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Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, Χαίρετε!

Όπως γνωρίζετε ξεκινήσαμε από προχθές Τρίτη 3/11/2020 τη σύγχρονη εξ αποστάσεως

εκπαίδευση λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που βιώνουμε όλοι μας.  Ήδη γίνονται

περισσότερες από 60 διδακτικές ώρες την ημέρα και η συμμετοχή των παιδιών είναι σχεδόν

απόλυτη. Αξίζει  πράγματι ένα μπράβο στα παιδιά που προσπαθούν!

Αντιλαμβανόμαστε ότι  υπάρχουν δυσχέρειες και τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να

σχετίζονται ακόμη και με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος ή και τις επιλογές του

εκπαιδευτικού. Ελπίζουμε ότι οι περισσότερες  τεχνικές δυσκολίες στην πορεία θα

αντιμετωπιστούν.

Για την επιτυχή εξ αποστάσεως εκπαίδευση απαραίτητη είναι και η ασύγχρονη μέθοδος.

Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαίο οι μαθητές να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές τάξεις όλων

των μαθημάτων (  e-class).  Παρακαλούμε να εγγραφείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ  στα

τμήματα  που σας αφορούν. Η διαδικασία είναι η εξής: είσοδος στο https://eclass.sch.gr/ ,

στο αριστερό μέρος της οθόνης επιλέγουμε Εγγραφή, κατόπιν Σύνδεση με λογαριασμό, στη

νέα οθόνη εγγραφή σε μάθημα/2ο ΛΚ Χορτιάτη/ επιλέγουμε το τμήμα . Σας υπενθυμίζουμε

ότι στο ΠΣΔ το Λύκειό μας εμφανίζεται ως 2ο Λύκειο Χορτιάτη στη Β Θεσσαλονίκης. Αν έχετε

δυσκολία στείλτε mail στο σχολείο mail@2lyk-chort.thess.sch.gr  και θα υπάρξει  απάντηση
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το συντομότερο. Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Κωστατζίκη  μέσω messenger (

Evita Kostatziki )

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της σύγχρονης εκ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η

ταυτοποίηση των μαθητών.  Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να εισέρχονται οι μαθητές

στο μάθημα με το όνομά τους  και όχι με ψευδώνυμο.  Στη διάρκεια του μαθήματος

ενδεχομένως ο εκπαιδευτικός να ζητήσει από το παιδί να ενεργοποιήσει την κάμερά του για

την ταυτοποίησή του. Σύμφωνα με το νόμο η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική και

καταλογίζονται απουσίες. Παρακαλούμε να είναι τα παιδιά συνεπή στις ώρες έναρξης των

μαθημάτων.

 Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται σύμφωνα με τις ΚΥΑ 131451/ΓΔ4 - ΦΕΚ

4264/Β/30-9-2020 και 120126/ΓΔ4 - ΦΕΚ 3882/Β/12-9-2020.  Στις παραγράφους 6 και 7

αναφέρονται τα δεδομένα που καταγράφει το Υπουργείο καθώς και οι νομικές κυρώσεις

που υπάρχουν για τις παραβάσεις. Επειδή κάποιοι «φιλομαθείς» εισέρχονται σε μαθήματα

που δεν τους αφορούν ή χρησιμοποιούν  ονόματα  συμμαθητών τους δολίως είμαστε στη

δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσουμε ότι τέτοιες συμπεριφορές ξεπερνούν τη δικαιοδοσία

του σχολείου (αποβολές κτλ) και επιφέρουν ποινικές διώξεις. Ήδη οικογένειες που

αντιλήφθηκαν ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδώς και δολίως τα ονόματα των παιδιών τους θα

απευθυνθούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκληματος.	

Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, είμαστε σε μια δύσκολη

περίοδο.  Πρέπει να διαφυλάξουμε το αγαθό της γνώσης.  Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο

δυνατό ώστε όταν επιστρέψουμε στο φυσικό μας χώρο ,ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, να μην έχουμε χάσει

πολύτιμο χρόνο. Παρακαλούμε να ελέγχετε τα mail σας και να επισκέπτεστε καθημερινά την

ιστοσελίδα του σχολείου https://blogs.sch.gr/2lykchort/

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Δύναμη και ακόμη περισσότερη στα παιδιά της Γ Λυκείου!
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