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Στους γονείς και,                                 
ενημερωτικά, στους δασκάλους 

στην ιστοσελίδα 

 
 

                  Αντικείμενο: πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση εξ αποστάσεως  

 
Σας ενημερώνουμε ότι το I.C. Europa χρησιμοποιεί διάφορα μέσα επικοινωνίας με τις οικογένειες για να 

αναθέσει εργασίες και να λάβει την εκτέλεση τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διενεργήσει 

βιντεοσκοπημένα μαθήματα στα οποία παρέχονται διάφορες συμβουλές χρήσης. 

 

1. REGISTRO ELETTRONICO  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (γυμνάσιο)  

a. AGENDA  ΑΤΖΕΝΤΑ  

b. DIDATTICA ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ 

 

2. ACCOUNT GOOGLE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ GOOGLE (όλες η σχολικες ταξεις του δημοτικού και του 

γυμνασίου) 

a. E MAIL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ' ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟ 

b. CLASSROOM ΤΆΞΕΙ 

c. MEET di HANGOUT per lezioni virtuali ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για εικονικά μαθήματα 

 

1.b. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΌΤΕΡΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩN ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. 

H προτιμησιακή πρόσβαση στα υλικά γίνεται μέσω υπολογιστή: 
1 πρόσβαση στη DIDATTICA διδακτική, προβολή και λήψη MATERIALI PER LA DIDATTICA 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ή COMPITI ΕΡΓΑΣΊΕΣ (ανοιχτό τετράδιο στα επάνω δεξιά). 

2 κάνοντας κλικ στις εργασίες COMPITI, αυτές κατεβάζονται. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, το 
αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί. Eάν πρόκειται για χάρτινη εργασία, πρέπει να τραβήξετε μια 

φωτογραφία ή να τη σαρώσετε. 

3 για να επιστρέψετε την εργασία, επιστρέψτε στην διατύπωση COMPITI di DIDATTICA 

ΕΡΓΑΣΊΕΣ της ΔΙΔΑΚΤΙΚΉΣ, επιλέξτε SCEGLI FILE ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ και, στη 

συνέχεια, CARICA ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. Από τη στιγμή αυτή η εργασία εξαφανίζεται. ΔΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ NA ΑΝΕΒΆΣΕΤΕ ΔΙΆΦΟΡΑ ΑΡΧΕΊΑ. Η λύση είναι να δημιουργήσετε ένα 

φάκελο που περιέχει τα διάφορα αρχεία αυτής της εργασίας (.doc .jpg .pdf) ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΝΑ 

ΤΟ ΣΥΜΠΙΏΣΕΤΕ. Ο συμπιεσμένος φάκελος μπορεί να φορτωθεί και να ανέβει ενώ ο 

κανονικός φάκελος ΟΧΙ.  Σας συμβουλεύω να αποθηκεύσετε το φάκελο στην επιφάνεια 

εργασίας desktop για να το βρείτε πιο γρήγορα. 
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Η πρόσβαση μέσω smartphone είναι επίσης δυνατή, ΑΛΛΑ Η ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΎΣΚΟΛΗ:  

 μπορείτε να εισάγετε απευθείας στο μεταφορτωμένο υλικό από την APP, στη διατύπωση 

DIDATTICA ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ 

 μπορείτε να εισάγετε στο μεταφορτωμένο υλικό ακολουθώντας τα βήματα από το ClassevivaWeb: 

1. Κύριο μενού επάνω αριστερά (ανοίξτε το μητρώο και κάντε κλικ στις τρεις παύλες στην επάνω 

αριστερή γωνία) 

2. Επιλέξτε τη διατύπωση ClasseVivaWeb 

3. Επιλέξτε Didattica διδακτική (κάντε ζουμ) 

4. Επιλέξτε επάνω δεξιά τη διατύπωση Compiti εργασίες (κάντε ζουμ) 

5. κάντε download τις καθορισμένες εργασίες πατώντας τα σχετικά βέλη. Bρείτε τα ληφθέντα 
αρχεία στο τηλέφωνό σας (συνήθως σε ένα φάκελο download του τηλεφώνου). 

6. μπορείτε στη συνέχεια να μεταφορτώσετε τα αρχεία απόκρισης από: SCEGLI I FILE DA 

CARICARE ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΝΑ ΑΝΈΒΟΥΝ με αναζήτηση των αρχείων στο 

τηλέφωνό σας 

 
 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GOOGLE GOOGLE ACCOUNT 

2.a. λήψη και αποστολή EMAIL από ενεργοποιημένους λογαριασμούς google. 

2.b. Για να εγγραφείτε στα μαθήματα CLASSROOM (της τάξης) που 

ενεργοποιούνται από τους καθηγητές, εισάγετε το λογαριασμό σας και 

κάντε κλικ στα 9 μαύρα τετράγωνα στην επάνω δεξιά πλευρά. Aνοίγει 

μια κουρτίνα με διάφορα εικονίδια, κάντε κλικ στο CLASSROOM 

και μετά στο +. Στη συνέχεια, εγγραφείτε στο μάθημα και 

χρησιμοποιήστε τον κώδικα που σας έχει ανακοινώσει ο δάσκαλος 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού μητρώου. Στη 

συνέχεια θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας δώσουν οι 

καθηγητές σας σε κάθε ενεργοποιημένο κύκλο μαθημάτων. 

2.c Για να παρακολουθήσετε τα online μαθήματα θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο 

λογαριασμό σας την καθορισμένη ώρα. Kάντε κλικ στα 9 μαύρα τετράγωνα στο πάνω 

δεξιά μέρος, και στο αναπτυσσόμενο μενού κάντε κλικ στο εικονίδιο MEET συμμετοχή 

στη συνάντηση. Eισάγετε τον κωδικό/nickname που θα σας στάλθη από τους δασκάλους. 

Θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε την κάμερα την ώρα που θα ζητηθεί 

 
Ακολουθούν ορισμένοι σύνδεσμοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν την 

πρόσβαση και τη δραστηριότητα των μαθητών 

 
● Utilizzare Classroom (per studenti) Χρησιμοποιήστε to Classroom (για μαθητές) 

 

● Lezioni a distanza: Come attivare Google Classroom da casa - Webinar. Eξ αποστάσεως εκπαίδευση: 

Πώς να ενεργοποιήσετε τo Google Classroom από το σπίτι - Webinar 
 

Εάν θέλετε να έχετε ασφαλέστερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενεργοποιήστε το Safesearch στο λογαριασμό 

των παιδιών σας. Όσο ο λογαριασμός είναι ενεργός (δηλ. Υπάρχει η έγχρωμη κουκκίδα με το γράμμα) το 
φίλτρο λειτουργεί και οι αναζητήσεις ελέγχονται. Ενεργοποιήστε το όταν τα παιδιά δεν είναι παρόντα, ίσως, 

έτσι είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα το απενεργοποιήσουν ;-) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ
https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs


Κάντε κλικ στο έγχρωμο αρχικό του παιδιού, επάνω δεξιά. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Gestisci il tuo account 

Google" Διαχείριση του Λογαριασμού Google. 

Στο αριστερό μενού "Dati e personalizzazione” Δεδομένα και εξατομίκευση, μεταβείτε στο προτελευταίο 

κουτί -> Preferenze generali per il Web Γενικές προτιμήσεις στο διαδίκτυο. Κάντε κλικ στο μεγεθυντικό 
φακό-> Impostazioni di ricerca, Impostazioni quali risultati privati e SafeSearch Ρυθμίσεις αναζήτησης, 

Ρυθμίσεις όπως ιδιωτικά αποτελέσματα και Safesearch. 

 

Στη σελίδα που ανοίγει με τον τίτλο "Filtri SafeSearch” Φίλτρα Aσφαλής Αναζήτησης, ενεργοποιήστε το 

φίλτρο επιλέγοντας "Attiva safeSearch” Ενεργοποίηση aσφαλής αναζήτησης.    Στη συνέχεια, μεταβείτε στο 
κάτω μέρος και κάντε κλικ στο κουμπί αποθήκευσης. 

 

Oι γονείς πρέπει να ελέγχουν ότι τα παιδιά τους συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις 

προτεινόμενες δραστηριότητες και ότι εκτελούν τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί. 

 

 

                                                                                                             
ψηφιακή υπογραφή 

η Διευτήτρια 

(Dott.ssa Raffaella Valgimigli) 

 
 

 

https://www.google.com/preferences?hl=it&amp;authuser=2
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