
16ο ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Αγαπθτοί Γονείσ/Κθδεμόνεσ 

Από τθν Τετάρτθ, 18-11-2020, ςτισ 14:10 αρχίηει θ ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ για 

μακθτζσ/τριεσ Δθμοτικοφ. Πρόκειται για ζνα πρωτόγνωρο εγχείρθμα ςϋ αυτιν τθν βακμίδα 

τθσ εκπαίδευςθσ και ςϋ αυτζσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ. Χρειάηεται υπομονι και χρόνοσ για να 

λειτουργιςει ευρφκμωσ θ διαδικαςία και ειδικά ςτισ μικρότερεσ τάξεισ.  

Μπορεί να παρουςιαςτοφν ψθφιακζσ αρρυκμίεσ. Το όλο εγχείρθμα υποςτθρίηεται από τον 

εξοπλιςμό και το δίκτυο του κάκε εκπαιδευτικοφ και τθν  υλικοτεχνικι υποδομι του 

Σχολείου. 

Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων του Σχολείου ζχει προβεί ςε όλεσ τισ ενζργειεσ, προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτθ διαδικαςία. Για τον ςκοπό αυτό ζχει αναρτθκεί ςτο ιςτολόγιο του 

Σχολείου  Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο  περιζχει  αλλαγζσ ςε ςχζςθ με το 

δια ηϊςθσ, κακϊσ οι διδακτικζσ ϊρεσ είναι πζντε αντί για ζξι. 

Οι διευκφνςεισ webex  όλων των Διδαςκόντων κα ςταλοφν ςτο μζιλ  των Γονζων. Με τθν 

επικόλλθςθ τθσ διεφκυνςθσ ςτον φυλλομετρθτι,  ο  μακθτισ οδθγείται ςτθν πλατφόρμα 

του Διδάςκοντοσ. Με τθ λιξθ του μακιματοσ και κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ με τθν 

ίδια διαδικαςία ο μακθτισ ειςζρχεται ςτθν πλατφόρμα του επόμενου Διδάςκοντοσ κ.ο.κ. 

Όςον αφορά τθν πλατφόρμα e-class, ο Διδάςκων κα ενθμερϊνει για τυχόν υλικό ι 

ενθμερϊςεισ που ζχει αναρτιςει. Οι πρϊτεσ ϊρεσ κα αφιερωκοφν ςτθν επίλυςθ αποριϊν 

ερωτθμάτων, ϊςτε θ διαδικαςία να λειτουργιςει απρόςκοπτα. 

Διευκρινίηουμε ότι: 

 

1) Κατά τθν είςοδο του μακθτι ςτθν πλατφόρμα πρζπει να ζχει καταγραφεί το μικρό 
όνομά  του,  προκειμζνου ο εκπαιδευτικόσ να γνωρίηει ποιοσ ‘ειςζρχεται’,  κακϊσ θ 
θλεκτρονικι ςιμανςθ δεν είναι πάντα ενδεικτικι του ονόματοσ του μακθτι. 

2) Είναι απενεργοποιθμζνο  το μικρόφωνο  και θ  κάμερα (ο εκπ/κόσ κα δίνει οδθγίεσ 
για τθ χριςθ τουσ ςτθν πορεία τθσ τθλεδιάςκεψθσ), 

3)  Όποιοσ μακθτισ ςυνδεκεί με ταμπλζτα ι κινθτό τθλζφωνο ςτθν ψθφιακι τάξθ, κα 
πρζπει να εγκαταςτιςει (download) τθν εφαρμογι, 

 

4)  Η  καταγραφι εικόνασ  ι τθσ ομιλίασ κατά τθ διάρκεια των διαδικτυακϊν 

μακθμάτων είναι παράνομθ και επιςφρει αςτικζσ, ποινικζσ και διοικθτικζσ 

κυρϊςεισ, 

5) Δεν παραμζνουν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ Γονείσ/Κθδεμόνεσ  ι άλλα 

πρόςωπα ςτο δωμάτιο τθσ πλατφόρμασ (εξαιροφνται οι Γονείσ τθσ Αϋ-Βϋ  Τάξθσ κατά 

το πρϊτο διάςτθμα), 

6) Συςτινεται τα παιδιά να είναι ζτοιμα 10ϋ περίπου πριν τθν ζναρξθ του μακιματοσ 

για να μθν υπάρχει  κακυςτζρθςθ ςτο μάκθμα, 



7) Πρζπει να ζχουν προετοιμάςει βιβλία και τετράδια του προγράμματοσ τθσ θμζρασ, 

8) Ενδζχεται λόγω αςτάκμθτων παραγόντων να υπάρξει προςωρινι αλλαγι ςτο 

θμεριςιο πρόγραμμα για τθν οποία  κα ενθμερϊνεςτε, 

Ωράριο τθλεκπαίδευςθσ 

1η ώρα:   14:10  - 14:40  

Διάλειμμα- πικανι μετακίνθςθ ςε πλατφόρμα επόμενου Διδάςκοντοσ 

 2η ώρα:   14:50  - 15:20  

Διάλειμμα- πικανι μετακίνθςθ ςε πλατφόρμα επόμενου Διδάςκοντοσ 

3η ώρα:   15:30  - 16:00  

Διάλειμμα- πικανι μετακίνθςθ ςε πλατφόρμα επόμενου Διδάςκοντοσ 

4η ώρα:   16:10  - 16:40  

Διάλειμμα- πικανι μετακίνθςθ ςε πλατφόρμα επόμενου Διδάςκοντοσ 

5η ώρα:   16:50  - 17:20  

Παρακαλοφμε πολφ,  επικοινωνιςτε με τα τθλζφωνα του Σχολείου και όχι με το  μζιλ, 

κακϊσ το Πανελλινιο Σχολικό Δίκτυο μπορεί να είναι υπερφορτωμζνο. 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για διευκρινίςεισ. 

 

                                                                                                   Ο Διευκυντισ  

 

                                                                                       Κωνςταντίνοσ  Δουροφκασ 


