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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αληαπνθξηλόκελν ζηηο εμειίμεηο 
θαη ζηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ γηα ηελ αλάζρεζε 
ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ, ελεξγνπνηεί ςεθηαθά εξγαιεία πνπ ζα 
επηηξέςνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία θαη επηθνηλσλία κεηαμύ 
εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. 

Η εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ζπληζηά ην πιένλ πξόζθνξν εξγαιείν γηα λα 
δηαηεξήζνπλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί καο ηελ επαθή ηνπο κε ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο παξνύζεο, έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ βηώλεη ε ρώξα 
καο - τφρίς να αποζκοπεί ζηο να σποκαηαζηήζει ηη δια ζώζης εκπαίδεσζη, ούηε 
να καλύυει ηη διδακηέα ύλη. Ξεθηλάκε έλα κεγάιν εγρείξεκα, γηα ηελ επηηπρία 
ηνπ νπνίνπ είλαη θαίξηα ε ζπκβνιή όισλ ησλ παξαγόλησλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

ην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο κεγαιύηεξεο επειημίαο ησλ ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ, νη Δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ δηακνξθώλνπλ ην πξόγξακκα ηεο εμ 
απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο. 

Η δηαδηθαζία ζα πινπνηεζεί από θάζε εθπαηδεπηηθό είηε κε ζύγρξνλεο, είηε κε 
αζύγρξνλεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, είηε ζπλδπαζηηθά: 

• ύγρξνλε (ηειεθπαίδεπζε) είλαη ε απεπζείαο δηδαζθαιία θαη κεηάδνζε 
καζήκαηνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν από εθπαηδεπηηθό, κέζσ δηαδηθηπαθήο 
πιαηθόξκαο, ζε καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ 
δσληαλά κέζσ ππνινγηζηή, θηλεηνύ ή tablet. ηελ πιαηθόξκα κπνξεί 
θαλείο λα ζπλδεζεί θαη δηαδηθηπαθά θαη ηειεθσληθά. 
 

• Αζύγρξνλε είλαη ε δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία ν/ε καζεηήο/ηξηα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε δηαθνξεηηθό ρξόλν από ηε 
δηαδηθαζία παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο ή δεκηνπξγίαο πιηθνύ από ηνλ 
εθπαηδεπηηθό, έρνληαο πξόζβαζε ζε καζεζηαθό πιηθό θαη 
ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο κέζσ δηαδηθηύνπ (ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ηζηνζειίδεο ή πιαηθόξκεο πνπ παξέρεη ην Τπνπξγείν). 

Σν Τπνπξγείν ζα ζπλερίζεη λα δηεξεπλά θαη άιιεο κεζόδνπο θαη εξγαιεία εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ηε βέιηηζηε παξνρή εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο 
ζηνπο καζεηέο. Η επηινγή ησλ εθάζηνηε κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ γίλεηαη κε 
γλώκνλα ηδίσο ηηο πνηνηηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, θαη εηδηθόηεξα 
ηελ αζθάιεηα, ηελ ηερληθή δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο εμππεξέηεζεο ηνπ 
κέγηζηνπ αξηζκνύ ρξεζηώλ θαη ην θηιηθό πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο θαη 
ρξήζεο, θαζώο θαη ηελ εκπεηξία από ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπο - γηα αλάινγν 
ζθνπό θαη ζε αληίζηνηρε θιίκαθα - ζε άιιεο ρώξεο 
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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Γεληθά: 
Αλαθνξηθά κε ηε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ην Τπνπξγείν ζα 
δηαζέζεη ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο εηδηθά δηακνξθσκέλε 
ςεθηαθή πιαηθόξκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε καζεκάησλ, κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο, από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνο ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Η πιλοηική εθαπμογή ξεκινά με ηη Γ' Λςκείος, πος έσει πποηεπαιοποιηθεί 
λόγυ ηυν επεπσόμενυν Πανελλαδικών Εξεηάζευν και θα ακολοςθήζοςν οι 
λοιπέρ ηάξειρ. ηόσορ δεν είναι η κάλςτη ηηρ διδακηέαρ ύληρ, αλλά η 
ζςνέσιζη ηηρ επαθήρ ηυν μαθηηών με ηη μαθηζιακή διαδικαζία. 

Επηδίσμε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη λα δνζεί κεγαιύηεξε απηνλνκία ζε 
θάζε ζρνιηθή κνλάδα, έηζη ώζηε λα πξνζαξκόζεη ηελ παξερόκελε δπλαηόηεηα 
εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο ζηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ηεο. Γηα ην ιόγν απηό 
νη Δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζα 
δηακνξθώλνπλ ην πξόγξακκα γηα θάζε ζρνιηθή ηάμε.  

ςγκεκπιμένα για ηο ζσολείο μαρ 
 
Ο Δηεπζπληήο έρεη αλαιάβεη λα ζπληνλίζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ θάζε 
εθπαηδεπηηθνύ κε ηνπο καζεηέο ηνπ, κεηά από ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη 
θεδεκόλσλ (βι. θόξκα ελεκέξσζεο παξαθάησ). Γηα ηνλ ζθνπό απηό είλαη 
απαξαίηεην όινη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ να αποζηείλοςν άμεζα ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ( lykmolao@sch.gr ) ζπκπιεξσκέλν 
πίλαθα excel κε ηα ζηνηρεία ηνπο.  
π.ρ 
Σάμε Επίζεην Όλνκα Όλ.παηξόο Κηλεηό Email 

Μαζεηή 
Email 
Κεδεκόλα 

       

Γ Κώζηαο Κώζηαο Γεώξγηνο 6937ρρ kk@yaho.gr gk@yaho.gr 

 
Ο/ε εθπαηδεπηηθόο, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα απνζηείιεη νδεγίεο θαη ηνλ ζύλδεζκν 
ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ςεθηαθήο ηάμεο ζηνπο καζεηέο ηνπ κέζσ ειεθηξνληθνύ 
κελύκαηνο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όια 
ηα καζήκαηα, παηώνηαρ απλώρ ηον ανηίζηοισο ζύνδεζμο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε δεκηνπξγία πξνζσπηθνύ ινγαξηαζκνύ ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πιαηθόξκα. 
 
εκεηώλεηαη όηη απηόο ν ζύλδεζκνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 
ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη κε απηόλ ν εθπαηδεπηηθόο ζα 
πξνγξακκαηίδεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ ην θάζε κάζεκα. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ Νένπ Επξσπατθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ 
Δεδνκέλσλ 2016/679 θαη ηνπ λόκνπ 4624/2019), ζαο ελεκεξώλνπκε ζρεηηθά 
κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο από ην Ειιεληθό 
Δεκόζην όπσο εθπξνζσπείηαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
σο ππεύζπλν επεμεξγαζίαο. Σα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα (e-mail) απνηεινύλ 
αληηθείκελν επεμεξγαζίαο από ηε ζρνιηθή κνλάδα ιόγσ ηεο ηδηόηεηά ζαο σο 
καζεηώλ ή/θαη γνλεώλ ή θεδεκόλσλ θαη ηεο ζρέζεο ζαο κε ην Ειιεληθό 
Δεκόζην, είλαη δε αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ θαη ππνρξεώζεσλ 
ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 
εθαξκνγήο ησλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ Covid-
19 θαη ηελ απαγόξεπζε δηδαζθαιίαο κε θπζηθή παξνπζία. Επηπιένλ, νη 
καζεηέο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 
θνηλνπνηνύλ ζε ζπλεξγαδόκελνπο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ παξόρνπο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο θαη δηαδηθηπαθνύ ρώξνπ, 
θαη’ επηινγήλ ηνπο, όλνκα ή όλνκα ρξήζηε, απνθιεηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαζηεί ηερληθά δπλαηή ε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, κέζσ ηεο 
ζρεηηθήο πιαηθόξκαο ηειεδηαζθέςεσλ, θαη απνθιεηζηηθά γηα όζν ρξνληθό 
δηάζηεκα ηζρύεη ε σο άλσ απαγόξεπζε, θαη ελ ζπλερεία ζα δηαγξαθνύλ από 
ηνπο ελ ιόγσ παξόρνπο. πζηήλεηαη ε ζύλδεζε ησλ καζεηώλ κέζσ ινγηζκηθνύ 
πινήγεζεο (browser) (θαη όρη κέζσ εθαξκνγήο). 

Έρεηε δηθαίσκα λα ιάβεηε επηβεβαίσζε γηα ην θαηά πόζνλ ή όρη πξνζσπηθά 
δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ πθίζηαληαη επεμεξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ ηα 
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πθίζηαληαη επεμεξγαζία, έρεηε ην δηθαίσκα 
πξόζβαζεο ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, ιήςεο αληηγξάθνπ απηώλ, 
δηόξζσζεο αλαθξηβεηώλ, ζπκπιήξσζεο ειιηπώλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, 
δηαγξαθήο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, δηαθνπήο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ιήςεο 
ηνπο ζε δνκεκέλε, θνηλώο ρξεζηκνπνηνύκελε θαη αλαγλσξίζηκε από 
κεραλήκαηα κνξθή, δηαβίβαζήο ηνπο ζε άιινλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο, ρσξίο 
αληίξξεζε από ην Ειιεληθό Δεκόζην, δηαβίβαζήο ηνπο από ην Ειιεληθό 
Δεκόζην ζε άιινλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο, εθόζνλ απηό είλαη ηερληθά εθηθηό, 
ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ 
Υαξαθηήξα, αληίηαμεο αλά πάζα ζηηγκή ζηελ επεμεξγαζία ηνπο γηα ζθνπνύο 
εκπνξηθήο πξνώζεζεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία έρεηε ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ 
ζαο δεδνκέλσλ από ην Ειιεληθό Δεκόζην ή/θαη ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηά ζαο, 
παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο (e-mail επηθνηλσλίαο cst@minedu.gov.gr). 
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