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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία υλοποιείται είτε με ασύγχρονες είτε με σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας.  

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια  συνεργάζεται με τον/την 

εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τον χρόνο που ο εκπαιδευτικός δημιούργησε το 

υλικό (επαναληπτικές  εργασίες).  Αυτή η διδασκαλία  στο  σχολείο  μας  υλοποιείται       

μέσω της ιστοσελίδας μας (http://39dim-perist.att.sch.gr) ή του blog μας 

(https://39dimper.blogspot.com). 

Η ασύγχρονη διδασκαλία θα συνεχιστεί με αυτό τον τρόπο, σε εβδομαδιαία βάση. Προς το 

τέλος της εβδομάδας (κάθε Παρασκευή) θα κάνουμε ανάρτηση των απαντητικών φυλλαδίων 

της προηγούμενης εβδομάδας και μετά από μία με δύο ημέρες (μέσα στο Σαββατοκύριακο, 

αφού έχει προηγηθεί η αυτοδιόρθωση) θα γίνεται η ανάρτηση των νέων επαναληπτικών 

φυλλαδίων.  

 

Σύγχρονη είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο 

από τον/την εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οποία μπορεί κανείς να 

συνδεθεί διαδικτυακά και τηλεφωνικά. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει επιλέξει την πλατφόρμα  Cisco Webex. 

 

Ακολουθούν ερωτήσεις  γι’ αυτή την πλατφόρμα, που συχνά υποβάλλονται, και οι 

αντίστοιχες απαντήσεις τους, από το Υπουργείο Παιδείας: 

1. Μήπως το σύστημα αυτό αποκλείει τις πιο ασθενείς κοινωνικά ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο; 

Επ’ ουδενί. Κατ’ αρχάς, σχεδόν όλες οι οικογένειες με παιδιά έχουν πρόσβαση σε σταθερή σύνδεση 

ίντερνετ και χωρίς περιορισμό δεδομένων (βάσει στοιχείων από το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης). Επιπλέον, όμως, μπορεί κανείς να συνδεθεί με την ψηφιακή τάξη και μέσω 

τηλεφωνικής γραμμής, με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο. 

 

 

 

 

https://39dimper.blogspot.com/
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#5-mipos-to-systima-afto-apokleiei-tis-pio-astheneis-koinonika-omades-pou-den-exoun-prosvasi-sto-diadiktyo
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#5-mipos-to-systima-afto-apokleiei-tis-pio-astheneis-koinonika-omades-pou-den-exoun-prosvasi-sto-diadiktyo
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2. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές θα αναπληρώσει τις χαμένες ώρες;  

Όχι. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά το μάθημα στην τάξη. Στόχος δεν είναι η 

κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή 

διαδικασία. 

 

3. Πώς μπορεί ένας μαθητής να ζητήσει το λόγο όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, που θα είναι 

όλοι οι μαθητές mute, έχει κάποια απορία; 

Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εγγράφως το λόγο μέσω chat, καθώς και να βγάλει τον 

εαυτό του από τη σίγαση. Ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του μπορεί να επιβάλει εκ νέου την ησυχία, 

καθώς και να απομακρύνει κάποιον μαθητή από την τάξη. 

 

4. Ποια προσωπικά δεδομένα μαθητών είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην πλατφόρμα;  

1) Email (ή messenger ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας επιλέξει ο μαθητής): το οποίο ο 

μαθητής το δίνει μόνο στον Εκπαιδευτικό / Διευθυντή της σχολικής μονάδας προκειμένου να 

λαμβάνει εκεί τους συνδέσμους (link) για τα μαθήματά του. 

2) Ονοματεπώνυμο ή όνομα χρήστη (κατ’ επιλογή του μαθητή) το οποίο δηλώνεται από τον μαθητή 

κατά την είσοδο στην πλατφόρμα για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να τον διακρίνει μέσα στην εικονική 

τάξη, να του δώσει τον λόγο κτλ. 

Συνιστάται στους μαθητές να συνδέονται στην πλατφόρμα μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) 

και όχι μέσω εφαρμογής. 

 

 

5. [Μαθητής] Δεν έχω σύνδεση στο internet, πως μπορώ να συνδεθώ και να παρακολουθήσω το 

μάθημα; 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση στο  internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
δυνατότητα Call In, δηλαδή την κλήση σταθερού Ελληνικού αριθμού από σταθερό ή κινητό 
τηλέφωνο. Αυτό θα σας επιτρέψει να συμμετέχετε στο μάθημα και να παρακολουθήσετε το 

ηχητικό κομάτι. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ΜΟΝΟ εφόσον δεν έχετε 
σύνδεση στο internet. 

1. Ενημερώστε τον δάσκαλό  σας ότι θα παρακολουθήσετε τηλεφωνικά το μάθημα για να σας 
δώσει τον κωδικό της αίθουσας …….. και να την ξεκλειδώσει. Ο κωδικός της αίθουσας δεν 
αλλάζει, μπορείτε να τον κρατήσετε και για επόμενα μαθήματα. 

2. Από το τηλέφωνό σας καλέστε 211 990 2394. Προσοχή: αυτός είναι ο μόνος αριθμός που 
πρέπει να καλείτε. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα κλήσης διεθνών τηλεφωνικών αριθμών, 

όμως κάτι τέτοιο θα έχει υψηλές χρεώσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο τον Ελληνικό αριθμό. 

3. Όταν ακούσετε το πρώτο ηχητικό μήνυμα, πληκτρολογήστε τον εννιαψήφιο κωδικό της 
αίθουσας ……..και στο τέλος πατήστε δίεση (#). 

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#10-i-eks-apostaseos-didaskalia-stous-mathites-tha-anaplirosei-tis-xamenes-ores
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#12-pos-borei-enas-mathitis-na-zitisei-to-logo-otan-kata-ti-diarkeia-tou-mathimatos-pou-tha-einai-oloi-oi-mathites-mute-exei-kapoia-aporia
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#12-pos-borei-enas-mathitis-na-zitisei-to-logo-otan-kata-ti-diarkeia-tou-mathimatos-pou-tha-einai-oloi-oi-mathites-mute-exei-kapoia-aporia
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#13-poia-prosopika-dedomena-mathiton-einai-aparaitita-gia-ti-symmetoxi-stin-platforma
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#17-mathitis-den-exo-syndesi-sto-internet-pos-boro-na-syndetho-kai-na-parakolouthiso-to-mathima
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#17-mathitis-den-exo-syndesi-sto-internet-pos-boro-na-syndetho-kai-na-parakolouthiso-to-mathima
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4. Στο τέλος του δεύτερου μηνύματος πατήστε απλά δίεση (#). 

5. Αν ο δάσκαλος έχει ξεκλειδώσει την αίθουσα συνδέεστε σ’ αυτή και μπορείτε να ακούσετε τον 
δάσκαλο και τους συμμαθητές σας. 

6.Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να συνδεθείτε, επικοινωνήστε με τον δάσκαλό σας. 

Το σχολείο μας λοιπόν θα χρησιμοποιήσει για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση αυτή την πλατφόρμα,  

γι’αυτό διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. 

 

Οδηγίες χρήσης της Webex 

 

Α. Για διαδικτυακή επαφή (μέσω Η/Υ  ή  Laptop) 

 

1ο  βήμα: Θα σας σταλεί από το email του σχολείου, μέσω του myschool, ο σύνδεσμος - 

URL (virtual classroom) …………………………….., που θα αντιστοιχεί στην ψηφιακή 

αίθουσα του εκπαιδευτικού. 

2ο  βήμα: Θα αντιγράψετε και θα επικολλήσετε στον Η/Υ σας αυτό τον σύνδεσμο. 

3ο  βήμα: Στην οθόνη που θα εμφανιστεί θα επιλέξετε (Join from your browser), δε 

χρειάζεται να κάνετε λήψη (download) και εγκατάσταση σε κάποια νέα εφαρμογή στον 
υπολογιστή σας. 

4ο  βήμα: Στην επόμενη οθόνη θα υπάρχει η επιλογή:   

                               Enter your Information 

Full name: ……. Θα γράψετε στα ελληνικά το όνομα και το επώνυμό του παιδιούσας. 

Email address: …..θα βάλετε το email σας. 

5ο  βήμα: Στη Συνέχεια επιλέγετε Next, τσεκάρετε την αποδοχή χρήσης μικροφώνου 

(αν έχετε κι αν θέλετε να ακούγεστε). 

6ο  βήμα: Πατάτε skip και στην επόμενη σελίδα επιλέγετε: Join Meeting  (ίσως αυτό 

το βήμα να μην εμφανίζεται σε κάποιες περιπτώσεις). 

8ο  βήμα: Ενεργοποιούμε την κάμερα, πατώντας πάνω στο εικονίδιό της, το οποίο 

αλλάζει χρώμα κι από κόκκινο γίνεται μαύρο. 

9ο  βήμα: Πατάμε το εικονίδιο Call me και επιλέγουμε using computer for audio. 

10ο βήμα: Βρίσκεστε στην αίθουσα αναμονής, μέχρι ο/η εκπαιδευτικός να σας αποδεχτεί 

και να μπείτε στην τάξη.  

Στο τέλος της διδασκαλίας επιλέγουμε το εικονίδιο Leave Meeting. 
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Β. Για διαδικτυακή επαφή (μέσω  kινητού) 

 

1ο  βήμα: Σας έχει σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, από το email του 

σχολείου, ο σύνδεσμος - URL (virtual classroom), που θα αντιστοιχεί στην 
ψηφιακή αίθουσα του εκπαιδευτικού. 

2ο  βήμα: Από το κινητό σας τηλέφωνο θα ανοίξετε το ηλεκτρονικό σας 

ταχυδρομείο και θα επιλέξετε το σύνδεσμο που σας έχει αποσταλεί.  

3ο  βήμα: Στην νέα οθόνη που θα εμφανιστεί θα επιλέξετε να κάνετε λήψη 

(download) και εγκατάσταση της νέας εφαρμογής Cisco Webex Meetings στο 
κινητό σας. 

4ο βήμα: Μετά την ολοκλήρωση της λήψης θα επιλέξετε το εικονίδιο 

«άνοιγμα» της εφαρμογής Anoigma 

5ο  βήμα: Στην νέα οθόνη θα πατήσετε την επιλογή Accept  

6ο  βήμα: Στην επόμενη οθόνη Join Meeting θα υπάρχει η επιλογή:   

Full name: … Θα γράψετε στα ελληνικά το όνομα και το επώνυμό σας. 

Email address: … θα βάλετε το email σας. 

7ο  βήμα: Στην συνέχεια στις τρεις (3) διαδοχικές οθόνες θα επιλέξουμε 

αποδοχή (η πρώτη για την κάμερα – η δεύτερη για το μικρόφωνο και η τρίτη 
για τις κλήσεις) 

8ο  βήμα: Στο νέο μπλε παράθυρο (choose how you want to connect to audio) 

που θα εμφανιστεί επιλέγουμε next. 

9ο  βήμα: Στο νέο παράθυρο επιλέγω ok 

10o βήμα: Σε αυτή την οθόνη τα δύο βασικά μας εικονίδια (οθόνης και 

μικροφώνου) είναι κόκκινα. Πρέπει να πατήσω πάνω και στα δύο ώστε να 
γίνουν μαύρα (για να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες συσκευές) και πατάω το 
πράσινο εικονίδιο Join. 

11ο  βήμα: Βρίσκεστε στην αίθουσα αναμονής, μέχρι ο/η εκπαιδευτικός να 

σας αποδεχτεί και να μπείτε στην τάξη.  

Στο τέλος, για να τερματίσουμε την συνεδρία επιλέγουμε το κόκκινο εικονίδιο 

Χ και επιλέγουμε Leave Meeting. 

 

Αυτά τα βήματα αναφέρονται στην πρώτη χρήση της εφαρμογής!!! 
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Β. Για τηλεφωνική επαφή (μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου – αστική 

χρέωση) 

 

1ο  βήμα: Καλέστε 2119902394 (και μόνο τον αριθμό αυτό). 

2ο  βήμα:  Όταν ακούσετε το πρώτο ηχητικό μήνυμα (στα αγγλικά), πληκτρολογήστε 

τον εννιαψήφιο κωδικό της αίθουσας (που θα σας έχει σταλεί με email) 
……………...….. και στο τέλος πατήστε δίεση (#). 

3ο  βήμα: Στο τέλος του δεύτερου μηνύματος πατήστε απλά δίεση (#). 

4ο  βήμα: Ο δάσκαλος έχει ξεκλειδώσει την αίθουσα συνδέεστε σ’ αυτή και μπορείτε να 

ακούσετε τον δάσκαλο και τους συμμαθητές σας. 

 

 
 

Για να δούμε στην πράξη πως λειτουργεί το σύστημα, θα κάνουμε μαζί (κ. Στέλιος) 

δοκιμαστικές συναντήσεις (με τη Webex). Tα βήματα που θα ακολουθήσετε είναι τα 

παραπάνω. Θα σας στείλω στα email σας, μισή ώρα πριν από τη συνάντηση: 

Το url το δικό μου     1ο  βήμα διαδικτυακής επαφής  και 

Τον εννιαψήφιο κωδικό της αίθουσας μου  2ο  βήμα τηλεφωνικής επαφής 

 

 

Τέλος  ακολουθεί ενημέρωση μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων, αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑ ΗΤΩΝ   ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ   ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

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). Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι 

προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα 

προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα 

προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης 

ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της 

επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη 

από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο  επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση 

από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην 

επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της 

εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και 

επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και 

η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά 

δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr). 


