
Οδηγίες … για την εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

Καλή δύναμη και επιτυχία σε όλους σας. 

Η διαδικασία συμμετοχής των μαθητών/τριων στις ψηφιακές τάξεις είναι απλή. 

Βήματα 

1.  Στο πρόγραμμα του σχολείου θα βρείτε το σύνδεσμο (url) ψηφιακής τάξης για 
κάθε καθηγητή σας. 

2.  Οι μαθητές/τριες ακολουθούν το σύνδεσμο της ψηφιακής τάξης που υπάρχει στο 
πρόγραμμα και την πρώτη φορά θα τους ζητηθεί να εγκαταστήσουν την εφαρμογή 
webex.  

3. Επιλέγουν Join Meeting και πληκτρολογούν το πραγματικό τους όνομα (με 
ελληνικούς χαρακτήρες) και το email σύνδεσης (το οποίο προτείνουμε να είναι του 
ΠΣΔ) …. Μας επέτρεψαν τελικά να χρησιμοποιήσουμε και οποιοδήποτε άλλο 
email … όμως προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί email του ΠΣΔ (π.χ.  xxxxx@sch.gr) 
ώστε να έχετε πρόσβαση και σε άλλες πλατφόρμες και εργαλεία του Υπουργείου 
Παιδείας.  

4. Οι μαθητές/τριες θα συνδεθούν –σύμφωνα με το πρόγραμμα**- με τη ψηφιακή τάξη 
του εκπαιδευτικού και αυτός θα τους ενημερώσει αναλυτικά για τη χρήση της 
ψηφιακής πλατφόρμας. 

5. Απαιτείται να υπάρχει Η/Υ (laptop κ.α.), κάμερα, μικρόφωνο και σύνδεση στο 
internet. Προσοχή: αν δεν υπάρχει μικρόφωνο και κάμερα δεν πειράζει … θα 
παρακολουθείτε απλά δεν θα μπορείτε να ρωτάτε ή να σας βλέπουμε. 

6. Με το που θα συνδεθείτε στην ψηφιακή τάξη θα σας εξηγήσει ο καθηγητής/τριά σας 
πως λειτουργεί η τάξη. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει λόγω της διαδραστικότητας 
που έχει η πλατφόρμα. 

7. Βοηθήστε τους καθηγητές. 
8. Οι καθηγητές σας έχουν το δικαίωνα να κλείσουν τα μικρόφωνά σας, την κάμερά σας, 

να σας βγάλουν εκτός τάξης ή να σας πετάξουν έξω από την πλατφόρμα. 

Διευκρινήσεις: 

• Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα καλείτε στην ώρα του προγράμματος το σύνδεσμο του 
καθηγητή και θα περιμένετε να σας “βάλει” στην τάξη σας. 

• ** το πρόγραμμα θα το βρείτε στη σελίδα του σχολείου, συγκεκριμένα εδώ: 
https://1epaldramas.gr/eks-apostaseos-ekpaidefsi/programma-sygxronis-didaskalias 

• Δεν απαιτείται email στο ΠΣΔ αλλά το  email που έχετε ήδη 
 
Από τη Διεύθυνση 
 
Σαλής Αναστάσιος 

mailto:xxxxx@sch.gr
https://1epaldramas.gr/eks-apostaseos-ekpaidefsi/programma-sygxronis-didaskalias

