


Μετά την εγγραφή σας στο σχολείο μας, θα λάβετε ένα email με τις 
πληροφορίες σύνδεσης. Πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο (link) 

ώστε να συνδεθείτε και να ορίσετε ένα καινούριο κωδικό. 



Ακολουθώντας τον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί, μεταφέρεστε αυτόματα 
σε αυτή τη σελίδα, όπου έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε το νέο κωδικό σας 
(Συνθηματικό), επιλέγοντας ‘Επαναπροσδιορισμός συνθηματικού’. Το 
username σας (Ψευδώνυμο), αντιθέτως,  δεν μπορεί να αλλάξει αλλά 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε στη θέση του τη διεύθυνση email σας .



Αποθηκεύστε τα στοιχεία σας σημειώνοντας στο κουτάκι ‘Να με θυμάσαι΄ 
για να το βρίσκει εύκολα και το παιδί. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να 
ανακτήσετε τον κωδικό σας επιλέγοντας το ‘Χάσατε το συνθηματικό σας?’ 
και χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. 



Αν δεν έχετε ηλεκτρονική διεύθυνση, ή αν έχετε και 2ο παιδί στο 
σχολείο μας και υπάρχει μόνο μια ηλεκτρονική διεύθυνση, τότε θα 
σας δώσουμε εμείς Username(Ψευδώνυμο) και Password 
(Συνθηματικό), το οποίο μπορείτε να αλλάξετε μόλις μπείτε μέσα 
στην πλατφόρμα από τις Ρυθμίσεις του Προφίλ σας:



Στη σελίδα του Προφίλ μπορείτε να αλλάζετε ανά πάσα στιγμή εκτός από 
το συνθηματικό σας, το Όνομα και τις Φωτογραφίες Προφίλ και 
Εξωφύλλου. Επίσης, από εδώ μπορείτε να στέλνετε προσωπικό Μήνυμα 
στους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ 
τους μόνο στις ομαδικές συνομιλίες στη ‘Δραστηριότητα’ της τάξης τους, 
και όχι με προσωπικά μηνύματα. 



Για την αποστολή Μηνύματος στον εκπαιδευτικό, επιλέξτε το όνομά 
του, βάλτε θέμα και πληκτρολογείστε το κείμενο μέσα στο κενό. 
Επιλέξτε ‘Επιλογή Αρχείου’ αν θέλετε να στείλετε ένα αρχείο. 
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο ΕΝΑ αρχείο σε κάθε μήνυμα, άρα 
αν χρειαστείτε επισύναψη πολλών αρχείων πρέπει να γίνουν σε 
χωριστά Μηνύματα. 



Στην Αρχική σελίδα μπορείτε να βλέπετε Ανακοινώσεις και Νέα του 
σχολείου μας στην αριστερή πλευρά, ενώ στα Highlights στη δεξιά 
πλευρά προβάλλουμε κάθε εβδομάδα κάποιο από τα blogs που έχουν 
γράψει οι μαθητές μας κι έχει ξεχωρίσει. Αυτή η σελίδα, όπως και οι 
σελίδες των Blogs και των Οδηγιών είναι ελεύθερες σε όλους.



Ο κάθε μαθητής έχει πρόσβαση μόνο στο τμήμα του, επιλέγοντάς το 
από τα Τμήματα στην πάνω μπάρα. 



Μέσα στο κάθε τμήμα υπάρχει η Δραστηριότητα της τάξης, όπου 
ανεβαίνει όλο το εξτρά υλικό και το Homework της κάθε μέρας. 
Επίσης, οι μαθητές μπορούν να ανεβάζουν σχόλια και απορίες 
ορατές σε όλο το τμήμα. Μπορούν να απευθυνθούν και προσωπικά 
σε κάποιον με @ και το όνομά του( π.χ. @chrysa) ώστε να δει άμεσα 
το μήνυμα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. 



Για να βλέπουμε μια ερώτηση άμεσα, εκτός από προσωπικό μήνυμα 
ή tagging, μπορεί  ο κάθε μαθητής να γράφει μια Aπάντηση κάτω από 
ένα Homework Note:



Η σημασία του blogging είναι πολλαπλή. Πέρα από εξάσκηση 
γραπτού λόγου στη ξένη γλώσσα, δίνει στα παιδιά αυτοπεποίθηση 
για να εκφράζουν την άποψή τους, υπευθυνότητα στο λόγο τους, ενώ 
ταυτόχρονα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, καθώς πολλές 
φορές επιλέγουν μόνοι τους το θέμα τους. Τα σχόλια των 
συνομηλίκων τους είναι επίσης μια ακόμα επιβράβευση για αυτούς. 
Κάπως έτσι, ανακαλύψαμε ότι το να γράψουμε ένα writing task έχει 
μετατραπεί από αγγαρεία σε κάτι πολύ ενδιαφέρον!



Για να γράψουμε ένα blog, επιλέγουμε από την πάνω μπάρα και το 
tab  Blogs τη Δημιουργία άρθρου και το γράφουμε όπως ένα 
οποιoδήποτε έγγραφο Word. Δεν ξεχνάμε να ανεβάσουμε  τη βασική 
εικόνα του άρθρου μας την οποία έχουμε επιλέξει και αποθηκεύσει 
στον υπολογιστή μας και τέλος επιλέγουμε Υποβολή άρθρου. Τα 
άρθρα μας είναι ορατά σε όλους τους μαθητές κι ένα από αυτά 
τοποθετείται στα Highlights της Αρχικής σελίδας κάθε εβδομάδα ως 
επιβράβευση.



H e-Library της πλατφόρμας είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη μέσα σε 
κάθε τάξη, όπου οι μαθητές θα μπορούν να έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που ανεβάζουμε καθ’όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς. Το υλικό θα είναι χωρισμένο σε τύπους 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις δεξιότητες που εξασκούνται, έτσι 
ώστε να μπορεί ο μαθητής να επιλέξει ανεξάρτητα  σε τι θα ήθελε να 
κάνει περισσότερη εξάσκηση. 



Εδώ μέσα θα βρείτε και τον Έλεγχο Προόδου στο τέλος του 1ου 
τριμήνου με την Περιγραφική Αξιολόγηση που εφαρμόσαμε στο 
σχολείο μας. Για να δείτε τον έλεγχο προόδου του μαθητή, μπαίνετε 
στο Προφίλ του, εκεί που αναγράφεται το όνομά του στην πάνω 
μπάρα.



Μόλις μπείτε στο Προφίλ, θα δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας:
 Έλεγχος Προόδου – Πάτησε εδώ. Πατώντας εκεί, ανοίγει η καρτέλα 
του μαθητή, στην οποία εννοείται ότι έχει πρόσβαση μόνο ο ίδιος. 



Η δημιουργία της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας το 2018, πολύ πριν 
εμφανιστεί η ανάγκη για ασύχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, προέκυψε 
μέσα από την επιθυμία μας να ανοίξουμε στους μαθητές μας ένα κόσμο όπου 
η γνώση είναι άμεσα προσβάσιμη και ελεύθερη για όλους. Εκεί όπου η 
Αγγλική γλώσσα είναι μέσο επικοινωνίας και διαδραστικότητας με τους 
φίλους μας και η τεχνολογία μπορεί να είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική αλλά 
και εργαλείο μάθησης. Καθώς συνεχώς προσπαθούμε να εξελισσόμαστε και 
να βελτιωνόμαστε, θα χαιρόμασταν να ακούγαμε και τις δικές σας ιδέες και 
προτάσεις για την εξέλιξη του έργου μας. Σας ευχαριστούμε για την 
εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας!

‘When it comes to knowledge, …


