
 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι 

Βρισκόμαστε παγκόσμια αντιμέτωποι με μία κατάσταση καινούργια, αχαρτογράφητη, όπου 

καλούμαστε να ανταποκριθούμε για το καλό της μαθητικής κοινότητας, συναντώντας εκ των 

πραγμάτων δυσκολίες λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας αλλά και έλλειψης τεχνολογικής 

υποδομής. Είναι σημαντικό να οπλιστούμε με υπομονή και να καταβάλλουμε προσπάθειες 

για το κοινό καλό.  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, 

ενεργοποιεί και εξελίσσει ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως 

διδασκαλία, ώστε να διατηρηθεί η επαφή των μαθητών με τη σχολική διαδικασία.  

Οδηγίες, που εξέδωσε το Υπουργείο, σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βρίσκονται 

στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-

2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#6-boroyn-oi-ekpaideftikoi-na-aksiopoiisoun-

kai-alles-platformes 

Προτείνονται από το υπουργείο συγκεκριμένες ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία, τα 

οποία είναι ασφαλή για τους μαθητές και εύκολα στη χρήση. Ωστόσο, υπάρχουν όντως 

δυσκολίες στη σύνδεση και εγγραφή των μαθητών και στη δημιουργία των εικονικών τάξεων, 

δυσκολίες που οφείλονται στην αναμενόμενη υπερφόρτωση των δικτύων και των ψηφιακών 

περιβαλλόντων. Έχει δοθεί όμως παράταση ως προς την ολοκλήρωση των εγγραφών, ώστε 

να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες. 

Η επιλογή της πλατφόρμας έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού του ίδιου. 

Έως ότου σταθεροποιηθεί το πλαίσιο προτείνω 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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  Προς  

• Εκπαιδευτικούς ΠΕ07 (Γερμανικής) 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

(μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

 

  Κοινοποίηση   

• ΠΔΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

• 1ο και 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Ταχ. Δ/νση: Σαπφούς 44 , ΤΚ 5427 

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου 

Τηλέφωνο: 6909010112 

Ηλ. Ταχυδρομείο: 

Ηλ. Ταχυδρομείο      

1pekes@kmaked.pde.sch.gr 

konstantinachryss@gmail.com  
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- Να συνεχίσετε τις προσπάθειες δημιουργίας και μεταφόρτωσης υλικού στις 

πλατφόρμες που προτείνονται 

- Μπορείτε να διαμοιράσετε υλικό στους μαθητές μέσα από αναρτήσεις στην 

ιστοσελίδα του σχολείου ή προσωπικά σας ιστολόγια 

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλατφόρμες, με τις οποίες είσαστε εξοικειωμένοι, πχ. 

Από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Twinspace: 

https://twinspace.etwinning.net/login), πλατφόρμες κλειστές όπως το Edmodo: 

https://www.edmodo.com/home ή το google classroom: 

https://classroom.google.com/h, ή και άλλες που ενδεχομένως χρησιμοποιούσατε. 

- Μπορείτε να διαμοιράσετε υλικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέηλ που έχουν 

καταχωριστεί από τους γονείς  

- Μην χρησιμοποιείτε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, viber, 

messenger) 

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε βίντεο από το youtube προτείνω να απομονώσετε το 

βίντεο από διαφημίσεις και υπερσυνδέσμους με την εφαρμογή nicertube 

https://ergaleiothiki.blogspot.com/2020/03/blog-post.html?fbclid=IwAR3S9qnK81qaI7s-

qxfQrGEuBR2eGe4nhmMerUmqkDYhSPzaVe_uNxjgcJY 

 

Οδηγίες για τη δημιουργία e-me τάξεων 

- Πώς δημιουργώ τάξη στην e me ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: 

https://www.youtube.com/watch?v=hNqjsq9_YLs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0

M9s73rAd5fRkk8rVA2OkRmHpyQdUfIyYbgfmuOGS49yQCkcLQRRzaKNI 

- Εγγραφή στην επίσημη e me με λογαριασμό του ΠΣΔ: 

https://www.youtube.com/watch?v=c2RggIcs-Fk 

- Δημιουργώ ασκήσεις και περιεχόμενο στην e me: 

https://www.youtube.com/watch?v=iuxhGuinp4I 

- Πώς αναρτώ βίντεο στην e me: https://www.youtube.com/watch?v=4_F13C04PwI 

- Πώς αναθέτω εργασίες: https://www.youtube.com/watch?v=F50IPV9PGNc 

 

Οδηγίες για τη δημιουργία η-τάξη 

- Οδηγίες e class χρήση και εγγραφή: 

https://www.youtube.com/watch?v=EjakqfF6gUQ  

- Δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης e class στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: 

https://www.youtube.com/watch?v=drctAD3ZHaA 
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Padlet με διαδικτυακά εργαλεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στο οποίο μπορείτε να 

συμπληρώσετε κι εσείς κάποια εργαλεία που ξέρετε 

https://padlet.com/dinachry/i236a17sywch?fbclid=IwAR0ju-llKRkDvscbSmWr-

b3PJilAnNNeEv37A-O2F8BrdWzrBUURIfyqcmg 

 

Μπορείτε να βρείτε υλικό στο αποθετήριο που δημιουργήσαμε, στο οποίο μπορείτε κι εσείς 

να κάνετε προσθήκες (με προσοχή), στέλνοντάς μου ένα αίτημα. Μπορείτε να κάνετε ένα 

αντίγραφο του φακέλου και να τον αποθηκεύσετε στο δικό σας google drive  ή να κάνετε 

λήψη του φακέλου στον δικό σας υπολογιστή. 

Σας επισυνάπτω και κάποιες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής υλικού. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Mcyvl1Q-X4h3i0EDT-

25MEhhfravuNCU?usp=sharing  

 

Για την καλύτερη επικοινωνία μας, έχω προγραμματίσει κάποιες τηλεσυναντήσεις στον 

ακόλουθο σύνδεσμο https://konstantinachryss.my.webex.com/meet/konstantinachryss , οι 

οποίες έχουν ως εξής: 

Τρίτη 31 Μαρτίου Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με εκ/κούς 

Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με εκ/κούς 

Πρωτοβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης 

12.30-14.00 

 

 

20.30 – 22.00 

Τετάρτη 1 Απριλίου Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με εκ/κούς 

Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με εκ/κούς 

Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης 

12.30-14.00 

 

 

20.00-21.30 

 

 

Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, είμαι στη διάθεσή σας  

- Στο τηλέφωνο ή viber: 6909010112 

- Στο μέηλ: konstantinachryss@gmail.com  

- Skype: dinachry 

- Messenger: Konstantina Chryssanthopoulou 

- Στην ομάδα Facebook: ΠΕ07 Εκπαιδευτικοί Κεντρικής Μακεδονίας και Βορείου 

Αιγαίου: https://www.facebook.com/groups/301427720400851/ 

 

Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου 

ΣΕΕ ΠΕ07  
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