2019-2020

Επικοινωνία (30):
Αξιοποίηση TEAMS για εξ αποστάσεως παιδαγωγική
υποστήριξη με τηλεσυναντήσεις
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

Αγαπητές οικογένειες των μαθητών και μαθητριών μας, Χριστός Ανέστη! Καλή Πρωτομαγιά!
Ευχόμαστε για όλες και όλους, πρώτα να είμαστε υγιείς και σύντομα να συναντηθούμε ξανά
στο αγαπημένο μας σχολείο ώστε τα παιδιά να χαίρονται μαζί τη μάθηση στις αίθουσες διδασκαλίας!
Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, εφαρμόζουμε καθημερινό πρόγραμμα τηλεσυναντήσεων
μέσω της εφαρμογής TEAMS. Ταυτόχρονα, διατηρούμε σε προτεραιότητα την επικοινωνία με κάθε
οικογένεια, την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα και την παροχή εξατομικευμένης
στήριξης. Αρχικά, το πρόγραμμα τηλεσυναντήσεων, σε δοκιμαστική φάση, θα εφαρμοστεί ως εξής:
Α μέχρι Δ τάξεις: Η εφαρμογή συναντήσεων τηλεκπαίδευσης (Α - Δ), θα γίνεται καθημερινά
σε σταθερή ώρα - διαφορετική για κάθε τμήμα - για να διευκολυνθεί η αξιοποίηση των συσκευών από
όλα τα παιδιά κάθε οικογένειας και για μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε περισσότερες
συναντήσεις.
Α1: 9.00π.μ.
Α2: 9.00π.μ.
Α3: 9.00π.μ.

Β1: 10.00π.μ.
Β2: 10.00π.μ.
Β3: 10.00π.μ.

Γ1: 10.30π.μ.
Γ2: 11.30π.μ.
Γ3: 11.00π.μ.

Δ1: 11.00π.μ.
Δ2: 11.00π.μ.
Δ3: 09.30π.μ.

Όλες οι συναντήσεις θα διαρκούν μέχρι 30 λεπτά και βασικός τους σκοπός θα είναι: ο
συντονισμός εργασιών που ανατέθηκαν, η επίλυση αποριών και η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης.
Η συμμετοχή γίνεται με τη συγκατάθεση των γονέων και απαιτείται φυσική παρουσία ενήλικα
κατά τις τηλεσυναντήσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες του σχολείου. Μπορούμε να επιλέξουμε μια
συσκευή (Η/Υ, Tablet, SmartPhone) όπου να μην υπάρχει ενεργοποιημένος άλλος λογαριασμός
TEAMS. Σε περίπτωση που τα παιδιά της οικογένειας θα μοιράζονται την ίδια συσκευή θα πρέπει να
γίνεται αποσύνδεση (LOGOUT) πριν από κάθε νέα σύνδεση με TEAMS. Γονείς, με λογαριασμό
TEAMS για εκπαιδευτικούς ΥΠΠΑΝ να αποφύγουν τη σύνδεση μέσω των λογαριασμών αυτών.
Η σύνδεση στις τάξεις Α-Δ θα γίνεται μέσω ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (LINK) που θα αποσταλεί σε κάθε
οικογένεια μέσω email και sms. Ο ίδιος σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται σε όλες τις συναντήσεις αλλά
είναι διαφορετικός για κάθε τμήμα. Στην ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί οδηγίες στο αρχείο ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TEAMS Α-Δ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΛΕΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α-Δ.
Για ενεργοποίηση της διαδικασίας είναι αναγκαία η συμπλήρωση ενός πολύ σύντομου
ερωτηματολογίου https://forms.gle/1Z7nHk5jLASc1Css9, από τους γονείς κάθε παιδιού των
τάξεων Α έως Δ το συντομότερο δυνατό – σήμερα Παρασκευή 1η Μαΐου. Το ερωτηματολόγιο
συμπληρώνεται σε μόνο 3 λεπτά και θα αποσταλεί και με sms.
Ε και Στ τάξεις: Η εφαρμογή συναντήσεων τηλεκπαίδευσης (Ε και Στ) θα γίνεται καθημερινά
12.00μμ - 1.30μμ. σύμφωνα με πρόγραμμα. Τα παιδιά χρειάζεται, οπωσδήποτε, να παρακολουθούν το
‘Calendar’ (ημερολόγιο) για τη σύνδεσή τους και τον ‘τοίχο’ του τμήματος στο TEAMS, όπως τους
έχει εξηγηθεί από τους/ις δασκάλους/ες τους. Κάθε παιδί ανήκει στην ομάδα του τμήματός του ( πχ
385_Ε1). Ταυτόχρονα, ανήκει και σε διαφορετική ομάδα για κάθε ειδικό μάθημα (πχ 385_Ε’1_Ιστορία)
και γι αυτό είναι αναγκαία η παρακολούθηση του Calendar. Στην ιστοσελίδα, κάτω από τον
σύνδεσμο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, αναρτήθηκε το πρόγραμμα για το 15ήμερο 4-15 Μαΐου 2020.
Σας μεταφέρω την αγάπη και τις ευχές όλων μας με την παράκληση να τις μεταφέρετε και στα
παιδιά!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
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