
ΟΔΗΓΊΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Γηα ηελ βέιηηζηε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

(webex) παξαθαινύκε νη καζεηέο λα πξνζέμνπλ ηα παξαθάησ 

1. Εθαξκόδεηαη ην πξόγξακκα καζεκάησλ, όπσο έρεη δνζεί ζηνπο καζεηέο ηελ 

Παξαζθεπή 6/11/20, ην νπνίν θαη ζαο επηζπλάπηεηαη, όπσο θαη ην σξνιόγην 

πξόγξακκα, όπσο πξνηάζεθε από ην ππνπξγείν παηδείαο.  

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδνο ζα απνζηαινύλ λέα πξνγξάκκαηα ιόγσ πξνζζήθεο 

εθπ/θνύ πξνζσπηθνύ. Παξαθαινύκε ινηπόλ λα παξαθνινπζείηε ηα email πνπ ζαο 

απνζηέιινληαη. 

3. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηαζεξό ππνινγηζηή, laptop, ε smartphone. 

Η ρξήζε δεδνκέλσλ εθ’ όζνλ ε ζύλδεζε γίλεη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο (ρξήζε 

browser), είλαη δσξεάλ 

4. Είλαη επηζπκεηή ε ρξήζε θάκεξαο θαη κηθξνθώλνπ, ή ηνπιάρηζηνλ ελόο από ηα δύν 

ώζηε λα ηαπηνπνηείηαη ε παξνπζία ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε. εκεηώλεηαη όηη 

ιακβάλνληαη θαη θαηαρσξνύληαη θαλνληθά απνπζίεο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ δηδάζθνληα αλά πάζα ζηηγκή. 

5. Οη καζεηέο ζα κπαίλνπλ ζηελ ηάμε ηνπ θάζε θαζεγεηή, θάλνληαο θιηθ πάλσ ζηνλ 

αληίζηνηρν ζύλδεζκν. Οη ζύλδεζκνη ππάξρνπλ ζπλεκκέλα κε ηε κνξθή αξρείσλ 

pdfθαη excel. Καηά πξνηίκεζε ρξεζηκνπνηείηε ην pdfαξρείν πνπ δελ αιινηώλεηαη. 

Όινη είλαη ιεηηνπξγηθνί, άξα αλ ππάξρεη πξόβιεκα, επηθνηλσλήζηε καδί καο, ζην 

ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ. Θα είκαζηε εθεί 08:00-14:15, ώζηε λα δηεπθνιύλνπκε ζε όηη 

ρξεηαζηεί. 

6. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε θαηαγξαθή, ή ιήςε ζηηγκηόηππνπ από ην κάζεκα. Πνιύ δε 

πεξηζζόηεξν ε αλάξηεζε ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Παξαβάζεηο ηέηνηνπ είδνπο 

επηζύξνπλ πεηζαξρηθέο επζύλεο γηα ηνπο καζεηέο θαη πνηληθέο γηα ηνπο θεδεκόλεο 

ηνπο. 

7. Επεηδή ε δηαδηθαζία δελ είλαη εύθνιν λα ειεγρζεί παξαθαινύκε λα επηζηήζεηε ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηώλ, ζηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Ό 

πνηνο παξελνριεί ην κάζεκα ζα απνβάιιεηαη από ηελ ηάμε. 

8. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζύλδεζεο κε ιίγα ιόγηα 
 

Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνύλ ην πξόγξακκα ηωλ καζεκάηωλ θαη ηηο εκέξεο θαη 

ώξεο πνπ έρνπλ κάζεκα κε θάπνηνλ θαζεγεηή, λα παηήζνπλ κε ην πνληίθη ή ζε θηλεηό 

κε ην δάθηπιν πάλω ζηνλ κπιέ ζύλδεζκν πνπ ππάξρεη δίπια ζην όλνκα ηνπ θαζεγεηή.( 

Είλαη ρξήζηκν επνκέλωο, ην αξρείν κε ηνπο ζπλδέζκνπο, λα είλαη θνξηωκέλν ζηνλ 

ππνινγηζηή, ην tablet, ή ην θηλεηό).  

Μόιηο παηήζεηε ην ζύλδεζκν ηνπ θάζε θαζεγεηή, ζαο  

1. δίλεηαη ε επηινγή ή λα θαηεβάζεηε ην πξόγξακκα Webex (δελ είλαη απαξαίηεην) ή λα 

παηήζεηε ηελ επηινγή: joinfromyourbrowser = ζπλδεζείηε κέζω πεξηεγεηή π.ρ. 

Chrome / Firefoxθιπ). Παηάηε joinfromyourbrowser 

2. αλνίγεη έλα παξάζπξν πνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ην 

όλνκαηεπώλπκό ηνπ / ηεο (ππνρξεωηηθό - πξαγκαηηθό) θαη ην mail (πξναηξεηηθό). 

Σπκπιεξώλεηε ηα αληίζηνηρα  

3. ακέζωο αλνίγνπλ παξάζπξα πνπ ην πξόγξακκα δεηά λα ηνπ επηηξαπεί ε ρξήζε 

κηθξνθώλνπ θαη θάκεξαο. Καη ζηα δύν παηάκε λα επηηξαπεί.  

4. ηέινο έρνπκε κπεη ζηελ ηάμε ηνπ θαζεγεηή/ηξηαο θαη πεξηκέλνπκε λα καο δερηεί.  



5. Σηε ζπλέρεηα μεθηλά ην κάζεκα.  

Επηζπλάπηνπκε επίζεο εδάθηα από ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζρεηηθά 

κε ηελ ηειεθπαίδεπζε θαη παξαθαινύκε λα ηα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά 

 


