
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ



ΓΕΝΙΚΕΣ   ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗ 

ΖΩΗ  ΜΑΣ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ



Η πρώτη ημέρα επιστροφής στο σχολείο μας

 Στην πόρτα το πρωί  μας περιμένει καθηγητής /τρια από το 

Σύλλογο Διδασκόντων

 Μας πληροφορεί για την αίθουσα στην οποία θα  πρέπει να 

πάμε (κάποια τμήματα έχουν αλλαγή στην αίθουσα που θα 

κάνουν μάθημα).

 Προχωράμε χωρίς καθυστέρηση προς την αίθουσά μας 

κρατώντας απόσταση  τριών βημάτων από τον/την 

μαθητή/τρια που προηγείται.

 Χωρίς να σταματήσουμε στη διαδρομή φθάνουμε στην 

αίθουσα .

Στην είσοδο



Φθάνοντας στην αίθουσά μας

 Περιμένουμε υπομονετικά στη σειρά από την πόρτα προς την έδρα

 Επάνω στην έδρα έχει τοποθετηθεί το πλάνο με τις θέσεις που θα 

καθίσουμε.

 Βρίσκουμε στο πλάνο το όνομά μας και εντοπίζουμε το θρανίο στο οποίο 

θα καθίσουμε.

 Πλένουμε τα χέρια μας με το αντισηπτικό που βρίσκεται στην έδρα.

 Καθόμαστε στο θρανίο που έχει καθοριστεί στο πλάνο.

 Όταν έρχονται οι επόμενοι συμμαθητές/τριες μας αποφεύγουμε 

οποιαδήποτε επαφή χαιρετισμού.

 Δε σηκωνόμαστε από το θρανίο και περιμένουμε τον/την καθηγητή/τρια

αν δεν είναι ήδη εκεί .

Στην αίθουσα



Τι κάνουμε μέσα στην αίθουσα

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να μοιραζόμαστε 

αντικείμενα με τους συμμαθητές μας.  Γι αυτό το λόγο:

 Πριν ξεκινήσουμε το πρωί από το σπίτι πρέπει να έχουμε φροντίσει 

να έχουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε για την συγκεκριμένη ημέρα 

στο σχολείο

 Δεν δανειζόμαστε και δεν δανείζουμε αντικείμενα όπως στυλό, 

μολύβια, γόμες, τετράδια, χαρτάκια κ.ά

 Στη περίπτωση που πρέπει να δανειστούμε ή να δανείσουμε κάτι το 

καθαρίζουμε όπως επίσης και τα χέρια μας



Τι κάνουμε με τον κοινό εξοπλισμό

 Αποφεύγουμε τη χρήση κοινού εξοπλισμού

 Στον πίνακα γράφει ο καθηγητής με υλικά που θα χρησιμοποιεί μόνο

εκείνος

 Στο μάθημα της φυσικής αγωγής δεν χρησιμοποιούμε αντικείμενα με τα

οποία έρχονται σε επαφή πολλά άτομα ή δεν πραγματοποιούμε

ασκήσεις που απαιτούν στενή επαφή

 Ειδικά, το πρακτικό μάθημα Εργαστηρίων Πληροφορικής

πραγματοποιείται με κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής

χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την εναλλαγή κάθε χρήστη. Συνιστάται

η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, πριν και μετά την

είσοδο στην αίθουσα, ώστε να τηρείται η σωστή υγιεινή των χεριών.

 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες θα πρέπει να

καθαρίζεται συχνά και οι χρήστες μετά από κάθε επαφή να πλένουν

καλά τα χέρια τους



Τι κάνουμε όταν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα

 Η έξοδος για διάλειμμα θα γίνεται σε δυο φάσεις με διαφορά  δυο λεπτών.

 Όταν το κουδούνι κτυπήσει μια φορά βγαίνουν τα παιδιά του ισογείου και του 1ου ορόφου.

 Όταν το κουδούνι κτυπήσει δύο φορές βγαίνουν τα παιδιά του 2ου ορόφου

 Πριν βγούμε από την αίθουσα τα παιδιά που κάθονται κοντά στα παράθυρα τα ανοίγουν .

 Σηκώνονται πρώτα τα παιδιά που βρίσκονται στη στήλη θρανίων που βρίσκεται κοντά στην πόρτα και

μετά διαδοχικά τα παιδιά των επόμενων στηλών.

 Προχωράμε προς την πόρτα και μετά προς την σκάλα κρατώντας απόσταση δυο βημάτων από

αυτόν/ήν που προηγείται.

 Στην σκάλα κατεβαίνω από το πλαϊνό μέρος που αντιστοιχεί στο μέρος που ανήκει η αίθουσά μας.

 Τελευταίος/α κατεβαίνει ο καθηγητής/τρια που είχαμε μάθημα

 Κατεβαίνουμε στο προαύλιο στο χώρο που έχει καθοριστεί για το τμήμα μας.



Τι κάνουμε όταν βγαίνουμε από την τάξη -

Διάλειμμα

 Πηγαίνουμε στο χώρο που μας έχει υποδειχθεί για το τμήμα μας
(υπάρχει σχετικός χάρτης) .

 Κρατάμε αποστάσεις. Μιλάμε με τους/τις φίλους/ες μας αλλά
αποφεύγουμε τη στενή επαφή ( 1,5 μέτρα)

 Υπακούμε στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών / τριών

 ΤΟΥΑΛΕΤΑ: Ακολουθούμε τη διαδρομή από τη θέση που είμαστε έως τις
τουαλέτες χωρίς να σταματάμε στη διαδρομή.

 Στην τουαλέτα μπαίνουμε αφού μας επιτρέψει ο/η καθηγητής/τρια που
επιβλέπει το χώρο για να μην υπάρξει συνωστισμός .

 Φροντίζω και πλένω σχολαστικά με βάση τις οδηγίες τα χέρια μου κατά
την έξοδο. Πετάω τις χειροπετσέτες μέσα στον κάδο

 Επιστρέφω από την ίδια διαδρομή στο χώρο του τμήματός μου χωρίς
να σταματήσω κρατώντας τις αποστάσεις στη διαδρομή.





Επιστροφή στην τάξη μετά από  διάλειμμα

 Η επιστροφή στην τάξη γίνεται πάλι σε δυο φάσεις

 ΄Όταν κτυπήσει μία φορά ανεβαίνουν τα τμήματα του 1ου Ορόφου και του Ισογείου

 ΄Όταν κτυπήσει δυο φορές ανεβαίνουν τα τμήματα του 2ου Ορόφου

 Ανεβαίνουμε στην σκάλα από την πλευρά που βρίσκεται η αίθουσά μας

 Κρατάμε απόσταση 1,5 μέτρου από αυτόν/ην που προηγείται

 Μπαίνουμε στην τάξη , περνάμε με τη σειρά μας και πλένουμε τα χέρια μας με

αντισηπτικό

 Καθόμαστε στο θρανίο μας .



Αποχώρηση από το σχολείο

 Η αποχώρηση από την τάξη γίνεται πάλι σε δυο φάσεις

 ΄Όταν κτυπήσει μία φορά φεύγουν τα τμήματα του 1ου Ορόφου και του Ισογείου

 ΄Όταν κτυπήσει δυο φορές φεύγουν τα τμήματα του 2ου Ορόφου

 Κατεβαίνουμε στην σκάλα από την πλευρά που βρίσκεται η αίθουσά μας

 Κρατάμε απόσταση 1,5 μέτρου από αυτόν/ην που προηγείται

 Προχωράμε στο διάδρομο κρατώντας απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ μας .

 Απομακρυνόμαστε σύντομα και δε δημιουργούμε συνωστισμό εμπρός από τη πόρτα

του σχολείου



Τι κάνουμε όταν θέλουμε να καθαρίσουμε τα χέρια μας και δεν 

έχουμε διαθέσιμο αντισηπτικό διάλυμα (π.χ στο διάλειμμα)

Βρίσκουμε βρύση και σαπούνι (στις τουαλέτες) και σαπουνίζουμε καλά τα 

χέρια μας

Μέχρι να καταφέρουμε να καθαρίσουμε τα χέρια μας:

 Δεν ακουμπάμε το πρόσωπό μας με τα χέρια μας

 Δεν πιάνουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα

 Δεν ακουμπάμε τους άλλους



Τι κάνουμε όταν φοράμε μάσκα ή και γάντια και θέλουμε να τα 

βγάλουμε

 Ακολουθούμε τους κανόνες που έχουν προταθεί από τα σποτάκια του 

Υπουργείου Υγείας

 Πετάμε τα γάντια ή τη μάσκα στα καλάθια που υπάρχουν

 Μέχρι να πλύνουμε τα χέρια μας :

1. Δεν ακουμπάμε το πρόσωπό μας με τα χέρια μας

2. Δεν πιάνουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα

3. Δεν ακουμπάμε τους άλλους


