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Οη ςεθηαθέο ηάμεηο ηνπ 7νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Γαιαηζίνπ 

Αγαπεηνί γνλείο / θεδεκόλεο, 

ην παξαθάησ θείκελν έρεη δηηηό ζθνπό. Από ηε κία λα δηαθξίλεη, λα 

απνζαθελίζεη θαη λα ζαο παξνπζηάζεη εύιεπηα νξηζκέλεο από ηηο έλλνηεο πνπ μαθληθά 

εηζήιζαλ ζην θαζεκεξηλό καο ιεμηιόγην. Από ηελ άιιε λα ζαο παξνπζηάζεη ηελ 

αλαγθαζηηθή κεηάβαζε ηνπ ρνιείνπ καο ζηελ (ζύνηομη, ελπίζοσμε) εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαη ηα ςεθηαθά εξγαιεία ηεο.    

Η εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ζεσξείηαη πσο 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. 

Σθνπόο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (όπσο αλαθέξεηαη ξεηά εδώ) δελ 

είλαη λα ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δώζεο εθπαίδεπζε, αιιά λα δηαηεξήζεη ζηελή ηελ 

επαθή ησλ καζεηώλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ην ζρνιείν.  

Δπνκέλσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε όιεο ηεο ηηο κνξθέο 

επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζε επαλαιήςεηο ηεο δηδαρζείζαο ύιεο, ζε αζθήζεηο εύθνιεο θαη 

παηγληώδεηο, ζε αλάζεζε θάζε ινγήο επράξηζηεο θαη δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ζε 

πξνηάζεηο, ζπκβνπιέο. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηινγή ησλ κεζόδσλ πινπνίεζήο ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ηεο απνθιεηζηηθήο επζύλεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε βάζε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ δηακνξθώζεη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο ηάμεο ηνπο από ηελ θαζεκεξηλή επαθή ηνπο κε ηνπο καζεηέο ιακβάλνληαο ππόςε  

θαη ηηο ηερληθέο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ νη καζεηέο ηνπο. 

 

Μνξθέο Υινπνίεζεο ηεο Δμ  Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο  

 

ηηο νδεγίεο ηνπ ην ΤΠΑΙΘ αλαθέξεη ξεηά πσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ζα πινπνηεζεί από θάζε εθπαηδεπηηθό είηε κε ζύγρξνλεο, είηε κε αζύγρξνλεο κεζόδνπο 

δηδαζθαιίαο, είηε ζπλδπαζηηθά: 

 Η ζύγρξνλε εθπαίδεπζε ή αιιηώο 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 

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
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tablet. ηελ πιαηθόξκα κπνξεί θαλείο λα ζπλδεζεί θαη δηαδηθηπαθά θαη 

ηειεθσληθά. Σν ινγηζκηθό πνπ έρεη επηιεγεί γηα απηή ηε πιαηθόξκα είλαη 

ην Cisco Webex. Οη καζεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζνπλ θάπνην 

πξόγξακκα, αληαπνθξίλνληαη απιώο (θάλνληαο έλα θιηθ) ζε πξόζθιεζε 

πνπ ιακβάλνπλ ζηα e-mail επηθνηλσλίαο. Για ηην ηηλεκπαίδεσζη δεν είναι 

απαραίηηηη η εγγραθή / είζοδος ζηο Πανελλήνιο Στολικό Δίκησο και η 

τρήζη ζτεηικού λογαριαζμού. Να ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ αθόκε 

αξθεηά δεηήκαηα λα δηεπθξηληζηνύλ σο πξνο ηελ ηειεθπαίδεπζε, αιιά 

αθόκα θαη όηαλ γίλεη ζα είλαη δηάξθεηαο 30’ – 40’ ηελ εβδνκάδα θαη ζα 

ιεηηνπξγεί όρη γηα ηελ παξάδνζε λέαο ύιεο αιιά αλαηξνθνδνηηθά θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ αζύγρξνλε. ε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

μερλάκε πσο πξόθεηηαη γηα κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ επηλνήζεθε γηα 

ελήιηθεο θαη όρη γηα παηδηά.   

 Η αζύγρξνλε εθπαίδεπζε είλαη ε δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία ν/ε 

καζεηήο/ηξηα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε δηαθνξεηηθό ρξόλν 

από ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ηνπ καζήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Η 

αζύγρξνλε εθπαίδεπζε απηή ηε ζηηγκή πξνηείλεηαη από ην Τ.ΠΑΙ.Θ. λα 

πινπνηείηαη κέζα από δύν πιαηθόξκεο: ηελ eclass (ε- ηάμε) θαη ηελ e-

me. Γηα ηε ρξήζε αθξηβώο απηώλ ησλ δύν κέζσλ είλαη απαξαίηεηε 

ε δεκηνπξγία θαη είζνδνο από πιεπξάο καζεηώλ κε ινγαξηαζκνύο 

ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ (παρακάηω ζας επιζσνάπηοσμε 

δύο οδηγούς xρήζης - για μαθηηές - ηόζο ηης eclass όζο και ηης e-me). 

Να ηνλίζνπκε πσο παξόιν πνπ ην Τ.ΠΑΙ.Θ. πξνηείλεη ηηο δύν απηέο 

πιαηθόξκεο δελ απνθιείεη άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο όπσο ην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (αθνύ κάιηζηα έρεη δηαπηζησζεί όηη 

εμππεξεηεί ηνπο γνλείο), ηα viber groups θιπ. Δπηζεκαίλεη όκσο όηη 

πξέπεη λα απνδίδεηαη κέγηζηε πξνζνρή ζην ζέκα ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ.  

 Η ηξίηε κνξθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ε Δθπαηδεπηηθή 

ηειεόξαζε, ε νπνία έρεη μεθηλήζεη λα εθπέκπεη από 30 Μαξηίνπ θαη ηεο 

νπνίαο κπνξείηε λα δείηε όιεο ηηο εθπνκπέο, πνπ νύησο ή άιισο 

αλεβάδνπκε ζην ηζηνιόγην ηνπ ζρνιείνπ, από ην ζρεηηθό θαλάιη ηεο ζην 

Youtube. 

http://blogs.sch.gr/7dimgala/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeq7ezNgWe94VavlcE6HC0k8RVanZWPe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeq7ezNgWe94VavlcE6HC0k8RVanZWPe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeq7ezNgWe94VavlcE6HC0k8RVanZWPe
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Σηόρνο ηνπ θεηκέλνπ απηνύ είλαη αθόκε λα ζαο παξνπζηάζεη ηηο eclass 

θαη ηηο e-me ηνπ ζρνιείνπ καο. Να πνύκε όηη πξόθεηηαη γηα ζρεηηθά λέα εξγαιεία, κε ηα 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί καο ειάρηζηε έσο θακία εμνηθείσζε δελ είραλ θαη ηα νπνία 

θιήζεθαλ λα δηακνξθώζνπλ κέζα ζε ζπλζήθεο δύζθνιεο (νη πιαηθόξκεο ήζειαλ ιεπηά 

γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζε θάζε εληνιή ηνπ πιεθηξνινγίνπ!). Οη «ηάμεηο» καο είλαη βέβαηα 

αθόκα ζε δηακόξθσζε, έρνπλ πεξηνξηζκέλν πιηθό, αιιά εκπινπηίδνληαη θαζεκεξηλά 

θαη ήξζε ε ώξα νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο λα γξαθηνύλ πην καδηθά ζε 

απηέο.    

ην ζεκείν απηό λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ κεγάιε αληαπόθξηζή ζαο 

ζην ζέκα ηεο εγγξαθήο ησλ παηδηώλ ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν. Απηή ηε ζηηγκή ηα 

παηδηά είλαη γξακκέλα ζε πνζνζηό πνπ μεπεξλά ην 90% θαη πξνζπαζνύκε λα γξάςνπκε 

θαη ηα ππόινηπα. 

 

A. Δγγξαθή ζηηο eclass ηνπ 7νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. 

(ΚΛΙΚ: Σπλνπηηθόο Οδεγόο γηα καζεηέο) 

Όζνλ αθνξά ηηο eclass, ηα πξάγκαηα είλαη απιά. Μπαίλνπκε ζηελ 

πιαηθόξκα, θάλνπκε είζνδν κε ηνπο θσδηθνύο καο, παηάκε εγγξαθή ζε κάζεκα θαη 

κεηά δηαιέγνπκε ηα καζήκαηα πνπ ήηαλ ζην πξόγξακκά καο γηα λα γξαθηνύκε: Π.ρ. 

έλαο καζεηήο ηνπ Β2 ζα πξέπεη λα γξαθηεί όπνπ βιέπεη ην όλνκα ηεο δαζθάιαο ηνπ 

ηκήκαηνο, ηνπ Γπκλαζηή, ηεο Μνπζηθνύ, ηεο δαζθάιαο ησλ Δηθαζηηθώλ θιπ.  

Να πνύκε όηη ζηελ πιαηθόξκα eclass πξνζπαζήζακε λα αλαζπλζέζνπκε 

ςεθηαθά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ καο, λα εληάμνπκε ηελ Βηβιηνζήθε καο, 

ηα καζήκαηα εηδηθνηήησλ, ην Σκήκα Έληαμεο θαη ην πξόγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο 

ησλ καζεηώλ καο. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο.     

Αλ κεξηθά νλόκαηα εθπαηδεπηηθώλ δελ είλαη ζηα eclass είλαη είηε γηαηί θάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη αθόκα, πξνθξίλνληαο άιιεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο ηνπο (θάηη απνιύησο απνδεθηό), είηε γηαηί απηνί νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνηίκεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηάμεηο («θπςέιεο») ζηελ πιαηθόξκα e-me! 

 

 

 

 

http://blogs.sch.gr/7dimgala/files/2020/04/odigos.pdf
https://eclass.sch.gr/


7oΔημοτικό Σχολείο Γαλατσίου 
__________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                    Δρυάδων 43, Γαλάτσι, ΤΚ. 11146                                                                                                                 
                                                                      Τηλ.:  2102922542, FAX: 2102925323, e-mail:7dimgala@sch.gr 

 

B. Δγγξαθή ζηηο θπςέιεο e-me ηνπ 7νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ  

(ΚΛΙΚ: Οδεγόο ρξήζεο ηνπ e-me από καζεηέο) 

πγθξηηηθά κε ηηο eclass, νη θπςέιεο e-me επηηξέπνπλ πεξηζζόηεξε δηεπαθή 

κε ην πεξηβάιινλ ηεο πιαηθόξκαο ζηα παηδηά. Σα παηδηά πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηηο 

αλαθνηλώζεηο ζηνλ ηνίρν (wall) ηεο θπςέιεο θαη λα ειέγρνπλ ηηο εηδνπνηήζεηο ηνπο. Απηή 

ηε ζηηγκή ηα e-me ηνπ ζρνιείνπ κε κνξθή ζπλδέζκνπ πνπ παηάηε θαη κεηαθέξεζηε άκεζα 

ζε απηά είλαη ηα παξαθάησ: 

 ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΣΑΞΗ: Α΄1 ηάμε, Α΄2 ηάμε, Α΄3 ηάμε 

 ΑΓΓΛΙΚΑ Σ΄ ΣΑΞΗ: ΣΤ΄1 ηάμε,  ΣΤ΄2 ηάμε 

 ΘΔΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Α1,  A2, Α3, Β1, Β2, Γ1 , Γ2, Γ1, Γ2 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:  Α’ Γεκνηηθνύ, Β’ Γεκνηηθνύ, Γ’ Γεκνηηθνύ, Γ’ 

Γεκνηηθνύ,  Δ’ Γεκνηηθνύ, ΣΤ’ Γεκνηηθνύ 

ε θάζε πεξίπησζε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ γηα 

ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε γηα λα κε ραζεί ε επηθνηλσλία κε ηα παηδηά θαη ε 

πιήξεο ζρέζε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ καο κε ηε δηδαθηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Απηόο άιισζηε είλαη θαη ν ζθνπόο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη όινπο εζάο, γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ 

θαη καζεηξηώλ καο, γηα ηελ αληαπόθξηζή ζαο θαη ηε ζπκβνιή ζαο ζην ζθνπό απηό θαη λα 

ζαο ζπγραξώ γηα ην έθδειν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεηε γηα ηε κόξθσζε ησλ παηδηώλ 

ζαο. 

Να απεπζπλζώ ηέινο θαη ζηα αγαπεκέλα καο παηδηά, απηά πνπ είλαη ε ςπρή ηνπ 

ζρνιείνπ, λα ηνπο επρεζώ λα είλαη θαιά, λα πεξλνύλ θαιά θαη δεκηνπξγηθά θαη λα κελ 

θνπξάδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο.  

Να μέξεηε όηη καο ιείπεηε θαη ζαο ζθεθηόκαζηε θαζεκεξηλά!  

Τπνκνλή! Ο θαηξόο πεξλά θαη ζύληνκα ην πξναύιηό καο ζα είλαη πάιη γεκάην 

από ηηο θσλέο ζαο.  

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ 

 Δξγαδάθεο Μαλώιεο 

https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Studentsv1.0-Mar2020.pdf
https://e-me.edu.gr/groups/a17gal
https://e-me.edu.gr/groups/a27gal
https://e-me.edu.gr/groups/a37gal
https://e-me.edu.gr/groups/st17gal
https://e-me.edu.gr/groups/st27gal
https://e-me.edu.gr/groups/7dim-gal-a1-thea
https://e-me.edu.gr/groups/7dim-gal-a2-thea
https://e-me.edu.gr/groups/7dim-gal-a3-thea
https://e-me.edu.gr/groups/7dim-gal-a3-thea
https://e-me.edu.gr/groups/7dim-gal-b2-thea
https://e-me.edu.gr/groups/7dim-gal-c1-thea
https://e-me.edu.gr/groups/7dim-gal-c1-thea
https://e-me.edu.gr/groups/7dim-gal-d1-theatre
https://e-me.edu.gr/groups/7dim-gal-d1-thea
https://e-me.edu.gr/groups/adimotikoy/
https://e-me.edu.gr/groups/plirbdim/wall
https://e-me.edu.gr/groups/gplirdim/wall
https://e-me.edu.gr/groups/dplirdim/wall
https://e-me.edu.gr/groups/dplirdim/wall
https://e-me.edu.gr/groups/dplirdim/wall
https://e-me.edu.gr/groups/eplirdim/wall
https://e-me.edu.gr/groups/stplirdim/wall

