
total.school
Η απόλυτη πλατφόρμα επικοινωνίας για γονείς, 

σχολεία και παιδικούς σταθμούς. 



Το total.school είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδιασμένη να καλύψει το 
σύνολο των αναγκών επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, γονέων και μαθητών.

Τι είναι το total.school;

TEACHERSPARENTS SCHOOL



Το πρόβλημα της επικοινωνίας
και ενημέρωσης!



TEACHERS SCHOOL

Αδυναμία επαρκούς κάλυψης των 
διαρκώς αυξανόμενων αναγκών 
επικοινωνίας και ενημέρωσης του 
σύγχρονου σχολείου.

Για το σχολείο 
& τους δασκάλους

Ξεπερασμένοι τρόποι επικοινωνίας (π.χ τετράδιο μαθητή, χαρτάκια
στην τσάντα του μαθητή). 

Υψηλά κόστη για εκτυπώσεις & συντηρήσεις εξοπλισμών. 

Δυσκολία στη διαχείριση και διανομή φωτογραφικού υλικού 
από εκδηλώσεις.

Δυσκολία στη διαχείριση και διανομή εκπαιδευτικού υλικού 
(σημειώσεις, ύλη μαθημάτων).

Παράπονα για το σχολικό λεωφορείο και τους χρόνους αναμονής.

Χρονοβόρα – μη άμεση επικοινωνία με γονείς μαθητών για δρώμενα, 
εκδηλώσεις, έκτακτα περιστατικά.

Αποδυνάμωση του brand και της εικόνας ενός σύγχρονου σχολείου.



PARENTS

Απαίτηση για αμεσότητα και πλήρη 
ενημέρωση με απλό και εύκολο τρόπο.

Για το γονείς

Χρονοβόρα – μη άμεση επικοινωνία με το σχολείο (συνήθως 
απαιτείται τηλέφωνο στη γραμματεία).

Ξεπερασμένοι τρόποι επικοινωνίας (π.χ τετράδιο μαθητή, χαρτάκια)
που προκαλούν αίσθηση ελλιπούς ενημέρωσης στους γονείς. 

Δυσκολία στην πρόσβαση σε φωτογραφικό υλικό από σχολικές 
εκδηλώσεις (συνήθως με διανομή CD).

Δυσκολία στη διαχείριση και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό 
(σημειώσεις, ύλη μαθημάτων).

Απρόσμενες καθυστερήσεις και αναμονές για το σχολικό λεωφορείο.



Το total.school αναλαμβάνει να οδηγήσει το σχολείο σας στη νέα 
εποχή, προσφέροντας ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας και 

συμβάλλοντας τόσο στη βελτίωση της οργάνωσης, όσο και στη 
μείωση του κόστους λειτουργίας του σχολείου.

Η λύση total.school 



Πρόσβαση εύκολα και απλά μέσω εφαρμογής για smartphone 
(iOS / Android), αλλά και από υπολογιστή μέσω web.

Εύκολη πρόσβαση



7 εφαρμογές σε 1

Θέση σχολικού λεωφορείου
Για να γνωρίζουν οι γονείς πότε πλησιάζει.

Ημερολόγιο
Όλες οι προγραμματισμένες σχολικές 

δραστηριότητες τοποθετημένες σε 
ένα εύχρηστο ημερολόγιο. 

Φωτογραφίες
Από γιορτές, εκδηλώσεις, παρελάσεις 

ή μέσα από την τάξη. 

Ανακοινώσεις
Οι γνωστές ενημερώσεις 

συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. Μηνύματα
Άμεση επικοινωνία μεταξύ γονέων 
και προσωπικού του σχολείου. 

Ημερήσια δραστηριότητα
Ενημέρωση για την καθημερινή 
δραστηριότητα του παιδιού στο 
σχολείο.

E-learning
Πρόσβαση στο υλικό και τις 
σημειώσεις των μαθημάτων της τάξης.



Ημερολόγιο
Ημερολόγιο εκδηλώσεων (πχ εκδρομές, 
επισκέψεις σε θέατρα ή μουσεία, κλπ.)

Παρέχεται προσωπικό σχολικό ημερολόγιο 
στους γονείς με το πρόγραμμα των 
σχολικών εκδρομών, τους προορισμούς 
όπως επισκέψεις σε μουσεία ή θέατρα, 
εκδρομές με πολιτιστικό ή 
περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα.



Ανακοινώσεις
Πρόκειται για τα γνωστά ενημερωτικά email 

που αποστέλλονται από το Σχολείο. Η 
δυνατότητα πλέον δίνεται και στους 

δασκάλους, οι οποίοι μπορούν να στείλουν μια 
ανακοίνωση αποκλειστικά στη δική τους τάξη 

(αντί να γράφουν σημειώματα και να τα 
στέλνουν στις τσάντες των παιδιών).

Όλες οι ανακοινώσεις θα είναι συγκεντρωμένες, 
στην mobile εφαρμογή, σαν να πρόκειται για 

ειδησεογραφική εφαρμογή. Και φυσικά, θα 
συνεχίσουν να λαμβάνονται και στο email.



Photo Galleries
Photo Galleries από μαθήματα στην τάξη, 
εκδηλώσεις, κλπ.

Παρέχεται φωτογραφικό υλικό από το σχολείο 
με τα μαθήματα στις τάξεις, το χώρο του 
σχολείου, εκδηλώσεις και σχολικές 
παραστάσεις, σχολικές δραστηριότητες και 
εκδρομές που συμμετέχουν τα παιδιά. 



Θέση σχολικού λεωφορείου
Κάθε σχολικό λεωφορείο εξοπλίζεται με ένα απλό κινητό 
τηλέφωνο, και εγκαθιστά την εφαρμογή total.school for 
Drivers. Με αυτόν τον τρόπο, το λεωφορείο μεταδίδει τη 
θέση του και την ταχύτητά του στο total.school.

Το σχολείο, αναθέτει τους μαθητές στο κάθε λεωφορείο, 
και έτσι οι γονείς τους, μέσω της εφαρμογής τους, ξέρουν 
ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το «δικό τους» λεωφορείο.

Οι καθυστερήσεις λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή λόγω 
κίνησης στους δρόμους δεν είναι πλέον ενοχλητικές. Οι 
μεγάλες αναμονές στο πεζοδρόμιο ανήκουν στο 
παρελθόν.



E-learning
Προσθήκη σημειώσεων ή υλικού, για κάθε 
μάθημα, κάθε μέρα. Το υλικό μπορεί να είναι 
downloadable αρχεία (word, excel, pfd) που 
μπορούν να εκτυπώνουν οι μαθητές, ή και video 
lessons που μπορούν να παρακολουθούν από 
τον υπολογιστή τους.



Μηνύματα
Πανεύκολη επικοινωνία γονέων και μαθητών με 

δασκάλους και γραμματεία, στην μορφή 
άμεσων μηνυμάτων.

Πολλές φορές απαιτείται η επικοινωνία γονέων 
με τους δασκάλους ή τη γραμματεία, αλλά οι 

υπάρχοντες τρόποι επικοινωνίας (τηλέφωνα, 
τετράδια «επικοινωνίας», email) είναι είτε 

χρονοβόροι, είτε δύσχρηστοι.

Με το total.school, ο γονέας μπορεί να στείλει 
ένα μήνυμα στο δάσκαλο του παιδιού του, με 

την ευκολία ενός instant message ή SMS.



Ημερήσια πρόοδος
Για παιδικούς σταθμούς: είναι η ημερήσια 
αναφορά για τις δραστηριότητες του νήπιου 
(φαγητό, ύπνο, μαθήματα, κλπ).



1.Ευέλικτη σύγχρονη επικοινωνία
Κάλυψη του συνόλου των αναγκών 

επικοινωνίας μέσω internet και 
εφαρμογών για κινητές συσκευές.

3.Μειωμένα λειτουργικά κόστη
Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους 

εκτυπώσεων, φωτοτυπιών και 
τηλεφωνικής επικοινωνίας.

5.Καλύτερη οργάνωση
Ανακοινώσεις, φωτογραφίες, 

δραστηριότητες διαθέσιμα όλα στην 
ίδια πλατφόρμα.

2.
Ικανοποιημένοι γονείς

Απαντάει στο πάγιο αίτημα του 
σύγχρονου γονέα για άμεση 

επικοινωνία και πρόσβαση στην 
καθημερινή δραστηριότητα του 

παιδιού.

4.Βελτίωση εικόνας σχολείου 
Σύγχρονο σχολείο είναι το σχολείο 

που χρησιμοποιεί σύγχρονες και 
αποδοτικές μεθόδους διδασκαλίας και 

επικοινωνίας.

Οφέλη του total.school



Βασιλίσσης Σοφίας 22 
151 24 Μαρούσι 

info@totalschool.io
www.totalschool.io

ευχαριστούμε!


