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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας 

Κατ΄αρχάς όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας σας ευχόμαστε  να είστε καλά στην υγεία σας! 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω –όπως ήδη γνωρίζετε από τα ΜΜΕ- ότι με  Υπουργική απόφαση τα Δημοτικά 
σχολεία , τα Νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί , αναστέλλουν τη λειτουργία τους όπως έχει ήδη  ισχύσει με τις 
σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .  

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Σχολείων, πρόκειται να παρέχεται στους μαθητές Σύγχρονη 
καθώς και Ασύγχρονη  εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση καλύπτοντας τη  διδακτέα ύλη , προκειμένου να 
συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία στις δύσκολες συνθήκες, που βιώνει η χώρα μας εξαιτίας 
τηςπανδημίας. . 

Με απλά λόγια, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί  από τη στιγμή που δε μπορούν να βρίσκονται στο σχολείο 
τους με τη φυσική τους παρουσία, θα μπορούν να παρακολουθούν μια ηλεκτρονική τάξη μέσα από την 
οποία θα έρχονται σε επαφή με το δάσκαλό τους τους συμμαθητές τους και το εκπαιδευτικό υλικό. 

Σημειωτέον ότι η  υπηρεσία σύγχρονηςτηλεκπαίδευσης παρέχεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
(ΠΣΔ) και τη ψηφιακή πλατφόρμα Webex Meetings . 

 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός 
τηλεφώνουεπικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική 
μονάδα  φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των 
εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19. 

Βασικά σημεία του προγράμματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι τα εξής: 

• Το ημερήσιο Ωρολόγιο πρόγραμμα για το Δημοτικό περιλαμβάνει 5 διδακτικές ώρες. 
• Το πρόγραμμα μαθημάτων καθημερινά ξεκινά στις 14:10μμ και λήγει στις 17:20μμ 
• Ηδιάρκεια του μαθήματος είναι 30 λεπτά και θα περιλαμβάνει  τη διδασκαλία νέων μαθημάτων που 

δεν έχουν διδαχθεί.. 
• Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. 



• Η διδασκαλία των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης  ξεκινά την Τετάρτη 18-11-2020. Η 17η 
Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου. 

• Τις πρωινές ώρες θα μεταδίδονται τα προγράμματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης τα οποία 
μπορούν να παρακολουθούν οι μαθητές και  τα οποία θα αναρτώνται επίσης στο BLOG του 
Σχολείου 

Προσεχώς θα λάβετε το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της τάξης καθώς και τους 
συνδέσμους των εκπαιδευτικών για την είσοδο των μαθητών στην ηλεκτρονική αίθουσα . 

Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται και στο BLOG του Σχολείου και θα τις λάβετε και στο email σας .  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου ευχόμαστε υγεία σε όλους. 
Η Δντρια του Σχολείου 
Γεωργία Κούρτη 


