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ΠΡΟΣ: 1. τους/τις Διευθυντές/-τριες και τους/τις 
εκπαιδευτικούς των Σχολείων της παιδαγωγικής 
μου ευθύνης στο Ν. Χανίων και Ν. Ρεθύμνου 
           2. τις Διευθύνσεις και τους/τις  Φιλολόγους 
των Σχολείων της Επιστημονικής μου Ευθύνης στο 
Ν. Χανίων και Ν. Ρεθύμνου 
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Οδηγίες για τη χρήση της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (e-class) στην πλατφόρμα 

του ΠΣΔ προς τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων της παιδαγωγικής ευθύνης και τους/τις 

φιλολόγους των σχολείων της επιστημονικής ευθύνης της ΣΕΕ Σ. Ζανέκα 

 

 

1. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, όλα τα μαθήματα έχουν γίνει αυτόματα 

ανενεργά. Τούτο ήταν αναγκαίο, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει σχολείο, να 

έχει διαφορετικές αναθέσεις μαθημάτων και διαφορετικούς μαθητές. Τα μαθήματα που έχετε 

δημιουργήσει φαίνονται τώρα μόνο στους εκπαιδευτικούς με αχνό χρώμα.  

2. Ταυτόχρονα έχουν απεγγραφεί όλοι οι χρήστες (μαθητές/τριες) καθώς αυτοί αλλάζουν τάξη 

και περνούν σε επόμενη. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να σβηστεί η αλληλεπίδραση των 

μαθητών με τα ηλεκτρονικά μαθήματα πχ. εργασίες που έχουν ανεβάσει κλπ.  

3. Όλα τα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί θα παραμείνουν αποθηκευμένα στην πλατφόρμα 

ως ανενεργά, μαζί με όλο του κάθε εκπαιδευτικού  υλικό και την  οργάνωση που 

έχει  δημιουργήσει σε αυτά. 

4. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν  να συνεχίσουν  να δημιουργούν  κανονικά νέα μαθήματα ή να 

κάνουν ενεργά τα μαθήματα τους από προηγούμενα σχολικά έτη. Μέσα από το εργαλείο 

ρυθμίσεων του κάθε μαθήματος οι εκπαιδευτικοί μπορούν  να το ενεργοποιήσουν  ξανά, 

αλλάζοντας τον τύπο του (από ανενεργό σε ανοικτό ή κλειστό). Επιπλέον, από τη "Διαχείριση 

Μαθήματος" οι εκπαιδευτικοί μπορούν  να μεταβούν  στην επιλογή "Ανανέωση Μαθήματος" 

για να κάνουν  επιλεκτικά διαγραφή χρηστών (μαθητών), διαγραφή Βιβλίου Ύλης, 

Ανακοινώσεων, Εργασιών και Ασκήσεων, εφόσον το κρίνουν  αναγκαίο. 

5. Όσοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών δεν διαθέτουν αντιστοίχιση με 

κάποια σχολική μονάδα (χωρίς οργανική θέση) θα μπορούν να διαχειριστούν ξανά τα 

μαθήματα τους τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, μόλις αποκτήσουν εκ νέου κάποια 

σχολική μονάδα στο πληροφοριακό σύστημα mySchool και γίνει η ανάθεση των 

συγκεκριμένων μαθημάτων από το σχολείο. 
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Δείτε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1Rn4OAxPRXlt4ynq0zZ7Oyexa-

WyskdRD/view?usp=sharing 

 

Ασκήσεις στο eclass - Αναλυτικός οδηγός. Δείτε εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0Coku6aqGA 

 

Σημείωση 1. Όταν επιλέγουμε να προσθέσουμε ένα Link με ερωτήσεις κλειστού τύπου (π.χ. 

σωστού-λάθους) στο μάθημά μας, τότε φυσικά δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιοι μαθητές 

ασχολήθηκαν, ούτε να δούμε τα λάθη τους, ώστε να λάβουμε μια ανατροφοδότηση. Αντίθετα, 

μπορούμε να ελέγξουμε κάτι τέτοιο όταν δημιουργούμε δική μας άσκηση, από την επιλογή 

"Ασκήσεις". Μάλιστα, μπορούμε να ορίσουμε και αριθμό επαναλήψεων για κάθε άσκηση. Αφού οι 

μαθητές εκτελέσουν την άσκηση, εμείς, από το μενού "Ασκήσεις" μπορούμε να δούμε τη συμμετοχή 

και την ανατροφοδότηση κάνοντας κλικ στο "Εμφάνιση Εξαγωγή (με απαντήσεις)" 

 
 

Σημείωση 2. Διορθώνοντας ασκήσεις στο e-class και στέλνοντας σχόλια στους μαθητές: όταν πάμε 

να γράψουμε σχόλια, μπορούμε να αυξήσουμε το πλαίσιο που τα περιλαμβάνει, ώστε να γράφουμε 

πιο άνετα, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούμε την μπάρα κύλισης. Αυτό γίνεται με κλικ κάτω 

δεξιά του πλαισίου και σύρσιμο προς τα κάτω. 

 

 

Playlist με Βίντεο λειτουργίας της e-Class. Δείτε εδώ: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzmL0GLkP3aF_ZKUQ80IV1jFk1BotWPGv&fbclid=Iw

AR22m9kQwHBaBpkLwiDzEYdoLeJa8mR7OLILu2RHHtlOvVlUtACZb76tDWw 

 

Ο διαχειριστής / η διαχειρίστρια  
 

...ή όπως έχουμε συνηθίσει να το ακούμε, ο/η 
administrator. Πρόκειται για τον χρήστη που έχει 
επιφορτιστεί με όλο το διαχειριστικό κομμάτι της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως είναι φυσικό, έχει τα 
περισσότερα «δικαιώματα» από όλους τους χρήστες και 
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μπορεί να επέμβει και να τροποποιήσει όλους τους χώρους 
της πλατφόρμας.  
 
Ο διαχειριστής/η διαχειρίστρια πρέπει να είναι πολύ 
καλός/ή γνώστης των τεχνικών παραμέτρων της 
πλατφόρμας ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις 
απαιτήσεις της διαχείρισης και να μην προκαλεί 
προβλήματα.  
 

Ο εκπαιδευτής / η εκπαιδεύτρια  
 

Ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια έχει όλα τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τη δημιουργία των μαθημάτων και τα οποία 
αφορούν το στήσιμο της αρχικής σελίδας, το εκπαιδευτικό 
υλικό, την επικοινωνία και τη διαχείριση των μαθητών.  
 
Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια:  

 ανεβάζει και διαχειρίζεται τα αρχεία που περιέχουν 
το εκπαιδευτικό υλικό, είτε αυτά είναι απλά αρχεία 
όπως Word, PowerPoint κλπ. είτε πιο σύνθετα, 
όπως scorm και video,  

 ετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό μέσα στην ίδια την 
πλατφόρμα,  

 φτιάχνει τεστ αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης με 
ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου,  

 χωρίζει τους μαθητές σε γκρουπ ανάλογα με τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,  

 στέλνει ανατροφοδότηση στους μαθητές,  

 επικοινωνεί μαζί τους με τον τρόπο που έχει από 
κοινού συμφωνηθεί (μέσω forum, chat, email μέσω 
της πλατφόρμας), και τέλος,  

 πραγματοποιεί τηλεδιασκέψεις.  
 
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, για να 
αντεπεξέλθει κανείς σε αυτό τον ρόλο. Εξάλλου, οι 
σύγχρονες πλατφόρμες έχουν επενδύσει στο να είναι 
φιλικές προς το χρήστη, σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές 
που η διαχείρισή τους ήταν πιο στριφνή και απαιτούσε τη 
συνεχή συνδρομή του οδηγού χρήσης αυτής.  
 
Οι κοινότητες των χρηστών σε κάθε πλατφόρμα είναι μια 
ακόμα πηγή που μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό 
τους εκπαιδευτικούς, ειδικά την πρώτη περίοδο που δε 
νιώθουν σίγουροι/ες για τον τρόπο, με τον οποίο 
δημιουργούν μέσα στην πλατφόρμα. Και σε αυτή την 
περίπτωση δηλαδή, με μια βασική αναζήτηση στο 
διαδίκτυο, μπορεί κανείς να βρει μέσα από fora και σχετικές 
σελίδες την απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με 
τη χρήση οποιασδήποτε πλατφόρμας είτε από άλλους 
χρήστες είτε από την ίδια την ομάδα υποστήριξης.  
 

Ο μαθητής / η μαθήτρια  
 

Ο μαθητής / η μαθήτρια «απολαμβάνει» των δικαιωμάτων 
και των εργασιών των παραπάνω δύο ρόλων, έχοντας 



πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που ανεβαίνει, στα 
στοιχεία των συμμαθητών / συμμαθητριών (εκτός και αν 
διαχειριστικά το δικαίωμα αυτό για κάποιο λόγο έχει 
αφαιρεθεί), ώστε να επικοινωνεί μαζί τους, στο κοινό 
forum, όπου μπορεί να ξεκινά συζητήσεις ή να απαντά σε 
υπάρχουσες, ανάλογα πάντα με τα δικαιώματα που έχουν 
δοθεί κλπ.  
 
Δεν έχει δυνατότητα τροποποιήσεων, όπως είναι φυσικό, 
αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συμμετέχει στη 
δημιουργία υλικού (συνδημιουργεί), ανεβάζοντας αρχεία, 
τα οποία βέβαια πάντοτε θα πρέπει να περνάν από τον 
έλεγχο και την έγκριση του επιβλέποντα.  

 

 
Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 
Με τιμή 

                                                                
ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 

 

 


