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Σχολική Χρονιά 2020-21
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020
Επικοινωνία (6): Δοκιμαστική Σύνδεση στις ομάδες Τηλεκπαίδευσης μέσω TEAMS
την εβδομάδα 23-27 Νοεμβρίου 2020

Αγαπητές μας οικογένειες,
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών μέσωn που έχουμε στη
διάθεσή μας και στο πλαίσιο της προσπάθειας για οικοδόμηση ετοιμότητας για εφαρμογή
διαδικτυακής εξ αποστάσεως μάθησης, κατά την εβδομάδα 23-27 Νοεμβρίου, θα εφαρμόσουμε
τις πρώτες τηλεσυναντήσεις της σχολικής χρονιάς ως εξής:
Α τάξη:
Β τάξη:
Γ τάξη:

Τετάρτη 25/11, 7.00μ.μ.
Πέμπτη 26/11, 7.00μ.μ.
Πέμπτη 26/11, 7.30μ.μ.

Δ τάξη:
Ε τάξη:
Στ Τάξη:

Τρίτη 24/11, 7.00μ.μ.
Δευτέρα 23/11, 7.30μ.μ.
Δευτέρα 23/11, 7.30μ.μ.

Οι συναντήσεις θα γίνουν για κάθε τμήμα χωριστά στην
αντίστοιχη ομάδα που έχουμε δημιουργήσει. Οι συναντήσεις θα
διαρκέσουν 20-30 λεπτά και παρακαλούμε κάθε παιδί να συνδεθεί
10 λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα.
Στις τηλεσυναντήσεις θα συμμετάσχει ο/η υπεύθυνος/η
εκπαιδευτικός του τμήματος και ένας ή μία ακόμα εκπαιδευτικός
για υποστήριξη της διαδικασίας. Στη διάρκεια των τηλεσυναντήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα
βεβαιωθούν ότι όλα τα παιδιά έχουν
πρόσβαση και θα ενημερώσουν τα
παιδιά για βασικές λειτουργίες της εφαρμογής TEAMS.
Η εφαρμογή TEAMS δεν επιτρέπει στα παιδιά να
ενεργοποιήσουν τις κάμερές τους και ως εκ τούτου κανένας κίνδυνος
για έκθεση προσωπικών ή οικογενειακών δεδομένων δεν υφίσταται.
Τα παιδιά θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον/η δάσκαλο/α τους,
με εικόνα και ήχο, και μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία με
μηνύματα και ομιλία εφόσον ενεργοποιηθεί το μικρόφωνο της
συσκευής που θα χρησιμοποιούν. Είναι κατανοητό ότι η συμβολή
των οικογενειών στη διαδικασία είναι κρίσιμης σημασίας.
Για τη σύνδεση στις τηλεσυναντήσεις, χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την εφαρμογή
TEAMS στη συσκευή μας, να επιλέξουμε την ομάδα του τμήματος, π.χ. 385_Α΄2_2020-21και
ακολούθως να επιλέξουμε την επιλογή Join the Meeting.
Αγαπητοί γονείς,
Βρίσκω την ευκαιρία να αναφέρω ξανά ότι στο δύσκολο σκηνικό μέσα στο οποίο
λειτουργούμε κατά τη φετινή σχολική χρονιά, καταβάλλουμε αφοσιωμένη προσπάθεια για
υποστήριξη κάθε παιδιού τόσο εκπαιδευτικά όσο και συναισθηματικά. Στην προσπάθεια αυτή, σας
παρακαλούμε να συμβάλουμε όλοι θετικά, παρακολουθώντας τη σχολική εργασία, ενθαρρύνοντας
και υποστηρίζοντας την ενασχόληση με την κατ’ οίκον εργασία και επικοινωνώντας με το σχολείο.
Ευχόμαστε σε όλες τις οικογένειας, καλή συνέχεια!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής

