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ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Αξιότιμοι γονείς, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,  
 

Ενόψει της επανέναρξης της Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη, 
11/2/2021 διά μέσου της πλατφόρμας WEBEX του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Το σχολείο 
μας σας ανακοινώνει τους κανόνες για τη σωστή μας συμμετοχή και παρακαλούμε να τους 
μελετήσετε και να τους ακολουθήσετε πιστά, προκειμένου να έχουμε επιτυχή αποτελέσματα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες σύνδεσης, ο κάθε μαθητής λαμβάνει έναν μοναδικό σύνδεσμο για 
την ψηφιακή τάξη του εκπαιδευτικού. Ο σύνδεσμος αυτός αποδόθηκε στους εκπαιδευτικούς 
μέσω του Π.Σ.Δ. και της υπηρεσίας πιστοποίησης χρηστών, με σκοπό την υλοποίηση των 
διαδικτυακών μαθημάτων μέσω WEBEX.  

Προορίζεται αποκλειστικά για τους μαθητές του τμήματος του εκπαιδευτικού και 
απαγορεύεται ο διαμοιρασμός του και η αποστολή του μέσω μηνύματος σε άτομα 
που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο τμήμα (Υπουργική Απόφαση 12/9/2020 - 
120126/ΓΔ4 καθώς και διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α’ 
137)).  

  

2. Ο μαθητής αναμένει την είσοδό του στην ψηφιακή αίθουσα, η οποία παραμένει 
κλειδωμένη, χρησιμοποιώντας το πραγματικό του μικρό όνομα και όχι ψευδώνυμο (σε 
περίπτωση όμοιων ονομάτων, ο μαθητής γράφει τα τρία πρώτα γράμματα του επιθέτου, π.χ. 
Σταύρος Παπ). Ο εκπαιδευτικός, μετά την πιστοποίηση του μαθητή/τριας, τον δέχεται στο 
μάθημα (admit).  

 

3. Οι μαθητές πρέπει να συνδεθούν και να είναι στην αναμονή της ψηφιακής αίθουσας 
(lobby), τουλάχιστον 5’ πριν την προκαθορισμένη έναρξη του μαθήματος. Κατά την αλλαγή 
των ωρών, οι οποίες επιβάλλεται να τηρηθούν, θα συμβαίνει διάλειμμα, κατά το οποίο, 
μπορεί να αποχωρήσει από το χώρο, χωρίς να αποσυνδεθεί, για λόγους διευκόλυνσης της 
διαδικασίας. Η αποσύνδεση είναι αναγκαία μόνο αν πρόκειται να γίνει αλλαγή 
εκπαιδευτικού (ψηφιακής αίθουσας). Τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία σύνδεσης στην 
αίθουσα του επόμενου εκπαιδευτικού.  

 

4. Η συμμετοχή του μαθητή/τριας, ξεκινά χωρίς ανοιχτό μικρόφωνο ή μετάδοση εικόνας. Ο 
έλεγχος της εικόνας και του ήχου που μεταδίδει ο μαθητής, γίνεται αποκλειστικά από τον 
εκπαιδευτικό.  

 

5. Η άδεια για χρήση ήχου από τον μαθητή, προκειμένου να δώσει απάντηση ή να εκφράσει  

απορία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δίνεται από τον εκπαιδευτικό, αφού χρησιμοποιηθεί το 
κουμπί με το σήμα «χεράκι».  

 

6. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να γράψει γραπτό μήνυμα στο πλαίσιο που παρέχει η 
πλατφόρμα, αν έχει πρόβλημα στη μετάδοση του ήχου. Σε άλλη περίπτωση, για να γράψει 
γραπτό μήνυμα, χρειάζεται η άδεια του εκπαιδευτικού. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή 
γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των μαθητών.  



 

7. Η διάλεξη – μάθημα θα περιλαμβάνει παύσεις για να ακουστούν απορίες, πάντα με τη 
χρήση άδειας από τον εκπαιδευτικό για τη χρήση του μικροφώνου.  

 
 

8. Η παροχή βοήθειας από ενήλικο άτομο μπορεί να παρέχεται ως εξής:  

• Στα μικρότερα παιδιά (Α’, Β’, Γ’ τάξης) ο μαθητής δέχεται βοήθεια προκειμένου να συνδεθεί 
και να ξεκινήσει το μάθημά του καθώς και για να αποσυνδεθεί. Ο ενήλικος, παρίσταται 
διακριτικά και βοηθά, μόνο αν χρειαστεί. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ή παρέμβασης στο 
μάθημα. Αν είναι δυνατόν, με τη διαπίστωση αυτονομίας του παιδιού, αποχωρεί και από τον 
χώρο όπου συμβαίνει το μάθημα.  

• Στα μεγαλύτερα παιδιά (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης) ο ενήλικος βοηθά το παιδί στη σύνδεση – 
έναρξη καθώς και στην αποσύνδεση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αποχωρεί από το 
χώρο στον οποίο εργάζεται το παιδί.  

 

9. Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά η μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση ή 
φωτογράφιση από εξωτερική πηγή (κάμερα, κινητό) κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος.  

 

 

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν:  

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 120126/ΓΔ4  

«Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» ΥΠΑΙΘ 14/11/2020 - 155692/ΓΔ4  

Υπ΄ αριθμ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (Β΄ 3882) Κοινή Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21»  

Οδηγίες Ασφαλούς Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής  

 

 


