
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες

 Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 αρχίζει και στο σχολείο μας το πρόγραμμα της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας.

Αρχικά  ανακοινώνουμε  το  πρόγραμμα  μόνο  της  Δευτέρας  και  μόνο  για  την  Γ’
Λυκείου ενώ για τις υπόλοιπες ημέρες και τάξεις, θα ανακοινωθεί σταδιακά στους
μαθητές/τριες.

Γ1 Γ2 Γ3 ΩΡΕΣ link

1η ΠΑΠΑΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΠΑΠΑΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΠΑΠΑΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 08:30 - 09:30

https://minedu-gov-
gr.webex.com/meet/
adonis

2η ΛΟΓ/ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΛΟΓ/ΕΚΘΕΣΗ 09:45 - 10:45
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 11:00 - 12:00
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ

4η ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΕΠΠ 12:15 - 13:15
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ

Για  να  παρακολουθήσουν  οι  μαθητές  τα  μαθήματα  πρέπει  να  συνδεθούν  μέσω
υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου με σύνδεση στο internet (σταθερή ή Wifi).
Για την διαδραστική συμμετοχή του μαθητή, είναι καλό να υπάρχει μικρόφωνο και
κάμερα.

Βήμα  1ο  Πληκτρολογούμε  ή  ανοίγουμε  στον  φυλλομετρητή  μας  το  link
(https  ://  minedu  -  gov  -  gr  .  webex  .  com  /  meet  /  adonis )
Βήμα  2ο   1.  Συμπληρώνουμε  το  ονοματεπώνυμο  το  οποίο  δηλώνεται  από  τον
μαθητή κατά την είσοδο στην πλατφόρμα για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να τον
διακρίνει μέσα στην εικονική τάξη, να του δώσει τον λόγο κτλ.

    2. Δεν επιλέγουμε το “ Join meeting “ αλλά πατάμε στο ” Join by browser “
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Βήμα  3ο  Στην  επόμενη  σελίδα  επιλέγουμε  το  “  Join meeting “  και  δίνουμε
δικαιώματα  στο  μικρόφωνο  και  την  κάμερα.  Στη  συνέχεια  περιμένουμε  τον
διδάσκοντα να μας επιτρέψει την είσοδο στην τάξη.

Οι  μαθητές  που  δεν  έχουν  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό,  μπορούν  να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα και  από το τηλέφωνο Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με το σχολείο για να τους δοθεί ένα νούμερο
τηλεφώνου και ένας κωδικός.  Καλώντας αυτό το νούμερο (με αστική χρέωση) και
σχηματίζοντας  τον  κωδικό,  οι  μαθητές  μπορούν  να  συμμετάσχουν  στην
τηλεκπαίδευση (μόνο ακούνε). 



Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα του σχολείου για όλες 
τις εξελίξεις 

Καλή υγεία σε όλους μας 


