
Αγαπητοί γονείς 
 

     Σας ενημερώνουμε ότι: 
 

1. Η Α΄ φάση εγγραφής των παιδιών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) έχει  
ολοκληρωθεί. Το σύνολο των παιδιών (222) του σχολείου έχουν εγγραφεί και έχουν πάρει 
ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και ένα προσωπικό email που έχει τη μορφή  
όνομα χρήστη@sch.gr   .  
     Όμως δεν έχουν γραφτεί όλα τα παδιά στα μαθήματα της τάξης τους. Δείτε αναλυτικές 
οδηγίες για το πώς θα το κάνετε στο αρχείο της ιστοσελίδας του σχολείου μας με τίτλο: 
"26-3-2020: Οδηγίες για την εγγραφή στα μαθήματα". 
 

2. Από την Παρασκευή, 10-4-2020 περνάμε στη Β΄ φάση.  
Η εγγραφή των παιδιών στα μαθήματα της τάξης τους πρέπει να ολοκληρωθεί                      
ως την Παρασκευή, επειδή τα περισσότερα μαθήματα θα κλειδωθούν. 
 

3. Πώς θα παίρνετε τις εργασίες μετά την Παρασκευή;  
Θα κάνετε είσοδο στο https://eclass.sch.gr/ με το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και τον ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, θα μπαίνετε στα μαθήματα που έχει εγγραφεί το παιδί σας και θα βλέπετε τις 
εργασίες όπως τώρα. Επιπλέον θα ενεργοποιηθούν διάφορα εργαλεία που υπάρχουν 
αριστερά στο σκούρο πλαίσιο (Ενεργά εργαλεία), για να βοηθήσουν την αλληλεπίδραση 
εκπαιδευτικών – παιδιών. Καλό είναι να ελέγχετε και το υπηρεσιακό email του παιδιού 
που σας δόθηκε κατά την εγγραφή στο ΠΣΔ :  https://webmail.sch.gr/login.php 
 

4. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμφωνήσαμε να μην ανεβάζουμε εργασίες τις 
ημέρες των διακοπών του Πάσχα. Μέσα στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι 
μας θεωρούμε ότι κυρίως τα παιδιά είναι χρήσιμο να θυμούνται κατά κάποιο τρόπο τα 
χαρακτηριστικά της κανονικής ζωής. Μπορείτε όμως να βρείτε πλήθος δραστηριότητες και 
συνδέσεις, για να απασχοληθούν αυτές τις ημέρες: 
α)   είτε στα μαθήματα των τάξεων «Δημιουργικές δραστηριότητες», 
 

β)    είτε στην ιστοσελίδα μας στο αρχείο 
 "30-3-2020 Δνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας: Ιδέες - Υλικό για δημιουργική απασχόληση"   
   

γ)    είτε στην ιστοσελίδα μας στο   > ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  
http://5dim-kamat.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/ct-menu-item-27 
 

δ)    είναι χρήσιμο να ξαναδιαβάσετε το σημαντικό αρχείο της ιστοσελίδας μας με οδηγίες 
προς τους γονείς:   Για τους γονείς _ Πώς αντιμετωπίζω το παιδί σε σχέση με τον κορονοϊό  
 

5. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο  

mail@5dim-kamat.att.sch.gr      αλλά και στο    2102387570 
 

Καλά να είστε και καλή δύναμη !!! 
Ο διευθυντής του Σχολείου 

Αχιλλέας Παπαγεωργίου 
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