11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αγαπητοί γονείς
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας τα σχολεία θα
παραμείνουν κλειστά μέχρι και τις 10 Απριλίου (ακολουθούν οι διακοπές του Πάσχα
μέχρι 26 Απριλίου).
Οι μαθητές/ μαθήτριες του σχολείου μας θα συμμετέχουν στην ασύγχρονη εξ
αποστάσεως Εκπαίδευση μέσα από τις προτεινόμενες από το Υπουργείο Παιδείας
πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης e-class (Ηλεκτρονική τάξη) και e-me.
Για να συμμετέχει το παιδί σας στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
πρέπει να κάνετε τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1ο. Να γράψετε το παιδί σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στη
σελίδα https://register.sch.gr/students/
Στη φόρμα εγγραφής https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php
συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του μαθητή /μαθήτριας που
ζητούνται. Στο πεδίο κηδεμόνας βάλτε το ονοματεπώνυμό σας (ή συζύγου εάν
υπάρχει πρόβλημα). Τον αριθμό Μητρώου θα τον αναζητήσετε στον έλεγχο προόδου
που σας έδωσε το σχολείο είτε στο Α΄ τρίμηνο φέτος είτε σε οποιονδήποτε έλεγχο
προόδου (Τριμήνων) που πήρατε σε προηγούμενες σχολικές χρονιές. Στο πεδίο
σχολική μονάδα, επιλέγετε το 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ και
στη συνέχεια την τάξη και το τμήμα (1 ή 2). Χρειάζεται λίγη υπομονή και
περισσότερη επιμονή γιατί το Δίκτυο μπορεί να είναι υπερφορτωμένο και να
καθυστερεί!
Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό στο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Sch) μέσω του οποίου έχουν τη δυνατότητα να
συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης e-class (Ηλεκτρονική τάξη)
και e-me.
Βήμα 2o. Ενημέρωση του σχολείου
Στη συνέχεια ενημερώνετε το σχολείο για το όνομα χρήστη-username (ΟΧΙ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ –PASSWΟRD) που πήρε ο μαθητής ή η μαθήτρια από το Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο, με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλετε στο mail@11dimargyr.att.sch.gr
Γράφετε: Επώνυμο και όνομα μαθητή, τάξη, τμήμα και το
όνομα χρήστη (username). Στο θέμα του μηνύματος αναγράψτε το όνομα του
μαθητή και το τμήμα του.
Βήμα 3ο . Εγγραφή μαθητή/μαθήτριας στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης:

Εγγραφή στην πλατφόρμα e-class (Ηλεκτρονική τάξη): στον σύνδεσμο (link)
https://eclass.sch.gr/
Κάνετε «Σύνδεση με λογαριασμό Sch»: βάζετε το όνομα
χρήστη και τον κωδικό του μαθητή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στο προσωπικό
χαρτοφυλάκιο, επιλέγοντας «Εγγραφή σε μάθημα» (πράσινο κουμπί πάνω δεξιά) ή
επιλέγοντας «Μαθήματα» στην αριστερή στήλη, θα μεταφερθείτε στη λίστα
μαθημάτων στην οποία μπορείτε να επιλέξετε ποια από τα διαθέσιμα μαθήματα
θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσωπική σας λίστα παρακολούθησης.
Εγγραφή στην πλατφόρμα e-me: στον σύνδεσμο (link) https://e-me.edu.gr
Πατάτε «Είσοδος» και βάζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του μαθητή στο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Από τη στιγμή που θα μπείτε με τους κωδικούς του
μαθητή στο e-me και θα έχετε ενημερώσει το σχολείο (όπως αναφέραμε παραπάνω)
για το όνομα χρήστη, ο εκπαιδευτικός θα κάνει αίτημα αποδοχής του μαθητή στα
μαθήματα που έχει φτιάξει (τα μαθήματα ονομάζονται «κυψέλες»). Το αίτημα
αποδοχής εμφανίζεται (με ένα νούμερο) στο κουδούνι πάνω δεξιά. Πατάτε στο
κουδούνι και στη συνέχεια κάνετε αποδοχή σε κάθε μάθημα (κυψέλη). Τα μαθήματα
στα οποία έχει εγγραφεί ο μαθητής εμφανίζονται στο κουμπί «κυψέλες».
Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στα παραπάνω να ενημερωθείτε για την εφαρμογή
του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679
και του νόμου 4624/2019 στον σύνδεσμο
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php
Από τη Διεύθυνση

