
Επιστρέφουμε  στο σχολείο μας!      Μένουμε ασφαλείς! 

 

Αγαπημένα  μας παιδιά, 

  Ξαναγυρίζουμε στο σχολείο μας!  Η χαρά μας είναι μεγάλη και η επιθυμία μας να 

ξαναζήσουμε όλα όσα μας έλειψαν δεν περιγράφεται. Όμως, πρέπει να γνωρίζουμε 

ότι στη νέα σχολική μας πραγματικότητα, κάποια πράγματα θα είναι διαφορετικά 

από εκείνα που είχαμε ζήσει και συνηθίσει.  Είμαστε σίγουροι ότι όλοι 

καταλαβαίνετε πως οι αλλαγές και οι κανόνες της νέας σχολικής μας ζωής έγιναν 

για την προστασία  και την ασφάλειά μας και θα δείξετε την ίδια υπευθυνότητα και 

κατανόηση,  που δείξατε και κατά το διάστημα που «Μέναμε στο σπίτι».       

 Ας δούμε, λοιπόν,  ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο «πριν» και το «τώρα».  

Π Ρ Ι Ν Τ Ω Ρ Α 

•  Το πρωί, ερχόμαστε στο σχολείο και  

περιμέναμε  στο προαύλιο, μέχρι να 

χτυπήσει το κουδούνι. 

 

•   Συγκεντρωνόμαστε στο προαύλιο  και 

κάναμε  προσευχή όλοι μαζί. 

 

•  Στην τάξη καθόμαστε δυο – δυο ή σε 

διάφορους συνδυασμούς και συχνά  

αλλάζαμε θέσεις. 

 

•  Στην τάξη υπήρχαν αντικείμενα και 

υλικά  που χρησιμοποιούσαμε από 

κοινού.  

 

• Μπορούσαμε  να δανειστούμε από 

τους συμμαθητές ή τον δάσκαλο μολύβι, 

σβήστρα  ή  ξύστρα. 

 

•  Μπορούσαμε  να πλησιάσουμε  στην 

έδρα του εκπαιδευτικού  για να λύσουμε  

απορίες, για  να ελέγξει τις  εργασίες 

μας  ή να γράψουμε  στον πίνακα. 

 

 

• Ερχόμαστε  στο σχολείο, πηγαίνουμε 

κατευθείαν στην τάξη και καθόμαστε 

στην καρέκλα του θρανίου μας. 

 

• Λέμε  την προσευχή στην τάξη μας. 

 

 

• Στην τάξη καθόμαστε ο καθένας στο 

θρανίο του και δεν μπορούμε  να 

αλλάξουμε  θέσεις. 

 

• Στην τάξη χρησιμοποιούμε ΜΟΝΟ τα 

δικά μας υλικά και αντικείμενα. 

 

 

• Δεν δανείζουμε  σε κανέναν  ούτε 

δανειζόμαστε μολύβια, γομολάστιχες ή 

άλλα αντικείμενα. 

 

• Σηκώνουμε το  χέρι από το θρανίο 

μας και αφού πάρουμε  τον λόγο 

εκφράζουμε  τις απορίες μας   και 

ενεργούμε σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εκπαιδευτικού. 

 



•  Αφήναμε  κάποια βιβλία, που δε 

χρειαζόμαστε, στο σχολείο. 

 

•  Στο διάλειμμα παίζαμε διάφορα 

παιχνίδια και μπορούσαμε να 

πλησιάσουμε, να δώσουμε τα χέρια ή να   

αγκαλιάσουμε τους συμμαθητές και 

τους φίλους μας. 

 

• Στο διάλειμμα, μπορούσαμε να 

πάρουμε  κάτι από το  φαγητό του φίλου 

μας ή να του προσφέρουμε αντίστοιχα 

κάτι από το δικό μας. Αν δεν είχαμε  

μπουκάλι με νερό, παίρναμε  ποτηράκι  

από το σχολείο. 

 

 

 

•  Μπορούσαμε  να πηγαίνουμε στην  

τουαλέτα κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, κάποιες μέρες αρκετές 

φορές. 

 

 

• Στο διάλειμμα περιμέναμε  τη σειρά 

μας στην τουαλέτα και συγχρόνως 

μιλούσαμε  με τους συμμαθητές μου.  

 

 

•  Κατά την αποχώρησή μας από το 

σχολείο, προχωρούσαμε πλάι – πλάι, 

μιλούσαμε και παίζαμε με τους 

συμμαθητές μας στη διαδρομή προς τα 

σπίτια μας. 

 

• Παίρνουμε  όλα μας τα βιβλία από 

το σχολείο καθημερινά. 

 

• Στο διάλειμμα τηρούμε τις 

αποστάσεις και προτιμούμε  παιχνίδια 

με λιγότερη … δράση και επαφή (χωρίς 

μπάλα!!!!) 

 

 

• Φροντίζουμε  να έχουμε  μαζί μας 

νερό και φαγητό, που να καλύπτουν τις 

ανάγκες μας και δεν ανταλλάσσουμε 

τίποτα με τους φίλους μου. Αν 

ξεχάσουμε το φαγητό ή  το νερό μας, 

το αναφέρουμε στο δάσκαλό μας. Σε 

καμία περίπτωση δεν πίνουμε νερό 

από τις βρύσες. 

 

• Πηγαίνουμε στην  τουαλέτα κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος μόνο αν είναι 

πραγματική ανάγκη, περιορίζοντας τη 

χρήση της, έτσι ώστε να τηρούνται όλοι 

οι κανόνες υγιεινής.  

 

• Στην αναμονή  έξω από τις  

τουαλέτες , αλλά και μέσα στο χώρο 

τους, τηρούμε  την αναγκαία απόσταση 

καθώς και τους κανόνες υγιεινής.  

 

• Πηγαίνουμε από το σχολείο προς τα 

σπίτια με τους φίλους μας,  κρατώντας 

όμως πάντα  απόσταση περίπου 2 

μέτρων ένας από τον άλλο. 

 

 

Με αγάπη 

Οι εκπαιδευτικοί σας 

 


