
                           ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην 

αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης 

του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ 

αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η εξ 

αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία 

στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας -χωρίς να αποσκοπεί στο 

να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. 

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). 

  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

➢ Α.  Αναφορικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση, οι υφιστάμενες ψηφιακές 

δομές του Υπουργείου, όπως τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία 

(Ε-Books https://dschool.edu.gr/),  το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 

Υλικό (Φωτόδεντρο   https://dschool.edu.gr/) και τα Ψηφιακά 

Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος» 
http://aesop.iep.edu.gr/) είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, 

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ), μάθημα και ενότητες, είναι 

προσβάσιμες σε όλους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς.   

 

➢ Β. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις 

(π.χ. e-class ή e-me) για την ασύγχρονη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, 

ασκήσεων και οδηγιών προγράμματος διδασκαλίας. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να έχουν όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί 

κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου   

 



Οδηγίες εγγραφής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο : 

 Μαθητές: https://register.sch.gr/students/ 

 Ο μαθητής θα δίνει στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία του, 

όπως αυτά αναγράφονται σε έλεγχο προόδου τριμήνου. Σε 

περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου, μπορεί 

να τον αφήσει κενό. 

 

Ψηφιακές τάξεις: 

 e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (https://www.sch.gr/) 

1. Τι είναι η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)  

Απάντηση: 

H Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική 

πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς και χρησιμοποιείται καθημερινά στα 

σχολεία όλης της χώρας. Ανήκει στο οικοσύστημα υπηρεσιών του Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου από το 2006 μέχρι σήμερα.  

Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη παρέχει ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που 

ενσωματώνει μια σειρά από εργαλεία διαχείρισης μάθησης, επικοινωνίας, 

αξιολόγησης και συνεργασίας.  Ειδικότερα, στα μαθήματα της Ηλεκτρονικής 

Σχολικής Τάξης μπορούν να περιέχονται, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικά βιβλία, 

εργασίες, ερωτηματολόγια, διαδραστικές ασκήσεις, συζητήσεις, wikis, πολυμέσα, 

εργαλεία επικοινωνίας ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης χώρων 

ζωντανής εξ αποστάσεως διδασκαλίας και συνεργασίας. 

2. Πως μπορώ να συνδεθώ στην Ηλεκτρονική Τάξη  

Απάντηση: 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον της πλατφόρμας η-τάξη, 

ως πιστοποιημένοι χρήστες μέσω του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οπουδήποτε και αν βρίσκονται και από 

οποιαδήποτε σταθερή ή φορητή συσκευή (δηλ. σταθερό υπολογιστή, φορητό, 

ταμπλέτα, κινητό τηλέφωνο). 

Η σύνδεση γίνεται από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας 

https://eclass.sch.gr/ επιλέγοντας "Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr". 

Αν δεν έχετε αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό στο ΠΣΔ, δημιουργήστε άμεσα εδώ 

3. Τι είναι το ηλεκτρονικό μάθημα;  

https://www.sch.gr/
https://eclass.sch.gr/info/faq.php#faq-2
https://eclass.sch.gr/info/faq.php#faq-1
https://eclass.sch.gr/
https://eclass.sch.gr/info/faq.php#faq-3


Απάντηση: 

Το ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή αποτελούμενη από διακριτά 

υποσυστήματα (εργαλεία μαθήματος) τα οποία ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: 

• Εργαλεία Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Έγγραφα, Πολυμέσα, 
Γλωσσάρι, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Συνδέσεις Διαδικτύου, Γραμμή Μάθησης 

• Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας & συνεργασίας: Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, 
Μηνύματα, Μηνύματα, Ειδοποιήσεις, Συζητήσεις, Τηλεσυνεργασία, Ομάδες, Wiki, 
Κουβέντα 

• Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης: Ασκήσεις, Εργασίες, 
Ερωτηματολόγια, Βαθμολόγιο, Παρουσιολόγιο, Στατιστικά 

4. Πως μπορώ να εγγραφώ στα μαθήματα του σχολείου μου;  

Απάντηση: 

Η προσωποποιημένη είσοδος στην υπηρεσία, οδηγεί τον μαθητή στο  προσωπικό του 

χαρτοφυλάκιο. Εκεί, μπορεί να κάνει εγγραφή στα ηλεκτρονικά μαθήματα που έχουν 

δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του, για τη συγκεκριμένη σχολική 

χρονιά (με ένα κλικ). 

Για την πρόσβαση σε υλικό ανοικτών μαθημάτων δεν απαιτείται η σύνδεση με 

λογαριασμό χρήστη για τους μαθητές 

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη  http://eclass.sch.gr 

Ξεκινώ με την η-τάξη (μαθητής) 

Βήμα 1: Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας https://eclass.sch.gr/, ο μαθητής κάνει 

σύνδεση με τον προσωπικό λογαριασμό που διαθέτει στο ΠΣΔ. 

Βήμα 2: Η προσωποποιημένη είσοδος του μαθητή στην υπηρεσία, οδηγεί τον μαθητή 

στο προσωπικό του χαρτοφυλάκιο. Εκεί, αρχικά κάνει εγγραφή στα ηλεκτρονικά 

μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του, για τη 

συγκεκριμένη σχολική χρονιά (με ένα κλικ).Για την πρόσβαση σε υλικό ανοικτών 

μαθημάτων δεν απαιτείται η σύνδεση με λογαριασμό για τους μαθητές. 

Βήμα 3: Ο μαθητής αλληλεπιδρά μέσα στο ηλεκτρονικό μάθημα, έχει πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό που οργανώνει και αναρτά ο εκπαιδευτικός του, επικοινωνεί, 

ανατροφοδοτείται κλπ. Επιπλέον, μπορεί να εντοπίζει τις ζωντανές (σύγχρονες) εξ 

αποστάσεως διδασκαλίες που έχει προγραμματίσει και ανακοινώσει ο εκπαιδευτικός 

του. 

Βήμα 4: Το ταξίδι στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μόλις ξεκινά… 

 

Μένουμε σπίτι αλλά  ταξιδεύουμε ψηφιακά στον απέραντο κόσμο της γνώσης.  

https://eclass.sch.gr/info/faq.php#faq-5

