
28-3-2020   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 
Αγαπητοί γονείς 

Διαπιστώνουμε από τα στοιχεία που μας στέλνετε ότι όλο και περισσότεροι γονείς έχετε 
κάνει εγγραφή του παιδιού σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Γνωρίζουμε πολύ καλά 
πόσο δύσκολη είναι προς το παρόν η πρόσβαση σ’ αυτό, αφού στην ίδια πλατφόρμα 
προσπαθούν να μπουν και οι εκπαιδευτικοί, για να ανεβάσουν τις εργασίες. Ακριβώς γι’ αυτό 
είμαστε προς το παρόν στην α΄ φάση, όπου τα μαθήματα είναι ανοικτά. Όμως σιγά σιγά θα 
περάσουμε στη β΄ φάση, όπου θα έχουν πρόσβαση μόνο όσοι έχουν αποκτήσει  
΄Ονομα Χρήστη και Κωδικό πρόσβασης.  
 Θυμίζω πως, όσα παιδιά έκαναν εγγραφή στο eclass, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν είσοδο 
και να δηλώσουν τα μαθήματα της τάξης τους. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά  
στο αρχείο «26-3-2020: Οδηγίες για την εγγραφή στα μαθήματα».  
 Επειδή διαπιστώνουμε πως χάνετε πολύ χρόνο για να μπαίνετε στα μαθήματα,  
σας προτείνουμε τον παρακάτω προγραμματισμό εισόδου των γονέων ή των παιδιών στο eclass.  
Αντί δηλαδή να μπαίνετε καθημερινά, για να δείτε αν έχει αναρτηθεί κάποια εργασία, θα κάνετε 
είσοδο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  
 Εμείς θα φροντίζουμε να έχουν αναρτηθεί οι εργασίες έγκαιρα. Όμως θα πρέπει να ξέρετε 
ότι, όπως εσείς δυσκολεύεστε να κάνετε είσοδο στο σύστημα, άλλο τόσο και περισσότερο 
δυσκολευόμαστε κι εμείς να ανεβάσουμε τις εργασίες. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια, αλλά 
πιθανόν να μην δείτε νέα αρχεία κάποια φορά καθαρά για τεχνικούς λόγους. 
 

Ο προγραμματισμός εισόδου γονέων και παιδιών στο eclass είναι:  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ 

Ε΄ΤΑΞΗ Δ΄ ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ Ε΄ ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ ΤΑΞΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ  
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
Β΄ - Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
Γ΄ - ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
Α΄- Ε΄ ΤΑΞΕΙΣ 

ΓΑΛΛΙΚΑ  
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ 

ΓΑΛΛΙΚΑ  
Ε΄ ΤΑΞΗ 

ΤΠΕ 
Β΄- Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ 

ΤΠΕ 
Γ΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ 

ΤΠΕ 
Α΄- Ε΄ ΤΑΞΕΙΣ 

  

 
Ελπίζουμε ο παραπάνω προγραμματισμός να τηρείτε από όλους και να βοηθήσει την 

πρόσβαση στο σύστημα eclass.  
Υπενθυμίζουμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας  
κυρίως στο mail@5dim-kamat.att.sch.gr  αλλά και στο 2102387570 

mailto:mail@5dim-kamat.att.sch.gr

