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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετά την απόφαση αναστολής της λειτουργίας των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι
30.11.2020, λόγω των ιδιαίτερων έκτακτων συνθηκών, ξεκινά τη Δευτέρα 09.11.2020 σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση για τους μαθητές/τριες του σχολείου μας μέσω της πλατφόρμας
τηλεκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ (http://webex.sch.gr/).
Για την υλοποίηση του προγράμματος του σχολείου και την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων
ενημερώνουμε τους μαθητές/τριες και τους γονείς τους για τα ακόλουθα:
1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές/τριες. Στους
μαθητές/τριες που δεν συμμετέχουν καταχωρίζεται απουσία από τον διδάσκοντα.
2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε είναι το ισχύον μέχρι σήμερα πρόγραμμα
του σχολείου μας με τη διαφορά ότι η ώρα έναρξης ορίζεται στις 08.30 π.μ. και κάθε διδακτική
ώρα διαδικτυακού μαθήματος θα διαρκεί 40 λεπτά.
3. Οι σύνδεσμοι (links) των ψηφιακών αιθουσών των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα Webex για
την είσοδο των μαθητών/τριών σε αυτές και την παρακολούθηση των μαθημάτων τους
αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κάθε τμήματος, το οποίο έχει
αποσταλεί στα emails γονέων και μαθητών.
4. Η είσοδος στην εν λόγω πλατφόρμα γίνεται, μέσω φυλλομετρητή (browser) ή της εφαρμογής,
με το ονοματεπώνυμο του μαθητή. Θα αναγράφεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το
όνομα με ελληνικούς χαρακτήρες.
5. Κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές/τριες να συνδέονται στην ψηφιακή αίθουσα πριν από την ώρα
έναρξης των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.τ.λ.), ώστε
να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό η ομαλή διεξαγωγή της παρακολούθησης του μαθήματος.
6. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα
που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να
επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να
σημειώσουν στο chat), ώστε να επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή τους στη μαθησιακή
διαδικασία.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι
μαθητές/τριες και οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην
ιστοσελίδα του σχολείου, τα ενημερωτικά μηνύματα στα emails τους αλλά και τις ανακοινώσεις των
εκπαιδευτικών για κάθε μάθημα στην «η-Τάξη» (eclass.sch.gr), η είσοδος στην οποία υπενθυμίζουμε
ότι γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχει ο μαθητής/τρια στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου
προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές
και διοικητικές κυρώσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο:
Ασφαλής εκπαίδευση εξ αποστάσεως
Ασφαλής εργασία εξ αποστάσεως
Συμβουλές χρήσης του διαδικτύου
Συμβουλές για γονείς
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