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Σχολική Χρονιά 2020-21 

 

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021 

Επικοινωνία (12): Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 7-8 Ιαν’ 2021 
Αγαπητές μας οικογένειες, 

Εκ μέρους των εκπαιδευτικών και όλων των μελών του προσωπικού, σας μεταφέρω τις ευχές μας 

για μια αισιόδοξη νέα χρονιά με υγεία και αμέτρητες στιγμές χαράς. Ειδικότερα για τα μικρά παιδιά, 

ευχόμαστε στη νέα χρονιά να έχουν και πάλι εκείνα τα μικρά αλλά σημαντικά πράγματα που ομορφαίνουν 

τη ζωή και μάς επιτρέπουν να προχωρούμε μαζί. 

Με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, και σε συνέχεια των 

περιοριστικών μέτρων που έχουν εξαγγελθεί (29/12/20) κατά της πανδημίας COVID-19, την Πέμπτη και 

Παρασκευή, 7-8 Ιανουαρίου 2021 η φοίτηση στα σχολεία θα γίνει με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τη 

συνέχεια θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση η οποία θα είναι σύμφωνη με νέες οδηγίες των Αρχών. 

Με σύνθημα ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, το σχολείο μας θα εφαρμόσει διαφοροποιημένο 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες τάξεις, αξιοποιώντας το 

λογισμικό MsTeams και τον Ιστοτόπο του σχολείου. Όλες οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται στον Ιστοτόπο 

ενώ η ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις μαθησιακές δραστηριότητες θα αναρτώνται στις 

ομάδες Ms Teams. Όπου απαιτείται, θα προσφέρεται εξατομικευμένη υποστήριξη προς τα παιδιά. 

Τάξεις Α- Γ΄ (7-8/1/21, 11:00π.μ.): Για τις μικρότερες τάξεις προβλέπεται εφαρμογή ασύγχρονης 

εκπαίδευσης. Προς υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, θα εφαρμοσ 

τούν Τηλεσυναντήσεις μέσω MsTeams την Πέμπτη και Παρασκευή 7-8 Ιανουαρίου, στις 

11:00π.μ. διάρκειας 40 – 50 λεπτών. Σκοπός είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση της επαφής με το 

μαθησιακό καθήκον, η επικοινωνία με τους/ις εκπαιδευτικούς και τα άλλα παιδιά, η κοινωνικοποίηση και 

η παροχή καθοδήγησης.  

Πέρα από τις μαθησιακές δραστηριότητες που θα ετοιμάζονται από τους/ις εκπαιδευτικούς τα 

παιδιά θα έχουν την ευχέρεια παρακολούθησης προγραμμάτων Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης. Στον τοίχο της 

ομάδας κάθε τμήματος θα αναρτώνται οδηγίες και σχετική ενημέρωση.  

 

Τάξεις Δ΄- Στ ΄ (7-8/1/21, 08-10:30π.μ.): Για τις μεγαλύτερες τάξεις θα εφαρμοστεί πρόγραμμα 

σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω MS Teams. Οι τηλεσυναντήσεις την Πέμπτη και Παρασκευή 

7-8 Ιανουαρίου, θα εφαρμόζονται στις 8:00π.μ. - 10:30π.μ. Στις τηλεσυναντήσεις θα εφαρμόζονται 

μαθησιακές δραστηριότητες, θα δίνεται καθοδήγηση για αυτόνομη μελέτη - μάθηση και θα εφαρμόζονται 

δραστηριότητες κοινωνικοποίησης.  

Το ημερήσιο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τέσσερις διδακτικές περιόδους 30 λεπτών και μικρά 

διαλείμματα. Οι περίοδοι θα περιλαμβάνουν διδασκαλία Ελληνικών, Μαθηματικών, και άλλων γνωστικών 

αντικειμένων, κατ’ αναλογία. 

Για την επιτυχημένη και ασφαλή εφαρμογή του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

απαιτείται η συμβολή των οικογενειών. Σας παρακαλούμε να ελεγχθούν ξανά η δυνατότητα πρόσβασης 

των παιδιών στις μαθησιακές δραστηριότητες αναφορικά με: (i) τη διάθεση και λειτουργικότητα 

συσκευής,  (ii) τη σύνδεση στο διαδίχτυο και (iii) τη συμμετοχή στην ομάδα του Τμήματος. 

Η συμμετοχή των παιδιών στις Τηλεσυναντήσεις και η ανάληψη εργασιών είναι απαραίτητο να 

γίνεται με την επίβλεψη και υποστήριξη ενήλικων μελών της οικογένειάς. Στις τηλεσυναντήσεις 

παρακαλούμε να γίνεται σύνδεση 10 λεπτά πριν από τον καθορισμένο χρόνο. 

Με γνώμονα την προσφορά μέγιστης υποστήριξης σε κάθε παιδί, σας παρακαλούμε να διατηρούμε 

επικοινωνία και να ενημερώνουμε το σχολείο για κάθε πιθανή δυσκολία. Ευχόμαστε καλή συνέχεια! 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 
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