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3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

Οδηγίες προς τους μαθητές 

 για την Ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση 

υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

 Αγαπητοί μαθητές / -τριες, 

 Όπως γνωρίζετε, στο διάστημα που παραμένουμε όλοι κατ΄ οίκον 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στα σχολεία της χώρας μας έχουν 

ενεργοποιηθεί διαδικασίες διδασκαλίας εξ αποστάσεως.  

 Στο σχολείο μας έχουν αναπτυχθεί σχεδόν σε όλα τα μαθήματα 

τόσο η Ασύγχρονη όσο και η Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. 

 Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση, δηλαδή η επικοινωνία και  συνεργασία 

εκπαιδευτικού – μαθητών σε διαφορετικό χρόνο, γίνεται κατά  κύριο 

λόγο με δύο πλατφόρμες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ, 

https://sch.gr),  συγκεκριμένα: 

1. Την ηλεκτρονική τάξη (η-τάξη, e-class, https://eclass.sch.gr )  

2. Την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me (https://e-me.edu.gr) 

 Γίνεται ακόμη με απλή ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών, ή 

με άλλους τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

 Τα εργαλεία (πλατφόρμες) του ΠΣΔ παρέχουν πλήρη ασφάλεια και 

προστατευμένο περιβάλλον και πρέπει να προτιμώνται. 

 Για την καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΠΣΔ, οι μαθητές 

θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: 

 Στο ΠΣΔ (https://sch.gr) μπορούμε να έχουμε πρόσβαση είτε ως 

επισκέπτες (ελεύθερη πρόσβαση), είτε με  λογαριασμό μετά από 

εγγραφή (μόνο οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-τριες). Το Υπουργείο 

Παιδείας προέτρεψε όλους τους γονείς και κηδεμόνες να εγγράψουν  

τους μαθητές στο ΠΣΔ, μέσα σε προθεσμία που έληξε στις 6/4/2020. 

Στο σχολείο μας υπήρξε ανταπόκριση σε μεγάλο ποσοστό (82%), 

δηλαδή οι περισσότεροι μαθητές /-τριες έχουν εγγραφεί. 

 Πλήρης αξιοποίηση των εργαλείων και των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν οι πλατφόρμες ασύγχρονης μάθησης η-τάξη και e-me, 

https://sch.gr/
https://eclass.sch.gr/
https://e-me.edu.gr/
https://sch.gr/
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μπορεί να γίνει μόνο από τους μαθητές που έχουν εγγραφεί στο ΠΣΔ. 

Ωστόσο, και οι μη εγγεγραμμένοι μαθητές, μπορούν να επωφεληθούν 

από πολλές υπηρεσίες του ΠΣΔ, όπως και να συμμετέχουν σε ορισμένη 

κατηγορία μαθημάτων στην ηλεκτρονική τάξη. Πιο συγκεκριμένα, για 

τις δύο πλατφόρμες η-τάξη και e-me, ισχύουν τα παρακάτω: 

 

Α. Για την ηλεκτρονική τάξη (η-τάξη, https://eclass.sch.gr ) 

Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη είναι ένα ευέλικτο και απλό στη χρήση 

ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα μαθήματα που διδάσκονται 

μέσα στο σχολείο. 

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα 

δημιουργούνται και 

υποστηρίζονται από τους 

εκπαιδευτικούς που 

επιθυμούν να 

επικοινωνήσουν και να 

αλληλοεπιδράσουν με τους 

μαθητές τους, 

καλλιεργώντας τους μια 

ψηφιακή εκπαιδευτική 

κουλτούρα. Η Ηλεκτρονική 

Σχολική Τάξη παρέχει ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που 

ενσωματώνει μια σειρά από εργαλεία διαχείρισης της μάθησης, 

επικοινωνίας, αξιολόγησης και συνεργασίας. Ειδικότερα, στα μαθήματα  

μπορούν να περιέχονται, μεταξύ άλλων, κείμενα και βιβλία, 

παρουσιάσεις, ιστολόγια, εργασίες, ερωτηματολόγια, διαδραστικές 

ασκήσεις, συζητήσεις, wikis, πολυμέσα, εργαλεία επικοινωνίας κ.ά. 

Ένας μαθητής όταν επισκεφτεί τον ιστοχώρο https://eclass.sch.gr, 

μπορεί να αναζητήσει τα ηλεκτρονικά μαθήματα των εκπαιδευτικών 

του σχολείου του. Για το σχολείο μας, αυτό γίνεται αν ακολουθήσει 

τους συνδέσμους:  Αναζήτηση μαθημάτων > Νομός Πιερίας > 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση > 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης. Εναλλακτικά, 

μπορεί να μεταβεί απευθείας στη σελίδα των μαθημάτων του 3ο ΓΕΛ 

Κατερίνης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=394 

https://eclass.sch.gr/
https://eclass.sch.gr/
https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=394
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Στη σελίδα αυτή, φαίνεται ένας μακρύς κατάλογος ηλεκτρονικών 

μαθημάτων και οι εκπαιδευτικοί στους οποίους ανήκουν. Τα μαθήματα 

που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είναι 

περισσότερα από 70 και καθημερινά προσθέτονται και άλλα. Κάθε 

μάθημα επισημαίνεται με ένα σύμβολο «κλειδαριάς» σε τρεις 

διαφορετικές μορφές που δείχνει σε ποια από τις παρακάτω τρεις 

κατηγορίες ανήκει το μάθημα: 

Α. Ανοικτά μαθήματα 

Β. Ανοικτά μαθήματα με εγγραφή 

Γ. Κλειστά μαθήματα 

Στα ανοικτά μαθήματα μπορεί να «εισέλθει» οποιοσδήποτε, να 

διαβάσει τις ανακοινώσεις, να δει και να «κατεβάσει» τα αναρτημένα 

αρχεία και γενικά να κάνει χρήση όλων των εργαλείων που είναι 

διαθέσιμα. 

Στις άλλες δύο κατηγορίες έχουν πρόσβαση μόνο οι μαθητές/-τριες που 

έχουν εγγραφεί στο ΠΣΔ και για να «εισέλθουν» πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τον λογαριασμό τους, δηλαδή το όνομα χρήστη 

(username) και τον κωδικό (password) που έχουν αποκτήσει με την 

εγγραφή το ΠΣΔ. 

Στα ανοικτά μαθήματα με εγγραφή, ο μαθητής πρέπει πρώτα να 

εγγραφεί στο μάθημα και ο εκπαιδευτικός να τον κάνει αποδεκτό. 

Στα κλειστά μαθήματα ο εκπαιδευτικός επιλέγει από τους 

εγγεγραμμένους στο ΠΣΔ μαθητές (ενεργούς μαθητές) και τους 

ενημερώνει με μήνυμα ότι μπορούν να εισέρχονται στο μάθημα. 

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει την κατηγορία ενός 

μαθήματος, όποτε κρίνει σκόπιμο, π.χ. από ανοικτό σε κλειστό. 

Οι μαθητές /-τριες που είναι «χρήστες» ενός μαθήματος, θα πρέπει να 

το επισκέπτονται τακτικά και να παρακολουθούν «ότι συμβαίνει», δηλ. 

τις ανακοινώσεις, αναρτήσεις, αναθέσεις εργασιών (ατομικές ή 

ομαδικές), ασκήσεις κ.ά. αλλά και να στέλνουν μηνύματα, εργασίες, 

λύσεις ασκήσεων κλπ, δηλ. να αλληλεπιδρούν με τον εκπαιδευτικό. 

Όταν εξοικειωθούν με τα εργαλεία της πλατφόρμας, δεν θα χρειάζεται 

να επικοινωνούν με απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Η η-τάξη μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες 
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επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος και μάλιστα 

σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, απαλλαγμένο από τους πολλούς 

κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο. 

 

Β. Για την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me (https://e-

me.edu.gr) 

Η e-me είναι η νέα διαδικτυακή Ψηφιακή Εκπαιδευτική 

Πλατφόρμα που διατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας 

& Θρησκευμάτων σε όλους τους μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. Παρέχει έναν ασφαλή «χώρο» για 

συνεργασία και επικοινωνία μαθητών/τριών, 

εκπαιδευτικών και σχολείων, καθώς και ψηφιακά «εργαλεία» για την 

υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Είναι διαθέσιμη στη 

διεύθυνση e-me.edu.gr . 

Στην e-me μπορείς ένας μαθητής να συνδεθεί μόνο με τον  μαθητικό 

του λογαριασμό, δηλ. με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό 

(password) που έχει αποκτήσει στο ΠΣΔ. Δεν χρειάζεται να κάνει 

ξεχωριστή εγγραφή.  

Ο βασικός δικτυακός χώρος (εργαλείο) του μαθήματος ενός 

εκπαιδευτικού στην πλατφόρμα e-me, είναι η κυψέλη.  

Ένα μαθητής, για να γίνει μέλος σε μια κυψέλη ενός εκπαιδευτικού, θα 

πρέπει να έχει ενημερωθεί από τον εκπαιδευτικό (π.χ. με mail) και να 

γνωρίζει το όνομα του. Ο μαθητής θα πρέπει να συνδεθεί στην e-me και 

να επιλέξει το εικονίδιο «Επαφές» (στο κάτω μέρος της εικόνας). Εκεί, 

θα κάνει αναζήτηση στο όνομα του εκπαιδευτικού και θα κάνει αίτημα 

για να συνδεθεί. Ο εκπαιδευτικός θα το δει και θα το αποδεχθεί. Μετά 

την αποδοχή του αιτήματος, ο εκπαιδευτικός θα κάνει στον μαθητή  

πρόσκληση να γίνει μέλος στην κυψέλη του τμήματος του. Ο μαθητής 

μπορεί να βρει την πρόσκληση στην αρχική σελίδα, 

στο εικονίδιο των ειδοποιήσεων, το καμπανάκι 

επάνω δεξιά. Μπορεί να  κάνει «ΑΠΟΔΟΧΗ» και 

είναι πλέον μέλος της συγκεκριμένης κυψέλης. 

Εκεί θα βρει υλικό  που έχει ανεβάσει ο εκπαιδευτικός (στον τοίχο της 

κυψέλης). 

https://e-me.edu.gr/
https://e-me.edu.gr/
https://e-me.edu.gr/
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Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για την πλατφόρμα e-me, μπορεί κανείς να 

δει από το εικονίδιο με το αγγλικό ερωτηματικό, στην αρχική σελίδα, 

επάνω δεξιά. 

Στην πλατφόρμα e-me έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα 7 κυψέλες για 

τμήματα του σχολείου μας.  

Όλοι οι μαθητές / -τριες  που έχουν  λογαριασμό  στο ΠΣΔ, εκτός από τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις παραπάνω πλατφόρμες 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

έχουν πρόσβαση σε όλες τις   

υπηρεσίες του Πανελληνίου 

Σχολικού Δικτύου καθώς και σε 

άλλες εξωτερικές, όπως: 

Ζωντανά ηλεκτρονικά μαθήματα - lessons.sch.gr 

Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια- blogs.sch.gr 

+grafis - συνεργατικά έγγραφα -  grafis.sch.gr 

Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες schoolpress.sch.gr 

Διαμοιρασμός Αρχείων -  myfiles.sch.gr 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - webmail.sch.gr 

Πολυμεσικές Παρουσιάσεις και Διαλέξεις - mmpres.sch.gr 

Αγαπητοί μαθητές / -τριες,  

σας καλούμε να χρησιμοποιήσετε όλα τα παραπάνω ψηφιακά εργαλεία 

μάθησης που παρέχει το ΠΣΔ, ώστε να αξιοποιήσετε δημιουργικά,  

ωφέλιμα  και αποδοτικά το χρόνο σας,  ιδιαίτερα στη δύσκολη αυτή 

περίοδο που πρέπει να μένετε στο σπίτι και οι ζωντανές φυσικές τάξεις 

στο σχολείο δεν λειτουργούν. Επιπλέον, η εμπειρία και οι δεξιότητες 

που θα αποκτήσετε από τη χρήση των εργαλείων, θα σας είναι και στο 

μέλλον χρήσιμες στην κατεξοχήν ψηφιακή εποχή μας.   

     Κατερίνη, 11-4-2020 

         Ο Διευθυντής  

               Γεώργιος Περδίκης 
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