
Αγαπητοί γονείς/μαθητές,

Το Γενικό Λύκειο Αβδήρων ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του υπουργείου
παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία
που  ενεργοποίησε  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις. 

Συγκεκριμένα,  πρόκειται  για  τη  δυνατότητα  ασύγχρονης  εκπαίδευσης
μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης  Webex με την οποία οι μαθητές
μπορούν να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τους εκπαιδευτικούς για
να κάνουν επαναληπτικά μαθήματα ως το άνοιγμα των σχολείων ,ώστε να
διατηρήσουν  οι  μαθητές  μας  την  επαφή  τους  με  την  εκπαιδευτική
διαδικασία  στις  παρούσες,  έκτακτες  συνθήκες  που  βιώνει  η  χώρα  μας.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
μέσω της εγγραφής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με την αξιοποίηση
της  ηλεκτρονικής τάξης (η-τάξη) την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
χρησιμοποιούν για να αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό προς αξιοποίηση για
τους μαθητές.

Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  απαιτείται  να  γίνουν  από   μέρους  σας  οι
παρακάτω ενέργειες:

1.Απόκτηση  κωδικών  στο  Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο  με  εξαίρεση
κάποια τμήματα που διαθέτουν όπως :     (εννοώ όσα έχει δημιουργήσει ο
Τσετσμετζής)  Η  διαδικασία  που  απαιτείται  περιγράφεται  αναλυτικά  στα
συνημμένα έγγραφα 1 και 2.

2. Για  να  μπορέσουν  οι  μαθητές  να  εισέλθουν  στην  πλατφόρμα
τηλεδιάσκεψης της Cisco Weber πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω
διαδικασία:

-Αν μπείτε από υπολογιστή ακολουθείτε την διαδικασία Α.
-Αν μπείτε από κινητό  θα πρέπει  πρώτα να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή
(διαδικασία Β.) και στη συνέχεια ακολουθείτε  τη διαδικασία Α.
 
Από Υπολογιστή: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α:  
1.Θα αντιγράψετε και θα επικολλήσετε την  διεύθυνση του κάθε καθηγητή
του  αντίστοιχου  μαθήματος  του  τμήματος  του  μαθητή με  βάση  το
πρόγραμμα που βρίσκεται στα συνημμένα έγγραφα  ή θα κάνετε διπλό κλικ
πάνω της:  π.χ https://minedu-gov-  gr.webex.com/meet/pandoramarkou  
2.Μόλις  ανοίξει  η  εφαρμογή πηγαίνετε  στο κάτω μέρος  και  πατάτε join
from your browser. Αν σας εμφανιστεί ένα παράθυρο στο πάνω μέρος για
άνοιγμα cisco Web meeting πατάτε ακύρωση.Δεν χρειάζεται να το ανοίξετε.
3.Πληκτρολογείτε  το  όνομα  και  το  επώνυμο  σας  στα  ελληνικά  στο
παράθυρο του διαλόγου που θα εμφανίσει, ενώ δεν χρειάζεται να γράψετε
το email σας.
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3.Πατάτε join meeting και μην πατήσετε άλλα κουμπιά για βίντεο και ήχο
από δίπλα προς το παρόν.
4.Περιμένετε  μέχρι  να  σας  επιτρέψει  ο  καθηγητής  την  είσοδο  στην
αίθουσα.
Την παραπάνω διαδικασία μέχρι τον αριθμό 3 μπορείτε να την ελέγξετε και
το πρωί πριν τη συνάντηση .Απλώς δεν θα είναι εκεί ο καθηγητής να σας
βάλει μέσα, αλλά θα μπορείτε να του στείλετε μήνυμα στο προσωπικό του
email, αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα..

Παρακάτω στα συνημμένα έγγραφα θα βρείτε το βίντεο το οποίο πριν
να ξεκινήσετε τη διαδικασία πρέπει να το δείτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β: Αν μπείτε από κινητό πρέπει να κατεβάσετε  ανάλογα με τον
τύπο του κινητού:
α.Σύνδεσμος  για  το  κατέβασμα  εφαρμογής  Webex  Meetings  σε
smartphone  με
iOS:https://apps.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386  ή
β.Σύνδεσμος  για  το  κατέβασμα  εφαρμογής  Webex  Meetings  σε 
smartphone  με  Android:https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.cisco.webex.meetings&hl=el        Όλες οι επιλογές είναι δωρεάν.
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