
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ                                                                        24/3/2020 

Αγαπητοί γονείς,                                                                                                 

Ελπίζουμε ότι είστε όλοι καλά! Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Η ανθρωπότητα 
ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις  εν μέσω  της πανδημίας του cοvid-19. Σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, όλοι πρέπει να 
επιδείξουμε ψυχραιμία, υπευθυνότητα και, κυρίως, καλή πίστη. Να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα. Σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί των σχολικών 
μονάδων πρόκειται να υλοποιήσουν ψηφιακά τμήματα σε ψηφιακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στα οποία θα 
ενταχθούν οι μαθητές τους. Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει σε 
διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
εκπαίδευσης εξ αποστάσεως αποτελούν συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του σχολείου και έχουν σκοπό να 
κρατήσουν τους μαθητές σε επαφή με την εκπαιδευτική  διαδικασία.  

Για τον σκοπό αυτό, καλείστε να εγγράψετε τα παιδιά σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), ώστε να 
αποκτήσουν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ, μέσω του οποίου θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες 
πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης. Η εγγραφή η οποία γίνεται με ευθύνη του κηδεμόνα θα πραγματοποιηθεί στη σελίδα 
https://register.sch.gr/students/. 

Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email). 

Προτού ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της φόρμας, καλείστε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες εγγραφής, οι οποίες 
παρουσιάζουν βήμα προς βήμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. 

Σημαντικό: Όλα τα πεδία που θα συμπληρωθούν στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που 
αναγράφονται σε παλαιότερο έλεγχο προόδου του μαθητή/της μαθήτριας. Για παράδειγμα αν το όνομα ενός μαθητή  
έχει γραφτεί στον Έλεγχο Προόδου ως «Γεώργιος», έτσι θα πρέπει να γραφτεί και στο αντίστοιχο πεδίο  και όχι Γιώργος. 

Για τους Αριθμούς Μητρώου των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης θα λάβετε email ή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις 
δασκάλες των τάξεων ή και το αντίστροφο. 

Αφού διαβάσετε τους Όρους Χρήσης, πατήστε στην παρακάτω διεύθυνση https://register.sch.gr/students/   και 
προχωρήστε στην υποβολή της φόρμας. 

Εφόσον ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε στο κουμπί “Εκτύπωση στοιχείων” και εκτυπώστε ή αποθηκεύστε στον 
υπολογιστή σας τα στοιχεία του λογαριασμού στο ΠΣΔ. 

Εάν η δημιουργία λογαριασμού είναι επιτυχής, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση e-mail που δώσατε 
κατά την εγγραφή με τα στοιχεία λογαριασμού του μαθητή. 

Εφόσον έχετε ενημερώσει τη σχολική μονάδα με τα στοιχεία επικοινωνίας (email) σας, θα λάβετε σύντομα 
ενημέρωση για την πλατφόρμα που αξιοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία του ψηφιακού τμήματός 
του κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο Link, ώστε στη συνέχεια οι μαθητές να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων 
από τους εκπαιδευτικούς και τη Δ/ντρια. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι γίνεται εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
2016/679 και του νόμου 4624/2019.  

Επειδή δεν έχουμε λάβει ακόμα τα mail και τα επικαιροποιημένα τηλέφωνα από όλους τους γονείς του σχολείου μας, 
παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άλλους γονείς με τους οποίους συνδέεστε ώστε να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους 
στη στοιχείων ΦΟΡΜΑ συλλογής επικοινωνίας γονέων του σχολείου μας. 

Για ενημερώσεις από τώρα και στο εξής μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση 
https://dimotikogournon.gr/ και για επικοινωνία μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του σχολείου: mail@dim-gourn.ira.sch.gr 

       Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας εύχονται να έχετε υγεία και να ανταμώσουμε ξανά γρήγορα! 

                                                                                                              Η Διευθύντρια 

                                                                                                   ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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