
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Αγαπητοί γονείς, αγαπημένοι μας μαθητές,  

η χώρα μας, όπως και οι περισσότερες χώρες του κόσμου δοκιμάζονται 

σκληρά τον τελευταίο καιρό από την πανδημία του κορωνοϊού. Για το λόγο αυτό  

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, καθώς έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολείων. 

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές καλούμαστε, έτσι, να προσαρμοστούμε σε 

πρωτόγνωρες και αναπάντεχες καταστάσεις, που ανατρέπουν τον καθημερινό τρόπο 

ζωής μας.  

Όμως το σχολικό έτος δεν έχει τελειώσει, και φυσικά δεν είμαστε σε 

διακοπές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το ΥΠΑΙΘ έχει προχωρήσει σε οργάνωση 

ειδικών προγραμμάτων, ενεργοποιώντας ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ 

αποστάσεως διδασκαλία. 

Η διδασκαλία αυτή είναι γνωστική διαδικασία αλλά -κυρίως και πρωταρχικά- 

κοινωνική και συναισθηματική. Ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια 

από όλους εμάς. Καθοριστικός όμως θα είναι και ο δικός σας ρόλος, καθώς θα πρέπει 

να στηρίξετε και εσείς με τη συμμετοχή σας την προσπάθεια αυτή. Δυσκολίες 

ευλόγως υπάρχουν, με πρώτη αυτή που αφορά τη λειτουργία των σχετικών 

συστημάτων λόγω υπερφόρτωσής τους, όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες μάς ενημέρωσαν 

ότι εργάζονται πυρετωδώς για την αντιμετώπισή τους.  

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα επιθυμούμε με την επιστολή αυτή να σας 

ενημερώσουμε για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σχολείο μας 

καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται εκ μέρους σας.  

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει δύο μορφές και είναι ο συνδυασμός δύο 

τρόπων παιδαγωγικής και διδακτικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης:   

Α) Ασύγχρονος τρόπος – Α φάση: επικοινωνία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

e-class.  

Β) Σύγχρονος τρόπος – Β φάση: επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας webex.  

 

 

 

 

 



Α φάση 

Πλατφόρμα E-CLASS/ ασύγχρονη διδασκαλία 

Στην πλατφόρμα αυτή οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα δημιουργήσουν 

ψηφιακές τάξεις για κάθε μάθημα που διδάσκουν (η διαδικασία είναι ακόμα σε 

εξέλιξη, λόγω της ξαφνικής ανακοίνωσης για το κλείσιμο των σχολείων). Κάθε τάξη 

μπορεί να περιλαμβάνει:  

α) όλα τα επιμέρους τμήματα που λειτουργούν στο σχολείο, ή  

β) μόνο κάποια τμήματα μιας τάξης, στα οποία διδάσκει ο ίδιος καθηγητής 

(π.χ. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ3).  

 

Είσοδος: 

• Μπαίνετε στη διεύθυνση https://eclass.sch.gr/ 

• Επιλέγετε στα δεξιά της σελίδας «Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr» 

• Καταχωρείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που δημιουργήσατε ΤΟ 

ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ κατά την εγγραφή σας στο ΠΣΔ 

Πατάτε το πράσινο κουμπί «Εγγραφή σε μάθημα» (πάνω δεξιά). Θα 

παρουσιαστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα μαθήματα. Αν το μάθημα είναι «ανοιχτό» 

(δεξιά του τίτλου του παρουσιάζεται ένα λουκέτο ανοιχτό), πατάτε πάνω στον τίτλο. 

Αν είναι «ανοιχτό με εγγραφή» (στο λουκέτο υπάρχει ένα κόκκινο μολύβι), πατάτε 

πρώτα στο κουτάκι που βρίσκεται αριστερά και μετά πάνω στον τίτλο. Αν είναι 

«κλειστό» (δίπλα φαίνεται ένα κλειστό λουκέτο), πατάτε πάνω στον τίτλο και 

ακολουθείτε τις οδηγίες για να στείλετε αίτημα εγγραφής στον αρμόδιο καθηγητή, ο 

οποίος σας αποδέχεται και σας εντάσσει στην τάξη. Οι μαθητές μελετούν τις 

σημειώσεις/ασκήσεις και σημειώνουν τις απορίες τους.  

• Θα δημιουργηθούν και οι τρεις κατηγορίες στα διαθέσιμα μαθήματα του 

σχολείου μας, ώστε να μπορέσετε να εξοικειωθείτε. 

• Μην ξεχνάτε όταν τελειώσετε τη μελέτη σας να επιλέξετε «έξοδος», στο 

κουτάκι με τα στοιχεία σας πάνω δεξιά  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη χρήση της πλατφόρμας eclass θα ειδοποιηθείτε χωριστά για κάθε 

μάθημα, όταν και αν ο καθηγητής/η καθηγήτρια κρίνει απαραίτητη τη χρήση της στο 

μάθημά του/της 

 

 



Β φάση 

Πλατφόρμα WEBEX / σύγχρονη διδασκαλία 

Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δική του τάξη σύγχρονης διδασκαλίας και η 

παρακολούθηση των μαθημάτων ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Είσοδος: 

Με τους κωδικούς που σας έχει δώσει το σχολείο για να έχετε πρόσβαση στην 

προσωπική καρτέλα των μαθητών/τριών (ιστοσελίδα σχολείου), μπαίνετε μέσα από 

την επιλογή «Ηλεκτρονική Ενημέρωση» και επιλέγετε «Ψηφιακές αίθουσες».  

1. Κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει 

2. Πατήστε το join from your browser (ΔΕΝ χρειάζεται να πατήσετε 

το Download it now και να κατεβάσετε  την εφαρμογή) 

3. Γράψτε στο your Full Name το όνομα του μαθητή/της μαθήτριας και 

στο email address την email διεύθυνσή σας, για να ταυτοποιηθείτε και να σας 

επιτραπεί η είσοδος. Παρακαλούμε να μη γράφετε ψευδώνυμα ή 

υποκοριστικά. Σε μαθητές που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν δε θα 

επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα  

4. Πατήστε next 

5. Αν ζητηθεί αποδοχή χρήσης κάμερας και μικροφώνου, πατήστε αποδοχή 

(επίσης αποδέχεστε και τυχόν οδηγίες που θα παρουσιαστούν) 

6. Πατήστε join the meeting και πάλι αποδοχή, αν ξαναζητηθεί η αποδοχή 

χρήσης κάμερας και μικροφώνου 

7. Έχετε ήδη συνδεθεί και ελέγχετε την χρήση του μικροφώνου και της κάμερας 

με τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω και στη μέση της οθόνης 

8. Για να σημειώσει ο καθηγητής/η καθηγήτρια ότι ο μαθητής/η μαθήτρια 

παρακολουθεί το μάθημα, θα του/της ζητήσει να ανοίξει την κάμερα και να 

μιλήσει στο μικρόφωνο. Αν ο υπολογιστής σας δε διαθέτει κάμερα ή 

μικρόφωνο, παρακαλούμε να συνδεθείτε από κινητό τηλέφωνο 

 

  Σε σχέση με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις παραπάνω εκπαιδευτικές 

διαδικασίες παρακαλούμε να δείτε σχετική ενημέρωση του ΥΠΑΙΘ για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο τέλος του παρόντος εγγράφου.  



Παρακαλούμε, τέλος, όλους τους γονείς να επιβλέπουν την είσοδο και τη 

συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις παραπάνω ψηφιακές τάξεις. Για οποιοδήποτε 

πρόβλημα αντιμετωπίσετε μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του σχολείου 

τις εργάσιμες μέρες (τηλ. 28410-24586, ώρες 8.15 – 13.30) ή στο mail του 

σχολείου (mail@2gym-ag-nikol.las.sch.gr) οποιαδήποτε μέρα και ώρα. 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως 
εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο 
επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και 
γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία 
για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις 
κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με 
φυσική παρουσία.  

Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ 
επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί 
τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής 
πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η 
ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. 
Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι 
μέσω εφαρμογής). Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι 
προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία.  

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε 
το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, 



διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής 
προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, 
κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής 
τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, 
διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον 
αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για 
σκοπούς εμπορικής προώθησης.  

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, 
παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας gengram.abe@minedu.gov.gr) 


