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6ο Δ. ΣΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                   Μαρούσι, 10-1-2021 

Επαναλειτουργία του σχολείου από 11-1-2021 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή χρονιά με Υγεία και Αισιοδοξία! 

 Το σχολείο ξεκινά τη δια ζώσης λειτουργία του αύριο, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, 

με όλες τις ρυθμίσεις και τα μέτρα αποτροπής διασποράς του κορονωϊού που ίσχυαν 

μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2020 που σταμάτησε η δια ζώσης λειτουργία. Μετά τη 

συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στις 8-1-2021, ιδιαίτερη σημασία οφείλουμε 

να δείξουμε στα ακόλουθα:  

Καταλληλότητα μάσκας: Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί σημαντικός αριθμός παιδιών 

να φέρουν μάσκες ακατάλληλες για το πρόσωπό τους, δηλαδή πολύ μεγάλες ή με 

χαλαρά λάστιχα, οι οποίες κατ’ ουσίαν δεν προσφέρουν καμιά προστασία ούτε στα 

ίδια τα παιδιά ούτε στους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς επιτρέπουν 

την ανεξέλεγκτη διασπορά και εισπνοή σταγονιδίων. Παρακαλούμε, λοιπόν, επιλέξτε 

για τα παιδιά σας μάσκες κατάλληλου μεγέθους και διδάξτε τους την ορθή και 

ασφαλή χρήση τους, προασπίζοντας τη δική τους υγεία αλλά και των άλλων γύρω 

τους. Αύριο θα τους δοθούν και από δύο μάσκες, προσφορά του Δήμου Αμαρουσίου. 

Αποφυγή συγχρωτισμού κατά την έλευση και αποχώρηση: Από τη μέχρι τώρα 

εικόνα, η προσέλευση των μαθητών γίνεται με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρατηρείται 

συγχρωτισμός αυτών ή των γονέων τους. Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο 

γίνεται από τις 08.00-08.15 και οι μαθητές πηγαίνουν κατευθείαν στην αίθουσά 

τους, όπου και τους περιμένουν οι εκπαιδευτικοί. Η καθυστερημένη προσέλευση 

θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, παρενοχλείται η 

εκπαιδευτική διαδικασία και είναι εις  βάρος όλων. 

Ωστόσο, κατά την αποχώρηση έχουν εντοπιστεί φαινόμενα συγχρωτισμού των 

γονέων έξωθεν της πόρτας από την Καραολή Δημητρίου. Η έλλειψη 

πεζοδρομίου από την πλευρά της Άλσους, δε μας επιτρέπει να κάνουμε χρήση 

και δεύτερης εξόδου. Γι΄ αυτό από τη Δευτέρα 11-1-2021 η αποχώρηση θα 

γίνεται τμηματικά, όπως γινόταν, ξεκινώντας όμως από την Α΄ τάξη. Στην 

πόρτα θα βρίσκονται οι  εφημερεύοντες των οποίων το τμήμα θα αποχωρεί 

πρώτο και στη συνέχεια με αύξουσα σειρά ξεκινώντας από την Α΄. 

Παρακαλούνται οι γονείς να φορούν μάσκα και να μη συνωστίζονται στην 

είσοδο και να αφήνουν χώρο για την ασφαλή έξοδο των παιδιών.  

 Στην περίπτωση αδελφών που αποχωρούν συνοδεία των γονέων τους, το 

μεγάλο παιδί θα αποχωρεί την ίδια ώρα μαζί με το μικρότερο αδελφάκι 

του, όπου και θα τα περιμένει ο γονέας τους, ανεξάρτητα από τη σειρά 

που θα αποχωρεί το τμήμα του.  

 Μαζί θα αποχωρούν και τα δίδυμα, ακολουθώντας αυτό που βρίσκεται 

στο β΄ τμήμα, αυτό που βρίσκεται στο α΄, ανεξάρτητα από τη σειρά που 

θα αποχωρεί το τμήμα του.  

 

Ο σχεδιασμός αυτός θα αξιολογηθεί κατά τις υπόλοιπες ημέρες της τρέχουσας 

εβδομάδας και εάν κριθεί αναγκαίο θα τροποποιηθεί. Στην περίπτωση ωστόσο 
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που θα παρατηρηθούν φαινόμενα συγχρωτισμού γονέων, θα αναγκαστούμε να 

προχωρήσουμε σε διαφοροποιημένη ώρα αποχώρησης κατά τάξη/τμήμα, κάτι 

που θα δυσχεράνει σημαντικά τη συνολική λειτουργία του σχολείου. Για τον 

λόγο αυτό, παρακαλούμε βοηθήστε μας να διευθετήσουμε με ασφάλεια την 

αποχώρηση των παιδιών.  

 

Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να προσεγγίσουν τα παιδιά για 

παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, έλεγχο ασκήσεων, υποδείξεις κ.λπ. Όλες οι 

οδηγίες για τον περιορισμό διασποράς του ιού συντείνουν στο συμπέρασμα πως 

η τήρηση των αποστάσεων είναι το καλύτερο μέτρο πρόληψης, σε συνδυασμό 

με τη χρήση της μάσκας και τα βασικά μέτρα υγιεινής όπως το 

πλύσιμο/απολύμανση των χεριών κ.λπ. Καθώς, λοιπόν, η χρήση μάσκας από 

μόνη της δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για την τήρηση φυσικών αποστάσεων, 

οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας φροντίζουν, ώστε να περιοριστεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο γίνεται η φυσική εγγύτητα προς τους μαθητές εντός της 

αίθουσας. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται τεχνικές όπως η αυτοδιόθρωση 

εργασιών από τα ίδια τα παιδιά, η διόρθωση από τον πίνακα, η προφορική 

εκτέλεση εργασιών και λοιπές άλλες διευθετήσεις, προκειμένου να περιοριστεί 

κατά το δυνατόν η εγγύτητα εκπαιδευτικών και παιδιών. Οι τεχνικές αυτές όμως 

συνεπάγονται υψηλότερο βαθμό απροσδιοριστίας, παραλείψεων και, 

ενδεχομένως, λαθών στις εργασίες των μαθητών, που μπορούν να διαφύγουν 

από τον έλεγχο των εκπαιδευτικών που γίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

Θεωρούμε όμως πως με γνώμονα την προάσπιση της υγείας όλων μας, οι 

περιορισμοί αυτοί είναι αποδεκτοί και ζητάμε και τη δική σας συμβολή και 

κατανόηση στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη παιδαγωγική και 

μαθησιακή λειτουργία του σχολείου κατά τη δύσκολη φάση που διανύουμε.  

 Το μάθημα της Πληροφορικής: Από τη β΄ εβδομάδα θα 

πραγματοποιείται στο εργαστήριο με σχολαστικό καθαρισμό του 

χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (πληκτρολόγια, ποντίκια) και των 

επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές, με χρόνο 

αερισμού της αίθουσας κατά την εναλλαγή των τμημάτων. Το 

εργαστήριο ενισχύθηκε με περισσότερους υπολογιστές και 

τοποθετήθηκαν σακούλες προπυλενίου στα πληκτρολόγια και τα 

ποντίκια, για να καθαρίζονται ευκολότερα. 

 Στο μάθημα της ΦΑ χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ομάδες, 

συγκεκριμένα αθλητικά υλικά, τα οποία στη συνέχεια καθαρίζονται και 

απολυμαίνονται.  

 Πριν ξεκινήσουν οι μαθητές/τριες για το σχολείο πρέπει να ελέγχεται η 

τσάντα τους, ώστε να έχουν τα απαραίτητα μαζί τους και να μη 

χρειαστεί να δανειστούν τίποτα. Αν χρειαστεί ενημερώνουν τον/την 

εκπαιδευτικό. Δεν έχουν στην τσάντα υλικά άσχετα με την εκπαιδευτική 

διαδικασία. (π.χ. παιχνίδια, τάπες, αυτοκόλλητα κ.ά). Χρησιμοποιούν 

μόνο τα δικά τους προσωπικά αντικείμενα (μολύβια, στυλό, γόμες, 

ρούχα, καπέλα, μάσκες κ.ά.). Σε όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα 

(ακόμη και στα ρούχα) να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η τάξη 

τους με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. 

 Να φροντίζετε τα βιβλία και τα τετράδια των μαθητών που θα βάζετε 

στη σχολική τσάντα να είναι σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 

πρόγραμμα διδασκαλίας. Οι μαθητές σε συνεννόηση με τους 
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εκπαιδευτικούς μπορούν να αφήνουν βιβλία ή τετράδια σε καθορισμένο 

μέρος στην αίθουσά τους, ώστε να μειώνεται το βάρος της τσάντας τους. 

 
Διαλείμματα: Έχει αποφασιστεί τα διαλείμματα να γίνονται κοινά και τις ώρες που 

ορίζονται από το ΠΔ79/2017, (1
ο
 διαλ.: 09.40-10.00, 2

ο
 διαλ.: 11.30-11.45, 3

ο
 διαλ.: 

12,25-12.35), γιατί στον χώρο του προαυλίου επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες (> 

1,50 τ.μ. ανά μαθητή). Έχει οριοθετηθεί ο αύλειος χώρος με τις απαραίτητες 

αποστάσεις μεταξύ των τμημάτων (1,50μ.). Δεν επιτρέπονται παιχνίδια που απαιτούν 

φυσική εγγύτητα και σωματική επαφή. 

 Για κάθε τάξη/τμήμα υπάρχει συγκεκριμένος, χρωματισμένος χώρος που έχει 

γνωστοποιηθεί τους μαθητές. Συγκεκριμένα: 

Τάξη/τμήμα Χρώμα τ.μ. ανά μαθητή 

Α΄ φούξια 7,00 

Β1΄ κίτρινο 4,50 

Β2΄ κόκκινο 5,00 

Γ΄ πράσινο ανοιχτό 4,50 

Δ΄ μοβ 12,00 

Ε1΄ πορτοκαλί 7,00 

Ε2΄ μπλε 8,00 

ΣΤ΄ πράσινο σκούρο 9,00 

 Κατά την άνοδο και κάθοδο των μαθητών στα διαλείμματα θα τηρείται σειρά 

προτεραιότητας των μαθητών, ώστε να μη συγχρωτίζονται στις σκάλες. 

 Στα διαλείμματα και στην ώρα της ΦΑ πριν το διάλειμμα τα παιδιά θα 

παίρνουν το τσαντάκι με το νερό και το κολατσιό τους. 

Λήξη διαλείμματος: Συγκέντρωση της τάξης ή του τμήματος στο καθορισμένο 

μέρος του προαυλίου και είσοδος στην τάξη με τον εκπαιδευτικό τηρώντας τις 

αποστάσεις και τις σημάνσεις. Μπαίνοντας στην αίθουσα βάζουν αντισηπτικό 

διάλυμα στα χέρια.  

Κολατσιό και νερό: Τα παιδιά  να έχουν το δικό τους παγούρι για νερό, γεμισμένο 

από το σπίτι, γιατί απαγορεύεται να πίνουν νερό από τις βρύσες. Από τις βρύσες μόνο 

θα γεμίζουν τα παγούρια τους. Δεν παίρνουν πρόγευμα ή άλλο φαγώσιμο από 

συμμαθητή/τρια τους και δεν προσφέρουν. Απαγορεύονται τα κεράσματα σε 

συμμαθητές/τριες σε ονομαστικές γιορτές, γενέθλια κ. ά. 

Καθαριότητα-Τήρηση μέτρων προφύλαξης: Προβλέπεται ο φυσικός αερισμός των 

αιθουσών κατά  την ώρα του μαθήματος και των διαλειμμάτων. Οι επιφάνειες που 

χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά (πρίζες, πόμολα, κουπαστές) θα καθαρίζονται 

από τους καθαριστές κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και μετά τη λήξη 

του. Κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών στις αίθουσες θα γίνεται εφαρμογή 

αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. Επιπρόσθετα των αντλιών που υπάρχουν 

στις αίθουσες και τις τουαλέτες, είναι επιθυμητό τα παιδιά να έχουν δικό τους 

αντισηπτικό διάλυμα, χαρτομάντιλα, υγρά μαντιλάκια για προσωπική τους υγιεινή. 

Συνιστάται το συχνό πλύσιμο των χεριών. 
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Η χρήση μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων και τα μέτρα προστασίας της 

ατομικής υγιεινής είναι καθημερινό μέλημα όλων. 

Υπενθυμίστε στα παιδιά σας τις συνθήκες που θα συναντήσουν στο σχολείο, 

ώστε η επάνοδός τους σε αυτό να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ομαλή. 

 

Η διευθύντρια του σχολείου 

 

Μαρία Βαστάκη 


