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Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης
Λόγω της αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας του παιδικού σταθμού, ο μόνος
τρόπος για την επαφή των παιδιών με την εκπαιδευτική διαδικασία, με τους φίλους και
τους εκπαιδευτικούς τους είναι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ο παιδικός σταθμός «Ασημένιο Δάσος» πρόκειται να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνδυάζοντας σύγχρονη και ασύγχρονη
τηλεκπαίδευση. Η σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί την απ’ ευθείας επικοινωνία μεταξύ
εκπαιδευτικού και μαθητή. Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιείται μέσω
εκπαιδευτικού υλικού που θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του παιδικού σταθμού.
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τους δύο τύπους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Α. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση στον παιδικό σταθμό θα πραγματοποιείται με τη χρήση του
λογισμικού Cisco Webex Meetings κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε να
διευκολύνονται οι γονείς και να μην επιβαρύνεται περαιτέρω η πλατφόρμα, λόγω της
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης των υπόλοιπων βαθμίδων. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση
θα πραγματοποιείται μέσω θεματικών ενοτήτων και θα έχει διάρκεια 60-80 λεπτά ανά
μάθημα. Η διαδικασία θα χωρίζεται σε δύο μέρη των 25-35 λεπτών, μεταξύ των οποίων
θα γίνεται διάλειμμα 5-10 λεπτών ώστε να μπορούν τα παιδιά να ξεκουράζονται.
Για την είσοδο στην πλατφόρμα, χρησιμοποιείται ο παρακάτω σύνδεσμος:
https://meetingsemea5.webex.com/meet/asimeniodasos
-Στην περίπτωση που γίνεται είσοδος από υπολογιστή, δεν είναι απαραίτητη η
εγκατάσταση καμίας εφαρμογής, αν και δίνεται η επιλογή.
-Στην περίπτωση που γίνεται είσοδος από smartphone/tablet, πρέπει να εγκατασταθεί
η δωρεάν εφαρμογή Cisco Webex Meetings από το App Store/Play Store.
Αφού εισέλθετε στην πλατφόρμα, συμπληρώνετε το όνομα, είτε με ελληνικούς είτε με
λατινικούς χαρακτήρες, και ένα email, το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον
παιδικό σταθμό. Έπειτα, πρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και την εικόνα σας και να
πατήσετε «Join Meeting». Μόλις γίνετε δεκτοί, θα μπορείτε να συμμετέχετε κανονικά
στην εκπαιδευτική διαδικασία και να παρακολουθείτε το περιεχόμενο που μοιράζονται
οι εκπαιδευτικοί.
Με τον παρακάτω σύνδεσμο, θα μεταβείτε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου
υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες σε βίντεο, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας:
https://www.youtube.com/channel/UCh8aGHST8EvHpgJ9ad-34Bg

Β. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιείται μέσω υλικού που θα αναρτάται στο
διαδίκτυο και συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://asimeniodasos.gr/distancelearning
Πρόκειται για ασκήσεις προσχολικής ηλικίας, δραστηριότητες και φακέλους υλικού
που θα σχετίζονται με την εκάστοτε θεματική ενότητα.
Είναι σαφές ότι η συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, είναι
απαραίτητη η επαφή των παιδιών με εκπαιδευτικούς, παιδιά και με την εκπαιδευτική
διαδικασία εν συνόλω, καθώς το σχολείο είναι ο φυσικός τους χώρος.
Για το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα
του παιδικού σταθμού στην ενότητα «Νέα» ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://asimeniodasos.gr/distancelearning
Ελπίζουμε να σας δούμε εξ’ αποστάσεως στην πρώτη μας «διαδικτυακή συνάντηση»
την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 16:00.
Με εκτίμηση,
Τσιούρη Χρυσούλα
Διευθύντρια

