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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Αγαπητοί μας γονείς σας ενημερώνουμε, ότι έχει ήδη ξεκινήσει η 

διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών τμημάτων, που αφορά την 

υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η επιλογή των τρόπων - μέσων υλοποίησης της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ασύγχρονης,  μέσω αξιοποίησης της πλατφόρμας E-class 

ή E- me έγκεινται στη διακριτική ευχέρεια του/της εκπαιδευτικού του 

σχολείου μας. 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε-CLASS 

Για να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των μαθημάτων που είναι 

«ανοικτά» στη συγκεκριμένη πλατφόρμα επισημαίνονται τα βήματα 

που θα ακολουθηθούν στη μηχανή αναζήτησης Google: 

1. Hλεκτρονική τάξη 

2. Μαθήματα 

3. Νομός Αττικής Δ΄Δ/νσης Αθήνας 

4. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

5. 2ο Δημοτικό Σχολείο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

6. Εντοπίζουμε το μάθημα που μας ενδιαφέρει ανά τμήμα και τάξη. 

Το επιλέγουμε για να προχωρήσουμε. 

 

π.χ. Επιλέγουμε το μάθημα της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ για το ΣΤ΄1 τμήμα Γενικής Παιδείας, Ενότητα Β΄ Κράτος 

και Πολίτης. Κεφ.3 Πολιτική Άμυνα και Πολιτική Προστασία, το 

οποίο βρίσκεται στην πλατφόρμα «ανοικτό». 

Στην περιοχή «έγγραφα» στα αριστερά έχουν αναρτηθεί 3 αρχεία: 

I. Βήματα Διδασκαλίας – Φύλλο Εργασιών και Πηγών 



Στο σημείο αυτό βρίσκονται τα βήματα της διδασκαλίας, οι πηγές και τα 

αρχεία που πλαισιώνουν το μάθημα καθώς και οι δραστηριότητες με τις 

οποίες θα ασχοληθούν οι μαθητές του τμήματος. Τις απαντήσεις και 

γενικότερα τη δουλειά τους θα τις αποστείλουν oι μαθητές/τριες στο 

προσωπικό email της υπεύθυνης εκπαιδευτικού του τμήματος για την 

Αγωγή κ. Χανιώτη Μ. (marousohan@gmail.com). 

 

II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, αρχείο power point, 

Xαρτογράφηση εννοιών – κύρια σημεία του μαθήματος, 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. 

 

III. Περαιτέρω επέκταση – προβληματισμός 

 

 Πηγή : «Μήπως ο ιός εκτός από δολοφόνος είναι και 

δάσκαλος?» της συγγραφέως  Χρυσηίδα Δημουλίδου. 

 

Ακολούθως στις «Συνδέσεις Διαδικτύου», οι μαθητές θα 

συναντήσουν ακόμη δύο αρχεία που αφορούν το συγκεκριμένο 

μάθημα: 

I. Το διαδραστικό βιβλίο του μαθητή με την 

καθορισμένη ύλη για μελέτη και 

  

II. Video, με αισιόδοξο μήνυμα 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  

 

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, σε κάθε περίπτωση, θα 

προχωρήσουν εγκαίρως στις προπαρασκευαστικές ενέργειες 

δημιουργίας λογαριασμού και εγγραφής των μαθητών/ τριών στο 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της 

ηλεκτρονικής τάξης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι συγκεκριμένοι 

μαθητές του κάθε τμήματος και η οποία θα διενεργείται μέσω των 

συγκεκριμένων κωδικών, εφόσον τα μαθήματα θα είναι κλειστά! 
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Επισυνάπτουμε Οδηγίες Εγγραφής μαθητή/τριας στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

Τα μητρώα των μαθητών θα αποστέλλονται στα emails των γονέων 

και κηδεμόνων τους από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των 

τμημάτων. 

 

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, υγεία κι αισιοδοξία! 

 

Με εκτίμηση  

Η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας 

κ. Χανιώτη Μαρουσώ 

 

 

Σημείωση: Για οτιδήποτε προκύψει είμαι στη διάθεσή σας μέσω 

επίσημης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του σχολείου μας ή 

προσωπικού μου email. 

 

 

 

                                                  

 

 


