
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 γονείς και τους κηδεµόνες, η ιδέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι πάντοτε 
ξεκάθαρη, οπότε θα πρέπει να λάβετε υπόψη έναν σηµαντικό αριθµό παραγόντων, ώστε να 
διασφαλίσετε ότι τα παιδιά σας αισθάνονται άνετα και εξοικειωµένα µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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Συµµετέχετε ενεργά στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση του παιδιού σας 

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί µια νέα 
µαθησιακή εµπειρία, τόσο για εσάς όσο και για το 

παιδί σας. Ενδεχοµένως, να προκύψουν δυσκολίες, 
στις οποίες θα χρειαστεί να υποστηρίξετε το παιδί 
σας. Αφιερώστε χρόνο, για να µελετήσετε και να 
µιλήσετε µε το παιδί σας για τα εξ αποστάσεως 
µαθήµατα. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζει βασικές 

λειτουργίες της (π.χ., είσοδος στην ψηφιακή τάξη, 
υποβολή εργασίας, σίγαση µικροφώνου).

Μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από το σχολείο
και τους/τις εκπαιδευτικούς του παιδιού σας. 

∆ιαµορφώστε έναν κατάλληλο
και σταθερό χώρο µελέτης  

Είναι σηµαντικό να καθορίσετε και να διαµορφώσετε 
έναν κατάλληλο και σταθερό χώρο µελέτης στο σπίτι, 
όπου θα τοποθετείται η ψηφιακή συσκευή, κατά την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικότερα εάν 
χρειάζεται η ενεργοποίηση της λειτουργίας του ήχου 

και του βίντεο. Φροντίστε ο χώρος αυτός να είναι 
αποµακρυσµένος από θορύβους και πιθανούς 

παράγοντες απόσπασης της προσοχής του παιδιού 
σας και προσπαθήστε να κρατήσετε το φόντο 

ουδέτερο, χωρίς ορατές προσωπικές πληροφορίες 
µελών της οικογένειάς σας.

Καθιερώστε καθηµερινό πρόγραµµα και 
ρουτίνες

Είναι σηµαντικό να δώσετε χρόνο στο παιδί σας για 
προσαρµογή, εφόσον καλείται να εκπαιδευτεί, να 
µάθει και να διεκπεραιώσει εργασίες από το σπίτι, 

όπου είναι ένα περιβάλλον οικείο και άµεσα 
συνδεδεµένο µε το παιχνίδι και τον ελεύθερο χρόνο 

του. Βοηθήστε να οργανώσει την καθηµερινή του 
ρουτίνα, στη βάση του προγράµµατος που έχει στείλει 

το σχολείο και ο/η εκπαιδευτικός, ώστε να 
υποστηρίξετε το παιδί σας στην αποτελεσµατική 

παρακολούθηση και συµµετοχή στην εξ αποστάσεως 
µάθησή του.

Ελέγχετε τη διαδικτυακή συµπεριφορά
του παιδιού σας

Είναι σηµαντικό να υπενθυµίσετε στο παιδί σας ότι, 
παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο σπίτι, αναµένεται 
το ίδιο επίπεδο ορθής συµπεριφοράς, που ισχύει

και στο σχολικό πλαίσιο. Ενθαρρύνετέ το να 
παραµένει ευγενικό και να θυµάται τους κανόνες

της τάξης. Επιπρόσθετα, υπενθυµίστε για υπεύθυνες 
διαδικτυακές συµπεριφορές χρήσης, όπως είναι

η µη δηµοσίευση ή αποστολή 
αρνητικών/ενοχλητικών σχολίων και µηνυµάτων,

η προστασία των προσωπικών του δεδοµένων
και η επικοινωνία µε άγνωστα άτοµα.

Ενθαρρύνετε για τακτικά διαλείµµατα από 
τις ψηφιακές συσκευές και τις οθόνες

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απαιτεί, αναπόφευκτα, 
περισσότερη αλληλεπίδραση µε διάφορες ψηφιακές 

συσκευές (π.χ., ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
ταµπλέτες (tablet), έξυπνα τηλέφωνα).

Είναι σηµαντικό να ελέγχετε τον χρόνο που 
αφιερώνει το παιδί σας στις ψηφιακές συσκευές

και οθόνες και να το παρακινείτε για τακτικά 
διαλείµµατα από αυτές, ενθαρρύνοντας την εµπλοκή 

του και σε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η 
σωµατική άσκηση, το παιχνίδι εκτός διαδικτύου,

οι δηµιουργικές δραστηριότητες
και η ανάγνωση βιβλίων.

Εφαρµόζετε ελέγχους ασφαλείας και 
περιορισµούς απορρήτου σε εφαρµογές

και λογισµικά 
Αναλόγως του τρόπου µε τον οποίο το σχολείο σας 
εφαρµόζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το παιδί 
σας ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσει κάποιο 

συγκεκριµένο λογισµικό ή εφαρµογή. Παρά το 
γεγονός ότι τα λογισµικά και οι εφαρµογές αυτές θα  
παρέχουν σχετική ασφάλεια στη χρήση τους, είναι 

σηµαντικό, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη καινούρια 
εφαρµογή ή πλατφόρµα, να εφαρµόζετε προληπτικά 

τους ελέγχους ασφαλείας και περιορισµούς 
απορρήτου, για ακόµη µεγαλύτερη ασφάλεια.

Μην ξεχάσετε, επίσης, να θωρακίσετε την ψηφιακή 
συσκευή του παιδιού σας µε λογισµικά anti-virus και 

εργαλεία γονικού ελέγχου, συµβάλλοντας ενεργά 
στην προστασία από κακόβουλα λογισµικά και στον 

περιορισµό της πρόσβασης των παιδιών σε 
ακατάλληλους ιστότοπους και πληροφορίες.

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας χρησιµοποιεί 
µόνο τα εγκεκριµένα κανάλια επικοινωνίας
Είναι σηµαντικό να συµβουλεύετε τα παιδιά σας ότι η 
επικοινωνία µε τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις 

συµµαθητές/συµµαθήτριες, στο πλαίσιο της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χρειάζεται απαραίτητα

να συντελείται µέσω των εγκεκριµένων καναλιών 
επικοινωνίας (π.χ., διαδικτυακή πλατφόρµα 

µάθησης, ιστοσελίδα σχολείου), που αξιοποιεί 
επίσηµα το σχολείο, µε βάση σχετικές οδηγίες.

Εξοικειωθείτε µε τις πολιτικές του
σχολείου για την εξ αποστάσεως µάθηση
Τα σχολεία ακολουθούν συγκεκριµένη πολιτική, 

σχετικά µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία 
κοινοποιείται στους γονείς και τους/τις 

µαθητές/µαθήτριες. Βεβαιωθείτε ότι ενηµερώνεστε 
και γνωρίζετε τι αναµένεται τόσο από τους/τις 

εκπαιδευτικούς όσο και από το παιδί σας, κατά τη 
διάρκεια της σύγχρονης (π.χ., τηλεδιάσκεψη)

ή της ασύγχρονης (π.χ., ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

∆ιατηρείτε τακτική επαφή µε τον/την 
εκπαιδευτικό της τάξης  

Προσπαθήστε να διατηρείτε τακτική επικοινωνία µε 
τον/την εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού σας, µέσω 

των επίσηµων καναλιών επικοινωνίας που έχουν 
καθοριστεί, µε στόχο τη λήψη ανατροφοδότησης, 
σχετικά µε την πρόοδο και τη συµπεριφορά του,

όπως, επίσης, και για την επίλυση πιθανών 
δυσκολιών/προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν. 
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Παρακολουθείτε τη συναισθηµατική ευηµερία 
και την ψυχική υγεία του παιδιού σας

Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πιθανότατα το 
παιδί σας δεν θα συµµετέχει στο σύνηθες πλαίσιο 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης µε συνοµήλικους/ 

συνοµήλικες. Μπορεί να µην δει τους/τις 
συµµαθητές/συµµαθήτριές του για κάποιο χρονικό 

διάστηµα. Είναι σηµαντικό να παρακολουθείτε τη 
συναισθηµατική κατάσταση στην οποία µπορεί να 

βρίσκεται και να είστε δίπλα του, για να το ακούσετε 
και να το στηρίξετε. Ενώ η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση από το σπίτι µπορεί να φαίνεται αρχικά 
διασκεδαστική και συναρπαστική, η κοινωνική 

αποστασιοποίηση µπορεί να επιφέρει αρνητικές 
συναισθηµατικές επιπτώσεις. Φροντίστε όσο είναι 

δυνατόν να συνεχιστεί η επικοινωνία µε φίλους/ες 
και συγγενείς, µε διάφορους τρόπους.
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