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Σύνοψη
Με την Online εφαρμογή Google Classroom δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους
εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τις οποίες έχουν επιλέξει για το
πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Σχέδια Δράσης 2019-2020», ηλεκτρονικά και εξ'
αποστάσεως. Το Google Classroom βοηθά εκπαιδευτικούς και μαθητές στη συμμετοχή τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία με την τμηματική ανάπτυξη των Υποδράσεων που έχουν
σχεδιάσει. Με τη χρήση του Classroom και προαιρετικά περισσότερων εργαλείων, όπως
Google Drive, Google Documents, Gmail κ.α. οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν
πλήρεις κύκλους μαθημάτων συμπεριλαμβάνοντας σημειώσεις, εργασίες και τεστ, τηρώντας
φυσικά όλους του σχετικούς κανόνες δημοσιότητας που απαιτούνται από το πρόγραμμα.
Το Classroom διευκολύνει τους μαθητές στην οργάνωση των εργασιών τους στο Google
Drive, καθώς και να τις ολοκληρώνουν παραδίδοντας στον επιτρεπόμενο χρόνο που ορίζει ο
εκπαιδευτικός, ενώ τους δίνει τη δυνατότητα, να επικοινωνούν απευθείας με τους καθηγητές
και τους συμμαθητές τους.

Τα Βασικά Πλεονεκτήματα του Google Classroom
1. Δημιουργία και συγκέντρωση εργασιών
Το Classroom συνδυάζει τις λειτουργίες των Google Documents, του Google Drive και του
Gmail, για να διευκολύνει τους καθηγητές και να δημιουργούν και να συγκεντρώνουν
εργασίες, χωρίς έντυπο υλικό. Μπορούν να διαπιστώσουν ποιος ολοκλήρωσε την εργασία
και ποιος όχι, καθώς και να παρέχουν άμεσα σχόλια σε κάθε μαθητή, σε πραγματικό χρόνο.
Σε περιπτώσεις που έχουν οργανωθεί παραπάνω από μία Υποδράσεις, έχετε τη δυνατότητα
να δημιουργήσετε ξεχωριστούς τομείς μαθημάτων, ώστε να είναι ξεκάθαρη η διαχείριση από
τους μαθητές.
2. Βελτίωση επικοινωνίας
Οι καθηγητές μπορούν να δημοσιεύσουν ανακοινώσεις, να υποβάλουν ερωτήσεις και σχόλια
στους μαθητές τους σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την επικοινωνία εντός και εκτός
τάξης.
3. Οργάνωση
Το Classroom δημιουργεί αυτόματα φακέλους στο Google Drive για κάθε εργασία και για
κάθε μαθητή. Οι μαθητές μπορούν να διαπιστώσουν εύκολα ποιες εργασίες εκκρεμούν στη
σελίδα "Εργασίες".

4. Προσιτή και ασφαλής
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Το Classroom είναι δωρεάν για σχολεία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδιώτες. Δεν
περιέχει διαφημίσεις και ποτέ δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο ή τα δεδομένα μαθητών σας
για διαφημιστικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που έχετε ήδη δημιουργήσει ένα ή περισσότερα
Google Classrooms για τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες, μπορείτε απλά να εντάξετε και τις
αντίστοιχες δραστηριότητες του Προγράμματος στα Classrooms που έχετε δημιουργήσει.
Πώς λειτουργεί
Η δωρεάν online εφαρμογή διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία και
αναδιανομή εκπαιδευτικού υλικού, όπως σημειώσεις και εργασίες προς τους μαθητές. Με
τη χρήση του Classroom μπορείτε να δημιουργήσετε μια "ψηφιακή" τάξη, παρέχοντας την
δυνατότητα σε κάθε μαθητή να συμμετέχει σε αυτή απλά με την δημιουργία ενός
προσωπικού λογαριασμού Gmail.
Το Classroom δίνει τη δυνατότητα (μέσω μηνυμάτων) της απευθείας επικοινωνίας ανάμεσα
στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εξελίσσεται με όσο το δυνατό περισσότερο
αποδοτικό τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία, συμπεριλαμβάνοντας ερωτήσεις και
απαντήσεις σε θέματα που προκύπτουν μέσα από την εξέλιξη ενός μαθήματος.
Με τη δημιουργία μιας "ψηφιακής τάξης", η εφαρμογή παράγει έναν κωδικό εισόδου
(μοναδικό για κάθε μαθητή) και έναν φάκελο όπου μπορούν να ‘"ανεβάζουν" τα παραδοτέα
τους για αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό.
Η εφαρμογή Google Classroom είναι διαθέσιμη και για κινητές συσκευές με λειτουργικά iOS
και Android δίνοντας στους εκπαιδευτικούς τις ίδιες δυνατότητες με αυτή του Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εισαγωγή φωτογραφιών απευθείας από την
κάμερα, τη διανομή εγγράφων μέσω τρίτων εφαρμογών (ιστοσελίδων, pdf κλπ) και τη χρήση
ακόμη και εκτός σύνδεσης.
Το Classroom δουλεύει με τους περισσότερους γνωστούς Browsers στον κόσμο, όπως
Internet Explorer, Firefox και Chrome.

Το Google Classroom έχει πολλές λειτουργίες για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σκοπός του
παρόντος οδηγού είναι να σας εισάγει στα πολύ βασικά χαρακτηριστικά δημιουργίας μιας
τάξης και ενός μαθήματος, ώστε στη συνέχεια να επιλέξετε μόνοι σας τις επιπλέον
λειτουργίες που χρειάζεται για το Σχέδιο Δράσης σας.
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Βασικός Οδηγός Λειτουργίας
Κάνετε εγγραφή για πρώτη φορά: επιλέξτε το σύνδεσμο classroom.google.com και επιλέγετε
Go To Classroom

Αν δεν έχετε Google Account, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν, επιλέγοντας Create
Account. Σε περίπτωση που έχετε ήδη Google Account (δικό σας ή του σχολείου) μπορείτε
να το χρησιμοποιήσετε και έπειτα επιλέξτε Next.
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Δημιουργία Ψηφιακής Τάξης
Έχοντας έχοντας εισέλθει στο Classroom είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε τη νέα σας ψηφιακή
τάξη.

Πατήστε το εικονίδιο (+) Create or Join Class και επιλέξτε Create Class

Εισάγετε το όνομα της τάξης (π.χ Εκπαιδευτική Ρομποτική - Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ) στο
πεδίο Class name (required).
Οι υπόλοιπες επιλογές είναι προαιρετικές και έχουν σκοπό την ακόμη μεγαλύτερη
εξειδίκευση στους κύκλους μαθημάτων που δημιουργείτε.
Όταν δημιουργείτε μια τάξη, το Classroom δημιουργεί αυτόματα έναν κωδικό τάξης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό για να προσκαλέσετε τους μαθητές στην
τάξη.

Συγχαρητήρια, μόλις δημιουργήσατε το πρώτο σας μάθημα!
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Πρόσθεση Εκπαιδευτικού Υλικού στη σελίδα Classwork
Ως εκπαιδευτικός στη νέα τάξη που μόλις δημιουργήσατε, μπορείτε να προσθέσετε στη
σελίδα Classwork υλικό, όπως πρόγραμμα μαθημάτων, κανόνες τάξης ή σημειώσεις σχετικές
με το μάθημα.
Στη σελίδα Classwork, το υλικό που θα προσθέσετε μπορεί να οργανωθεί ανά θέμα και ανά
πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των παραδόσεων ή ακόμη και το περιεχόμενο
αυτών όπως επίσης και να ορίσετε εσείς πότε θα θέλατε χρονικά, να γίνει διαθέσιμο
συγκεκριμένο μέρος του υλικού.
Κάνετε κλικ στο tab Classwork και στη συνέχεια Create> Material

Εισάγετε τον τίτλο του ημερήσιου μαθήματος και την περιγραφή του. Σύμφωνα με το
παράδειγμα του Τεχνικού Δελτίου της ιστοσελίδας μας (https://mnae.noesis.edu.gr/ypovolisxediou-drasis/)
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Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΛιόγατα.
Περιγραφή: Οι μαθητές να μπουν σε διαδικασία συστηματικής διερεύνησης για θέματα που
αφορούν στην ρομποτική και τον αυτοματισμό και δημιουργίας δικής τους κατασκευής.
Επιπλέον να έρθουν σε επαφή με τις κοινωνικές εφαρμογές που μπορούν να έχουν πολλά
τεχνολογικά επιτεύγματα .

Χρησιμοποιώντας το Add μπορείτε να προσθέσετε υλικό στις παρακάτω μορφές:
1.
2.
3.
4.

Αρχείο οποιασδήποτε μορφής π.χ pdf, word, excel, powerpoint, jpg κ.α.
Να προσθέσετε ένα ή περισσότερους συνδέσμους (Links)
Να προσθέσετε ένα ή περισσότερα βίντεο από το YouTube
Προσθέσετε έναν ή περισσότερους συνδέσμους αρχείων στο Google Drive

Δημοσίευση σε μία ή περισσότερες τάξεις
Το πεδίο αυτό μπορεί ενδεχομένως να σας βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση
περισσότερων Υποδράσεων. Στην περιοχή For, κάντε κλικ στο κάτω βελάκι και, στη συνέχεια,
επιλέξτε την τάξη που θέλετε να συμπεριλάβετε. Εάν έχετε δημιουργήσει μια τάξη, μόνο τότε
αυτή θα είναι προεπιλεγμένη για εσάς από το Classroom.
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Στη συνέχεια από το πεδίο All Students, διατηρείτε την επιλογή All Students, ώστε το υλικό
που έχετε προσθέσει να γίνει διαθέσιμο σε όλους τους μαθητές, όταν θα συνδεθούν στο
συγκεκριμένο μάθημα.

Τέλος, στο πεδίο Topic μπορείτε να προσθέσετε προαιρετικά μια θεματική κατηγοριοποίηση,
η οποία θα σας βοηθήσει στη συνέχεια, αν θέλετε, να οργανώσετε τα μαθήματα σας βάσει
κατηγοριών.
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Δημοσίευση Υλικού

Για να κάνετε αμέσως το υλικό διαθέσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Post (επάνω δεξιά).
Για να προγραμματίσετε την δημοσίευση του υλικού αργότερα:

1. Δίπλα στην καταχώρηση, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και στη συνέχεια στο
Schedule.
2. Δίπλα στην ημερομηνία, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε μια
ημερομηνία και ώρα.
3. Κάντε κλικ στο Schedule. Το υλικό αυτόματα θα δημοσιευθεί την
προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα.
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Εγγραφή Μαθητή στο Classroom
Για να "μπει" ένας μαθητής στην τάξη, πρέπει να συνδεθεί με τον λογαριασμό gmail που
διαθέτει στην διεύθυνση classroom.google.com και στην συνέχεια να προσθέσει το μάθημα
επιλέγοντας Join class

Στο πεδίο Class Code ο μαθητής εισάγει τον κωδικό της τάξης που έχετε δημιουργήσει στο
πρώτο βήμα και πατά Join.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κωδικός τάξης αποτελείται από 6 ή 7 γράμματα ή αριθμούς. Για
παράδειγμα, hjhmgrk ή g5gdp1.

Για επιπλέον τρόπους εισαγωγής ενός μαθητή στο Classroom μπορείτε να βρείτε αναλυτικές
οδηγίες στο classroom.google.com

