
 

Αγαπεηνί γνλείο θαη καζεηέο, 

 

Λόγσ ηεο παλδεκίαο θαη ζύκθσλα κε ηα κέηξα ηεο 

θπβέξλεζεο ηηο επόκελεο 3 εβδνκάδεο, αξρήο γελνκέλεο 

από ηε Δεπηέξα 9-11-2020, ην ζρνιείν ζα ιεηηνπξγήζεη δηαδηθηπαθά κέζσ ηεο 

πιαηθόξκαο webex. Τν πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ζα παξακείλεη όπσο έρεη. Η 

σςμμετοσή ησλ καζεηώλ ζηηο ηειεηάμεηο είλαη ςποσπεωτική. Σε πεξίπησζε πνπ 

έλαο καζεηήο δε ζπκκεηέρεη ζηελ ηειεηάμε θάπνηνπ καζήκαηνο ζα παίξλεη απνπζία. 

 

Η ζπκκεηνρή ζε ηειεηάμε καζήκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε 

ππνινγηζηή γξαθείνπ, είηε κε tablet, είηε κε έμππλν θηλεηό ηειέθσλν, είηε 

ηειεθσληθά από ηε ζπζθεπή ηειεθώλνπ ηνπ ζπηηηνύ ζαο.  

Γηα λα ζπκκεηέρεηε ζηελ ηειεηάμε ελόο καζήκαηνο ζα πξέπεη λα θάλεηε ηα εμήο: 

 Μπαίλεηε ζην δηαδίθηπν κε θάπνην θπιινκεηξεηή (Browser) π.ρ. Chrome 

 Πιεθηξνινγείηε ηε δηεύζπλζε (link) ηεο αίζνπζαο ηνπ θαζεγεηή ζαο π.ρ. 

minedu-secondary.webex.com/meet/papadopoulos. 

 Πιεθηξνινγείηε ην νλνκαηεπώλπκν ζαο (όρη ςεπδώλπκν δηόηη πηζαλά ν 

θαζεγεηήο λα κελ θαηαιάβεη πνηνη είζηε θαη λα κελ ζαο δερηεί ζην κάζεκα θαη 

λα ζαο βάιεη απνπζία) θαη παηάηε NEXT 

 Σπλδεζείηε ζηελ ηειεηάμε (Join Meeting) 

Παπατηπήσειρ: 1) Θα πξέπεη λα θάλεηε ηε δηαδηθαζία ζύλδεζεο ζηελ δηεύζπλζε ηεο 

αίζνπζαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 5 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο.  

2) Πεξηζζόηεξεο νδεγίεο γηα ην Webex κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ επηιέγνληαο από ην κελνύ: Τα νέα μαρ. 

 

Κανόνερ τηλετάξηρ 

 

κανόναρ σημασία 

Είκαζηε ζπλέρεηα ζε ζίγαζε (mute) θαη δεηάκε ην 

ιόγν κε “ρεξάθη”. Αλ ιάβνπκε ην ιόγν αλνίγνπκε ην 

κηθξόθσλν (unmute). Μπνξνύκε ζηηγκηαία λα 

δεηήζνπκε ην ιόγν: “θύξηε....” θαη αλ καο απαληήζεη 

κηιάκε. 

Ο παπαμικπόρ ήσορ (π.σ. ζηςλό πος πέθηει) 

από κάθε μικπόθωνο δημιοςπγεί 

πολλαπλαζιαζμένο θόπςβο. Επίζηρ κάθε 

θοπά πος μιλάμε θαινόμαζηε εμείρ και όσι 

ο καθηγηηήρ 

Αλνίγνπκε θάκεξεο  κόλν αλ πξέπεη λα δείμνπκε θάηη 

(ηεηξάδην εηθόλα θιπ.) θαη κηθξόθσλν κόλν όηαλ 

κηιάκε 

Εξοικονομούμε ηασύηηηα ζηο δίκηςο 

Λέκε ηηο απνξίεο καο ζην chat αλ δε ζέινπκε λα 

ζεθώζνπκε ρέξη. Σην chat αλαθέξνπκε θαη 

δηαδηθηπαθά ηερληθά πξνβιήκαηα 

Βοηθάει ηο διδάζκονηα να οπγανωθεί 

καλύηεπα 

Χξεζηκνπνηνύκε πξαγκαηηθό όλνκα ή θάπνην πνπ λα 

καο αλαγλσξίζεη εύθνια ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα 

Για να ξέποςμε ποιοι είμαζηε 

Έρνπκε ππνκνλή Μαθαίνοςμε νέο πςθμό διδαζκαλίαρ και 

εκπαίδεςζηρ 

Απνζεθεύνπκε ην ζύλδεζκν (link) κε ηνλ νπνίν 

κπήθακε ζην κάζεκα γηα επόκελε ρξήζε 

Γλιηώνοςμε σπόνο 

Μνηξαδόκαζηε ην ζύλδεζκν (link) κόλν κε άιινπο 

ζπκκαζεηέο θαη κόλν κε αζθαιή ηξόπν (άκεζν 

Αζθάλεια ζηο διαδίκηςο και ζηα 

πποζωπικά μαρ δεδομένα 



κήλπκα - όρη θνηλνπνίεζε). Δελ μέξνπκε πνπ κπνξεί 

λα θαηαιήμεη  

Δελ απνρσξνύκε από ηελ ηειεηάμε ρσξίο ιόγν ελ ώξα 

καζήκαηνο.  

Θα θεωπείηαι όηι δεν ζςμμεηέσεηε ζηο 

μάθημα και θα παίπνεηε αποςζία 

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/09/minedu-

mathainoumeasfaleis-kya-apostaseos-ekpaideusis.pdf 

Για ηην νομοθεζία γύπω από ηην εξ 

αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΣΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 
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