
16ο ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες

Από την  Πέμπτη,   11-2-2021 και ως 28-2-2021 αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των 
μαθημάτων και εφαρμόζεται  η σύγχρονη τηλεκπαίδευση για μαθητές/τριες Δημοτικού. 

Η εφαρμογή της διαδικασίας τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο και η εμπειρία που 
αποκτήθηκε θα αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για την επανέναρξη.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στη διαδικασία. Στο ιστολόγιο του Σχολείου  έχει αναρτηθεί το Εβδομαδιαίο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο  περιέχει  αλλαγές σε σχέση με το δια ζώσης αλλά και με  
αυτό της προηγούμενης φάσης της τηλεκπαίδευσης.

Σε κάθε Πρόγραμμα Τμήματος έχουν ενσωματωθεί και οι  διευθύνσεις webex  των 
Διδασκόντων. Διευκρινίζουμε ότι:

1) Κατά την είσοδο του μαθητή στην πλατφόρμα πρέπει να έχει καταγραφεί το μικρό 
όνομά  του,  προκειμένου ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει ποιος ‘εισέρχεται’,  καθώς η 
ηλεκτρονική σήμανση δεν είναι πάντα ενδεικτική του ονόματος του μαθητή.

2) Είναι απενεργοποιημένο  το μικρόφωνο  και η  κάμερα (ο εκπ/κός θα δίνει οδηγίες 
για τη χρήση τους στην πορεία της τηλεδιάσκεψης),

3)  Όποιος μαθητής συνδεθεί με ταμπλέτα ή κινητό τηλέφωνο στην ψηφιακή τάξη, θα 
πρέπει να εγκαταστήσει (download) την εφαρμογή,

4)  Η  καταγραφή εικόνας  ή της ομιλίας κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών 
μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις,

5) Δεν παραμένουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος Γονείς/Κηδεμόνες  ή άλλα 
πρόσωπα στο δωμάτιο της πλατφόρμας (εξαιρούνται οι Γονείς της Α΄-Β΄  Τάξης κατά
το πρώτο διάστημα),

6) Συστήνεται τα παιδιά να είναι έτοιμα 10΄ περίπου πριν την έναρξη του μαθήματος 
για να μην υπάρχει  καθυστέρηση στο μάθημα,

7) Πρέπει να έχουν προετοιμάσει βιβλία και τετράδια του προγράμματος της ημέρας,

8) Ενδέχεται λόγω αστάθμητων παραγόντων να υπάρξει προσωρινή αλλαγή στο 
ημερήσιο πρόγραμμα για την οποία  θα ενημερώνεστε,

Ωράριο τηλεκπαίδευσης

1  η   ώρα:   14:10  - 14:40 

Διάλειμμα- πιθανή μετακίνηση σε πλατφόρμα επόμενου Διδάσκοντος



 2  η   ώρα:   14:50  - 15:20 

Διάλειμμα- πιθανή μετακίνηση σε πλατφόρμα επόμενου Διδάσκοντος

3  η   ώρα:   15:30  - 16:00 

Διάλειμμα- πιθανή μετακίνηση σε πλατφόρμα επόμενου Διδάσκοντος

4  η   ώρα:   16:10  - 16:40 

Διάλειμμα- πιθανή μετακίνηση σε πλατφόρμα επόμενου Διδάσκοντος

5  η   ώρα:   16:50  - 17:20 

Στη  1-3-21  επιστρέφουμε στο Σχολείο για να φορέσουν τα παιδιά τον Μάρτη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.

                                                                                                   Ο Διευθυντής 

                                                                                       Κωνσταντίνος  Δουρούκας


