Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α΄
Τηλεσυναντήσεις με μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Α΄- Δ΄
Μέσω της Microsoft Teams
30 Απριλίου 2020
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Την ερχόμενη εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί των τάξεων Α΄- Δ΄ θα διοργανώσουν τηλεσυναντήσεις για τα
παιδιά, δημιουργώντας ειδικό σύνδεσμο, για να τα καλούν μέσω εσάς των γονέων τους. Κατά τη διάρκεια
των τηλεσυναντήσεων αυτών, οι εκπαιδευτικοί θα συντονίζουν εργασίες που ανατέθηκαν στα παιδιά μέσω
ασύγχρονης επικοινωνίας ή μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου, θα λύνουν απορίες και θα ενισχύουν την
κοινωνικοποίηση των παιδιών και το αίσθημα συνοχής και του ανήκειν στην ομάδα του τμήματος. Οι
πρώτες συναντήσεις θα είναι δοκιμαστικές, μέχρι να μπορέσουν όλα τα παιδιά να συνδεθούν. Ίσως
προκύψουν μικροπροβλήματα, δεν θα αγχωθούμε θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, μέχρι να τα
καταφέρουμε όλοι μαζί.
Θα ενημερωθείτε σύντομα από τις/τους εκπαιδευτικούς για τις ώρες της συνάντησής σας μέσω email. Στο
ίδιο mail, θα υπάρχει και το link που πατώντας το θα μπορείτε να παρευρεθείτε στην τηλεσυνάντησή σας.
Θα σας ζητηθεί να γράψετε όνομα και θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα ή τα αρχικά του ονόματος
του παιδιού σας.
Υπενθυμίζουμε ότι εάν θα συνδεθείτε από tablet ή κινητό θα πρέπει να
κατεβάσετε την εφαρμογή Microsoft TEAMS. Οποιαδήποτε συσκευή και να
χρησιμοποιήσετε, αφού πατήσετε το link, θα πρέπει να περιμένετε από την/τον
εκπαιδευτικό (διαχειριστή) να σας επιτρέψει την είσοδο στην ομάδα.



Συνίσταται στη συγκεκριμένη συνάντηση να υπάρχει ένας ενήλικας κοντά στο παιδί, για να το επιβλέπει
και να το καθοδηγεί



Σύμφωνα με οδηγία του ΥΠΠΑΝ, δεν επιτρέπεται η χρήση βιντεοκάμερας από τα παιδιά για σκοπούς
διασφάλισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλειας των παιδιών αλλά και για να αποφευχθεί
υπερφόρτωση των υποδομών παροχής διαδικτύου. Η/Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη
βιντεοκάμερα στην αρχή της τηλεσυνάντησης, για να χαιρετήσει τα παιδιά και ακολούθως να την
απενεργοποιήσει για τους ίδιους λόγους



Η βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση ή φωτογράφιση εκπαιδευτικού η/ο οποία/ος παρέχει διδασκαλία μέσω
τηλεκπαίδευσης, από παιδιά ή/και γονείς απαγορεύεται διά νόμου (Νόμος 125(1)/2018).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και επίλυση αποριών.
Να είστε καλά!
Φωτεινή Κανέλλου
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Λατσιών Α΄

ΟΔΗΓΙΕΣ
 Αν θα χρησιμοποιήσετε υπολογιστή (desktop ή λάπτοπ):

 Σύνδεση μέσω κινητού ή tablet:

Επιλέξτε:

Join as a guest

