3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Οδηγίες προς τους μαθητές για τα διαδικτυακά μαθήματα
(σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
Αγαπητοί μαθητές / -τριες,
Όπως γνωρίζετε, λόγω της ανάγκης περιορισμού των μετακινήσεων το Υπουργείο
Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) μας παρέχει διευκολύνσεις για διδασκαλία και μάθηση από απόσταση.
Αυτό θα γίνεται με δύο τρόπους:
1. Με μαθήματα μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση)
2. Με συνεργασία εκπαιδευτικού – μαθητή σε διαφορετικό χρόνο (ασύγχρονη
εκπαίδευση)
ΟΙ οδηγίες που σας στέλνουμε σήμερα, αναφέρονται στον πρώτο τρόπο
(διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο).
Για το σκοπό αυτό το ΥΠΑΙΘ έχει θέσει στη διάθεσή μας μια ψηφιακή διαδικτυακή
πλατφόρμα (εφαρμογή), την webex meetings, ειδικά διαμορφωμένη για να
χρησιμοποιείται από τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με είσοδο των μαθητών στην πλατφόρμα και τη
χρήση της, μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο pdf με τίτλο «Οδηγός Μαθητή για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση_Kalyvas».
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία χρήσης της πλατφόρμας, θα πρέπει αρχικά να
λάβετε ένα μήνυμα με mail από κάποιο καθηγητή / -τρια με τον οποίο θα κάνετε το πρώτο
«μάθημα εξ αποστάσεως» (διαδικτυακή συνάντηση). Τα μηνύματα αυτά (mail), θα
σταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δήλωσαν οι κηδεμόνες σας κατά την εγγραφή
σας στο σχολείο.
Για να έχουμε μια πιο άμεση επικοινωνία μαζί σας με mail, η οποία θα χρειαστεί
γενικότερα για την εκπαίδευση από απόσταση, έχουμε σχεδιάσει μια ηλεκτρονική φόρμα
(φόρμα google) στην οποία σας ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε μια προσωπική σας
διεύθυνση mail. H διεύθυνση στην οποία θα πάτε για να την δείτε είναι η
https://forms.gle/zLga7qVWUxwAt5k6A . Παρακαλούμε να τη συμπληρώσετε. Μπορείτε
ακόμη να αποκτήσετε συνδρομή και διεύθυνση mail στην ψηφιακή πλατφόρμα του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (για το θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε με άλλη
ανακοίνωση).
Τα διαδικτυακά μαθήματα στο σχολείο μας θα ξεκινήσουν στην τρέχουσα εβδομάδα
για τα τμήματα σπουδών προσανατολισμού και το μάθημα των Νέων Ελληνικών της Γ΄
Λυκείου και σταδιακά θα επεκταθούν στις άλλες τάξεις. Για την Γ΄ τάξη, θα αναρτήσουμε
σύντομα ένα πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες που θα γίνονται.
Προς το παρόν, θα πρέπει να περιμένετε την ειδοποίηση (με mail) για την έναρξη
των μαθημάτων και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Σας ζητούμε να ανταποκριθείτε στις προσπάθειες να συνεχιστεί η πραγματική
μάθηση στη δύσκολη αυτή συγκυρία που περνάμε όλοι μας.
Ο Διευθυντής
Γεώργιος Περδίκης

