
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α΄ 

 

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων κατά το διήμερο 7-8 Ιανουαρίου. 

Οδηγίες και κανόνες για σωστή παρακολούθηση εξ αποστάσεως μαθημάτων 

μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams 

 

Αγαπημένοι μας γονείς/κηδεμόνες, 

Σας ευχόμαστε καλή νέα χρονιά με υγεία, δημιουργία και ευλογία.  

Σας ενημερώνουμε ότι με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής,  θα ξεκινήσουμε την 

προσπάθεια για παρακολούθηση των μαθημάτων, μέσω της σύγχρονης εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ για το διήμερο 

Πέμπτη και Παρασκευή, 7 και 8 Ιανουαρίου.   

Τις μέρες αυτές, θα γίνει προσπάθεια  για επικοινωνία με τα παιδιά και 

εξοικείωσή τους με την τηλεδιδασκαλία. Οι μαθητές θα πρέπει από τις  8:00-

10:30 π.μ. να συμμετέχουν στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.  Τις μέρες αυτές θα   

επιλυθούν προβλήματα, που πιθανόν να προκύψουν, τα παιδιά θα 

επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους, θα ασκηθούν 

στον νέο τρόπο εκπαίδευσης, θα συζητήσουν τους κανόνες της τηλεκπαίδευσης 

και θα κάνουν μάθημα, με βάση το πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί. Για 

ξεκούραση των μαθητών θα υπάρξουν διαλείμματα. Καλούμε τους μαθητές να 

είναι έτοιμοι για την τηλεσυνάντηση στις 7:45 π.μ. για να αρχίσει το μάθημα στις 

8:00 π.μ. ακριβώς.  

Για να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η όλη προσπάθεια, θα συζητηθούν 

με τα παιδιά και θα σας δοθούν οι κανονισμοί, που αφορούν τη σύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση.  

Ο ρόλος σας ως γονείς/κηδεμόνες είναι μόνο υποστηρικτικός σε τεχνικά θέματα 

και καλό θα ήταν μετά την έναρξη του μαθήματος, να αφήνετε τα παιδιά σας να 

συγκεντρωθούν στο μάθημα. 



 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ! 

1.  Απαγορεύεται τα παιδιά να γράφουν μηνύματα ή σχόλια  στην ομάδα, 

που να αναφέρονται σε άλλα παιδιά. 

2. Σε περίπτωση που τα παιδιά σας, για σοβαρό λόγο δεν μπορούν να 

συμμετέχουν στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να 

επικοινωνείτε με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό της τάξης. 

3. Η/Ο εκπαιδευτικός αφού χαιρετίσει τα παιδιά, θα κλείνει την κάμερα και 

θα ξεκινάει το μάθημα. 

4. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, αν προκύψουν τεχνικά 

προβλήματα ( αποσύνδεσης του /της εκπαιδευτικού ), παρακαλούνται τα 

παιδιά να παραμείνουν ήσυχα μέχρι ο/η εκπαιδευτικός επανέλθει στην 

ομάδα. Το σχολείο έχει προβλέψει να υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός σε 

ετοιμότητα για κάλυψη προβλημάτων.    

5. Απαγορεύεται τα παιδιά να αλλάζουν το όνομα στο προφίλ τους ή να 

κάνουν οποιεσδήποτε επεμβάσεις σε αρχεία κ.α, χωρίς την έγκριση 

του/της εκπαιδευτικού. 

6. Απαγορεύεται η  βιτεογράφηση ή ηχογράφηση του μαθήματος και των 

εκπαιδευτικών, με οποιοδήποτε μέσο. Η πράξη αυτή αποτελεί ποινικό 

αδίκημα.  

7. Είμαστε συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια και θα βοηθήσουμε όλοι 

ώστε να πάμε μπροστά αυτές τις δύσκολες μέρες. Είμαστε σίγουροι για 

τον αλληλοσεβασμό και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, 

όσων εμπλέκονται στη διαδικασία. Πιστεύουμε στα παιδιά σας και στην 

ωριμότητά τους! Θα τα καταφέρουμε.  

 

 

 


