
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Β 

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Θέμα: Έναρξη της «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Καλή Χρονιά με Υγεία, Ευλογία και όλα τα καλά σε σας και τις οικογένειές σας!!! 

Όπως έχουμε ενημερωθεί από το Υπουργείο Υγείας και το ΥΠΠΑΝ, μετά τη λήξη των διακοπών των 

Χριστουγέννων,  την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, τα παιδιά θα παραμείνουν 

στο σπίτι και θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με την «Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία».  

Για τα παιδιά των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄ θα γίνονται μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης. Το πρόγραμμα 

της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα διαρκεί από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ. και θα 

περιλαμβάνει τέσσερις διδακτικές περιόδους των 30 λεπτών, καθώς και μικρά διαλείμματα μεταξύ 

των διδακτικών περιόδων.  

Το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων για τις 7 και 8 Ιανουαρίου 2021 ακολουθεί πιο κάτω. Σε 

περίπτωση συνέχισης της «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα.  

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της «Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» είναι 

σημαντικό να τηρούνται οι πιο κάτω ρουτίνες:  

Ρουτίνες 

 Τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα ήσυχο χώρο, όπου να μπορούν να παρακολουθούν και να 

συμμετέχουν στις τηλεδιασκέψεις ανενόχλητα. 

 Να φροντίζουν από προηγουμένως τις βιολογικές τους ανάγκες ( νερό, τουαλέτα κτλ.) 

 Να έχουν κοντά τους όλα τα απαραίτητα για το μάθημα: Η/Υ ( laptop, tablet ), βιβλία, 

τετράδια, φυλλάδια, μολύβια, σβηστήρι κτλ.  

 Να είναι έτοιμα 15΄ πριν την καθορισμένη ώρα σύνδεσης. 

 Να συνδέονται στο πρόγραμμα 5΄ πριν την καθορισμένη ώρα σύνδεσης. 

 Ο/Η εκπαιδευτικός θα παίρνει παρουσίες.  

 Τα παιδιά να έχουν κλειστό το μικρόφωνο. 

 Ο/Η εκπαιδευτικός θα δίνει τον λόγο στα παιδιά για να μιλήσουν. 

  Τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του/της εκπαιδευτικού που διδάσκει. 

 Να αποφεύγουν να αγγίζουν οτιδήποτε στον Η/Υ και να πατούν κουμπάκια.  

 Απαγορεύεται η φωτογράφιση και βιντεογράφηση, γιατί αυτά αποτελούν ποινικό αδίκημα.   

 Υπενθυμίζουμε τις τρεις αξίες του σχολείου μας, οι οποίες ισχύουν και στην «Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση»:  

Σεβασμός: Στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στα προσωπικά δεδομένων 

των εμπλεκόμενων. 

Υπευθυνότητα: Στην τήρηση των κανόνων, ρουτινών και οδηγιών της «Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης». 

Ασφάλεια: Στην ορθή χρήση του διαδικτύου και του προγράμματος τηλεκπαίδευσης. 

Είμαστε σίγουροι ότι κι αυτή τη φορά θα συνεργαστείτε για την επιτυχία της «Σύγχρονης Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης». 

 

 

 



 

Πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων από 7/1/21 – 8/1/21 

Πέμπτη 7/1/2021 

       Δ΄1                                                                                        Δ΄2 

Ελληνικά (30’ )                                                                    Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                                                                  Διάλειμμα (10’) 

Ελληνικά (30’ )                                                                    Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                                                                  Διάλειμμα (10’) 

Μαθηματικά (30΄)                                                              Μαθηματικά (30΄)    

Διάλειμμα (10’)                                                                  Διάλειμμα (10’)                    

Τέχνη (30΄)                                                                           Μουσική (30΄) 

 

 

       Ε΄1                                                                                        Ε΄2 

 

Ελληνικά (30’ )                                                                   Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                                                                 Διάλειμμα (10’) 

Ελληνικά (30’ )                                                                   Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                                                                 Διάλειμμα (10’) 

Γεωγραφία (30΄)                                                                Μαθηματικά (30΄) 

Διάλειμμα (10’)                                                                 Διάλειμμα (10’)                    

Μαθηματικά (30΄)                                                              Γεωγραφία (30΄) 

 

 

 

Στ΄1                                                     Στ΄2                                                Στ΄3 

Ελληνικά (30’ )                          Ελληνικά (30’ )                                 Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                         Διάλειμμα (10’)                               Διάλειμμα (10’) 

Ελληνικά (30’ )                          Ελληνικά (30’ )                                Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                         Διάλειμμα (10’)                               Διάλειμμα (10’) 

Μαθηματικά (30΄)                     Αγγλικά(30΄)                                    Μουσική (30΄) 

Διάλειμμα (10’)                         Διάλειμμα (10’)                               Διάλειμμα (10’)                    

Αγγλικά (30΄)                             Μαθηματικά (30΄)                           Μαθηματικά (30΄) 

 

 

 

Παρασκευή 8/1/21 

  Δ΄1                                                                                        Δ΄2 

Ελληνικά (30’ )                                                                Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                                                               Διάλειμμα (10’) 

Ελληνικά (30’ )                                                                Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                                                               Διάλειμμα (10’) 

Αγγλικά (30΄)                                                                   Μαθηματικά (30΄)    

Διάλειμμα (10’)                                                               Διάλειμμα (10’)                    

Μαθηματικά (30΄)                                                            Αγγλικά (30΄) 

 

 



 

   Ε΄1                                                                                   Ε΄2 

 

Ελληνικά (30’ )                                                          Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                                                        Διάλειμμα (10’) 

Ελληνικά (30’ )                                                          Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                                                         Διάλειμμα (10’) 

Επιστήμη (30΄)                                                           Μαθηματικά (30΄)                                                        

Διάλειμμα (10’)                                                         Διάλειμμα (10’)                    

Μαθηματικά (30΄)                                                      Επιστήμη (30΄) 
 

 

Στ΄1                                                     Στ΄2                                                Στ΄3 

Ελληνικά (30’ )                           Ελληνικά (30’ )                                  Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                          Διάλειμμα (10’)                                Διάλειμμα (10’) 

Ελληνικά (30’ )                           Ελληνικά (30’ )                                  Ελληνικά (30’ ) 

Διάλειμμα (10’)                          Διάλειμμα (10’)                                Διάλειμμα (10’) 

Τέχνη (30΄)                                  Γεωγραφία(30΄)                                Μαθηματικά (30΄) 

Διάλειμμα (10’)                          Διάλειμμα (10’)                                Διάλειμμα (10’)                    

Μαθηματικά (30΄)                     Μαθηματικά (30΄)                             Γεωγραφία (30΄)                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 


