
ΘΕΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 
 
Ευχόμαστε, από καρδιάς, καλή και ευλογημένη νέα χρονιά, με υγεία για εσάς και τις 

οικογένειές σας και σύντομα η ανθρωπότητα να λυτρωθεί από τη μεγάλη δοκιμασία που 

περνά! 
 
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid 19, οι μαθητές/τριες 

Δημοτικού θα παραμείνουν σπίτι μέχρις τις 31.1.2021 και τα μαθήματα θα γίνονται εξ 

αποστάσεως. Θα προχωρήσουμε, βάσει των οδηγιών του ΥΠΠΑΝ, με ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση για τις τάξεις Α΄- Γ΄ και με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

για τις τάξεις Δ΄- Στ΄. 
 
Α) Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, που αφορούν στην εφαρμογή της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία: 

 Το Σχολείο μας εφαρμόζει πρόγραμμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
κοινωνικοποίησης με τη χρήση της επίσημης ιστοσελίδας του Σχολείου, η οποία θα 
εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται συνεχώς.  
Θα αξιοποιηθεί ο Σύνδεσμος "Εκπαιδευτικό υλικό" στην ιστοσελίδα μας στον οποίο 
θα βρείτε τους φακέλους: 

1. «Ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό» 
2. «Εξ αποστάσεως στήριξη μαθητών». Πατώντας τον σύνδεσμο της τάξης, θα 

βρείτε εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, φυλλάδια ασκήσεων, 
συνδέσμους για πλοήγηση κ.ά.), που θα ανεβάζουν οι εκπαιδευτικοί του 
Σχολείου μας για όλα τα μαθήματα. Το υλικό αυτό θα ανανεώνεται 
εβδομαδιαία. 
 

 Παράλληλα θα δημιουργηθεί μηχανισμός επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
και των παιδιών μέσω των γονέων/κηδεμόνων τους. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να 
γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, δημιουργίας ομάδων 
δικτύωσης με ψηφιακά μέσα όπως viber και αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση με τα 
παιδιά, στη συναισθηματική στήριξη ή/και στην αποστολή εκπαιδευτικού υλικού.  
 

Β) Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, που αφορούν στην εφαρμογή της σύγχρονης εξ 
αποστάσεως διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία: 
 

 Τα μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνονται μέσω του προγράμματος 

MICROSOFT TEAMS. 

 Οι εκπαιδευτικοί θα παίρνουν παρουσίες σε όλα τα μαθήματα. 

 Το ημερήσιο πρόγραμμα θα ξεκινά στις 08:00΄και θα τελειώνει στις 10:30΄ και θα 

λειτουργεί ωρολόγιο πρόγραμμα τεσσάρων 30λεπτων περιόδων με ενδιάμεσα 

διαλείμματα 10 λεπτών, όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 
 

Περίοδος Ώρες 

1η διδακτική 08:00΄- 08:30΄ 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 08:30΄- 08:40΄ 

2η διδακτική 08:40΄- 09:10΄ 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:10΄- 09:20΄ 

3η διδακτική 09:20΄- 09:50΄ 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:50΄- 10:00΄ 

4η διδακτική 10:00΄- 10:30΄ 

http://dim-drosia-kb-lar.schools.ac.cy/index.php?id=gonia


 

 Οι 30λεπτες διδακτικές περίοδοι θα περιλαμβάνουν 20 λεπτά διδασκαλία Ελληνικών, 
Μαθηματικών, καθώς και άλλων γνωστικών αντικειμένων, κατ’ αναλογία με το 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ο υπόλοιπος χρόνος κάθε περιόδου διατίθεται για 
κοινωνικοποίηση και συζήτηση με τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Στόχος είναι να 
προσφέρονται οι βασικές πυρηνικές γνώσεις καλύπτοντας τους βασικούς Δείκτες 
Επιτυχίας και Επάρκειας. 

 
 Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση επαφής των παιδιών με τα μαθήματα, 

καθώς και η κατάκτηση αναγκαίων  γνώσεων που αφορούν στα μαθήματα του 
Αναλυτικού Προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν σαφείς οδηγίες στα παιδιά 
για τον τρόπο που θα γίνονται τα μαθήματα. 
 

 Παράλληλα θα χρησιμοποιείται η επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου η οποία θα 
εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς. Θα αξιοποιηθεί ο Σύνδεσμος 
"Εκπαιδευτικό υλικό" στην ιστοσελίδα μας στον οποίο θα βρείτε τους φακέλους: 
 

1. «Ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό» 
2. «Εξ αποστάσεως στήριξη μαθητών» Πατώντας τον σύνδεσμο της τάξης, 

θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, φυλλάδια ασκήσεων, 
συνδέσμους για πλοήγηση, τα Εβδομαδιαία Προγραμμάτα διδασκαλίας 
μέσω του προγράμματος MICROSOFT TEAMS. κ.ά.) που θα ανεβάζουν οι 
εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας για όλα τα μαθήματα. Το υλικό αυτό θα 
ανανεώνεται εβδομαδιαία. 

Γ)  Στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου θα αναρτάται επίσης Εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Μονάδας και Λογοθεραπείας 

Επιπρόσθετα  για όλες τις τάξεις μπορείτε να παρακολουθήσετε προγράμματα από την 
Εκπαιδευτική τηλεόραση. 

http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/webtv 

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία! 

Μαζί, θα τα καταφέρουμε και πάλι! 

 

Από το Σχολείο 

 Η διευθύντρια 

Σκεύη Στυλιανού-Χατζηαναστάση 

http://dim-drosia-kb-lar.schools.ac.cy/index.php?id=gonia
https://drive.google.com/drive/folders/1FL2bHFUzLvtl9ASCJ6vYCo8Q6gAXgR_W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FL2bHFUzLvtl9ASCJ6vYCo8Q6gAXgR_W?usp=sharing
https://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/webtv

