
1 
 

Σύγυοξμη και αρύγυοξμη ςηλεκπαίδεσρη 

Σύγυοξμη ςηλεκπαίδεσρη 

ςημ ρύγυοξμη ςηλεκπαίδεσρη γίμεςαι απεσθείαπ διδαρκαλία και μεςάδξρη 

μαθήμαςξπ ρε ποαγμαςικό υοόμξ από ςξμ εκπαιδεσςικό, μέρχ διαδικςσακήπ 
πλαςτόομαπ, ρε μαθηςέπ  πξσ παοακξλξσθξύμ ζχμςαμά μέρχ σπξλξγιρςή, 
κιμηςξύ ή tablet.  

Σξ Τπξσογείξ Παιδείαπ διαθέςει ςημ φητιακή πλαςτόομα webex meetings 

(https://webex.sch.gr/) όπξσ κάθε εκπαιδεσςικόπ και κάθε μαθηςήπ μπξοεί 
μα υοηριμξπξιήρει με ςημ ποξϋπόθερη εγγοατήπ ρςξ Παμελλήμιξ υξλικό 

Δίκςσξ. Δεμ είμαι απαοαίςηςη η εγκαςάρςαρη ςηπ πλαςτόομαπ ρςξ φητιακό 
μαπ μέρξ.  

 Ο διδάρκχμ ή ςξ ρυξλείξ ποξρκαλεί ςξσπ μαθηςέπ ρςημ φητιακή ςάνη μέρχ 
ςχμ e-mails πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ ρυξλείξ από ςξσπ κηδεμόμεπ και 
έυξσμ  καςαυχοηθεί ρςξ My school.  

 Δίςε ρςημ ρύγυοξμη είςε ρςημ αρύγυοξμη ςηλεκπαίδεσρη, ξ εκπαιδεσςικόπ 
υοειάζεςαι μα έυει διαθέριμξ φητιακό διδακςικό σλικό (αουεία 

pdf,  Powerpoint,  εικόμεπ, κλπ).  Ασςό ςξ σλικό  μπξοεί ξ εκπαιδεσςικόπ μα 
ςξ δημιξσογήρει μόμξπ ςξσ η μα ςξ βοει έςξιμξ ρε εκπαιδεσςικέπ πλαςτόομεπ 
ή ιρςξρελίδεπ ςξσ Τπξσογείξσ Παιδείαπ, ςξσ Παιδαγχγικξύ Ιμρςιςξύςξσ, κλπ. 

Μεοικέπ από ασςέπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ πλαςτόομεπ με πλξύριξ σλικό για ςημ 
δεσςεοξβάθμια και ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη : 

         Ψητιακό υξλείξ https://dschool.edu.gr/ 

         Διαδοαρςικά υξλικά Βιβλία  http://ebooks.edu.gr/ebooks/ 

         Υχςόδεμςοξ  http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

         Αίρχπξπ http://aesop.iep.edu.gr/ 

Δάμ ξ μαθηςήπ δεμ διαθέςει internet ή φητιακό μέρξ. 

Κάθε μαθηςήπ/ςοια πξσ δεμ έυει καμέμα φητιακό μέρξ (σπξλξγιρςή ή 

ςαμπλέςα ή κιμηςό)  για μα για μα ρσμδέεςαι διαδικςσακά ρςημ 
πλαςτόομα webex ρςημ εν απξρςάρεχπ διδαρκαλία, είμαι απαοαίςηςξ μα 
εμημεοώρει ςξ ρυξλείξ (ςηλετχμικά ή με email). Έγκαιοη εμημέοχρη ςξσ 

διδάρκξμςξπ ή ςξσ ρυξλείξσ υοειάζεςαι και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ έυεςε 
δσμαςόςηςα ρύμδερηπ ρςξ διαδίκςσξ για ξπξιξμδήπξςε λόγξ (δεμ έυεςε 
ίμςεομες). 

Δοχςήρειπ και απαμςήρειπ: 

https://webex.sch.gr/
https://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://aesop.iep.edu.gr/
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Δεμ έυχ ρύμδερη ρςξ internet, πώπ μπξοώ μα ρσμδεθώ και μα 
παοακξλξσθήρχ ςξ μάθημα; (Για ΜΑΘΗΣΔ) 

https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/minedu-

covid19-mathainoumemestospiti-odigies-sindesis-stin-platforfa-gia-mathites-
goneis.pdf 

Κάπξιξι μαθηςέπ δεμ έυξσμ ρύμδερη ρςξ internet, πώπ μπξοξύμ μα 
παοακξλξσθήρξσμ ςξ μάθημα; (Για ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΤ) 

https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/minedu-
covid19-mathainoumestospiti-odigies-sindesis-gia-kathigites.pdf 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2032 

 

Θερμικό Πλαίριξ 

Τξ θερμικό πλαίριξ πξσ διέπει ςη λειςξσογία ςηπ σπηοερίαπ 
"Τηλεδιάρκεφη WebEx για Eκπαιδεσςικξύπ" πεοιγοάτεςαι ρςα παοακάςχ 
κείμεμα: 

https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/minedu-covid19-mathainoumemestospiti-odigies-sindesis-stin-platforfa-gia-mathites-goneis.pdf
https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/minedu-covid19-mathainoumemestospiti-odigies-sindesis-stin-platforfa-gia-mathites-goneis.pdf
https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/minedu-covid19-mathainoumemestospiti-odigies-sindesis-stin-platforfa-gia-mathites-goneis.pdf
https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/minedu-covid19-mathainoumestospiti-odigies-sindesis-gia-kathigites.pdf
https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/minedu-covid19-mathainoumestospiti-odigies-sindesis-gia-kathigites.pdf
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2032


3 
 

 Υπξσογική Απόταρη για ςημ παοξυή ρύγυοξμηπ εν απξρςάρεχπ 
εκπαίδεσρηπ για ςξ ρυξλικό έςξπ 2020-2021 (Αοιθμ. 120126/ΓΔ4, ΦΔΚ 

3882/Β/12.09.2020) (pdf) 

https://webex.sch.gr/docs/FEK-EXAA.pdf 

 

 Δγκύκλιξπ 15/9/202 121802/ΓΔ4: Οδηγίεπ ποξπ Διεσθσμςέπ και 

Δκπαιδεσςικξύπ Π/θμιαπ και Δ/θμιαπ Δκπ/ρηπ για ςη ρύγυοξμη εν 
απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη καςά ςξ ρυξλικό έςξπ 2020-21. (pdf) 

https://webex.sch.gr/docs/odigies_gia_tin_syghroni_ex_apostaseos_ekpsi.p

df 

 Οδηγίεπ ςηλεδιάρκεφηπ μέρχ webex meetings 

https://webex.sch.gr/docs.php 

 Οδηγίεπ υοήρηπ εταομξγήπ ςηλε-εκπαίδεσρηπ (Webex Meetings) 
για ςξμ εκπαιδεσςικό 

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-

mathainoumeasfaleis-odigies-xrisis-webex.pdf 

 Σύγυοξμη εν Απξρςάρεχπ Δκπαίδεσρη με Cisco Webex Meetings – 
Οδηγόπ για εκπαιδεσςικξύπ.  ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας, Τσακαλογιάμμη 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2032 

 Οδηγόπ μαθηςή για ςημ πλαςτόομα Cisco Webex Meetings  

https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/inedu-
covid19-mathainoumestospiti-odigies-xrisis-mathites-goneis.pdf 

 Σύγυοξμη ςηλεκπαίδεσρη - Σσυμέπ Δοχςήρειπ 

https://mathainoumestospiti.gov.gr/sychnes-erotiseis/ 

 Σύμδερη με SMARTPHONE-TABLET ρςξ Cisco WEBEX 
Meeting. Καλύβας Ν. 

https://drive.google.com/file/d/1cElPL_Ij7_7TLZMMCA14YIuHwsuPDTQr/vie
w 

Β. Αρύγυοξμη ςηλεκπαίδεσρη 

 ςημ αρύγυοξμη ςηλεκπαίδεσρη ξ μαθηςήπ  ρσμεογάζεςαι με ςξμ 

εκπαιδεσςικό ρε διατξοεςικό υοόμξ από ασςόμ ςηπ παοάδξρηπ ςξσ 
μαθήμαςξπ από ςξμ εκπαιδεσςικό, έυξμςαπ ποόρβαρη ρε μαθηριακό σλικό 
και υοξμξδιάγοαμμα μελέςηπ μέρχ διαδικςύξσ. 

https://webex.sch.gr/docs/FEK-EXAA.pdf
https://webex.sch.gr/docs/FEK-EXAA.pdf
https://webex.sch.gr/docs/FEK-EXAA.pdf
https://webex.sch.gr/docs/FEK-EXAA.pdf
https://webex.sch.gr/docs/odigies_gia_tin_syghroni_ex_apostaseos_ekpsi.pdf
https://webex.sch.gr/docs/odigies_gia_tin_syghroni_ex_apostaseos_ekpsi.pdf
https://webex.sch.gr/docs/odigies_gia_tin_syghroni_ex_apostaseos_ekpsi.pdf
https://webex.sch.gr/docs/odigies_gia_tin_syghroni_ex_apostaseos_ekpsi.pdf
https://webex.sch.gr/docs/odigies_gia_tin_syghroni_ex_apostaseos_ekpsi.pdf
https://webex.sch.gr/docs.php
https://webex.sch.gr/docs.php
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-odigies-xrisis-webex.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-odigies-xrisis-webex.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-odigies-xrisis-webex.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-odigies-xrisis-webex.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tQcE10hQMYBTWtCDq1QHP6Q5QOqMgWJW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQcE10hQMYBTWtCDq1QHP6Q5QOqMgWJW/view?usp=sharing
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2032
https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/inedu-covid19-mathainoumestospiti-odigies-xrisis-mathites-goneis.pdf
https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/inedu-covid19-mathainoumestospiti-odigies-xrisis-mathites-goneis.pdf
https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/inedu-covid19-mathainoumestospiti-odigies-xrisis-mathites-goneis.pdf
https://mathainoumestospiti.gov.gr/sychnes-erotiseis/
https://mathainoumestospiti.gov.gr/sychnes-erotiseis/
https://drive.google.com/file/d/1cElPL_Ij7_7TLZMMCA14YIuHwsuPDTQr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cElPL_Ij7_7TLZMMCA14YIuHwsuPDTQr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cElPL_Ij7_7TLZMMCA14YIuHwsuPDTQr/view
https://drive.google.com/file/d/1cElPL_Ij7_7TLZMMCA14YIuHwsuPDTQr/view
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 Σξ Τπξσογείξ Παιδείαπ ποξςείμει δύξ βαρικέπ πλαςτόομεπ για ςη 
δημιξσογία φητιακήπ ςάνηπ για ςημ καςάθερη σλικξύ - εογαριώμ εκ μέοξσπ 

καθηγηςώμ και μαθηςώμ, ςημ αμςαλλαγή μημσμάςχμ και ςημ γεμικόςεοη 
επικξιμχμία ςξσπ ρςξ πλαίριξ ςηπ διδαρκαλίαπ. Τπάουξσμ και πξλλέπ άλλεπ 

πλαςτόομεπ ρςξ διαδίκςσξ, πξσ διαςίθεμςαι δχοεάμ και μπξοεί μα επιλένει ξ 
εκπαιδεσςικόπ. 

 Οι ποξςειμόμεμεπ πλαςτόομεπ για φητιακέπ ςάνειπ είμαι: 

α) e-class ςξσ Παμελλήμιξσ υξλικξύ Δικςύξσ. Δίρξδξπ ρςημ πλαςτόομα 
από ςξ ρύμδερμξ: https://eclass.sch.gr/ 

β) e-me ςξσ Ψητιακξύ υξλείξσ. Δίρξδξπ ρςημ πλαςτόομα από ςξμ 
ρύμδερμξ: 

 https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-
token&eat=4577ff1474a9d4e68ed8a3be987858aa 

 Απαοαίςηςη ποξϋπόθερη  για ςη υοήρη καθεμιάπ από ςιπ φητιακέπ ςάνειπ 
από ςξσπ μαθηςέπ  είμαι η εγγοατή ςξσπ ρςξ Παμελλήμιξ υξλικό Δίκςσξ 
(ΠΔ) καθώπ και ρςιπ φητιακέπ ςάνειπ ςχμ καθηγηςώμ ςξσπ. 

 
 

 

Χοήριμεπ παοαςηοήρειπ για ςημ πλαςτόομα e-class 

Σξ ηλεκςοξμικό μάθημα ρςξ e-class είμαι μια αοθοχςή δξμή απξςελξύμεμη 

από διακοιςά σπξρσρςήμαςα (εογαλεία μαθήμαςξπ) ςα ξπξία ξμαδξπξιξύμςαι 
ρε ςοειπ καςηγξοίεπ: 

 Δογαλεία Διαυείοιρηπ Δκπαιδεσςικξύ Πεοιευξμέμξσ: Έγγοατα, 
Πξλσμέρα, Γλχρράοι, Ηλεκςοξμικό Βιβλίξ, σμδέρειπ Διαδικςύξσ, Γοαμμή 

Μάθηρηπ 

 Δογαλεία εμημέοχρηπ, επικξιμχμίαπ & ρσμεογαρίαπ:  Αμακξιμώρειπ, 
Ημεοξλόγιξ, Μημύμαςα, Μημύμαςα, Διδξπξιήρειπ, σζηςήρειπ, 

Σηλερσμεογαρία, Ομάδεπ, Wiki, Κξσβέμςα 

https://eclass.sch.gr/
https://eclass.sch.gr/
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=6dff1e64dd027a8007975c94e026831d
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=4577ff1474a9d4e68ed8a3be987858aa
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=4577ff1474a9d4e68ed8a3be987858aa
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 Δογαλεία ανιξλόγηρηπ & αμαςοξτξδόςηρηπ: Αρκήρειπ, Δογαρίεπ, 
Δοχςημαςξλόγια, Βαθμξλόγιξ, Παοξσριξλόγιξ, ςαςιρςικά. 

Δμεογξπξίηρη μαθημάςχμ ρςξ e-class 

ςξ ςέλξπ κάθε ρυξλικήπ υοξμιάπ όλα ςα μαθήμαςα ςχμ εκπαιδεσςικώμ 

ρςξ eclass γίμξμςαι αμεμεογά. Ασςό είμαι αμαγκαίξ, καθώπ έμαπ 
εκπαιδεσςικόπ μπξοεί μα αλλάνει ρυξλείξ, μα έυει διατξοεςικέπ αμαθέρειπ 

μαθημάςχμ και διατξοεςικξύπ μαθηςέπ. ημειώρςε όςι ετόρξμ ςξ μάθημα 
είμαι αμεμεογό δεμ εμταμίζεςαι ρςξμ καςάλξγξ ςχμ μαθημάςχμ ςξσ 
ρυξλείξσ ραπ πάοα μόμξ ρςξ υαοςξτσλάκιξ ραπ (με αυμά γοάμμαςα). Σξ 

σλικό ςχμ μαθημάςχμ και η ξογάμχρή ςξσπ έυει παοαμείμει ίδια. 
Σασςόυοξμα έυξσμ απεγγοατεί όλξι ξι υοήρςεπ (μαθηςέπ/ςοιεπ) καθώπ ασςξί 
έυξσμ αλλάνει ςάνη και πεομξύμ ρε επόμεμη. 

         Αμ θέλεςε μα εμεογξπξιήρεςε ςξ μάθημά ραπ για ςη μέα ρυξλική υοξμιά 
ςόςε ακξλξσθήρςε ςα παοακάςχ απλά βήμαςα. 

         α) Μπείςε ρςημ πλαςτόομα (https://eclass.sch.gr/) με ςα ποξρχπικά 
ρςξιυεία ραπ ρςξ υξλικό Δίκςσξ. 

         β) ςξ υαοςξτσλάκιξ ραπ κάμςε κλικ ρςξ μάθημά πξσ επιθσμείςε μα 
εμεογξπξιήρεςε. (εμταμίζεςαι ραμ "αυμό" επειδή είμαι αμεμεογό). 

         β) Κάμςε κλικ ρςξ μεμξύ αοιρςεοά ρςημ επιλξγή "Διαυείοιρη μαθήμαςξπ" / 
"Ρσθμίρειπ". 

         γ) ςημ ρελίδα ςχμ οσθμίρεχμ πξσ ραπ εμταμίζεςαι αμαζηςήρςε ςιπ 
επιλξγέπ πξσ ατξοξύμ ςημ "Ποόρβαρη". Αλλάνςε από "Αμεμεογό μάθημα" ρε 

Αμξικςό ή Αμξικςό με εγγοατή ή Κλειρςό. Δπίρηπ ποξρένςε η ρυξλική μξμάδα 
μα είμαι ασςή πξσ αμήκεςε ρςη τεςιμή ρυξλική υοξμιά. 

         δ) Σέλξπ, κάμςε κλικ ρςξ κξσμπί "Τπξβξλή". Σξ μάθημα έυει 
εμεογξπξιηθεί και ξι μαθηςέπ ραπ μπξοξύμ μα εγγοατξύμ για μα 
ρσμμεςέυξσμ. 

Δγγοατή μαθηςώμ ρςα ηλεκςοξμικά μαθήμαςα ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρςξ e-
class.  

Η ποξρχπξπξιημέμη είρξδξπ ρςημ σπηοερία, ξδηγεί ςξμ μαθηςή 
ρςξ  ποξρχπικό ςξσ υαοςξτσλάκιξ. Δκεί, μπξοεί μα κάμει εγγοατή ρςα 

ηλεκςοξμικά μαθήμαςα πξσ έυξσμ δημιξσογήρει ξι εκπαιδεσςικξί ςξσ 
ρυξλείξσ ςξσ, για ςη ρσγκεκοιμέμη ρυξλική υοξμιά (με έμα κλικ). Για ςημ 

ποόρβαρη ρε σλικό αμξικςώμ μαθημάςχμ δεμ απαιςείςαι η ρύμδερη με 
λξγαοιαρμό υοήρςη για ςξσπ μαθηςέπ. 

Οδηγίεπ Χοήρηπ για ςξ e-class 

https://eclass.sch.gr/instructions.html 

https://eclass.sch.gr/
https://eclass.sch.gr/instructions.html
https://eclass.sch.gr/instructions.html
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Χοήριμεπ παοαςηοήρειπ για ςημ πλαςτόομα  e-me 

 

 
 

ςημ πλαςτόομα e-me  ξι κσφέλεπ και ςξ πεοιευόμεμξ πξσ δημιξσογήραςε 
ςημ ποξηγξύμεμη υοξμιά (αουεία, αμαοςήρειπ και ρυόλια ςξίυξσ, εογαρίεπ e-

me assignments, αμςικείμεμα e-me content, άοθοα ρε e-me blogs, κ.ά.) 
παοαμέμξσμ ρςη διάθερή ραπ. 

Ωρςόρξ, για κάθε μέα ρυξλική υοξμιά ρσρςήμξσμε ςη δημιξσογία μέχμ 

φητιακώμ ςάνεχμ (μέεπ ιδιχςικέπ κσφέλεπ), με ποόρκληρη μελώμ είςε μέρχ 
αμαζήςηρηπ ςχμ μαθηςώμ/ςοιώμ ραπ, είςε μέρχ μαζικήπ ποόρκληρηπ από 
παλαιόςεοη κσφέλη ραπ. 

ημειώμξσμε όςι ρύμςξμα θα βοίρκεςε ρςημ e-me έςξιμεπ ςιπ λίρςεπ με 

ςξσπ/ςιπ μαθηςέπ/ςοιεπ ςηπ ςάνηπ ραπ, ώρςε μα ρςέλμεςε μαζική ποόρκληρη 
για ρσμμεςξυή ρςιπ κσφέλεπ ραπ. 

Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ καθώπ και για ςη διαυείοιρη παλαιόςεοχμ 

κσφελώμ ρσμβξσλεσςείςε ςιπ Σσυμέπ Δοχςήρειπ (εμόςηςα 8: Από υοξμιά ρε 
υοξμιά).  

https://dschool.edu.gr/trainingmaterial/assets/FAQ-e-me.pdf 

Δάμ ανιξπξιείςε ςημ e-me για ποώςη τξοά, ποξςείμξσμε μα ρσμβξσλεσςείςε 
ςξ επιμξοτχςικό σλικό ςηπ e-me. 

https://www.facebook.com/groups/192609940864087/user/1000044345794
36  

Αμαλσςικέπ ξδηγίεπ υοήρηπ για ςξ e-me 

https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_manual.pdf 

Προζηαζία Προζωπικών Δεδομένων 

https://dschool.edu.gr/trainingmaterial/assets/FAQ-e-me.pdf
https://dschool.edu.gr/trainingmaterial/assets/FAQ-e-me.pdf
https://dschool.edu.gr/trainingmaterial/
https://www.facebook.com/groups/192609940864087/user/100004434579436
https://www.facebook.com/groups/192609940864087/user/100004434579436
https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_manual.pdf
https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_manual.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-D_nxUO1W0M4/X6fNmC1ZBxI/AAAAAAAAEco/U0S_Ls70aaUnoBgvDcfywL6ld8ZNJmbXwCLcBGAsYHQ/s243/e-me.jpg
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https://www.sch.gr/dataprivacy/short.php 

 

 

 

 

https://www.sch.gr/dataprivacy/short.php

