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    Αγαπητοί μαθητές- τριες του σχολείου μας,  
για όσο χρονικό διάστημα θα είναι κλειστά τα σχολεία στη χώρα μας,  το Υπουργείο Παιδείας προτείνει και 
ενθαρρύνει τους μαθητές και εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και επικοινωνίας και να 
συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την σύγχρονη και Ασύγχρονη εκπαίδευση.  
 
 Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από 
εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή 
tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.  
Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό 
χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση 
σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που 
παρέχει το Υπουργείο).  
 
Για την επικοινωνία μαζί σας και την  ενημέρωση σας,  θα αξιοποιήσουμε την  ηλεκτρονική αλληλογραφία στα email  
των κηδεμόνων σας που δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής σας και τα προσωπικά σας που μας επιτρέψατε να 
χρησιμοποιήσουμε.  
 Επιπλέον να ενημερώνεστε τακτικά από την ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου μας  
https://blogs.sch.gr/lykeretr/ 
Στη σελίδα  μας θα ανεβάζουμε  χρηστικές οδηγίες και το πρόγραμμα των  μαθημάτων της Σύγχρονης 
Εκπαίδευσης. 
 

 
 

Για την Σύγχρονη εκπαίδευση  : 
 
 Θα σας αποστείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον σύνδεσμο  κάθε εικονικής τάξης πχ   
  Πληροφορική Γ' ΟΠ :    https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/........ 
 
Με τον σύνδεσμο αυτό την συγκεκριμένη  ημέρα και ώρα που προβλέπεται στο νέο πρόγραμμα των μαθημάτων  
που θα ανεβάσουμε στη σελίδα μας,  θα συμμετέχετε στην ηλεκτρονική τάξη κάθε μαθήματος . Δεν απαιτείται 
εγγραφή,  μόνο να  καταχωρήσετε το όνομά  σας και το email  σας ( πχ Ανδρέου Ιωάννης ,   ****@****.**) 
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Για την Ασύγχρονη εκπαίδευση :  
 
Στο www.sch.gr   στην Ηλεκτρονική τάξη θα βρείτε τάξεις για τα μαθήματά σας, που οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου μας θα έχουν δημιουργήσει,   με εκπαιδευτικό υλικό  όπως ασκήσεις, σχέδια μαθήματος, θεωρία κλπ 
 

 
 
Επίσης τα :  

 
 

 
 
Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) 
Οι μαθητές μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ψηφιακές τάξεις του ΠΣΔ (π.χ. e-class, e-me). 
Οδηγίες εγγραφής:  

 Μαθητές: https://register.sch.gr/students/  
 Ο μαθητής θα δίνει στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται σε έλεγχο προόδου τριμήνου.   
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