Ενημέρωση για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας τις ερχόμενες
ημέρες, θα πραγματοποιηθεί τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση.
• Για τη Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε εξέλιξη βρίσκονται οι
απαραίτητες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Για τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθήσουν, σε δεύτερο χρόνο, οι
μαθητές, θα ενημερωθείτε με νέες οδηγίες, τόσο από τις ανακοινώσεις της
ιστοσελίδας μας όσο και με e-mail.
• Όσον αφορά την Ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, λόγω της
υπερφόρτωσης του δικτύου, η διαδικασία εγγραφής των μαθητών στην
πλατφόρμα, της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (https://eme.edu.gr/ ), καθυστερεί πάρα πολύ. Καθημερινά, γίνονται προσπάθειες από
το σύλλογο καθηγητών, με σκοπό να ενσωματωθούν οι μαθητές στα ψηφιακά
τους τμήματα (κυψέλες).
Οδηγίες για την συμμετοχή των μαθητών στην ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση.
Βήμα 1: Εγγραφή του μαθητή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΠΣΔ και δημιουργία
προσωπικού λογαριασμού.
Βήμα 2: Είσοδος του μαθητή στην πλατφόρμα e-me (https://e-me.edu.gr/) με χρήση
των κωδικών του ΠΣΔ (Βήμα 1ο). Το συγκεκριμένο βήμα είναι απαραίτητο για την
συμμετοχή των μαθητών στην κυψέλη των καθηγητών.
Βήμα 3: Αποδοχή πρόσκλησης των καθηγητών για συμμετοχή στην κυψέλη, από
τους μαθητές. Ειδοποίηση για οποιαδήποτε πρόσκληση σε κάποια κυψέλη θα βρείτε
στο επάνω δεξιά μέρος της πλατφόρμα e-me, με μορφή καμπάνας
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
• Για όλους τους μαθητές που έχουν ήδη μπει (login) στην πλατφόρμα e-me, οι
καθηγητές έχουν στείλει αίτημα πρόσκλησης. Το επόμενο βήμα, από πλευράς
μαθητών, είναι να αποδεχτούν το αίτημα.
• Για τους μαθητές που δεν έχουν μπει (login) στην πλατφόρμα, προκειμένου
να ενταχθούν και αυτοί, πρέπει να συνδεθούν τουλάχιστον μία φορά στην
πλατφόρμα e-me (https://e-me.edu.gr/) (Βήμα 2)
• Οι μαθητές να ελέγξουν τη δραστηριότητα στην κυψέλη τους «Τοίχος» καθώς
καθηγητές έχουν αναρτήσει ανακοινώσεις.

Παρακαλώ καθημερινά να ελέγχετε τη δραστηριότητα του
προσωπικού σας email και της ιστοσελίδας του σχολείου μας.

