Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση
Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Ιστότοπου
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Ανακοίνωση προς γονείς και κηδεμόνες του Σχολείου μας:

Όπως θα πληροφορηθήκατε ανακοινώθηκε η παράταση της αναστολής λειτουργίας των
Σχολείων μέχρι τις 10 Απριλίου. Το Υπουργείο Παιδείας - όπως γράφηκε σε προηγούμενη
ανακοίνωση - προσπαθεί να διατηρήσει την επαφή των μαθητών και μαθητριών της χώρας
μας με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Υπάρχουν δύο τρόποι εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:
- η σύγχρονη (με video, ζωντανή, όπου ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές και μαθήτριες
επικοινωνούν την ίδια στιγμή, τον ίδιο χρόνο) και
- η ασύγχρονη (όπου ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει και κοινοποιεί παρατηρήσεις,
ερωτήσεις, εργασίες και οι μαθητές και μαθήτριες οποιαδήποτε στιγμή αργότερα
ασχολούνται με αυτά).

Προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να
μεριμνήσετε ώστε τα παιδιά σας να εγγραφούν στο ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή
sch.gr).

Πάρτε λοιπόν μπροστά σας τον έλεγχο του 1ου τετραμήνου του μαθητή ή της μαθήτριας και
ξεκινήστε να υποβάλλετε την αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

Προσοχή, θα σημειώσετε τα στοιχεία του παιδιού σας, όπως ακριβώς φαίνονται στον
έλεγχο προόδου του 1ου τετραμήνου (που όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να έχετε
μπροστά σας). Πιθανόν να δυσκολευθείτε να εισέλθετε στον σύνδεσμο λόγω
υπερφόρτωσης. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά. Επίσης, στην αίτηση θα σας δυσκολέψει η
επιλογή ΣΧΟΛΕΙΟ: θα γράψετε: 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥ... θα πατήσετε το κάτω βελάκι και θα ανοίξει
κατάλογος με τα Λύκεια της χωρας για να επιλέξετε το δικό μας.
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Για οδηγίες εγγραφής μπορείτε να μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα σας δοθούν νέες οδηγίες για τον τρόπο με τον
οποίο θα ενταχθεί το παιδί σας στις εικονικές (ψηφιακές) τάξεις, τις οποίες θα
δημιουργήσουν οι δάσκαλοι των παιδιών σας.
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