
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλοποίηση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στο 13ο Δ.Σ. Ρεθύμνου   

 

Αγαπητοί Γονείς,  

σας ενημερώνουμε ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στο 13ο Δ.Σ. Ρεθύμνου θα 

ξεκινήσει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020. Υπήρξε μία καθυστέρηση στην έναρξη 

της διαδικασίας, (ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για την Πέμπτη 26-03-

2020), που οφείλεται στην υπερφόρτωση της ψηφιακής πλατφόρμας e-

me.edu.gr καθώς επίσης και της σελίδας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

(sch.gr) που υποστηρίζει όλο αυτό το εγχείρημα.  

Όλοι μας βιώνουμε μια «κατάσταση εξαίρεσης», που έχει αποδιοργανώσει την 

καθημερινότητά μας. Συναισθανόμαστε τις αγωνίες και τους φόβους που 

αντιμετωπίζει ο καθένας/καθεμιά μας, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε 

ψύχραιμοι και αισιόδοξοι ότι οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν.  

Την περίοδο αυτή μένουμε σπίτι, και είναι μια καλή ευκαιρία να αφιερώσουμε 

χρόνο στην οικογένειά μας και να ασχοληθούμε με δημιουργικές 

δραστηριότητες με τα παιδιά μας. Στην ιστοσελίδα του σχολείου προτείνουμε 

κάποιο εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε να συμβουλεύεστε, το οποίο θα 

εμπλουτίζεται σταδιακά (βιντεάκια για την ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ, 

διαδικτυακοί περίπατοι σε σπουδαία μουσεία σε όλο τον κόσμο κ.ά.). 



Περιλαμβάνει ακόμη άρθρα, προτάσεις αλλά και  συμβουλές χρήσιμες για την 

ψυχική ενδυνάμωση όλων μας. Θα μπορείτε και εσείς να μας προτείνετε 

δράσεις και να τις μοιράζεστε με τους άλλους μέσω της ιστοσελίδας, η οποία 

θα γίνει με αυτόν τον τρόπο ένα μέσο επικοινωνίας και θα γεφυρώσει την 

φυσική απόσταση. Σε κάθε περίπτωση όλοι μαζί συνεργατικά θα τα 

καταφέρουμε διατηρώντας το ηθικό μας ακμαίο.  

Νιώθουμε την ανάγκη να κρατήσουμε την επικοινωνία με τους /τις 

μαθητές/τριες του σχολείου μας και να επαναλειτουργήσουμε τους δεσμούς 

επικοινωνίας μας. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που 

θα λειτουργήσει και θα προσπαθήσει να «αντικρούσει» το όνομά της 

«γεφυρώνοντας την απόσταση». Στόχος μιας τέτοιας επαφής δεν είναι τόσο η 

γνωστική διαδικασία όσο η αίσθηση ότι είμαστε κοντά, ο ένας δίπλα στον 

άλλο. Κυρίως να νιώσουν οι μαθητές/τριες του σχολείου ότι οι δάσκαλοί/ες 

τους είναι εκεί κοντά τους, νοιάζονται και σύντομα, όταν τελειώσει αυτή η 

περιπέτεια θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί.  Μια τέτοια «επαφή» θα κάνει καλό σε 

όλους δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφάλειας.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου που 

προσπαθούν με κάθε μέσο, και σε δύσκολες συνθήκες,  να σχεδιάσουν και να 

κάνουν πραγματικότητα την ασύγχρονη εκπαίδευση αποκαθιστώντας την 

επαφή με τους/τις μαθητές/τριές τους. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους 

μας, καθώς απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός και εξειδικευμένες γνώσεις, 

αλλά ευελπιστούμε ότι παρά τις αντιξοότητες όλη αυτή η προσπάθεια θα 

πετύχει. Άλλωστε, μέσα από τις δυσκολίες και τα εμπόδια, ενδυναμωνόμαστε 

και γινόμαστε καλύτεροι και κάπως έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε αυτή την 

περιπέτεια, σαν ένα ταξίδι αναστοχασμού στο τέλος του οποίου θα έχουμε 

γίνει σοφότεροι.  

Η ασύγχρονη εκπαίδευση που θα ξεκινήσει αφορά την ανάρτηση υλικού από 

τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και στόχο έχει την επανασύνδεση του 

σχολείου- εκπαιδευτικού- μαθητή, την οργάνωση του χρόνου των μαθητών 

μέσα από τη δημιουργία ενός καθημερινού προγράμματος μαθημάτων που θα 



τους ενεργοποιήσει σχετικά με τις μαθησιακές τους υποχρεώσεις. Οι 

σχεδιαζόμενες δράσεις έχουν επαναληπτικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν 

στην διδαχή νέων διδακτικών αντικειμένων, ούτε στην υποκατάσταση της δια 

ζώσης εκπαίδευσης. Άλλωστε, όπως έχει επισημανθεί από το Υπουργείο 

Παιδείας, ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος 

μαθαίνει σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος 

ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό 

υλικό μέσω διαδικτύου (είτε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που παρέχει το 

Υπουργείο).   

Η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού θα ξεκινήσει την Τρίτη 31-03-2020 

και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 10-04-2020, ημερομηνία που 

σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναστέλλονται τα 

μαθήματα. Αρχικά, για το ξεκίνημα της ασύγχρονης εκπαίδευσης επιλέχθηκε η 

προτεινόμενη από το ΥΠΑΙΘ ψηφιακή πλατφόρμα “e-me” αλλά λόγω των 

μεγάλων προβλημάτων που εμφανίζει θα επιχειρηθούν άλλοι τρόποι 

επικοινωνίας (e-mail, google classroom κ.ά.), μέχρις ότου αποκατασταθεί η 

δυσλειτουργία του συστήματος και μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις ψηφιακές 

τάξεις στην πλατφόρμα e-me που έχουμε οργανώσει και προτείνει το 

Υπουργείο. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα σας ενημερώσουν για τον 

εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας που έχουν επιλέξει. 

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα με τα μαθήματα και τις δραστηριότητες 

που θα σας κοινοποιηθεί αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει στα παιδιά την 

αίσθηση της κανονικότητας και της ομαλότητας  καθώς και της επαφής με 

τον/την δάσκαλο/α της τάξης τους. Το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί θα 

αφορά την περίοδο 31/03/2020 έως και 3/4/2020, γιατί μετά θα χρειαστεί 

να επανεκτιμηθεί η λειτουργικότητα της ψηφιακής πλατφόρμας e-me. Το 

επόμενο πρόγραμμα θα αφορά την περίοδο 6/04/2020-10/04/2020.  

 

 



Γενικές Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της Ασύγχρονης 

Εκπαίδευσης 

1. Καθημερινή ανάρτηση υλικού  μέχρι τις 10.00 (είτε από τον εκπαιδευτικό 

της τάξης , είτε από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ) 

2. Μία μέρα θα γίνεται η ανάρτηση του υλικού και την επόμενη θα γίνεται η 

ανάρτηση των απαντήσεων όπου χρειάζεται, ώστε οι μαθητές να 

διορθώνουν τις εργασίες τους  ή να τις στέλνουν στον/στην 

εκπαιδευτικό (Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς 

των τμημάτων για τον τρόπο ανατροφοδότησης) 

3. Το ψηφιακό υλικό που θα αναρτάται θα ποικίλλει. Ο έλεγχός των 

εργασιών, ο τρόπος αποστολής των διορθωμένων ασκήσεων και η 

ανατροφοδότηση θα γίνεται ανάλογα με τις οδηγίες που θα δώσουν οι 

εκπαιδευτικοί των τάξεων.  

4. Οι μαθητές/τριες από τις 10:00 έως τις 11:00 θα μπορούν να βλέπουν 

το υλικό που έχει αναρτηθεί, ώστε να έχουν τον χρόνο να καταγράφουν 

απορίες ή ερωτήσεις τις οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να συζητούν με 

τους/τις δασκάλους/ες τους  

5. Δύο φορές την εβδομάδα θα υπάρχει η δυνατότητα της on line 

επικοινωνίας εκπαιδευτικών – μαθητών το διάστημα 11:00-12:00  όπου 

θα λύνονται απορίες που θα προκύπτουν από το αναρτώμενο υλικό ή θα 

συζητούν με τον/την εκπαιδευτικό για εργασίες που έχουν υποβληθεί. Ο 

τρόπος επικοινωνίας θα καθοριστεί από τον /την εκπαιδευτικό του 

σχολείου μας.  

6. Στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη θα οργανωθούν τηλεδιασκέψεις, ώστε οι 

μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα εργαλεία 

της ψηφιακής πλατφόρμας e-me όταν λειτουργήσει. Θα ενημερωθείτε 

στα email σας από τον εκπαιδευτικό της Πληροφορικής για τη 

διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Στις μικρότερες τάξεις, όπου 

είναι εφικτό, θα δίνονται απλούστερες οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς 

των τάξεων.  



7. Το πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί είναι ομαδοποιημένο κατά τάξεις και 

όχι κατά τμήματα. Οι δραστηριότητες για κάθε μάθημα θα 

αποστέλλονται από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων. 

8. Η ψυχολόγος του σχολείου μας είναι στη διάθεσή σας να παρέχει 

ψυχολογική υποστήριξη σχετικά με τις δυσκολίες αυτής της περιόδου 

Μπορείτε να αποστείλετε e-mail (katerpapag@hotmail.com), 

αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, το σχολείο και την τάξη φοίτησης 

του παιδιού καθώς και το ονοματεπώνυμο, το e-mail και το τηλέφωνο 

του γονέα ώστε να καθορίσετε τον τρόπο επικοινωνίας (είτε 

τηλεφωνικά είτε με τηλεδιάσκεψη). 

9. Στην προσπάθεια των δράσεων για την ενίσχυση της επαφής των 

μαθητών με το μαθησιακό περιβάλλον και την εκπαιδευτική διαδικασία 

εντάσσεται σύμφωνα με  το Υπουργείο Παιδείας από τη Δευτέρα 30 

Μαρτίου, η εκπαιδευτική τηλεόραση με επαναληπτικά μαθήματα που 

θα απευθύνονται σε μαθητές/τριες Δημοτικού. Οι εκπομπές θα είναι 

καθημερινές και θα περιλαμβάνουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα.  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα είμαστε κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή 

τεχνική υποστήριξη χρειάζεστε από την ομάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευση που 

έχει συσταθεί στο σχολείο προκειμένου να στηρίξει αυτή την προσπάθεια στο 

τηλέφωνο του σχολείου 2831022132 ή στο email: mail@13dim-

rethymn.reth.sch.gr καθημερινά από τις 10:00-13:30. 

Σας αποχαιρετώ με τα λόγια του ποιητή ο οποίος μας θυμίζει ότι:   

"Η ζωή του ανθρώπου είναι καμωμένη από καιρούς. 

Καιρός να σπείρεις, καιρός να θερίσεις, καιρός της θλίψης, καιρός 

της χαράς, καιρός της αγάπης, καιρός της μοναξιάς. 

Αν το σκεφτείς έτσι, θα μπορέσεις και στη χαμηλότερη στιγμή να 

στηριχτείς, γιατί κι αυτή θα ανήκει σ’ έναν από τους καιρούς της 

ζωής σου.." 

 

                                                                                  Γιώργος Σεφέρης 

mailto:katerpapag@hotmail.com
mailto:mail@13dim-rethymn.reth.sch.gr
mailto:mail@13dim-rethymn.reth.sch.gr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΤΑΞΗ Α΄ 

  Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Μαθηματικά και στα Εικαστικά  

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 
 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς 

 Έως τις 10:00  
 
 

Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου 
χρειάζεται για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα από τους 
εκπαιδευτικούς.  Ανάρτηση υλικού στη Θ.Α 
και  στη Φ.Α. 

 
10:00-11:00 

Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

 
11:00-12:00 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

  
Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Μ. Περ.  και στη Μουσική   

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Ανθολόγιο – Μαθηματικά  και στα 
Αγγλικά  

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

 



ΤΑΞΗ Β΄ 

  Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Μαθηματικά και στα Αγγλικά  

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 
 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς 

12:00-13:00 Ανάρτηση Υλικού και on line επικοινωνία 
με τον εκπαιδευτικό του  Τμήματος 
Ένταξης (Τ.Ε.) για τους μαθητές που 
υποστηρίζονται 

 Έως τις 10:00  
 
 

Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου 
χρειάζεται για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα από τους 
εκπαιδευτικούς.   
Ανάρτηση υλικού στη Φ.Α και Εικαστικά 

 
10:00-11:00 

Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

 
11:00-12:00 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

12:00-13:00 Ανάρτηση και on line επικοινωνία με τον 
εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης για 
τους μαθητές της Β΄τάξης που υποστηρίζει 

  
Έως τις 10:00 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Μ. Περ.  και στη Μουσική 

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Ανθολόγιο – Μαθηματικά  και  Θ.Α 

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 



11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών 

 
ΤΑΞΗ Γ ΄ 

  Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Μαθηματικά και στα Αγγλικά 

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 
 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς 

 Έως τις 10:00  
 
 

Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου 
χρειάζεται για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα από τους 
εκπαιδευτικούς.  Ανάρτηση υλικού στη Θ.Α 
και  στα Εικαστικά   

 
10:00-11:00 

Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

 
11:00-12:00 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

12:00-13:00 Ανάρτηση Υλικού και on line επικοινωνία 
με τον εκπαιδευτικό του  Τμήματος 
Ένταξης (Τ.Ε.) για τους μαθητές που 
υποστηρίζονται 

  
Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Ιστορία  και στη Μουσική  

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   



Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Ανθολόγιο – Μαθηματικά  και στη Φ.Α. 

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

 
ΤΑΞΗ Δ΄ 

 

  Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Μαθηματικά  και Αγγλικά  

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 
 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς 

12:00-13:00 Ανάρτηση Υλικού και on line επικοινωνία 
με το Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) 

 Έως τις 10:00  
 
 

Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου 
χρειάζεται για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα από τους 
εκπαιδευτικούς.   
Ανάρτηση υλικού στη Φ.Α και στα 
Εικαστικά 

 
10:00-11:00 

Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

 
11:00-12:00 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

  
Έως τις 10:00 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Ιστορία  και στη Θ.Α. 

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 



11:00-12:00 
 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

12:00-13:00 Ανάρτηση Υλικού και on line επικοινωνία 
με τον εκπαιδευτικό του  Τμήματος 
Ένταξης (Τ.Ε.) για τους μαθητές που 
υποστηρίζονται 

Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Ανθολόγιο – Μαθηματικά  και Μουσική 

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών 

 
ΤΑΞΗ Ε΄ 

 

  Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Μαθηματικά  

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 
 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς 

 
Έως τις 10:00  
 
 

Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου 
χρειάζεται για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα από τους 
εκπαιδευτικούς.  Ανάρτηση υλικού στα 
Αγγλικά  και στη Φ.Α. 

 
10:00-11:00 

Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

 
11:00-12:00 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

12:00-13:00 Ανάρτηση Υλικού και on line επικοινωνία 
με τον εκπαιδευτικό του  Τμήματος 
Ένταξης (Τ.Ε.) για τους μαθητές που 



υποστηρίζονται 

  
Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Ανθολόγιο – Φυσική  και στα Εικαστικά 

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

12:00-13:00 Ο  εκπ/κός Πληροφορικής θα έχει 
τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές/τριες του 
Ε1 

Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Μαθηματικά –Ιστορία, στη Β΄ Ξένη 
Γλώσσα και στη Μουσική  

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

12:00-13:00 Ο  εκπ/κός Πληροφορικής θα έχει 
τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές/τριες του 
Ε2 

 
ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 

 

  Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Γλώσσα – Μαθηματικά και στα Εικαστικά   

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 
 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς 

12:00-13:00 Ο  εκπ/κός Πληροφορικής θα έχει 
τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές/τριες του 



 
 
 
 
 

Στ1 

 Έως τις 10:00  
 
 

Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου 
χρειάζεται για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα από τους 
εκπαιδευτικούς.   
Ανάρτηση υλικού στη Φ.Α  

 
10:00-11:00 

Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

 
11:00-12:00 

On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

12:00-13:00 Ο  εκπ/κός Πληροφορικής θα έχει 
τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές/τριες του 
Στ2 

  
Έως τις 10:00 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Ανθολόγιο – Ιστορία  και στα Αγγλικά  

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών με τρόπο που θα 
υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς   

12:00-13:00 Ανάρτηση Υλικού και on line επικοινωνία 
με τον εκπαιδευτικό του  Τμήματος 
Ένταξης (Τ.Ε.) για τους μαθητές που 
υποστηρίζονται 

Έως τις 10:00  
 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από 
τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων στη 
Μαθηματικά- Φυσικά  στη  Β΄ Ξένη 
Γλώσσα και στη Μουσική  

10:00-11:00 Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται το 
αναρτώμενο υλικό και καταγράφουν 
απορίες προς συζήτηση 

11:00-12:00 On Line επικοινωνία μαθητών- 
εκπαιδευτικών 


