
 

 

Προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, 

 

Στο ΦΕΚ Β΄ 783/10-03-2020 δημοσιεύτηκε η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10-03-

2020 ΚΥΑ με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και 

βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.»  

 

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας πήρε την 

απόφαση να  αξιοποιήσει αυτό το χρονικό διάστημα απουσίας των μαθητών από τα θρανία, 

έτσι ώστε να παραμείνουν ... σε καλή γνωστική κατάσταση και μαθησιακή ετοιμότητα.  

Με την προτροπή « Ας είμαστε σε ….. διαδικτυακή επαφή» από την ερχόμενη Τρίτη, 

17/3/20, θα βρίσκονται στο site του Σχολείου μας αναρτημένες εργασίες στη σχετική σελίδα 

της κάθε τάξης, για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Οι εργασίες θα ανανεώνονται κάθε Τρίτη 

και Παρασκευή, ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο και, φυσικά, τον όγκο τους. Δεν 

χρειάζεται να εκτυπώνονται οι εργασίες. Κάθε μαθητής μπορεί να απαντά στις ερωτήσεις ή 

να λύνει τις ασκήσεις στο τετράδιό του σημειώνοντας απλώς το μάθημα και τον αριθμό της 

άσκησης, για να μπορεί στη συνέχεια να γίνει η διόρθωσή τους στην τάξη. Οι ασκήσεις θα 

έχουν καθαρά επαναληπτικό χαρακτήρα και δεν θα αφορούν σε νέα ύλη. Πεποίθησή μας 

είναι πως τα παιδιά μας δεν θα χάσουν την επαφή τους με το Σχολείο και κυρίως δεν θα 

ξεχάσουν όσα με κόπο έμαθαν μέχρι τώρα. 

 

Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για όλους μας και να είμαστε σε θέση να κάνουμε 

πάλι τη δουλειά μας τόσο καλά όσο την κάναμε μέχρι τώρα. Και αυτό αφορά όχι μόνο στους 

εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας και στους μαθητές μας, αλλά και σε εσάς .  
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