ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ και ενημερώνονται τακτικά σύμφωνα με τις απορίες

που προκύπτουν

Ι. ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ
1. Πώς θα γραφτώ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο;
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών εγγράφουν τα παιδιά τους στο ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο) στη διεύθυνση register.sch.gr/students
Θα σας ζητηθεί ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή. Τον αριθμό μητρώου θα τον βρείτε στον έλεγχο
εφόσον έχετε πάρει. Αν δεν τον έχετε, στείλτε μήνυμα στο Messenger ή στο Instagram του σχολείου να
σας τον στείλουμε
2. Γράφτηκα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Τώρα τι κάνω;
To επόμενο βήμα είναι να εισέλθετε στην πλατφόρμα eclass.sch.gr με το user name και το password
που αποκτήσατε κατά την εγγραφή σας στο ΠΣΔ, και να γραφτείτε στα μαθήματα των καθηγητών
σας
Υπάρχουν 3 περιπτώσεις:
Α) Το μάθημα να είναι ανοιχτό (εικονίδιο ανοιχτό λουκέτο). Δεν χρειάζεται εγγραφή.
Β) Το μάθημα είναι κλειστό και απαιτεί απλή εγγραφή (εικονίδιο με λουκέτο με μολύβι).Πατήστε στο
κουτάκι δίπλα από το μάθημα και έχετε γραφτεί στο μάθημα
Γ) Το μάθημα είναι κλειστό και απαιτεί αίτηση εγγραφής (εικονίδιο με λουκέτο χωρίς μολύβι). Κάντε κλικ
στον τίτλο του μαθήματος και στη συνέχεια να υποβάλετε αίτημα εγγραφής αναγράφοντας στο
πλαίσιο κειμένου ένα κείμενο (πχ γειά σας παρακαλώ να με γράψετε στο μάθημα). Σε αυτή την
περίπτωση η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί όταν ο καθηγητής δεχτεί το αίτημά σας και
κάνει ΑΠΟΔΟΧΗ
3. Γράφτηκα στα μαθήματα. Που θα δω το υλικό;
Το υλικό κάθε μαθήματος θα το βρείτε αν πατήσετε στο μενού αριστερά την επιλογή ΕΓΓΡΑΦΑ ή
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ή ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τον καθηγητή μου και αυτός με μένα;
α τρόπος: Αφού μπείτε σε ένα μάθημα, στο μενού ΜΗΝΥΜΑΤΑ μπορούν οι μαθητές να στείλουν
μηνύματα στους καθηγητές
β τρόπος: Ο καθηγητής μπορεί να στείλει και μια ανακοίνωση από το μενού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του
μαθήματος.
γ τρόπος: Ο καθηγητής μπορεί να γράψει κάποιες οδηγίες στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του μαθήματος
δ τρόπος: Καθηγητές και μαθητές, πατώντας το εικονίδιο με το ανθρωπάκι (Εγγεγραμμένοι χρήστες)
μπορούν να δουν μια λίστα με όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Κάτω από το όνομα του κάθε
χρήστη εμφανίζεται το email του και να στείλουν μήνυμα μεταξύ τους.
5. Είμαι καθηγητής. Πως μπορώ να στείλω ένα μήνυμα να ενημερώσω τους μαθητές μου για κάτι?
5. Μπορώ να ειδοποιούμαι και μέσω email?
Με την εγγραφή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχετε αποκτήσει αυτόματα και έναν νέο
λογαριασμό email . Αν πχ το όνομα χρήστη (username) σας είναι a123456 τότε το mail σας είναι
a123456@sch.gr και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από τη σελίδα webmail.sch.gr
Να ελέγχετε τακτικά το Mail σας για τυχόν μηνύματα από τους καθηγητές σας
Αν οι καθηγητές σας στείλουν μήνυμα προς όλους τους μαθητές μιας ηλεκτρονικής τάξης μέσα από το
eclass, τότε για να διαβάσετε τα μηνύματά τους υπάρχουν δυο τρόποι:
Α) να μπείτε στο eclass.sch.gr και να πάτε στο μενού ΜΗΝΥΜΑΤΑ για κάθε μάθημα που έχετε γραφτεί.
Β) Να μπείτε στη διεύθυνση webmail.sch.gr με τα στοιχεία σας με τα οποία γραφτήκατε και να
διαβάσετε τα μηνύματα. Τα μηνύματα των καθηγητών σας που στέλνονται από το eclass στέλνονται
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ στο παραπάνω email.
Η διευκόλυνση με το email είναι ότι στο mail θα δείτε ΟΛΑ τα μηνύματα των καθηγητών ας από ΟΛΑ τα
μαθήματα, ενώ στο eclass πρέπει να μπαίνετε σε ένα ένα ξεχωριστά τα μαθήματα
6. Πως απαντάω στις ασκήσεις;
Ο κάθε καθηγητής ορίζει πως θέλει να του απαντάτε. Ενημερωτικά, στο μενού ΕΡΓΑΣΙΕΣ μπορείτε να
απαντήσετε στις εργασίες ή να επισυνάψετε αρχείο Μπορείτε να σκανάρετε ή να βγάλετε φωτογραφία
με το κινητό σας την εργασία σας και να την επισυνάψετε και να κάνετε ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7. Πως θα συνδεθώ για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με Webex με κάμερα;
Πρέπει να έχω κάμερα;
Κάθε καθηγητής διαθέτει ένα link με το οποίο συνδέεστε στην ηλεκτρονική του τάξη.
To link είναι της μορφής https://minedu-secondary.webex.com/meet/Ονομα Καθηγητή.
Πατήστε πάνω στο Link του καθηγητή. Θα οδηγηθείτε στην ηλεκτρονική του τάξη. Θα σας ζητηθεί να
γράψετε ένα όνομα. ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ.
Αν μπαίνετε από υπολογιστή , θα σας ζητηθεί αν επιθυμείτε να πείτε μέσω App (εφόσον την έχετε
κατεβάσει και εγκαταστήσει στον υπολογιστη σας), ή να συνεχίσετε μέσω browser.
Αν μπαίνετε από κινητό ή tablet πρέπει να κατεβάσετε το Cisco Webex app
Πατήστε ΟΚ και συνδεθήκατε με την ηλεκτρονική τάξη του καθηγητή! Αυτό ήταν.
Δείτε και το σχετικό video
To WEBEX δεν απαιτεί εγγραφή, ούτε username ούτε password ούτε mail ούτε τίποτα! Απλά γράφετε
το link του καθηγητή και συνδεθήκατε μαζί του (εφόσον έχει συνδεθεί αυτός πρώτος)
Για να συνδεθείτε θα πρέπει να έχει συνδεθεί πρώτα ο καθηγητής και να έχει ξεκινήσει
μάθημα, αλλιώς δεν έχει νόημα να πατάτε πάνω στο Link
Κάθε καθηγητής έχει τη δική του διεύθυνση στο webex. Σε κάθε διάλειμμα αποσυνδέεστε από το
δωμάτιο του καθηγητή και εισέρχεστε στον επόμενο
ΔΕΝ απαιτείται να έχετε κάμερα συνδεδεμένη για να χρησιμοποιήσετε το WEBEX.
8. Που θα βρω το link του καθηγητή για το WEBEX?
Κάθε καθηγητής επιλέγει τον τρόπο που θεωρεί πιο πρόσφορο να σας ενημερώσει. Μπορεί να σας το
γράψει στον πίνακα στο σχολείο. Μια συνηθισμένη τακτική, αλλά δεν ακολουθείται απαραίτητα από
όλους, είναι το link της ηλεκτρονικής τάξης κάθε καθηγητή (webex link), να υπάρχει στην περιγραφή
του κάθε μαθήματος στο eclass.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στον καθηγητή σας μέσα από το eclass και να
επικοινωνήσετε μαζί του για να σας το πει. Αν πάλι δεν τον βρίσκετε στείλτε mail στο σχολείο στο
2lykanli@sch.gr ή τηλεφωνήστε στο σχολείο στο 210-2473713 & 210-2474699.
Προτείνεται να το σημειώσετε (είτε ως bookmark στα αγαπημένα, ή σε ένα κομμάτι χαρτί),
ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να συνδέεστε στο eclass ώστε να βρείτε το link της
ηλεκτρονικής τάξης του καθηγητή. Το eclass ενδέχεται να μην λειτουργεί κάποιες ώρες λόγω
φόρτου συνδέσεων και έτσι να μην μπορείτε να μπείτε.
9. Πως θα ξέρω πότε θα έχω μάθημα;
Οι μέρες και οι ώρες των ηλεκτρονικών συναντήσεων (webex) είναι οι ίδιες με το ωρολόγιο
πρόγραμμα του σχολείου.
10. Δεν έχω Internet ούτε υπολογιστή, ούτε κινητό. Τι θα κάνω;
Μπορείτε να παρακολουθήσετε (να ακούσετε) το μάθημα από το σταθερό ή το κινητό σας τηλέφωνο
χωρίς χρέωση.
Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ 1 Καλέστε από το σταθερό στο 21 1990 2394
ΒΗΜΑ 2 Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το room ID και στη συνέχεια το #.
Για να βρείτε το roomID πηγαίνετε στο μενού Meeting/Meeting Information και στο πεδίο Access Code.
Αν έχετε μπει με browser και όχι με Cisco App, πατήστε στο εικονίδιο με το γράμμα i μέσα σε κυκλάκι
που βρίσκεται πάνω αριστερά στην οθόνη.
Εναλλακτικά ρωτήστε τον καθηγητής σας να σας τον πει
ΒΗΜΑ 3 Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το account ID. Απλά πατήστε άλλη μια φορά το #
Πλέον μπορείτε να ακούτε τη συνομιλία του μαθήματος από το σταθερό σας τηλέφωνο.
Όταν θα μιλάτε από σταθερό, κλείστε τον ήχο από τον υπολογιστή σας
Αν θέλετε να κλείνετε και να ανοίγετε (mute/unmute) το «μικρόφωνό σας» (δηλαδή το ακουστικό του
τηλεφώνου) πατήστε *6

11. Πως αλλάζω τον κωδικό μου;
Για να αλλάξετε τον κωδικό σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, θα πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία
σας στη σελίδα sch.gr
Πάνω δεξιά υπάρχει η επιλογή «αλλαγή κωδικού πρόσβασης»
12. Ξέχασα τον κωδικό μου. Τι κάνω;
Στην οθόνη σύνδεσης πατήστε «Ξέχασα τον κωδικό μου». Ο κωδικός σας θα σας σταλεί στο email που
δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο ΠΣΔ. Εναλλακτικά στείλτε μήνυμα στην κ. Ψαρρά να σας ορίσει
έναν νέο κωδικό
13. Ενώ βάζω τα σωστά στοιχεία στο eclass δεν με συνδέει και μου βγάζει ένα μήνυμα «Η
Υπηρεσία πιστοποίησης, δεν μπορεί να επεξεργαστεί το αίτημά σας….» Τι κάνω?
Δοκιμάστε να συνδεθείτε αργότερα ξανά. Μπορεί να οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα του eclass.
Διαγράψτε τα cookies και το history από τον browser και δοκιμάστε ξανά
Εναλλακτικά, αν συνδέεσετε από κινητό κλείστε το wi-fi και δοκιμάστε να συνδεθείτε με χρήση
δεδομένων MB . Αν συνδέεστε σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον router του παρόχου σας ο οποίος
μπλοκάρει την πρόσβαση στο eclass. Δοκιμάστε να συνδεθείτε από γειτονικό σπίτι συεγγενή ή με χρήση
MB
14. Δεν μπόρεσα να μπω στο μάθημα για τεχνικό λόγο – Δεν καταφέρνω να συνδεθώ ποτέΔεν έχω internet δεν έχω υπολογιστή, δεν έχω κινητό, δεν έχω τηλέφωνο, δεν έχω ρεύμα
Ενημερώστε τον καθηγητή του μαθήματος στέλνοντάς του μήνυμα μέσα από το eclass ή άλλον τρόπο
που σας έχει υποδείξει και mail στη Διεύθυνση του σχολείου για να ενημερωθεί η Διεύθυνση
στο mail:2lykanli@sch.gr ή τηλεφωνικώς στο 210-2473713 & 2102474699 αναφέροντας:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ, ΤΜΗΜΑ , ΜΑΘΗΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ και τον λόγο για τον
οποίο απουσιάσατε
ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ή ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΧΡΟΝΟΒΟΡΟ. ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΑΣ ΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

15. Δεν βρίσκω το μάθημα του καθηγητή στο eclass. Δεν γνωρίζω ούτε την διεύθυνσή του
στο webex και έχω μάθημα την άλλη μέρα. Τι να κάνω? θα πάρω απουσία?
Στείλτε mail στη Διεύθυνση του σχολείου στο mail:2lykanli@sch.gr ή πάρτε τηλέφωνο στο 2102473713 & 210-2474699 και ενημερώστε σχετικά
16. Έχω μπερδευτεί. Ποια η διαφορά του eclass και του webex?
Δεν έχει καμία σχέση το eclass με το webex! Δεν χρειάζεσαι το eclass για να μπεις στο webex ούτε το
webex για να μπεις στο eclass.
Το eclass είναι μια πλατφόρμα όπου βρίσκεις το υλικό του κάθε μαθήματος, ενώ μπορείς να επικοινωνείς
και με τους καθηγητές σου μέσα από αυτό και να διαβάζεις ανακοινώσεις των καθηγητών για το μάθημα
Το webex είναι για online μάθημα μέσω κάμερας και ήχου σε πραγματικό χρόνο
17. Μπήκα για μάθημα στο webex αλλά δεν μπήκε ο καθηγητής. Τι κάνω; θα πάρω απουσία;
Και οι καθηγητές αντιμετωπίζουν τα ίδια τεχνικά προβλήματα όπως και εσείς. Ενδέχεται και ο καθηγητής
να μην μπορεί να συνδεθεί
Στείλτε μήνυμα στον καθηγητή στο eclass και mail ή τηλέφωνο στο σχολείο
mail: 2lykanli@sch.gr
210-2473713 & 210-2474699
************************************************************
ΙΙ. ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
1. Πως δημιουργώ μάθημα στο eclass; Τι πρέπει να προσέξω;
Πατώντας Δημιουργία Μαθήματος. Προσοχή χρειάζεται στον χαρακτηρισμό του μαθήματος. Υπάρχουν οι
εξής περιπτώσεις χαρακτηρισμού:

Α) Το μάθημα να είναι ανοιχτό (εικονίδιο ανοιχτό λουκέτο). Οποιοσδήποτε στον κόσμο έχει
πρόσβαση στο υλικό. Β) Το μάθημα είναι κλειστό και απαιτεί απλή εγγραφή (εικονίδιο με λουκέτο με
μολύβι).Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης του ΠΣΔ στην Ελλάδα έχει πρόσβαση στο υλικό.
Γ) Το μάθημα είναι κλειστό και απαιτεί αίτηση εγγραφής (εικονίδιο με λουκέτο χωρίς μολύβι). Μόνο
όσους έχετε κάνει εσείς αποδοχή μπορούν να δουν το υλικό σας. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε
αιτήματα εγγραφής από τους μαθητές και πρέπει να κάνετε ΑΠΟΔΟΧΗ.
Έχετε και εσείς την δυνατότητα να εγγράψετε μαθητές στο μάθημά σας, χωρίς να σας έχουν
στείλει αίτημα εγγραφής. Αρκεί να γνωρίζετε το username τους. Στείλτε μήνυμα στον
υπεύθυνο που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των μαθητών να σας πει τα usernames των
μαθητών των τμημάτων σας
2. Πως ανεβάζω υλικό στο eclass?
Υλικό μπορεί να ανέβει στα ΕΓΓΡΑΦΑ στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ενώ υπάρχει και η επιλογή ΑΣΚΗΣΕΙΣ όπου δύναται
να κατασκευαστούν ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να
απαντήσει επισυνάπτοντας αρχείο ή με κείμενο, να βαθμολογήσετε την εργασία κλπ
3. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τους μαθητές μου για να τους ενημερώσω για κάτι;
α. στο eclass μέσα από την επιλογή ΜΗΝΥΜΑΤΑ μπορείτε να στείλετε μήνυμα προς όλους τους
εγγεγραμμένους μαθητές του μαθήματος. Επίσης στο Χαρτοφυλάκιο/ΜΗΝΥΜΑΤΑ βλέπετε ΟΛΑ τα
μηνύματά σας συγκεντρωτικά από όλα σας τα μαθήματα
β. στο eclass μέσα από την επιλογή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
γ. στην περιγραφή του κάθε μαθήματος μπορείτε να γράψετε το κείμενο που θέλετε
Στη περίπτωση αυτή να στέλνετε το ακριβές μήνυμα της ανακοίνωσής σας (ώστε να γίνεται απλά
copy/paste) με τους παρακάτω τρόπους:
– στο email του σχολείου mail: 2lykanli@sch.gr αναγράφοντας ως θέμα «ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE»
– στο προσωπικό μου dmouratidi@hotmail.com αναγράφοντας ως θέμα «ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE»
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΛΑΘΟΣ. ΜΟΝΟ
ΓΡΑΠΤΑ
4. Πως θα κάνω σύγχρονη διδασκαλία (Webex);
Από το σχολικό έτος 2020-2021, οι καθηγητές θα πρέπει να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό στο webex
ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση webex.sch.gr ή εδώ
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα βρείτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της τάξης σας τον οποίο πρέπει να
κοινοποιήσετε στους μαθητές σας με όποιον τρόπο θεωρείτε εσείς πιο πρόσφορο. Μπορείτε να τον
ανακοινώσετε στην τάξη σας. Μια καλή τακτική, είναι το link της ηλεκτρονικής τάξης κάθε καθηγητή
(webex link), να υπάρχει στην περιγραφή του κάθε μαθήματός σας στο eclass. Σε κάθε περίπτωση
συστήστε στους μαθητές σας να τον σημειώσουν σε ένα χαρτί, ώστε να μην χρειάζονται να εισέρχονται
στο eclass κάθε φορά, το οποίο μπορεί και να μην λειτουργεί λόγω φόρτου εργασίας
Δείτε και τον οδηγό χρήσης webex για καθηγητές. Μικρός-Οδηγός-Webex-για-εκπαιδευτικούς
ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΑΊΝΟΥΝ ΜΕ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ.
5. Δημιούργησα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες. Πως ξεκινάω να κάνω μάθημα;
Συνδέεστε εδώ: https://minedu-secondary.webex.com/
Επιλέγετε Sign In και βάζετε το email που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που δηλώσατε στην
δημιουργία λογαριασμού webex
Συμπληρώνετε το username και password που έχετε στο ΠΣΔ
Επιλέγετε Start a Meeting
Επιλέγετε Άνοιγμα Cisco Webex Meeting
Επιλέγετε Start Meeting
Αυτό ήταν! Πάνω δεξιά θα δέχεστε κλήσεις μαθητών τους οποίους θα πρέπει να κάνετε αποδοχή.
6. Ποιές ώρες κάνω μάθημα;
Οι μέρες και οι ώρες των ηλεκτρονικών συναντήσεων είναι οι ίδιες με το ωρολόγιο πρόγραμμα του
σχολείου.

7. O μαθητής μου δεν έχει Internet ούτε υπολογιστή ούτε κινητό. Πως μπορεί να
παρακολουθήσει;
Έχουν γραφεί οδηγίες πιο πάνω (στην ενότητα για τον Μαθητή) για το τι πρέπει να κάνει ο μαθητής. Ο
καθηγητής από την πλευρά του θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον μαθητή το meeting number που θα
πρέπει ο μαθητής να πληκτρολογήσει στη συσκευή του τηλεφώνου του όταν του ζητηθεί. Το meeting
number θα το βρείτε στο μενού Meeting Info. Εκεί βρίσκεται και το τηλέφωνο που θα πρέπει να καλέσει
ο μαθητής από το σταθερό του.
Στη περίπτωση αυτή ο μαθητής εμφανίζεται με την ονομασία Call-in User. Μπορείτε με δεξί click να
αλλάξετε την ονομασία αφού επιβεβαιωθείτε για την ταυτότητά του
8. Πως θα ενημερώνομαι γενικά τώρα που το σχολείο είναι κλειστό;
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ :

1. ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ MAIL.

2. ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ eclass.sch.gr

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΜΑΘΗΤΗΣ) ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ
7. Δεν έχω υπολογιστή, ούτε inetrnet. Πως θα κάνω μάθημα?
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείο σε αυτή τη περίπτωση ο καθηγητής πρέπει να πάει στο
σχολείο και να κάνει το μάθημα από τους υπολογιστές του σχολείου
III TROUBLESHOOTING
1. Έχω πρόβλημα με τον ήχο. Ενώ ακούω τους άλλους, δεν με ακούν αυτοί
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σας στον ήχο (Audio Settings) είναι όπως στην εικόνα

ΙV ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ eclass
VIDEO ΧΡΗΣΗΣ WEBEX
http://polymeris.blogspot.com/
video Σύνδεση και εγγραφή σε μάθημα
video Αποστολή εργασιών
Μαθαίνουμε στο σπίτι (Υπουργείο Παιδείας)

Οδηγίες Υπουργείου (Ερώτηση/Απάντηση)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

