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Αρθ. Πρωτ: Φ2/741 
 
ΠΡΟΣ: τους Διευθυντές/-τριες και τους/τις 
Εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Παιδαγωγικής 
μου Ευθύνης στο Ν. Χανίων και στο Ν. Ρεθύμνου  
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία της παιδαγωγικής 

ευθύνης της ΣΕΕ Ζανέκα Στεργιανής 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  
 

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, 

έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης 

εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.  Έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο εγχείρημα, για την 

επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων, οι 

Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, δεδομένου 

ότι η οργάνωσή της είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό (απ’ όλες 

τις ειδικότητες και από τις ειδικότητες παράλληλης στήριξης) είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά, ανάλογα με τις δυνατότητές του στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

και τις ανάγκες των μαθητών του. Η συμμετοχή των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική (ενημερώνουμε, 

δίνουμε ευκαιρίες και κίνητρα) και γι’ αυτό δεν προχωράμε στη διδακτέα ύλη, αλλά κάνουμε 

επαναλήψεις, ασκήσεις εμπέδωσης και εμβάθυνσης, προτάσεις για διάβασμα, τεστ 

αυτοαξιολόγησης, δημιουργικές εργασίες, ψηφιακά σενάρια κι ό,τι άλλο επιλέγουμε ως παιδαγωγοί 

για την μορφωτική και συναισθηματική στήριξη των μαθητών μας.  

Η συνεργασία μεταξύ όλων των συναδέλφων σε δυνατότητες συνδιδασκαλίας ή ανταλλαγής 

εμπειριών, προβληματισμών και ιδεών μπορεί να απελευθερώσει δημιουργικές δυνάμεις και είναι η 

βασιλική οδός για την ουσιαστική προαγωγή των εκπαιδευτικών στόχων, όχι μόνο της τυπικής αλλά 

και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ενδείκνυται οι εκπαιδευτικοί τάξης και οι εκπαιδευτικοί 

παράλληλης στήριξης να συνεργάζονται και να υπάρχουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες για την 

συμπερίληψη-συνεκπαίδευση όλων των μαθητών. Ας αντιληφθούμε ότι το σχολείο δεν λειτουργεί 

ως ένας τυπικός εργασιακός χώρος καθοριζόμενος από το ωράριό του, την τυπικότητά του, τα 

διοικητικά του σχήματα κλπ. που δημιουργεί μια εικόνα άγχους, αλλά είναι ένας δημιουργικός 

κοινωνικός και μορφωτικός θεσμός. Τελικά, είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε τη σχέση της 

λειτουργίας της εκπαίδευσης μέσα στο ευρύτερο συγκείμενο-του σχολείου, της κοινότητας, του 

κόσμου. 

mailto:pekeskritis@sch.gr
mailto:stergianizaneka@gmail.com
http://www.pdekritis.gr/pekes/
https://szaneka.academia.edu/
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2 

 

Η Δ/θμια εκπαίδευση έχει ασύγχρονη εξ αποστάσεως με τις πλατφόρμες του ΠΣΔ e-me και 

e-class, όπως προτείνει το Υ.ΠΑΙ.Θ. και σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση με την πλατφόρμα 

WEBEX (ισχύει και το BigBlueButton του ΠΣΔ). 

Ο τρόπος, που θα αξιοποιήσετε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη  (Webex, 

BigBlueButton) ή ασύγχρονη (π.χ. e-class / e- me ή προώθηση υλικού μέσω e-mail) που εφαρμόζεται 

στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, εξαρτάται από σας, αλλά και τις υπάρχουσες υποδομές γενικά. Στις 

αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. καταβάλλεται προσπάθεια αναβάθμισης των 

προσφερόμενων ψηφιακών μέσων και είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα τα τεχνικά προβλήματα που 

υπάρχουν, θα περιοριστούν σημαντικά ή και θα εξαλειφτούν. Στην περίπτωση που αντλείτε υλικό 

από το διαδίκτυο, για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων, να αναφέρετε την πηγή σας με τον 

σύνδεσμο (link). Για τα τεχνικά θέματα είναι υπεύθυνες οι ομάδες στήριξης, που έχουν συσταθεί γι’ 

αυτόν τον σκοπό στα σχολεία σας. 

Η εξ΄ αποστάσεως υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι μόνο γνωστική αλλά 

κυρίως και πρωταρχικά υποστηρικτική στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Δείτε εδώ 

συμβουλές συναισθηματικής στήριξης των μαθητών από το «Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, 

ΕΚΠΑ»: http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--

psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 Αρ. Πρωτ. Φ8/38091/Δ4/16-03-2020, εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Διαβίβαση Οδηγιών 

Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»  

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf 

 Αρ. Πρ. 38510/ΓΔ4/17 -03-2020, εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των 

Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»  

 2873/υ1/17-3-2020/Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Περιορισμένη 

Λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»  

 Αρ. Πρωτ. 39676/Δ2 /20-03-2020 , εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Οδηγίες για Ασύγχρονη εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση»  

 Αρ. Πρωτ. 39731/Δ2/20-03-2020, εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Παροχή προσωπικών 

λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»  

 Αρ. Πρωτ.: Φ8/39354/Δ4, 19-03-2020, εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Οδηγίες Υλοποίησης 

Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας» 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf 

 Αρ. Πρωτ.: 39317/ΓΔ4/19/03/2020, εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Εξ αποστάσεως υποστήριξη 

μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ενημέρωση και δήλωση συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων 

Ο/H Διευθυντής/-τρια αναλαμβάνει να ενημερώσει με e-mail όλους τους γονείς/κηδεμόνες και 

μαθητές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κοινοποιώντας τους την παρακάτω ενημέρωση: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ» (αντιγράφουμε κι επισυνάπτουμε τη σελ. 5 

από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ8/38091/Δ4/16-03-2020). Βλ. εδώ: 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf 

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω e-mail ή κάθε άλλου 

πρόσφορου μέσου (τηλέφωνο):  

α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη και στην σύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, 

β) για την πλατφόρμα που αξιοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία του 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf
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ψηφιακού τμήματος κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο Link, 

γ) για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

2016/679 και του νόμου 4624/2019. https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php 

 

Ομάδες υποστήριξης (για τεχνικά κυρίως θέματα) 

1. Ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης 

2. Ομάδα εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης 

 Ο/Η Διευθυντής/-τρια της σχολικής μονάδας θα υποστηρίζει και θα συντονίζει και τις δυο 

ομάδες.  Οι ομάδες υποστήριξης τηλεκπαιδεύσεων συστήνονται και καταχωρίζονται στο 

myschool αυστηρά με τη συμμετοχή του Διευθυντή της μονάδας και δύο το πολύ επιπλέον 

εκπαιδευτικών.   

 

Τεχνική Βοήθεια (Help Desk) 

1.Για την πλατφόρμα e-me δείτε τις σχετικές πληροφορίες και ενημερωτικά βίντεο στην ιστοσελίδα 

https://dschool.edu.gr/menoumespiti και στην https://e-me.edu.gr ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

support@e-me.edu.gr ή καλέστε στο 210 3350859 και 2103350748 

2. Για την πλατφόρμα eclass δείτε στην ιστοσελίδα https://eclass.sch.gr/info/manual.php ή καλέστε 

στο 8011180181 

3. Help Desk Y.ΠΑΙ.Θ. email στο cst@minedu.gov.gr τηλ. 210-3443949 κάθε μέρα 8πμ-8μμ 

4. ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων  

5. Τεχνική υπηρεσία της Π.Δ.Κ. 

 

Μετά την εγγραφή των μαθητών στο ΠΣΔ 

 Ο/Η Διευθυντής/-τρια της σχολικής μονάδας μετά την απόκτηση του λογαριασμού ΠΣΔ από 

τους μαθητές: 

α) εισέρχεται στη σελίδα διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών που διαθέτει στο ΠΣΔ 

https://register.sch.gr/students/admins/ , και 

β) επιλέγει τους/τις μαθητές/τριες μίας τάξης και 

γ) αποστέλλει τους λογαριασμούς ΠΣΔ των μαθητών/τριών της τάξης αυτής στον/ στους 

εκπαιδευτικούς της τάξης που διδάσκει/ουν τα μαθήματα. 

 Οι εκπαιδευτικοί της τάξης συνδέονται στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή eclass) 

χρησιμοποιώντας τον υπηρεσιακό λογαριασμό που έχει ο καθένας στο ΠΣΔ. 

 Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν το/τα ψηφιακό/α τμήμα/τμήματα στην πλατφόρμα επιλογής 

τους (e-me ή e-class) και προσκαλούν σε αυτές τους/τις μαθητές/τριες με βάση ταονόματα 

χρήστη (usernames) που τους έστειλε ο Διευθυντής του σχολείου (με link της ψηφιακής τάξης 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των γονέων). Οι μαθητές αποδέχονται τις προσκλήσεις και 

αυτομάτως εντάσσονται στο αντίστοιχο ψηφιακό τμήμα του/των εκπαιδευτικών. 

 Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας προτείνεται να αναρτούν σε κάθε ψηφιακό τμήμα 

το οποίο έχουν δημιουργήσει τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι για 

επίλυση αποριών – ερωτήσεων προκειμένου να είναι ενήμεροι/ες οι μαθητές και οι μαθήτριες. 

 Σε κάθε περίπτωση τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, εφόσον επιθυμούν, έχουν τη 

δυνατότητα να επισκέπτονται και να αξιοποιούν την πλατφόρμα καθ΄όλη την διάρκεια της 

ημέρας, και πέραν των προτεινόμενων ωρών αλληλεπίδρασης (8-14.00). 

 

Ενδεικτικό πλάνο ασύχγρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 Ανάρτηση στο ψηφιακό τμήμα, με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού υλικού, 

υλικού προς μελέτη, ασκήσεων – εργασιών, κριτηρίων αξιολόγησης, test κλπ. 

https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php
mailto:cst@minedu.gov.gr
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 Μελέτη του υλικού από τους μαθητές/τριες, υποβολή ερωτήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό, 

λύση ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό της 

τάξης σε προθεσμία που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός. 

 Αξιολόγηση των εργασιών και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αποστολή σε 

κάθε μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης (με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. 

μέσω της πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Πλατφόρμα Cisco Webex 

 Η ομάδα υποστήριξης, καθώς και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου, θα λάβουν στην 

ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email): 

1. Ένα ατομικό σύνδεσμο (link) εγκατάστασης της εφαρμογής Webex Meetings ο οποίος θα 

σταλεί από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ (ηλεκτρονική διεύθυνση 

webex_comm@webex.com). 

2. Σαφείς οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. 

 Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο κάθε εκπαιδευτικός ολοκληρώνει την εγκατάσταση της 

εφαρμογής και αποκτά την ατομική του ψηφιακή τάξη διδασκαλίας. Αυτή η ψηφιακή τάξη 

αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο του κάθε εκπαιδευτικού. Σημειώνεται ότι 

αυτός ο σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

και με αυτόν ο εκπαιδευτικός θα προγραμματίζει με τους μαθητές του το κάθε μάθημα. 

Πρόγραμμα και ενημέρωση μαθητών/-τριών 

 Με ευθύνη του Διευθυντή/-τριας καταρτίζεται ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της 

σύγχρονης εκπαίδευσης (πλατφόρμα webex). Ενδείκνυται να εφαρμοστεί το σχολικό 

πρόγραμμα κατά προσέγγιση και με τις απαραίτητες προσαρμογές.  

 Με ευθύνη του Διευθυντή/-τριας με e-mail ενημερώνονται οι γονείς σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από το Ελληνικό Δημόσιο όπως 

εκπροσωπείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας κατ’ εφαρμογή του Νέου 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 

4624/2019 (αντιγράφουμε κι επισυνάπτουμε το κείμενο της εγκυκλίου Αρ. Πρωτ.: 

Φ8/39354/Δ4, 19-03-2020  σελ. 5).  https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-

legacy/ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf. Επίσης, ζητούμε από τους γονείς να ελέγχουν τακτικά 

το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. 

 Στη συνέχεια, ο/η Διευθυντής/ντρια αναλαμβάνει να συντονίσει την επικοινωνία του κάθε 

εκπαιδευτικού με τους μαθητές του, μετά από ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων. Ο/η 

εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, αποστέλλει τον σύνδεσμο της προσωπικής του ψηφιακής 

τάξης στους μαθητές του μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές 

μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα μαθήματα πατώντας απλώς τον αντίστοιχο σύνδεσμο, 

χωρίς να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

 Υπάρχει η δυνατότητα  καταχώρησης «γεγονότος» στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (eclass) 

τις τηλεδιασκέψεις που προγραμματίζετε, με τρόπο που να εμφανίζονται στο ημερολόγιο των 

μαθητών/τριών, όταν συνδεθούν στην e-class και βρεθούν στο χαρτοφυλάκιό τους. Βλ. τις 

οδηγίες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/file/d/1DnH5PYUVBFcTVqz0zt62gKPjlKygXh7B/view?usp=shar

ing 

 Υπάρχει η δυνατότητα από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της προώθησης των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το σχολικό email (...@sch.gr) προς το ατομικό email (gmail, 

yahoo, hotmail κλπ.). Βλ. τις οδηγίες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:  

https://drive.google.com/file/d/1k5oYTGVWtxo-

q6xGQUSyg_lR0oUYs7_1/view?usp=sharing 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DnH5PYUVBFcTVqz0zt62gKPjlKygXh7B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnH5PYUVBFcTVqz0zt62gKPjlKygXh7B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k5oYTGVWtxo-q6xGQUSyg_lR0oUYs7_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k5oYTGVWtxo-q6xGQUSyg_lR0oUYs7_1/view?usp=sharing
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 Τέλος, για λόγους ασφαλείας, συνιστάται το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι σύνδεσμοι να 

μην κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να ανταλλάσσονται μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή chat.  

 Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι σύνδεσμοι να μην 

κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να ανταλλάσσονται μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή chat. 

 

                               

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν κι άλλες πλατφόρμες; 

 Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια 

του/της κάθε εκπαιδευτικού. Ενθαρρύνεται η χρήση της προτεινόμενης από το ΥΠΑΙΘ 

πλατφόρμας λόγω της προσφερόμενης ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Μέθοδοι και 

εργαλεία που τυχόν έχουν αναπτυχθεί και αξιοποιούνται ήδη από τα σχολεία και τους 

εκπαιδευτικούς είναι δυνατόν να συνεχίσουν να αξιοποιούνται. Βλ. στην ιστοσελίδα του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Το πεδίο (Q&A) θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 

ενσωματώνονται σε αυτό νέες ερωτήσεις και απαντήσεις. Εδώ: 

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-

odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#13-poia-prosopika-dedomena-mathiton-einai-

aparaitita-gia-ti-symmetoxi-stin-platforma 

 

 Θα μπορούσατε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείται και άλλα ψηφιακά εργαλεία ή και άλλους 

τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές σας που εσείς επιλέγετε (ιστολόγιο σχολείου, blog 

δικά σας, mail γονιών, sms στα κινητά τηλέφωνα των γονιών, e-twinning, άλλες 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες κλπ.) σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών σας και 

με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 

διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των γονέων και των μαθητών/τριών και στη σχετική 

ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα ψηφιακά μέσα που 

χρησιμοποιείται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ποια προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην πλατφόρμα; 

1. Email (ή messenger ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας επιλέξει ο μαθητής): το οποίο ο 

μαθητής το δίνει μόνο στον Εκπαιδευτικό / Διευθυντή της σχολικής μονάδας προκειμένου 

να λαμβάνει εκεί τους συνδέσμους (link) για τα μαθήματά του. 

2. Ονοματεπώνυμο ή όνομα χρήστη (κατ’ επιλογή του μαθητή) το οποίο δηλώνεται από τον 

μαθητή κατά την είσοδο στην πλατφόρμα για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να τον διακρίνει 

μέσα στην εικονική τάξη, να του δώσει τον λόγο κτλ. 

 Συνιστάται στους μαθητές να συνδέονται στην πλατφόρμα μέσω λογισμικού πλοήγησης 

(browser) και όχι μέσω εφαρμογής. 

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#13-poia-prosopika-dedomena-mathiton-einai-aparaitita-gia-ti-symmetoxi-stin-platforma
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#13-poia-prosopika-dedomena-mathiton-einai-aparaitita-gia-ti-symmetoxi-stin-platforma
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#13-poia-prosopika-dedomena-mathiton-einai-aparaitita-gia-ti-symmetoxi-stin-platforma
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Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 

Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

 

 

https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-

token&eat=65d0718f7fd21820193c64a69d09d6c1 

Βίντεο tutorial’s από το κανάλι του e-me στο youtube 

 e-me με μια ματιά: https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ 

1. e-me είσοδος: https://www.youtube.com/watch?v=_4O-KfI2OXM 

2. e-me αρχική σελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=_Y8J3qCPCUo  

3. e-me ρυθμίσεις:  https://www.youtube.com/watch?v=TKNZ6ixP2TI 

4. e-me προφίλ μαθητή/μαθήτριας: https://www.youtube.com/watch?v=em1IwBna2SE  

5. e-me προφίλ εκπαιδευτικού:  https://www.youtube.com/watch?v=hQJkhRGBvAk  

6. e-me επαφές: https://www.youtube.com/watch?v=_76GR5VM224 

7. e-me αρχεία: https://www.youtube.com/watch?v=v3BhF4WgzwY  

8. e-me κυψέλη (α’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=azt3mh-HXoI 

9. e-me κυψέλη (β’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=TQW53F2aI_8 

Δείτε εδώ: οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές 

 

 

 

https://eclass.sch.gr/ 

Οδηγίες αναλυτικά στις παρακάτω σελίδες: 

https://eclass.sch.gr/info/manual.php  

https://www.sch.gr/dimiourgiste-ti-diki-sas-ilektroniki/ 

Βίντεο αναλυτικά: 

Δήλωση μαθήματος: https://video.sch.gr/asset/detail/z1ULBVLYWSZJOOIhUdArhupv 

Εγγραφή στο eclass.sch.gr: https://video.sch.gr/asset/detail/Z1PYTNMdfkUckOUeXm9UoO87 

Δημιουργία εικονικής τάξης: https://video.sch.gr/asset/detail/K1UEdupZZJPfTN7TUDw8Pb5m 

Δημιουργία μαθημάτων στην eclass.sch: https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4 

E-class tutorial - Μάθημα για την πλατφόρμα e-class του sch.gr: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs 

Σύνδεση μαθητών στο eclass: https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI 

 

Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

e-me 
 

e-class 
 

http://photodentro.edu.gr/lor/%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%20-%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%BA%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%202018-05-15-v1.0.pdf
http://photodentro.edu.gr/lor/%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%20-%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%BA%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%202018-05-15-v1.0.pdf
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=65d0718f7fd21820193c64a69d09d6c1
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=65d0718f7fd21820193c64a69d09d6c1
https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ
https://www.youtube.com/watch?v=_4O-KfI2OXM
https://www.youtube.com/watch?v=_Y8J3qCPCUo
https://www.youtube.com/watch?v=em1IwBna2SE
https://www.youtube.com/watch?v=hQJkhRGBvAk
https://www.youtube.com/watch?v=_76GR5VM224
https://www.youtube.com/watch?v=v3BhF4WgzwY
https://www.youtube.com/watch?v=azt3mh-HXoI
https://www.youtube.com/watch?v=TQW53F2aI_8
https://drive.google.com/file/d/1WQoVBLJHh0IsOqfSffw8DZLyhndbAqjF/view?usp=sharing
https://eclass.sch.gr/
https://eclass.sch.gr/info/manual.php
https://www.sch.gr/dimiourgiste-ti-diki-sas-ilektroniki/
https://video.sch.gr/asset/detail/z1ULBVLYWSZJOOIhUdArhupv
https://video.sch.gr/asset/detail/Z1PYTNMdfkUckOUeXm9UoO87
https://video.sch.gr/asset/detail/K1UEdupZZJPfTN7TUDw8Pb5m
https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
http://sch.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI
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Οι εκπαιδευτικοί ενεργοποιούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης cisco webex και δημιουργούν 

λογαριασμό στο όνομά τους μέσω του συνδέσμου που θα τους αποσταλεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στο 

ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Όσοι έχουν ήδη ιδιωτικό λογαριασμό στο cisco webex πρέπει πρώτα 

να τον διαγράψουν για να μπορέσουν να συνδεθούν στην πλατφόρμα του Y.ΠΑΙ.Θ. Στέλνουμε email 

στη διεύθυνση cst@minedu.gov.gr για να μας αποσταλούν οδηγίες απεγκατάστασης των ιδιωτικών 

μας λογαριασμών στο webex πριν ενεργοποιήσουμε τον σύνδεσμο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Όταν 

ολοκληρώσουμε την διαδικασία, στέλνουμε το ακόλουθο μήνυμα μέσω email στο 

cst@minedu.gov.gr: "Ολοκλήρωσα την διαδικασία απεγκατάστασης της δωρεάν έκδοσης του webex 

με την οποία είχε συνδεθεί το email μου". 

Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τον καθηγητή: Πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης, βιντεο-διασκέψεων και συνεδριάσεων στο Διαδίκτυο. Εικονικές τάξεις. 

Μοιραστείτε την οθόνη του υπολογιστή σας με τους μαθητές.  

https://www.youtube.com/watch?v=qQIx91b3WMk 

Οδηγίες Τηλεδιάσκεψης για την πλατφόρμα Cisco Webex από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

https://ype.aegean.gr/eikonas-hxou/odigies/165-webex 

 

Για οδηγίες και χρήσιμους συνδέσμους σχετικά με την σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση θα 

βρείτε στο ιστολόγιο "ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" που διαχειρίζομαι, και πιο 

συγκεκριμένα στις ενότητες "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση" και "Ψηφιακά Εργαλεία" (εμπλουτίζεται 

συνεχώς με νέο υλικό): 

https://tpe-filologika.blogspot.com/   

 

 

Καλή δύναμη στο έργο σας με υγεία! 

 

 

 
Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 
Με τιμή 

                                                                
ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 

 

 

 

webex 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qQIx91b3WMk
https://ype.aegean.gr/eikonas-hxou/odigies/165-webex
https://tpe-filologika.blogspot.com/

