Οδηγός Χρήσης Απουσιολογίου και
λοιπές οδηγίες τηλεκπαίδευσης
Για τους Εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων

Οδηγίες για
απουσιών
Αξιότιμοι εκπαιδευτές,

την

τήρηση

των

τις προηγούμενες ώρες έχετε λάβει όλοι, με προσωπικό email, τις λίστες
με τα ονόματα των σπουδαστών κάθε Τμήματος στο οποίοι διδάσκετε.
Παρακαλούμε κατεβάστε το Απουσιολόγιο - υπόδειγμα (αρχείο Excel),
της σχετικής ανάρτησης και προσαρμόστε το κατάλληλα για κάθε τμήμα
και μάθημα που διδάσκετε προκειμένου να τηρείτε τις απουσίες των
σπουδαστών σας, ως ακολούθως:
1. Σώστε το αρχείο Excel στον Η/Υ σας με το όνομα του Τμήματος
στο οποίο διδάσκετε και του Μαθήματος που διδάσκετε (δηλαδή,
για κάθε μάθημα, δημιουργήστε ανάλογο αριθμό Απουσιολογίων).
2. Ενημερώστε κατάλληλα το περιεχόμενο των κελιών Τμήμα και
Μάθημα (στο υπόδειγμα θα δείτε τις τιμές "Τεχνικός μαγειρικής
Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) - A1" και "Πρακτική Άσκηση",
αντίστοιχα). Προσθέστε τις τιμές που αντιστοιχούν στο δικό σας
Τμήμα και Μάθημα για κάθε Απουσιολόγιο που πρέπει να τηρείτε.
3. Στη στήλη Ον/μο σπουδαστή (όπου στο υπόδειγμα υπάρχουν οι
τιμές Σπουδαστής 1, Σπουδαστής 2 κ.ο.κ.) προσθέστε τα ον/μα

όλων των σπουδαστών του Τμήματός σας, όπως αυτά τα έχετε
λάβει στο προσωπικό σας email.
Τμήμα: Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) - Α1
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4. Οι στήλες αντιστοιχούν στις ημ/νίες των μαθημάτων σας, βάσει
του ωρολογίου προγράμματος. Σε κάθε στήλη προσθέστε την
ημερομηνία του δικού σας μαθήματός για το συγκεκριμένο Τμήμα
(εδώ βλέπετε τις ημερομηνίες 10/11/2020, 17/11/2020 κ.ο.κ.).
5. Σε κάθε κελί που αντιστοιχεί στο ον/μο ενός σπουδαστή και σε μία
ημερομηνία προσθέστε έναν ακέραιο αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί
στον αριθμό των απουσιών που έλαβε ο συγκεκριμένος
σπουδαστής στο συγκεκριμένο μάθημα (Για παράδειγμα, στο
Απουσιολόγιο - υπόδειγμα, ο Σπουδαστής 3 έλαβε μηδέν (0)
απουσίες στο μάθημα της 10ης/11/2020, δύο (2) απουσίες στο
μάθημα της 17ης/11/2020 κ.ο.κ.).
6. Στο τέλος κάθε γραμμής (κάτω από τη στήλη Σύνολο Απουσιών)
του αρχείου που σας παρέχουμε ως υπόδειγμα έχει οριστεί μία
συνάρτηση SUM, η οποία αθροίζει όλες τις απουσίες των
σπουδαστών ανά μάθημα. Από τη στιγμή που θα προσθέσετε
γραμμές στο συγκεκριμένο excel θα πρέπει να αντιγράψετε τη
συνάρτηση σε όλα τα κελιά της συγκεκριμένης στήλης, ώστε να
δουλέψει για όλους τους σπουδαστές που θα προσθέσετε.

Λοιπές Οδηγίες Τηλεκπαίδευσης
Επιπλέον, σας παρακαλούμε για τα ακόλουθα:

Α. Να πραγματοποιείτε κανονικά τα μαθήματά σας μέσω Zoom, διότι
έχει διαπιστωθεί από ελέγχους μας ότι αυτό δεν συμβαίνει σε ορισμένες
περιπτώσεις. Τα μαθήματα θα πρέπει να τα πραγματοποιείτε βάσει του
ωρολογίου προγράμματος και για όποιο πρόβλημα στην τέλεσή τους να
ενημερώνετε τηλεφωνικά ή με email άμεσα τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ.
Β. Επιπλέον, το link του τηλε-μαθήματος που πραγματοποιείτε μέσω
Zoom θα πρέπει να το δημοσιεύετε υποχρεωτικά ως Ανακοίνωση στο
Open eClass (δεν αρκεί να το αποστέλλετε με email στους σπουδαστές).
Γ. Μην στέλνετε τις εργασίες των σπουδαστών σας με πολλαπλά
ηλεκτρονικά μηνύματα προς τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ. Συγκεντρώστε
τες σε αρχεία στον Η/Υ σας ανά εβδομάδα (ένα .zip αρχείο για κάθε
εβδομάδα ανά μάθημα). Θα μας παραδώσετε τα αρχεία αυτά με μία
αποστολή email ή με ένα USB flash memory στο τέλος της καραντίνας ή
όποτε άλλοτε ειδοποιηθείτε επισήμως για αυτό.
Δ. Τέλος, σας παρέχουμε και το Έντυπο Αποτίμησης Σύγχρονης και
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Αυτό θα πρέπει να το συμπληρώνετε για
κάθε τηλε-μάθημα μέσω Zoom που θα πραγματοποιείτε και να μας το
αποστέλλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ αμέσως
μετά τη διεξαγωγή του.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, παραμένουμε στη διάθεσή σας για
ό,τι χρειαστείτε,
Με εκτίμηση,
Βασίλης και Θοδωρής (Υδντές ΔΙΕΚ Ιωαννίνων).

