
    
                  

Αγαπητοί γονείς, 

σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 27/4/2020 θα ξεκινήσει και επικουρικό 

πρόγραμμα Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους/τις  μαθητές/τριές μας 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται παρακάτω και για το οποίο θα 

ενημερώνεστε μέσω email (γονέων και παιδιών) εφόσον τροποποιείται ή εντάσσονται σε 

αυτό και άλλες ώρες. 

     Ο/Η μαθητής/τρια κάθε τάξης θα μπαίνει στην ψηφιακή τάξη (room) του κάθε 

εκπαιδευτικού που αναγράφεται στο πρόγραμμα την συγκεκριμένη ώρα μέσω ενός URL 

(ψηφιακός σύνδεσμος) που είναι μόνιμος και διαφορετικός για τον κάθε εκπαιδευτικό 

και θα σας γνωστοποιηθεί με e-mail. 

     Προσοχή, ο σύνδεσμος αυτός δεν πρέπει να αναρτάται ή να τον επικοινωνείτε σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες ή όπου αλλού, γιατί δεν θέλουμε να 

γνωρίζουν  την αίθουσα του εκπαιδευτικού και να μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν 

σχέση.  

Το μόνο στοιχείο που θα ζητείται, όταν ο μαθητής πατάει τον σύνδεσμο, την 

συγκεκριμένη ώρα, είναι το όνομά του (προτείνεται να γράφει το μικρό όνομα και το 

αρχικό γράμμα του επωνύμου, για να αναγνωρίζεται από τον εκπαιδευτικό). Το email 

δεν χρειάζεται να γράφεται. 

     Εννοείται ότι σε καμιά περίπτωση η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί 

να υποκαταστήσει την διά ζώσης εκπαίδευση και η διαδικασία αυτή γίνεται για να 

ενισχύσει ψυχολογικά τους/τις μαθητές/τριες μας, να επιλύσει απορίες  που έχουν 

δημιουργηθεί από την ασύγχρονη εκπαίδευση και να παραδώσει  καινούρια ενότητα. 

     Βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίσεις ή άλλου είδους καταγραφή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας είναι παράνομη και διώκεται βάσει του Νόμου. Σχετική ανακοίνωση για τα 

προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του σχολείου στο παρακάτω Link: 

 

https://blogs.sch.gr/2dimnagch/2020/04/01/enimerosi-gia-ta-prosopika-dedomena/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.sch.gr/2dimnagch/2020/04/01/enimerosi-gia-ta-prosopika-dedomena/


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1ο) 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 12.00 – 13.00 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Μ. 

 12.00 – 13.00 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Μ. 

 

Α΄ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 2ο) 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 12.00 – 13.00 

ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡ. 

 12.00 – 13.00 

ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡ. 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 2Ο) 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 14.30 – 16.00 

ΤΣΙΓΑΡΑΣ Γ. 

 14.30 – 16.00 

ΤΣΙΓΑΡΑΣ Γ. 

12.00 – 12.30 

ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ Χ. 

Δ΄ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 2ο) 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12.00 – 14.00 

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ι. 

12.00 – 14.00 

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ι. 

12.00 – 14.00 

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ι. 

12.00 – 14.00 

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ι. 

12.00 – 12.40 

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ι. 

Ε΄ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1ο) 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12.00 – 13.00 

ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ Ε. 

 12.00 – 13.00 

ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ Ε. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΗ) 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ  

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 15.30 – 16.00 

        (ΣΤ1) 

     15.30 – 16.00 

          (ΣΤ2) 

 

Σημ. Την ημέρα της Πρωτομαγιάς δε θα γίνουν τηλεδιασκέψεις. 

Ο Διευθυντής 

   Χρήστος Δασκαλοθανάσης  


