
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να 
διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 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. 

Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών 
μονάδων, οι Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας. Η διαδικασία υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό είτε 
με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά: 

• Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και 

μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που 
παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα 
μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά. 

• Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια 

συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία 
παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας 
πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου 
(σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο). 

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: 

Σε ό,τι αφορά την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, το Υπουργείο 

αναφέρει: 

..«Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως 

εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεών 

ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την 

εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες 

διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική 

παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ 

επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά 

δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας 

τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω 

απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται 

η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω 

εφαρμογής).»… 


