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2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας     

          Σχολικό έτος 2020-2021 

          Χαλκίδα, 07-10-2020 

  Ενημέρωση για την φοίτηση των μαθητών/τριών  

Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο στις 8.00 το πρωί και παραμένουν σ’ αυτό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος της ημέρας που λήγει στις 13.40. Η είσοδος και έξοδος για το 

σχολικό έτος 2020-2021 είναι η κάτω πόρτα επί της οδού Ευβοίας. Σε περίπτωση ασθένειας του 

μαθητή/τριας στο σχολείο ειδοποιείται ο γονέας/κηδεμόνας ο οποίος και παραλαμβάνει τον/την 

μαθητή/τρια.  Οι μαθητές/τριες  θα περιμένουν τους γονείς τους στην πάνω είσοδο.  

1. Η φετινή χρονιά είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και η συνεργασία γονέων και σχολείου είναι κομβική για την 

ομαλή λειτουργία των μαθημάτων προς όφελος των παιδιών μας. Να τονίσω ότι η τακτική φοίτηση των 

μαθητών/τριών έχει θετικά αποτελέσματα  στην επίδοσή τους στο σχολείο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 

απουσιάζουν μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Την ίδια ημέρα της απουσίας οι γονείς και οι κηδεμόνες 

είναι υποχρεωμένοι  να ενημερώνουν το σχολείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς και λόγω της 

πανδημίας οι μαθητές/τριες θα πρέπει να παραμένουν σπίτι τους μετά την ανάρωση επιπλέον 24 ώρες 

χωρίς πυρετό και να φέρνουν οπωσδήποτε χαρτί γιατρού ότι «μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο». 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει πλέον διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες και 

ότι οι απουσίες καταγράφονται και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 114 ώστε η φοίτηση ενός/μίας 

μαθητή/τριας να μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής.  

2. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο πάντα με μάσκα, διαφορετικά απαγορεύεται η είσοδος τους 

στο χώρο του σχολείου. Τη μάσκα την φορούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος στις αίθουσες και την 

βγάζουν όταν βγαίνουν για διάλειμμα. Φροντίσαμε να είναι όλα τα διαλείμματα πλέον 10λεπτα, ώστε να 

υπάρχει χρόνος να αναπνεύσουν τα παιδιά μας χωρίς μάσκα να φάνε το κολατσιό τους κλπ. Μιλήστε με τα 

παιδιά σας ότι και στο διάλειμμα πρέπει να κρατούν τις αποστάσεις και να μην αγγίζουν το ένα το άλλο. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μείνουμε όλοι εμείς - η σχολική κοινότητα και οι οικογένειες μας - υγιείς, 

ώσπου να έχουμε ένα εμβόλιο ή ένα αποτελεσματικό φάρμακο αντιμετώπισης του ιού.  

3. Εξ αιτίας της πανδημίας δεν είναι δυνατή η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο χωρίς 

ραντεβού, αλλά και με ραντεβού δεν είναι δυνατή η προσέλευση τόσων ανθρώπων για ενημέρωση. Γι αυτό 

το λόγο αποφασίσαμε και  ορίσαμε τηλεφωνική επικοινωνία για τον κάθε εκπαιδευτικό στο πρόγραμμα 

που ακολουθεί.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ιδιαίτερη προσοχή στις μονόωρες απουσίες που πραγματοποιούνται την πρώτη ώρα 

επειδή οι μαθητές/τριες δεν ξύπνησαν στην ώρα τους. Πολύ γρήγορα μπορεί να υπερβεί το όριο των 114 

απουσιών. Εξάλλου οι μονόωρες απουσίες της πρώτης ή της τελευταίας ώρας δεν μπορούν με κανένα τρόπο 

να δικαιολογηθούν. 

4. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί γονείς αλλά και τα παιδιά είναι το θέμα των εξετάσεων. Το διδακτικό έτος – 

όπως ίσως γνωρίζετε χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Σε κάθε τετράμηνο οι μαθητές/τριες εξετάζονται σε μία 

υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία (διαγώνισμα) σε κάθε μάθημα και σε ύλη που ορίζεται από τον 

Διδάσκοντα. Η γραπτή αυτή δοκιμασία μπορεί να αφορά το μάθημα της ημέρας ή μία ευρύτερη διδακτική 

ενότητα. Παράλληλα εξετάζονται και με ολιγόλεπτα τεστ (10-15’).  Όλ’ αυτά σε συνδυασμό με τη συμμετοχή 

τους στα προφορικά αλλά και στις εργασίες για το σπίτι συμψηφίζονται για τον Μ.Ο. κάθε τετραμήνου.  

5. Όσον αφορά τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα του Ιουνίου, έχουμε φέτος πάλι μια αλλαγή. Προσοχή: τα 

μαθήματα που θα εξεταστούν από 1η έως 15η Ιουνίου είναι 7: αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

ήτοι Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση αγ) Ιστορία, αδ) 

Μαθηματικά, αε) Φυσική, αστ) Βιολογία και αζ) Αγγλικά. 
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Ο/Η μαθητής/τρια κρίνεται άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης όταν: 1. Έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας 

επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή 2. Γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης ο/η μαθητής/τρια παραπέμπεται 

το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου (δεύτερη εξεταστική περίοδος) και όταν ο αριθμός των 

παραπεμπόμενων μαθημάτων δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).   

6. Ωστόσο, όλα αυτά είναι θέματα που θα τα δούμε όλοι μαζί και σιγά σιγά, στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Το πιο σημαντικό για μας και για σας θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά των παιδιών μας. Σ’ αυτό 

το πλαίσιο, έχει ανακοινωθεί σε όλους τους μαθητές «Ο κανονισμός του σχολείου μας», που θα πρέπει να 

γίνεται σεβαστός από όλους, λαμβάνοντας υπόψη για τη φετινή σχολική χρονιά και τους 

συμπληρωματικούς κανονισμούς που ισχύουν λόγω – Covid-19 

7. Εκεί – μεταξύ άλλων – ορίζεται ότι επιβάλλεται κάθε μαθητής/τρια να σέβεται τον εαυτό του, τους/τις 

συμμαθητές/τριές του και – βέβαια – τους/τις καθηγητές/τριές του. Φαινόμενα βίαιης και ασεβούς 

συμπεριφοράς δεν γίνονται αποδεκτά και έχουν σοβαρές συνέπειες από τη Διεύθυνση και τους/τις 

καθηγητές/τριες του σχολείου. Επίσης, φοράμε πάντα μάσκα εκτός των διαλειμμάτων όταν δεν 

συνωστιζόμαστε, κρατάμε τις αποστάσεις, πλένουμε συχνά ή απολυμαίνουμε τα χέρια μας και δεν 

αγγίζουμε κανέναν/καμία.  

8. Θα ήθελα ακόμη, να επισημάνω ένα-δύο σχετικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά τα κινητά τηλέφωνα. Θα 

πρέπει να γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά όχι μόνο η χρήση αλλά και η κατοχή κινητών τηλεφώνων 

σε όλους τους χώρους του σχολείου. Κι αυτό, διότι, και εκ του νόμου ισχύει, αλλά και διότι μέσω των 

κινητών, τα παιδιά αποπροσανατολίζονται από τους στόχους του σχολείου (μόρφωση και κοινωνικοποίηση), 

δεν συγκεντρώνονται στα μαθήματά τους αλλά και χάνουν το ενδιαφέρον τους γι’ αυτά. Σε ότι αφορά την 

επικοινωνία σας με τα παιδιά σας ή εκείνων μαζί σας, σας δίνονται πολλές δυνατότητες, αφού μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε είτε το τηλέφωνο, είτε το φαξ, είτε το e-mail του σχολείου μας – κι όχι το κινητό του παιδιού.  

9. Επίσης, τη φετινή σχολική χρονιά λειτουργεί σε όλα τα σχολεία ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής που 

στο σχολείο μας  έχουν αναλάβει η κυρία Ιωαννίδου Ιωάννα για τα τμήματα Β1, Β2, Β3, Γ2, Γ3 και η κυρία 

Ηλία Μαρία για τα τμήματα Α1, Α2, Α3 και Γ1`. 

10. Τέλος θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ποικίλα προγράμματα που υλοποιεί το σχολείο μας εδώ και 

χρόνια, χάρη στο ενδιαφέρον και την προσωπική εργασία πολλών εκπαιδευτικών μας. Από το 2011 έχουμε 

σταθερά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+. Την περσινή σχολική χρονιά υποδεχτήκαμε 40 μαθητές/τριες 

και εκπαιδευτικούς από 5 χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία και Λιθουανία. Η συνάντηση είχε απόλυτη 

επιτυχία και υπήρξε μια ένθερμη προετοιμασία από τις άλλες χώρες να ανταποκριθούν στην ποιότητα της 

ελληνικής συνάντησης. Δυστυχώς, η πανδημία του Κορονοϊού ακύρωσε τα ταξίδια σε Γαλλία και Τσεχία που 

είχαν προγραμματιστεί αντίστοιχα για τέλη Μαρτίου και αρχές Μάιου. Ήταν πραγματικά απογοητευτικό για 

τα παιδιά που συμμετείχαν διότι είχαν δημιουργήσει πολλές και καλές φιλίες και επειδή ήταν Γ’  τάξη και 

αλλάζουν σχολείο δεν μπορούν πλέον να ταξιδέψουν. Έχουμε ήδη αιτηθεί παράταση ενός έτους για το 

πρόγραμμα  Erasmus+, δηλαδή για τη σχολική χρονιά 2021-2022, διότι από ότι φαίνεται δεν θα 

πραγματοποιηθούν και φέτος τα ταξίδια. 

11. Επίσης, το σχολείο μας υλοποιεί χρόνια τώρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως: Το Θεολογικό 

Συνέδριο που συμμετέχουμε κάθε χρόνο με την Γ’  τάξη και είναι τριήμερο, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και 

προγράμματα Αγωγής Υγείας.  

 

12. Θέλω ακόμα να σας αναφέρω ότι στόχος του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι το 

«Μένουμε Υγιείς». Αυτή τη σχολική χρονιά θα θέλαμε να λειτουργήσουμε κανονικά όλη τη χρονιά χωρίς να 

χρειαστεί να έχουμε αναστολή της λειτουργίας λόγω κρουσμάτων. Προς αυτό το σκοπό είναι πολύ 

σημαντική και η δική σας υποστήριξη και η καθημερινή συζήτηση με τα παιδιά σας. 

13. Τελειώνοντας θέλω να σας παρακαλέσω για όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά σας (υγείας –

οικονομικά – οικογενειακά) και να δέχεστε καλοπροαίρετα τη δική μας ενημέρωση για τη συμμετοχή τους 

και τη συμπεριφορά τους στις σχολικές δραστηριότητες. Είναι χρέος σας να παρακολουθείτε και εσείς τη 

συμπεριφορά αλλά και τη συμμετοχή του παιδιού σας όχι μόνο όσον αφορά την καθημερινή παρουσία του 

στο σχολείο αλλά και όσον αφορά την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που έχει ως μαθητής/τρια. Διότι τα 

παιδιά τώρα πρέπει να καταλάβουν ότι το σχολείο είναι η δουλειά τους και ότι θα πρέπει να το 
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αντιμετωπίζουν με συνέπεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα. Αν δεν τα πετύχουν αυτά ως 

μαθητές/τριες, θα είναι πολύ δύσκολο να τα πετύχουν ως ενήλικες και εργαζόμενοι/ες στο μέλλον. 

 

 

Εύχομαι σε όλα τα παιδιά « Καλή σχολική χρονιά»  

Σε σας και στους συναδέλφους «Καλή δύναμη»! και… «ΜΈΝΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ»! 

 

Επικοινωνία με το σχολείο 

 

Ώρες μαθημάτων:  

1η ώρα 8.00 -  8.45 

2η ώρα 8.55 – 9.35  

3ηώρα 9.45 – 10.25  

4η ώρα 10.35 – 11.15  

5η ώρα 11.25 – 12.05  

 6η ώρα 12.15 - 12.55    

7η ώρα 13.05 – 13.40 

Τρόποι επικοινωνίας με το σχολείο:  

Τηλέφωνο: 2221024094  

Φαξ:            2221079897  

E-Mail:  mail@2gym - chalk.eyv.sch.gr 

Ιστολόγιο: http://blogs.sch.gr/2gymchlk/ 

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr
http://blogs.sch.gr/2gymchlk/
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΠΙΣΧΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΕ07 

Γερμανικής 

Φιλολογίας 
Α2, Β3, Γ1 Δευτέρα 2η και 3η ώρα  

ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΠΕ86 

Πληροφορικής Α2, Α3, Β3 
 Τετάρτη 3η ώρα, 

Πέμπτη 5η ώρα 

 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕ03 

Μαθηματικός  Β2, Γ3 
 Τετάρτη 7η ώρα, 

Παρασκευή 7η ώρα 

 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΕ03 

Μαθηματικός Α1, Α2, Β1, Γ1, Γ2 
 Τρίτη 3η ώρα,  

Τετάρτη 4η ώρα 

 

ΣΚΟΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΕ04.01 

Φυσικός 
Β1, Β2, Β3,  Γ1,Γ2, 

Γ3 

Δευτέρα 3η ώρα,  

Τρίτη 4η ώρα 

 

ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΕ04,04 

Βιολόγος Όλα 
Δευτέρα 4η ώρα,  

Τρίτη 3η ώρα 

 

ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ86 Πληροφορικής  Όλα  Πέμπτη 6η ώρα 
 

ΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
ΠΕ02 

Φιλόλογος Α1,Α2,Α3, Γ1 
 Δευτέρα 2η ώρα, 

Παρασκευή 2η ώρα 

 

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΕ05 

Γαλλικής 

Φιλολογίας 

Α1γαλ, Α2γαλ, Β1, 

Β3, Γ2 

Δευτέρα 4η ώρα, 

Τετάρτη 3η ώρα 

 

ΖΗΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 Τεχνολόγος Όλα 
 Τρίτη 4η ώρα, 

Παρασκευή 5η ώρα 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΠΕ02 

Φιλόλογος Α1, Α2, Α3, Β1,Γ2 Δευτέρα 1η και 2η ώρα 
 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠE01 

Θεολόγος Όλα  Τρίτη 4η και 5η ώρα 

 

ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΠΕ06 

Αγγλικής 

Φιλολογίας 
Όλα 

 Τετάρτη 6η ώρα, 

Πέμπτη 4η ώρα 

 

ΜΑΔΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕ02 

Φιλόλογος 
Α3, Β1, Β2, Β3, Γ1, 

Γ2, Γ3 

 Τρίτη 3η ώρα,   

Τετάρτη 2η ώρα 

 

ΜΠΟΥΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΕ02 

Φιλόλογος Α1, Α2, Α3, Γ1,Γ2,Γ3 
 Τετάρτη 1η ώρα,  

Τρίτη 4η ώρα 

 

ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Όλα  Τρίτη 2η ώρα 
 

ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΕ80 

Οικιακής 

Οικονομίας 
Α1, Α2, Α3  Τρίτη 3η ώρα 

 

ΤΣΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΕ07 

Γερμανικής 

Φιλολογίας 
Α3, Β2, Γ3  Τετάρτη 4η ώρα 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΕ02 

Φιλόλογος B1, B2, B3, Γ2, Γ3 
 Τρίτη 5η ώρα, 

Παρασκευή 3η ώρα 

 

ΝΙΑΧΟΥ ΝΟΤΑ ΠΕ11 
Φυσικής 

Αγωγής 
Όλα Πέμπτη 6η ώρα 

 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΠΕ03 ΕΑΕ 

Μαθηματικός Τμήμα ένταξης 
Δευτέρα 3η ώρα, 

Τετάρτη 4η ώρα  

 

ΜΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΠΕ02 ΕΑΕ 

Φιλόλογος Τμήμα ένταξης 
Δευτέρα 4η  ώρα, 

Πέμπτη 3η ώρα 

 

 

 

 


