
Q: Τι προτείνει το Υπουργείο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

A: Το Υπουργείο προτείνει συνδυαστικά τόσο σύγχρονες, όσο και ασύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας: 

 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). 

 

Q: [Εκπαιδευτικός] Δεν έχω λάβει σύνδεσμο (link) εφαρμογής Webex: 

A: Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι οι ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις (email) είναι σωστά 

καταχωρημένες στο myschool. 

Εάν είναι σωστά καταχωρημένες, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχετε 

δημιουργήσει τον δωρεάν λογαριασμό (free account) της Webex (Webex Meetings ή Webex 

Teams), προτού  να σας έχει έρθει ο σύνδεσμος στο προσωπικό σας email. Σε περίπτωση που 

έχετε ήδη δημιουργήσει τον δωρεάν λογαριασμό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

στο cst@minedu.gov.gr. 

 Καθημερινά, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης θα ελέγχει την πληρότητα 

του myschool και θα προχωρά σε σχετικές ενέργειες, προκειμένου να λάβετε το email 

με τον σύνδεσμο ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής σας τάξης. 

 

Q: Σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν τώρα στο 

πρόγραμμα πού θα αποστέλλουν τα στοιχεία τους για να λάβουν οδηγίες; 

A: Σύνδεσμος (link) συμμετοχής θα δοθεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς καταρχήν του 

Λυκείου και του Γυμνασίου. Η Κεντρική Ομάδα Τηλεκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ, μετά από πλήρη 

ενημέρωση των δομών εκπαίδευσης, αποστέλλει σύνδεσμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

του myschool.  

 Επομένως παρακαλούμε για την άμεση επικαιροποίηση των email στο myschool από 

τον διευθυντή του κάθε σχολείου.  

 

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. Επιπλέον, όμως, μπορεί κανείς να 

συνδεθεί με την εικονική τάξη και μέσω τηλεφωνικής γραμμής, με αστική χρέωση από 

σταθερό τηλέφωνο.  

 Πώς (προς εκπαιδευτικούς και μαθητές): Κάτω από το Join meeting (Συνδεθείτε 

σε συνάντηση), σας δίνεται η επιλογή να συνδεθείτε και με άλλα μέσα (More ways to 

join). Αφού το επιλέξετε, θα εμφανιστεί ένας σταθερός τηλεφωνικός αριθμός και ένας 

κωδικός πρόσβασης (access code). Καλώντας αυτό το νούμερο, και σχηματίζοντας 

τον κωδικό, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στην 

τηλεκπαίδευση μέσω σταθερού τηλεφώνου. 

 

Ποιος διαμορφώνει το πρόγραμμα;  

Οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα 

διαμορφώνουν το πρόγραμμα για κάθε σχολική τάξη. Αποδεικνύουμε έμπρακτα, ακόμη μία 
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φορά, την εμπιστοσύνη μας στον εκπαιδευτικό, τη στήριξη στη μεγαλύτερη  αυτονομία και 

ευελιξία της σχολικής μονάδας. 

Επίσης, για λόγους ασφαλείας, σας παρακαλούμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και οι σύνδεσμοι 

να μην κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να ανταλλάσσονται μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή chat. 

 

Ποιος θα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς αν χρειάζονται βοήθεια για να συνδεθούν;  
1

ο
 επίπεδο υποστήριξης: οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται στην ομάδα υποστήριξης του 

σχολείου τους, που αποτελείται από τον διευθυντή και έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό 

πληροφορικής (ΠΕ86) ή με εξοικείωση σε ΤΠΕ. 

2
ο
 επίπεδο υποστήριξης: η ομάδα υποστήριξης του σχολείου μπορεί να επικοινωνεί μέσω 

Webex teams με το Help Desk της Κεντρικής Ομάδας Τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 210-3443949 κάθε μέρα 8πμ-8μμ. 

 Email: cst@minedu.gov.gr 

 

Ποιο είναι το πρόγραμμα εφαρμογής;  

Αυτήν την εβδομάδα στα Λύκεια της χώρας, από την ερχόμενη εβδομάδα θα περάσουμε στα 

Γυμνάσια και εν συνεχεία στα Δημοτικά.  

 

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. 

 

Ορισμένες χαρακτηριστικές λειτουργικότητες της πλατφόρμας;  
Κατά τη σύγχρονη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μοιραστεί με τους μαθητές του 

αρχεία, παρουσιάσεις, την εικόνα της οθόνης του, στην οποία έχει τη δυνατότητα να 

σημειώσει κ.ά. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, μπορεί να επιβάλει την ησυχία, να «κλειδώσει» την 

τάξη, να βγάλει κάποιον μαθητή εκτός. Οι μαθητές, από την πλευρά τους, μπορούν να 

«σηκώσουν χέρι», να λάβουν το λόγο, να υποβάλουν ερωτήματα, να στείλουν γραπτά 

μηνύματα στον/στην εκπαιδευτικό τους, να «δουν» τους συμμαθητές τους. Είναι μία πλήρως 

διαδραστική τάξη μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού. 

 

Q: Με ποιον τρόπο μπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία chat;  

A: Η λειτουργία chat θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Τον έλεγχο του chat θα έχει ο εκπαιδευτικός, 

ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της τάξης.  

 

Q: Πώς μπορεί ένας μαθητής να ζητήσει το λόγο όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 

που θα είναι όλοι οι μαθητές mute, έχει κάποια απορία; 

A: Ο μαθητής μπορεί να σηκώσει το χέρι, επιλέγοντας το κουμπί με το χεράκι. Ο 

εκπαιδευτικός τότε μπορεί να του απευθύνει το λόγο, κάνοντάς τον unmute. Το χεράκι είναι 

δίπλα στο όνομα του μαθητή. Επίσης, ο μαθητής θα έχει προσεχώς τη δυνατότητα να ζητήσει 

εγγράφως το λόγο μέσω chat.  

 

Q: Επίσης, το link θα το στείλω στους μαθητές με e mail; Θα ισχύει το ίδιο link για 

κάθε φορά που θέλουν να συνδεθούν;  

Α: Μετά την ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων και μαθητών στη βάση των οδηγιών που έχουν 

δοθεί από το Υπουργείο, μπορείτε να αποστείλετε το link στο μαθητή μέσω email, 



messenger, κινητό, όπως επιλέξετε. Κάθε εκπαιδευτικός έχει ένα ατομικό, προσωπικό link 

για την εικονική του τάξη. Θα ισχύει το ίδιο link κάθε φορά. 

 

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.  

 

Γιατί επελέγησαν οι συγκεκριμένοι πάροχοι;  

Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων γίνεται με γνώμονα ιδίως τις ποιοτικές και 

τεχνικές προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την ασφάλεια, την τεχνική δυνατότητα 

ταυτόχρονης εξυπηρέτησης του μέγιστου αριθμού χρηστών και το φιλικό περιβάλλον 

εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και την εμπειρία από την επιτυχή εφαρμογή τους – για 

ανάλογο σκοπό και σε αντίστοιχη κλίμακα – σε άλλες χώρες. Επισημαίνεται ότι το όλο 

εγχείρημα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το Κράτος. Το Υπουργείο θα συνεχίσει 

να διερευνά και άλλες μεθόδους και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βέλτιστη 

παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους μαθητές. 

 

 

 


