
 

Μερικές οδηγίες για τους μαθητές του σχολείου μας που θα θελήσουν να 

χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ 

1.  Κάθε καθηγητής για το μάθημα του   θα  στείλει το link  στους μαθητές με e mail, 

messenger, κινητό  ή όπως αλλιώς επιλέξει. Κάθε εκπαιδευτικός έχει ένα ατομικό, 

προσωπικό link για την εικονική του τάξη. Θα ισχύει το ίδιο link κάθε φορά 

2. Ποια προσωπικά δεδομένα μαθητών είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην 

πλατφόρμα;  

•  Email (ή messenger ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας επιλέξει ο 

μαθητής) το οποίο ο μαθητής το δίνει μόνο στον Εκπαιδευτικό/ Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας προκειμένου να λαμβάνει εκεί τους συνδέσμους (link) για 

τα μαθήματά του   

• Ονοματεπώνυμο ή όνομα χρήστη (κατ’ επιλογή του μαθητή) το οποίο 

δηλώνεται από τον μαθητή κατά την είσοδο στην πλατφόρμα για να μπορεί ο 

εκπαιδευτικός να τον διακρίνει μέσα στην εικονική τάξη, να του δώσει τον 

λόγο κτλ. Συνιστάται στους μαθητές να συνδέονται στην πλατφόρμα μέσω 

λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής 

3.  Ο μαθητής πρέπει να έχει στη διάθεση του υπολογιστή με κάμερα, μικρόφωνο και 

ηχεία 

4. Οι μαθητές θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των μαθημάτων από την 

ιστοσελίδα του σχολείου και από τον καθηγητή τους μετά την πρώτη φορά 

5. Πώς μπορεί ένας μαθητής να ζητήσει το λόγο όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 

που θα είναι όλοι οι μαθητές mute (σίγαση), έχει κάποια απορία; Ο μαθητής μπορεί 

να σηκώσει το χέρι, επιλέγοντας το κουμπί με το χεράκι. Ο εκπαιδευτικός τότε 

μπορεί να του απευθύνει το λόγο, κάνοντάς τον unmute. Το χεράκι είναι δίπλα στο 

όνομα του μαθητή. Επίσης, ο μαθητής θα έχει προσεχώς τη δυνατότητα να ζητήσει 

εγγράφως το λόγο μέσω chat 

6. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/ και τα σχετικά δικαιώματα σας, 

παραμένουμε στη διάθεσή σας ( e-mail επικοινωνίας gengram.abe@minedu.gov.gr)   

Οι μαθητές για τις απορίες τους να απευθύνονται στο διευθυντή του σχολείου στο κινητό 

6974473508 και στο mail kakavas1959@gmail.com 

Για την ομάδα στήριξης του σχολείου 

ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΤΙΤΑ ΜΙΝΑ  
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