
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αγαπητά μας παιδιά, 

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, 

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών εφαρμόζει την ασύγχρονη 

εκπαίδευση μέσω της δικής του πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class 

(http://ppgpp.sch.gr/openeclass/) από το 2015 επικουρικά στην δια ζώσης 

διδασκαλία. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού οι οποίες και επέβαλαν το κλείσιμο των σχολείων, έκαναν επιτακτική την 

χρήση της, ως βασικού διαύλου επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών και 

συνέχισης της διδασκαλίας των μαθημάτων. Αρκετά νωρίς, στις 16/3/2020, το 

σχολείο μας ξεκίνησε την ασύγχρονη διδασκαλία των μαθημάτων και των τριών 

τάξεων καλώντας με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας όλους τους μαθητές και τις 

μαθήτριες να συμμετέχουν με τους κωδικούς που ήδη είχαν δοθεί από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς. Ξεκινήσαμε όσο νωρίτερα ήταν δυνατό, στο βασικό πνεύμα που 

διέπει το σχολείο μας, να παρέχουμε υψηλού επιπέδου και πολύπλευρη εκπαίδευση 

με κάθε μέσο και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και τις 

πλατφόρμες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην σχετική εγκύκλιο με  τις 

οδηγίες αναφέρεται πως "Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται 

στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού" 

ΤΟ ΥΠΑΙΘ ξεκίνησε τις απαραίτητες ενέργειες από τις 16/3/2020 και έστειλε σχετικές 

οδηγίες για τα Γυμνάσια στις 23/3/2020  καλώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες 

να εγγραφούν στην αντίστοιχη πλατφόρμα ηλεκτρονικής τάξης του Πανελληνίου 

Σχολικού Δικτύου. Αυτό δεν χρειάζεται για τους δικούς μας μαθητές και μαθήτριες 

εφόσον ήδη έχουμε τέτοια δική μας πλατφόρμα (http://ppgpp.sch.gr/openeclass/) 

την οποία χρησιμοποιούμε. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα για τους εκπαιδευτικούς 

μας να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες του ΠΣΔ (ιδιαίτερα την e-me auth.e-

me.edu.gr) οπότε αν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μαθητές ή αν  σας το ζητήσουν οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οδηγίες εγγραφής είναι στο σύνδεσμο 

https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf  και η εγγραφή 

σας με τα στοιχεία που έχετε στο έλεγχο βαθμολογίας του 1ου  τετραμήνου γίνεται 

στο σύνδεσμο https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ οι εκπαιδευτικοί μπορούν αν εφαρμόσουν είτε 

ασύγχρονη είτε σύγχρονη εκπαίδευση εξ αποστάσεως είτε συνδυασμό των δύο. Προς 

το παρόν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συνεχίζουν με την 

ασύγχρονη εκπαίδευση στην πλατφόρμα e-class όπου παρατηρείται μεγάλη 

συμμετοχή. Ορισμένοι θα ξεκινήσουν μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης εξ 
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αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας webex. Το πρόγραμμα των μαθημάτων 

σύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και οι σχετικές οδηγίες για την σύνδεση των 

μαθητών και μαθητριών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας την 

Δευτέρα 30/3/2020. Οι οδηγίες του κάθε εκπαιδευτικού χωριστά για τα δικά του 

μαθήματα δίνονται με επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας  e-class του σχολείου μας 

(http://ppgpp.sch.gr/openeclass/). Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν γενικότερες 

απορίες ή ερωτήματα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του σχολείου μας ppgpp@sch.gr.  

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πειραματικού Γυμνασίου 

Πανεπιστημίου Πατρών είμαστε στο πλευρό των μαθητών και μαθητριών μας καθώς 

και των οικογενειών τους. 
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