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Σην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο κεγαιύηεξεο επειημίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ην 

πξόγξακκα ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο δηακνξθώλεηαη θαηά πεξίπησζε, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Η δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πινπνηείηαη από θάζε εθπαηδεπηηθό 

είηε κε ζύγτρονες, είηε κε αζύγτρονες κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, είηε ζπλδπαζηηθά: 

ύγτρονη είλαη ε απεπζείαο δηδαζθαιία θαη κεηάδνζε καζήκαηνο ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν από εθπαηδεπηηθό, κέζσ δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο, ζε καζεηέο, ζπνπδαζηέο 

θαη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ δσληαλά κέζσ ππνινγηζηή, θηλεηνύ ή tablet. Σηελ 

πιαηθόξκα κπνξεί θαλείο λα ζπλδεζεί θαη δηαδηθηπαθά θαη ηειεθσληθά. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ καο, νη νπνίνη έρνπλ επηιέμεη απηήλ ηε κέζνδν, 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πιαηθόξκα WEBEX (πνπ παξέρεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο). Από 

ην Υπνπξγείν κέζσ ηεο πιαηθόξκαο απηήο έρεη δνζεί ζε θάζε εθπαηδεπηηθό έλα 

αηνκηθό,  πξνζσπηθό link γηα ηελ εηθνληθή ηνπ ηάμε. Ιζρύεη ην ίδην link θάζε θνξά. 

Τν link απηό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζεγεηή απνζηέιιεηαη ζηνλ καζεηή κέζσ email, 

θηλεηνύ, θ.ι.π. (γι ασηό είναι απαραίηηηο να έτει ο μαθηηής ηο προζωπικό ηοσ 

email, δειαδή απηό πνπ πήξε από ην Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν θαηά ηελ εγγξαθή 

ηνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είκαζηε  ππνρξεσκέλνη λα 

ζηείινπκε κηα πξώηε θνξά ην link κέζσ myschool ζηνπο θεδεκόλεο, ώζηε λα 

ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο). Έηζη ν καζεηήο, ρξεζηκνπνηώληαο ην link ηνπ θαζεγεηή 

θαη γξάθνληαο ην δικό ηοσ προζωπικό email, όηαλ εηδνπνηεζεί, ζα ζπλδεζεί ζηελ 

εηθνληθή ηάμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζεγεηή, ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ώξα πνπ ηνπ 

δόζεθε γηα λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα «δσληαλά».  Τελ πξώηε θνξά πνπ ζα 

ζπλδεζεί κέζσ ηνπ link ην νπνίν ζα ηνπ ζηείιεη ν εθπαηδεπηηθόο, ν καζεηήο ζα πξέπεη 

λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή, ηνπ tablet 

ή ηνπ θηλεηνύ ηνπ (ζύλδεζε θαη κέζσ  wi fi).  

Αζύγτρονη είλαη ε δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία ν/ε καζεηήο/ηξηα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε διαθορεηικό τρόνο από ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ηνπ 

καζήκαηνο ή δεκηνπξγίαο πιηθνύ από ηνλ εθπαηδεπηηθό, έρνληαο πξόζβαζε ζε 

καζεζηαθό πιηθό θαη ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο κέζσ δηαδηθηύνπ. Επνκέλσο,  ν 

εθπαηδεπηηθόο ή ν καζεηήο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

πιαηθόξκα ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκνύλ ή ην 



ρξεηάδνληαη γηα ηα καζήκαηά ηνπο. Οη  πιαηθόξκεο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρεη ην Υπνπξγείν είλαη: 

1.  ε@ηάμε:      https://eclass.sch.gr/  

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

token&eat=36056f5dc836a2d0251b2349f181b2ee 

Οη καζεηέο, πνπ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζην Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν θαη έρνπλ από 

εθεί απνθηήζεη θσδηθνύο, ρξεζηκνπνηνύλ απηνύο ηνπο θσδηθνύο (δειαδή όλνκα 

ρξήζηε π. ρ. a38..62 θαη ην password πνπ ην μέξνπλ κόλν απηνί) γηα ηελ είζνδν ζηηο 

πιαηθόξκεο ηεο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο δει ηελ eclass  ή ηελ e me θαη ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζηα καζήκαηα/πιηθό πνπ έρνπλ απνζέζεη εθεί νη θαζεγεηέο ηνπο. Από απηέο ηηο 

πιαηθόξκεο κπνξνύλ επίζεο λα επηθνηλσλνύλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη λα 

παίξλνπλ νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία.  
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