
ΜΑΘΗΜΑΤΑ WEBEX ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 
 Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, των μαθητών/τριων του Σχολείου μας σας ενημερώνουμε ότι 
σύμφωνα με την  131451/ΓΔ4/30.9.2020 (ΦΕΚ Β' 4264/30-09-2020) όταν το Σχολείο θα τελεί υπό 
το καθεστώς κατάληψης και κάθε ημέρα που θα συμβαίνει αυτό θα γίνονται άμεσα μαθήματα εξ’ 
αποστάσεως (WEBEX), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που εφαρμόζεται στην 
δια ζώσης λειτουργία του Σχολείου. Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική με παρουσίες. 
Οι απουσίες καταχωρίζονται και προσμετρώνται για τον χαρακτηρισμό φοίτησης (άρθρο 3).  
 Οι Ηλεκτρονικές διευθύνσεις (URL) των καθηγητών που διδάσκουν στο Σχολείο μας θα σας 
σταλούν στο mail των κηδεμόνων των μαθητών/τριων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Σχολείου. 
 Οι μαθητές/τριες όταν διαπιστώνουν πρόβλημα πρόσβασης στο Σχολείο (κατάληψη) θα 
πρέπει να μπαίνουν, το συντομότερο δυνατό, στο διαδίκτυο και στην διεύθυνση (URL) του 
καθηγητή/τριας που έχουν την 1η ώρα μάθημα για σύνδεση μαζί του/της. Στην επόμενη διδακτική 
ώρα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, θα μπαίνουν στο αντίστοιχο  (URL) του 
καθηγητή/τριας που έχουν την 2η ώρα μάθημα κ.ο.κ. μέχρι την λήξη του ωρολογίου προγράμματος 
του τμήματός τους.  
 
 Ο σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου μας εκτιμά ότι η διδασκαλία εξ’ αποστάσεως είναι 
μια λύση ανάγκης που μας επιβάλλεται, δεν θεωρούμε επ’ ουδενί ότι είναι προτιμότερη από την δια 
ζώσης διδασκαλία. Στις όποιες αντίξοες συνθήκες, (καταλήψεις, ενδεχομένως νέα μέτρα 
καταπολέμησης της διασποράς κοροναϊού) θα προσπαθήσουμε στο μέγιστο δυνατό για την ομαλή 
διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω WEBEX και την απορρέουσα εξ’ αυτών ωφέλεια για τους 
μαθητές/τριες μας. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Για την 1η διδακτική ώρα θα υπάρξει ανοχή σύνδεσής τους μέχρι τις 8:30. 
 
2. Όσοι Γονείς/Κηδεμόνες δεν έχουν λάβει mail από το Σχολείο με τα URL των καθηγητών του 
Σχολείου να αποστείλουν άμεσα στο mail του Σχολείου το όνομα του/της μαθητή/τριας και το mail 
του κηδεμόνα για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε. 
 
 
Με εκτίμηση 
εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων  
Ο Δ/ντής 
Πέτρος Μουστάκας 

 
 


