
Μήνυμα προς Γονείς και Κηδεμόνες Γυμνασίου Τυμπακίου 

Τετάρτη, 25.03.2020 και ώρα 22:00 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ για τη 
συγκινητική προσπάθεια σας να βοηθήσετε τα παιδιά σας, τους μαθητές μας, να 
διατηρήσουν την επαφή τους με το σχολείο μέσω των εξ αποστάσεως  
μαθημάτων. Tα 2/3 των μαθητών μας, πάνω από 200 μαθητές έχουν ήδη 
εγγραφεί  στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) από εσάς, 
τους γονείς τους.  

Αν αυτή η πανδημία που μαστίζει σήμερα ολόκληρη την υφήλιο  γινόταν 
όταν εγώ, ή εσείς οι γονείς των μαθητών μας, πηγαίναμε στο γυμνάσιο απλώς τα 
σχολεία θα ήταν κλειστά! Όμως τώρα, που ολοκληρώνουμε τη δεύτερη δεκαετία 
του 21ου αιώνα, θεωρείται σχεδόν ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε τεχνολογικά εργαλεία – τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - για να μειώσουμε τις μαθησιακές απώλειες.  

Αν κάποιος από εσάς κάνει χρήση skype, ας μας στείλει στο email του 
σχολείου  το Όνομα μαθητή, το τμήμα, το Όνομα Skype και το email με το οποίο 
δημιουργήθηκε ο λογαριασμός (βρίσκεται στο Ρυθμίσεις – Λογαριασμός και Προφίλ). 
Έτσι θα έχουμε έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, εκτός του σχολικού δικτύου 
το οποίο αυτές τις μέρες είναι υπερφορτωμένο.  

Όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων εργαζόμαστε πολλές ώρες 
καθημερινά, έως τις πρώτες πρωινές (τότε το ΠΣΔ ανταποκρίνεται καλύτερα) 
προκειμένου να ετοιμάσουμε ηλεκτρονικό υλικό και να το θέσουμε στη διάθεση των 
μαθητών μας.  Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες τηλεδιασκέψεις - μέσω Skype - μεταξύ 
μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας (σε συνεδρίες ΕΔΕΑΥ και στην 
παράλληλη στήριξη). Η προσπάθεια συνεχίζεται! 

 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, έχουμε ετοιμάσει ικανοποιητικό (σε όγκο 
και ποιότητα) υλικό το οποίο θα είναι στη διάθεση των μαθητών μας από αύριο το 
πρωί στις 9:00. Όλο το βράδυ έως και αύριο το πρωί θα συνεχίζεται η επεξεργασία 
του εκπαιδευτικού υλικού από τους διδάσκοντες. Η ολοήμερη, αλλά ακόμα και 
μεταμεσονύχτια δουλειά ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα και θα συνεχίζεται μέχρι την 
επιστροφή των μαθητών μας στα θρανία. 

 Σας παρακαλώ γονείς και μαθητές να συνδέεστε αργά το βράδυ ή νωρίς το 
πρωί προκειμένου να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό στον υπολογιστή σας και να 
μπορέσει από εκεί ο μαθητής να το μελετήσει την ώρα που βολεύει τον ίδιο ή την 
ώρα που έχει προβλέψει ο οικογενειακός σας προγραμματισμός. Έτσι τις ώρες 
αιχμής, αφήνουμε τους πόρους του δικτύου ελεύθερους προς χρήση των μαθητών της 
Γ΄ Λυκείου. Μετά την μελέτη και εφόσον απαιτούν οι οδηγίες του διδάσκοντα, ο 
μαθητής θα κάνει την εργασία του σε μια κόλα χαρτί. Καλό είναι αν μπορεί να 
περάσει την εργασία αυτή σένα κειμενογράφο (πχ word). Αν δεν είναι αυτό εφικτό, 
ας σαρώσει το χαρτί (χρήση scanner) ή ας το βγάλει προσεκτικά μια ευκρινή 
φωτογραφία, την οποία θα μεταφέρει από το κινητό στον Η/Υ και θα την 



αποθηκεύσει με χρήση του ονόματός του, του τμήματός του, και του αριθμού του 
μαθήματος π.χ. Λαμπράκης_Β1_Μαθ3.jpg, ή Στρατάκης_Γ4_Μαθ5.docx. Στη 
συνέχεια το αρχείο αυτό θα το επισυνάψει στο email του, του ΠΣΔ , το οποίο έλαβε 
με την εγγραφή που κάνατε στη πλατφόρμα και θα το στείλει (μαζί με τα σχόλια και 
τις απορίες του) στο email που ο διδάσκων έχει βάλει στις σημειώσεις του. Ο 
διδάσκων θα απαντήσει σε ένα – ένα μαθητή εξηγώντας τα τυχόν λάθη και 
παρέχοντας ανατροφοδότηση. Αυτό θα γίνεται σε κάθε διαδικτυακή διδακτική ώρα. 

  Αυτό που σας περιέγραψα πιο πάνω είναι η «ασύγχρονη» εκπαίδευση, η οποία 
θα συνεχιστεί μέχρι οι μαθητές να επιστέψουν στα θρανία. Παράλληλα, προβλέπετε 
ότι θα ξεκινήσει και για τα Γυμνάσια η «σύγχρονη», σε πραγματικό χρόνο 
εκπαίδευση. Αυτό θα συμβεί όταν το υπουργείο δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή 
τηλεδιάσκεψης για εκπαιδευτικά ιδρύματα WebEx (Cisco Webex) και για τα Γυμνάσια 
της χώρας. Προς το παρόν εξυπηρετούνται (όπως είναι απόλυτα λογικό και αποδεκτό 
από όλους μας) μόνο τα Λύκεια.  

 Όταν θα ξεκινήσει η «σύγχρονη» εκπαίδευση (μέσω webex) και για εμάς, θα 
σας ανακοινωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα για την, σε πραγματικό χρόνο, 
τηλεδιδασκαλία.          

   Από αύριο το πρωί, λοιπόν, στις 9:00 μπορείτε να επισκέπτεστε την 
πλατφόρμα του σχολικού δικτύου “Ηλεκτρονική Τάξη” (e-class) και να βρείτε τα 
μαθήματα του σχολείου μας πατώντας τον πιο κάτω υπερσύνδεσμο: 

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=3106 

Ή διαφορετικά, πηγαίνοντας στο   https://eclass.sch.gr/   και μετά επιλέγοντας: 

 

 Ηλεκτρονικά μαθήματα υπάρχουν αναρτημένα και στην πλατφόρμα «e-me» 
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (  https://e-me.edu.gr/  ).   

Και εκεί θα εισέρχεστε με το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης όπως και στο e-
class.   

 Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, οι μαθητές μας θα μπορούν να συνδεθούν στην κεντρική 
σελίδα του ΠΣΔ:    https://www.sch.gr/ . 

 Πιστεύω ότι βγαίνοντας από αυτή την κρίση θα είμαστε όλοι μικροί και μεγάλοι πιο 
ώριμοι και πιο σοφοί!  

 

Με εκτίμηση, 

Αλέξανδρος Καμπαναράκης  
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