
Βασιλική Παπαδοπούλου 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) - 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

Email:  vasgrpapadopoulou@gmail.com  

       5pekes@attik.pde.sch.gr - Τηλ.: 210 3576063 & 6938628981  

ΠΡΟΣ:  
 Διευθύντριες/Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Δημ. Σχολείων Διονύσου και Ωρωπού, 

περιοχής ευθύνης μας. 

 Ομάδα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών σχολείων μας 
 
ΚΟΙΝ.: Γονείς & Κηδεμόνες όλων των σχολείων μας, περιοχής Διονύσου και Ωρωπού 
 

                                                                                                     Γέρακας, 28 – 3 – 2020 

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  

ΘΕΜΑ: «Επαναληπτικά–εμπεδωτικά μαθήματα για τους μαθητές/τριες 

των Δημοτικών σχολείων στην ΕΡΤ 2 – Ενημέρωση Γονέων & 

Κηδεμόνων». 

 

Αγαπητές Συναδέλφισσες και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Αγαπητοί μας Γονείς & Κηδεμόνες 

Σας ενημερώνω ότι η εκπαιδευτική τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας επιστρέφει στην υπηρεσία 

της εκπαίδευσης, μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες των ημερών που ζούμε. 

Έτσι η ΕΡΤ2, από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, δημιουργεί ειδική τηλεοπτική ζώνης εξ αποστάσεως 

μαθημάτων για τους/τις μαθητές/τριες των Δημοτικών μας Σχολείων. 

 

Κάθε πρωί στις 10.00 από την ΕΡΤ2, η εκπαιδευτική τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας 

επιστρέφει στη δημόσια τηλεόραση, ανανεωμένη και προσαρμοσμένη στη σύγχρονη πραγματικότητα και 

τις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής. 

 

Στο γνώριμο περιβάλλον μιας σχολικής αίθουσας, εκπαιδευτικοί  στέκονται μπροστά στην 

κάμερα, για να παραδώσουν στις μαθήτριες και τους μαθητές του Δημοτικού τηλε-μαθήματα, 

κρατώντας τα παιδιά σε… μαθησιακή εγρήγορση μέχρι να ανοίξουν ξανά τα σχολεία.  

 

Στόχος του εγχειρήματος δεν είναι – προφανώς – η υποκατάσταση της δια ζώσης 

διδασκαλίας, γι’ αυτό και τα μαθήματα είναι προσανατολισμένα στην επανάληψη και την 

εμβάθυνση της ήδη διδαχθείσας ύλης. 

 

 Τα μαθήματα των δύο πρώτων ημερών αφορούν τις μεγαλύτερες τάξεις του 

Δημοτικού και περιλαμβάνουν διδασκαλία Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών 

Επιστημών και Ιστορίας.  

Τις επόμενες ημέρες τα μαθήματα θα διευρυνθούν και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ θα 

εμπλουτιστούν και με άλλα διδακτικά αντικείμενα. 

 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των πρώτων ημερών του τηλεοπτικού σχολείου της ΕΡΤ2  έχει 

ως εξής: 

 
Δευτέρα 30 Μαρτίου 
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1. Επαναληπτικό μάθημα στη Γλώσσα Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης 

Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος 

2. Ιστορία Δ’ τάξης 

Εκπαιδευτικός: Γιώργος Δάβος 

3. Φυσική Ε’ τάξης 

            Εκπαιδευτικός: Ουρανία Γκικοπούλου 

 
Τρίτη 31 Μαρτίου 

 
1. Μαθηματικά, Γ’ & Δ’ τάξης 

Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη 

2. Μαθηματικά, Δ’ & Ε’ τάξης 

Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος 

3. Φυσική Ε’ & ΣΤ’ τάξης 

Εκπαιδευτικός: Κώστας Χωριανόπουλος 

 

 

Παρακαλούμε τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων μας, όπως: 
 

1. Αναρτήσουν το  σχετικό στην ιστοσελίδα του κάθε Σχολείου. 
 

2. Αποστείλουν σε όλους τους Γονείς & Κηδεμόνες (στα E mail) τους, τη σχετική 
ενημέρωση. 

 

 

 

Συναδελφικά 

Βασιλική Παπαδοπούλου 

ΣΕΕ ΠΕ 70 

5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

 


