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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και μαθητές του σχολείου μας, 

  

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν δημιουργήσει ψηφιακές 

τάξεις στα πλαίσια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες e-class και e-me. Έχετε λάβει τις προηγούμενες ημέρες ενημερωτικά μηνύματα 

για τη δημιουργία λογαριασμών των μαθητών και μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο και για την εγγραφή τους στα ηλεκτρονικά μαθήματα τους τμήματός τους στις 

ψηφιακές πλατφόρμες e-class και e-me.  

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να μπουν στις ψηφιακές πλατφόρμες e-class και 

e-me με τους κωδικούς που έχουν αποκτήσει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να 

γραφτούν στις ψηφιακές τάξεις που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο 

τμήμα τους.  

 

Επισημαίνουμε ότι:  

 

Ο κάθε μαθητής/ μαθήτρια θα πρέπει να μπαίνει καθημερινά στις ψηφιακές τάξεις των 

εκπαιδευτικών ώστε να ενημερώνεται για νέο υλικό που έχει προστεθεί και να 

ανταποκρίνεται σε όσα ζητάνε οι εκπαιδευτικοί.  

 

Οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα του σχολείου για την ενημέρωσή τους. 

 

Όσον αφορά στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, σας ενημερώνουμε ότι αυτή γίνεται 

στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Webex που προτείνει το υπουργείο Παιδείας. 

Παρακαλούμε πολύ οι μαθητές κατά την διάρκεια των εξ αποστάσεων συνδέσεων να 

τηρούν υποχρεωτικά τους παρακάτω κανόνες, ώστε να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα 

δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα. 

  

1.       Η σύνδεση στην εξ αποστάσεως τάξη του εκπαιδευτικού θα πρέπει να γίνεται 5 

λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα. Η σύνδεση γίνεται μέσω του 

ενεργού συνδέσμου του εκπαιδευτικού για την πλατφόρμα της Webex, ο οποίος θα 

σταλεί αποκλειστικά και μόνο στους μαθητές/τριες του συγκεκριμένου τμήματος στο 

e-mail του γονέα που έχει δηλωθεί στο σχολείο.    

2.       Η σύνδεση του μαθητή θα γίνεται με το κανονικό του όνομα στα 

Ελληνικά (Επώνυμο και Όνομα). Σε αντίθετη περίπτωση, ο διδάσκων/ουσα δεν θα 

επιτρέπει στον μαθητή/τρια την είσοδο στην «τάξη». 

3.       Ο μαθητής/τρια θα πρέπει, εάν αυτό ζητηθεί, να έχει απενεργοποιημένη 

την κάμερά του/της σε όλη την διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος. 

4.       Ο μαθητής/τρια μετά τον έλεγχο του μικροφώνου του/της, το κλείνει και το 

χρησιμοποιεί μόνο με την άδεια του διδάσκοντα. Μπορεί να ζητήσει τον λόγο 

«σηκώνοντας το χέρι του». Αυτό γίνεται από το εικονίδιο σε σχήμα χεριού που 

υπάρχει δίπλα από το όνομά του/της, δεξιά στο μενού.  

5.       Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται και μέσω του Chat της εφαρμογής. Από εκεί 

μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις, απορίες ή να ζητήσει άδεια να μιλήσει.  



6.       Ο μαθητής/τρια έχει φροντίσει να έχει κατά την διάρκεια του μαθήματος τα 

απαραίτητα για την διεξαγωγή του μαθήματος (βιβλίο, τετράδιο, μολύβι κ.α.). 

7.       Οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος λαμβάνει από τον διδάσκοντα ή την 

διδάσκουσα. 

8. Ο μαθητής /τρια επικοινωνεί με τρόπο που αρμόζει στους κανόνες του σχολείου, 

όσον αφορά στο ύφος και στον γραπτό λόγο, ώστε να μη βρεθεί κάποιος 

εκπαιδευτικός στη δυσάρεστη θέση να απομακρύνει κάποιον από την «τάξη». 

9. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ολική ή μερική καταγραφή 

ήχου ή εικόνας. 

  

 

Το σχολείο και οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί μας έχουν καταβάλει την μέγιστη προσπάθεια, 

ώστε οι μαθητές/τριές μας, κάτω από αυτές τα δύσκολες συνθήκες να έχουν την καλύτερη 

δυνατή υποστήριξη. 

  

Επίσης, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μαθητές/τριές μας θα επιδείξουν τη μέγιστη 

προσπάθεια τήρησης των κανόνων λειτουργίας και συμμετοχής στην εξ αποστάσεως 

διδασκαλία. 
  

 Παρακαλούμε για την υποστήριξη και τη συνεργασία σας, παραμένοντας πάντα στη διάθεσή 

σας. 

 

 

 

 

Από τη Διεύθυνση  

  

 


