
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

1. Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Π.Σ.Δ. για όσους 

μαθητές/τριες δεν έχουν ήδη. 

2. Ανάκτηση κωδικού αν έχει χαθεί 

3. Είσοδος στις διευθύνσεις 

https://eme.edu.gr/        και  https://eclass.sch.gr/ για να μπορούν οι 

μαθητές/τριες να εγγραφούν στα ηλεκτρονικά μαθήματα των 

εκπαιδευτικών 

4. Συχνή είσοδος στο μέιλ που διαθέτουν οι μαθητές/τριες στο Π.Σ.Δ. 

(Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) που σχηματίζεται από το 

username@sch.gr , για τον έλεγχο της αλληλογραφίας και 

ενημερώσεων από τους εκπαιδευτικούς 

 

2. ΟΔΗΓΙΕΣ  WEBEX 

● Κάθε μαθητής/τρια συνδέεται χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο 5 λεπτά 

νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα και περιμένει να δοθεί η άδεια από 

τον/την εκπαιδευτικό, ώστε να εισέλθει στην ψηφιακή τάξη του μαθήματος. 

 ● Η σύνδεση κάθε μαθητή/τριας θα γίνεται με το ονοματεπώνυμό του στα 

Ελληνικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η διδάσκων/ουσα δεν θα επιτρέπει την 

είσοδό του στην ψηφιακή τάξη.  

● Οι μαθητές/μαθήτριες μπαίνουν στο μάθημα με ανοιχτές κάμερες για 

λήψη παρουσιών στην αρχή του μαθήματος και κλειστά μικρόφωνα. 

Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να 

ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους 

(π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να 

ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να 

εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

● Όταν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο θα πρέπει να το ζητήσει σηκώνοντας το 

χέρι. (Δίπλα από το όνομα κάθε μαθητή, δεξιά στο μενού υπάρχει Εικονίδιο σε 

σχήμα χεριού).  

● Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση, 

φωτογράφιση, αναπαραγωγή και δημοσίευση υλικού των μαθημάτων, καθώς 

κάτι τέτοιο επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (άρθρ. 38 του 

ν. 4624/2019).  

● Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μπροστά τους τα βιβλία τους και τα τετράδιά 

τους, ώστε να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  

● Σύμφωνα με την από 10.09.2020 εισήγηση του ΙΕΠ, η διάρκεια του εξ 

αποστάσεως μαθήματος συνιστάται να είναι από 30 έως και 40 λεπτά, 

ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος και την κρίση του/της εκάστοτε 

εκπαιδευτικού.  

● Απαραίτητη κρίνεται η διατήρηση της ευπρέπειας και του αλληλοσεβασμού 

στην συμπεριφορά των μαθητών, καθώς και η τήρηση όλων των κανόνων της 

σχολικής τάξης. 
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