
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ /ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες 
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄Λυκείου 
οι πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύνανται να αξιοποιηθούν 
παράλληλα και επικουρικά με την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Για την 
υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν 
πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για 
παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me. 
Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα 
σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι 
δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται με το παρόν 
έγγραφο οδηγιών. 
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- Λ.Τ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ενημερώνει τους  γονείς/ 
κηδεμόνες  και μαθητές δια του παρόντος εγγράφου που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο αλλά και με ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα  http://gym-
triker.mag.sch.gr 

α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

β) για την πλατφόρμα που  θα αξιοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία 
του ψηφιακού τμήματος και θα τους κοινοποιηθεί  ο σχετικός σύνδεσμο Link. 

γ) για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019. 
 
 
Αυτό το link παρέχει οδηγιές για την εγγραφή 
https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf 
 
Αυτό το link ανοιγει την σελίδα για να γίνει η έγγραφή 
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php 
                       
 
Οι γονείς/κηδεμόνες, όμως πρέπει να  μεριμνήσουν  για την εγγραφή των μαθητών στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό 
λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες 
πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα 
https://register.sch.gr/students/ .  
 

2. Για κηδεμόνες/γονείς/μαθητές/τριες, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού για μαθητές στο 
ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://register.sch.gr/students/ 
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Αν  ανοίξετε τη σελίδα θα δείτε 

 

Στην σελίδα θα επιλέξετε κάνοντας κλικ στο      - Ας ξεκινήσουμε-  

Θα ανοίξει μια φόρμα θα την συμπληρώσετε με τα στοιχεία που σας ζητάει.  Και θα πατήσετε  

-Υποβολή-          

Ετσι θα έχει απέκτησε λογαριασμό στο ΠΔΣ ο μαθητής 

Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση 

λογαριασμού από το ΠΣΔ πρέπει  να εισέρχονται για μια φορά   στην πλατφόρμα 

https://register.sch.gr/students/   που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς  ώστε στη 

συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή. 

 

 

 

 

 


