
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ένας χρήσιµος και αποτελεσµατικός τρόπος, για να συνεχίσει η 
εκπαίδευση, εκτός σχολικής τάξης, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες ή και έκτακτες περιπτώσεις. Για τους/τις 
µαθητές/µαθήτριες είναι ο τέλειος τρόπος, για να διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευσή τους και η 
µάθησή τους, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στο σχολείο. Ωστόσο, η ιδέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Οι µαθητές/µαθήτριες χρειάζεται να λάβουν υπόψη διάφορους παράγοντες, ώστε 
να διασφαλίσουν ότι η νέα µαθησιακή εµπειρία θα είναι όσο το δυνατόν αποτελεσµατική και ασφαλής.

Λάβετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την

εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1
Αντιµετωπίστε την

εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως 
την εκπαίδευση στην τάξη

2
∆ηµιουργήστε έναν ειδικό 

χώρο µελέτης στο σπίτι
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Κάντε τακτικά διαλείµµατα 
από την έκθεση στην οθόνη

8
Μη χρησιµοποιείτε τις 
σχολικές πλατφόρµες,
για προσωπικά θέµατα
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Φροντίστε την ψυχική σας 
υγεία και διάθεση
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5
Επικοινωνείτε µε ευγένεια 

και σεβασµό

6

Χρήσιµες Συµβουλές για

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Τηρείτε τους κανόνες
και τις οδηγίες του/της 

εκπαιδευτικού σας, αναφορικά µε 
την εξ αποστάσεως σας µάθηση

Χρησιµοποιείτε µόνο
εγκεκριµένες ηλεκτρονικές πύλες 
και πλατφόρµες, µε βάση τις οδηγίες 

που δόθηκαν από το σχολείο
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7
Μη µοιράζεστε κωδικούς 

πρόσβασης ή άλλες προσωπικές 
πληροφορίες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 



Χρήσιµες Συµβουλές για ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι για όλους/όλες 
µία νέα µαθησιακή εµπειρία. Αφιερώστε χρόνο, για 

να µελετήσετε γενικότερα θέµατα που αφορούν στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, ενηµερωθείτε 
για τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρµας που θα 
αξιοποιήσετε (π.χ., είσοδος στο µάθηµα, υποβολή 
εργασίας, σίγαση µικροφώνου). Μην διστάσετε να 

ζητήσετε βοήθεια από τους γονείς/κηδεµόνες,
το σχολείο και τους/τις εκπαιδευτικούς σας. 

Αντιµετωπίστε την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση όπως την εκπαίδευση στην τάξη 
Παρά το γεγονός ότι βρίσκεστε και εκπαιδεύεστε από 
το σπίτι, όπου είναι ένα περιβάλλον οικείο και άµεσα 
συνδεδεµένο µε το παιχνίδι και τον ελεύθερο χρόνο 
σας, είναι σηµαντικό να θυµάστε ότι ισχύουν οι ίδιοι 
κανόνες που ισχύουν στη σχολική τάξη, ιδίως όσον 

αφορά στη διαγωγή και τη συµπεριφορά σας. 
Επικεντρωθείτε στη µάθησή σας και προσπαθήστε

να µην αποσπάται η προσοχή σας. 

∆ηµιουργήστε έναν ειδικό
χώρο µελέτης στο σπίτι

Για να βελτιώσετε την εµπειρία σας από την εξ 
αποστάσεως µάθηση, είναι σηµαντικό να 

δηµιουργήσετε ένα κατάλληλο περιβάλλον γύρω σας 
και να διαµορφώσετε έναν ειδικό χώρο εκπαίδευσης 

και µελέτης. Φροντίστε ο χώρος αυτός να είναι 
σταθερός, αποµακρυσµένος από θορύβους και 

πιθανούς παράγοντες απόσπασης της προσοχής σας. 
Προσπαθήστε να κρατήσετε το φόντο ουδέτερο, χωρίς 

ορατές προσωπικές πληροφορίες, δικές σας ή της 
οικογένειάς σας.

Τηρείτε τους κανόνες και τις οδηγίες 
του/της εκπαιδευτικού σας, αναφορικά µε 

την εξ αποστάσεως σας µάθηση
Είναι σηµαντικό να τηρείτε τους κανόνες που έχει 

θέσει το σχολείο, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και να ακολουθείτε τις οδηγίες του/τις εκπαιδευτικού 

σας, αναφορικά µε τη νέα µορφή της µαθησιακής 
διαδικασίας. Να θυµάστε ότι βρίσκεστε σε µαθησιακό 

περιβάλλον, το οποίο θα πρέπει να σέβεστε, 
υποδεικνύοντας την απαιτούµενη συµπεριφορά και 
διαγωγή (π.χ., µικρόφωνα σε σίγαση, αίτηµα για να 

λάβω τον λόγο).

Χρησιµοποιείτε µόνο εγκεκριµένες 
ηλεκτρονικές πύλες και πλατφόρµες, µε 

βάση τις οδηγίες που δόθηκαν από το 
σχολείο

Είναι σηµαντικό να στέλνετε µηνύµατα και 
περιεχόµενο (π.χ., εργασίες, ασκήσεις), που 

απαιτούνται για τα µαθήµατά σας, µόνο µέσω των 
εγκεκριµένων σχολικών καναλιών (π.χ., σχολικά 

διαδικτυακά περιβάλλοντα µάθησης, εγκεκριµένες 
διαδικτυακές πλατφόρµες), σύµφωνα µε τις οδηγίες 

που δόθηκαν από το σχολείο και τους/τις εκπαιδευτικούς 
σας.  Έτσι, θα είναι δυνατόν να διατηρήσετε τις 

προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς.

Επικοινωνείτε µε ευγένεια και σεβασµό 
Εάν θα πρέπει να επικοινωνήσετε διαδικτυακά, όπως 

για παράδειγµα µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων 
(email) ή µηνυµάτων σε ψηφιακές οµάδες 

επικοινωνίας -συνεργασίας, φροντίστε το ύφος 
και το περιεχόµενο του µηνύµατος να ακολουθούν 

βασικούς κανόνες ευγένειας και σεβασµού.
Να θυµάστε ότι, όπως και στην καθηµερινή µας 

επικοινωνία και δράση, στο ∆ιαδίκτυο είναι 
σηµαντικό να αποφεύγουµε απρεπείς/εκφοβιστικές 

ή άλλες ενοχλητικές συµπεριφορές, οι οποίες 
µπορεί να προσβάλουν ή να πληγώσουν.

Μη µοιράζεστε κωδικούς πρόσβασης ή 
άλλες προσωπικές πληροφορίες

Για να συµµετέχετε στα διαδικτυακά µαθήµατά σας ή 
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, 

ενδέχεται να σας παρέχονται στοιχεία σύνδεσης 
(προσωπικό όνοµα χρήστη και κωδικοί πρόσβασης). 
Φροντίστε να διατηρείτε τα προσωπικά σας δεδοµένα 

ασφαλή, χωρίς να τα µοιράζεστε µε άλλα άτοµα.
Οι κωδικοί είναι προσωπικοί και δεν πρέπει να τους 
µοιράζεστε, σε καµία περίπτωση, µε φιλικά, οικεία ή 

άλλα πρόσωπα. Επιπρόσθετα, αποφεύγετε την 
κοινοποίηση φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων προσωπικών 

δεδοµένων και πληροφοριών, όπου θα είχε ως 
αποτέλεσµα την έκθεση της προσωπικής σας ζωής.

Κάντε τακτικά διαλείµµατα
από την έκθεση στην οθόνη

Η εξ αποστάσεως µάθηση αποτελεί µία πρωτόγνωρη 
και συναρπαστική εµπειρία, η οποία σάς επιτρέπει να 
αλληλεπιδράτε µε διάφορες ψηφιακές συσκευές και 
να εκπαιδεύεστε διαδικτυακά. Εντούτοις, δεν είναι 

υγιές να βρίσκεστε µπροστά από µία ψηφιακή οθόνη 
για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα. Για τον λόγο 

αυτό, είναι σηµαντικό να κάνετε τακτικά διαλείµµατα, 
από τις ψηφιακές συσκευές, κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας. Στον ελεύθερο χρόνο σας, προσπαθήστε να 
εµπλακείτε σε ποικίλες άλλες δραστηριότητες, όπως 

είναι η σωµατική άσκηση, οι δηµιουργικές 
δραστηριότητες και η ανάγνωση βιβλίων.

Μη χρησιµοποιείτε τις σχολικές 
πλατφόρµες, για προσωπικά θέµατα 

Αποφύγετε να µπείτε στον πειρασµό να συµµετάσχετε 
σε συζητήσεις ή να στείλετε εικόνες, βίντεο ή 
συνδέσµους, που δεν σχετίζονται µε την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσή σας, µέσω των επίσηµων 
σχολικών εφαρµογών ή πλατφορµών. 

Είναι σηµαντικό να διατηρείτε τα κανάλια 
επικοινωνίας του σχολείου σας ξεχωριστά από τα 

υπόλοιπα κανάλια επικοινωνίας σας µε φίλους/ες 
και συγγενείς.
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Φροντίστε την ψυχική σας υγεία και 
διάθεση

Πιθανότατα, µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
σηµαίνει ότι χρειάζεται να εργάζεστε µόνος/µόνη και 

χάνετε την καθηµερινή κοινωνική αλληλεπίδραση
µε τους/τις φίλους/φίλες σας. Εάν αισθάνεστε

ποτέ απογοητευµένοι/απογοητευµένες, 
ενοχληµένοι/ενοχληµένες ή λυπηµένοι/λυπηµένες, 

είναι σηµαντικό να το συζητήσετε µε τους 
γονείς/κηδεµόνες ή τους/τις εκπαιδευτικούς σας. 

∆ιατηρώντας την επαφή/επικοινωνία µε 
φίλους/φίλες και συγγενείς, µέσω τηλεφώνου ή 

κοινωνικών δικτύων, µπορεί να βοηθήσει
την ψυχική σας υγεία και διάθεση.
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