήστος Β. Χρηστίδης

