
Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

όπως ήδη γνωρίζετε, από τη Δευτέρα 18/5/20 ξεκινά και η 
φυσική λειτουργία των τάξεων του Γυμνασίου, της Α’ και της 
Β’ Λυκείου (η Γ΄ Λυκείου ήδη λειτουργεί από 11/5/20).  

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για τον 
τρόπο λειτουργίας μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους.  

Σε γενικές γραμμές, θα λειτουργήσουμε σε τρεις 
Ζώνες: 

Ζώνη 1:  

- Καθημερινά 4 διδακτικές ώρες δια ζώσης διδασκαλίας 
από ώρα 08:30 έως και ώρα 12:00 (το ακριβές 
πρόγραμμα θα δοθεί στα παιδιά τη Δευτέρα). 

- Στη ζώνη αυτή θα ολοκληρωθεί η ύλη των μαθημάτων 
της σχολικής χρονιάς και θα γίνουν οι σχετικές 
επαναλήψεις. 

- Στη ζώνη αυτή δεν θα λειτουργήσουν οι ξένες γλώσσες 
διότι απαιτούν μετακινήσεις μαθητών από αίθουσα σε 
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Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο ! 
Τρόπος Λειτουργίας Γυμνασίου & Λυκείου (από 18/5/20 -12/6/20)



αίθουσα και διαφορετικές συνθέσεις στα τμήματα, 
στοιχεία δηλαδή που αυξάνουν τις επαφές μεταξύ των 
μαθητών. Οι ξένες γλώσσες θα καλυφθούν στη Ζώνη 3 
(δείτε παρακάτω). 

- Οι παράμετροι ασφάλειας (τμήματα, αποστάσεις κλπ) 
αναλύονται στο επισυναπτόμενο Σχέδιο Ασφαλούς 
Λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων μας. 

Ζώνη 2:  

- Καθημερινά 2 διδακτικές ώρες εξ αποστάσεως 
ζωντανής διδασκαλίας από ώρα 12:30 έως και ώρα 
14:00 (το ακριβές πρόγραμμα θα δοθεί στα παιδιά τη 
Δευτέρα). 

- Η ζώνη αυτή θα λειτουργεί ως επανάληψη της Ζώνης 1 
για να καλυφθούν καταρχήν οι απόντες μαθητές. Τα 
διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθούν 
και οι παρόντες στην πρωινή ζώνη ως επανάληψη ή ως 
αύξηση του βαθμού εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης. 

Ζώνη 3:  

- Καθημερινά από ώρα 14:00 έως και ώρα 16:00 (το 
ακριβές πρόγραμμα θα δοθεί στα παιδιά από τους 
συντον ιστές Ξένων Γλωσσών ) θα λε ιτουργούν 
ταχύρρυθμα και εντατικά τμήματα εξ αποστάσεως 
ζωντανής διδασκαλίας για τις ξένες γλώσσες. 

- Στη ζώνη αυτή τα παιδιά ανάλογα με το επίπεδό τους θα 
προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποιήσεων που θα 
ακολουθήσουν. 

Φυσικά, θα συνεχίσει να λειτουργεί και η διαδικασία της 
ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας 
iCollege (υποστηρικτικό υλικό, οδηγίες, βιβλιοθήκη 
κλπ). 
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Με όλα τα παραπάνω επιτυγχάνουμε να υπερδιπλα-
σιάσουμε τον προβλεπόμενο από το Υπουργείο  (για 
αυτήν την περίοδο) διδακτικό χρόνο για τα παιδιά και έτσι 
να ολοκληρώσουμε τους εκπαιδευτικούς μας στόχους. 
Επιπλέον, η παράλληλη λειτουργία των 3 ζωνών και της 
πλατφόρμας iCollege εξασφαλίζει τη συνέχεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στις δύσκολες καταστάσεις που 
βιώνουμε. 

Παράμετροι λειτουργίας 

Μεταφορά με σχολικά λεωφορεία: 

Για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών με σχολικά 
λεωφορεία θα τηρηθούν όλα όσα ορίζονται από τους 
αρμόδιους φορείς (λίγοι μαθητές, καθαρισμός κλπ). Επειδή 
στις οδηγίες που έχουν σταλεί, το θέμα της μάσκας για τα 
παιδιά ορίζεται ως προαιρετικό, δεν μπορούμε να το 
επιβάλλουμε. Θα θέλαμε όμως να προβούμε σε ισχυρή 
σύσταση για χρήση μάσκας από τα παιδιά. 

Κυλικεία: 

όπως θα δείτε στο Σχέδιο Ασφαλούς Λειτουργίας που 
επισυνάπτουμε, δεν επιτρέπεται η λειτουργία κυλικείων για 
τους μαθητές. Είναι σημαντικό λοιπόν τα παιδιά να έχουν 
προετοιμάσει δεκατιανό από το σπίτι. 

Λογιστήριο - Διοίκηση 

Το Λογιστήριο και οι λοιπές διοικητικές λειτουργίες θα 
λειτουργούν κανονικά. Στις επόμενες ημέρες θα λάβετε 
επιστολή σχετικά με το οικονομικό σκέλος της φοίτησης. 
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Είναι σημαντικό όλοι να αντιληφθούν την κρισιμότητα των 
στιγμών και να λειτουργούν με συνέπεια σχετικά με τις 
υποχρεώσεις τους. 

Επανεγγραφές - Προγραμματισμός επόμενης σχολικής 
χρονιάς: 

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, ο σημαντικότερος 
παράγοντας για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια ο 
οργανισμός είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός. Μόνο έτσι 
θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το πρόγραμμα της θερινής περιόδου και το 
πρόγραμμα της επόμενης σχολικής χρονιάς. Οι ιδιαίτερες 
συνθήκες που βιώνουμε έχουν αυξήσει τους παράγοντες 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και έτσι καθίσταται 
επιτακτική από μέρους μας η γνώση όλων των δεδομένων. 
Το σχολείο θα πρέπει να γνωρίζει το αργότερο μέχρι τα 
μέσα Ιουνίου το πλήθος των θέσεων που θα δεσμεύσει 
για τους σημερινούς μαθητές του. Για το λόγο αυτό, 
παράλληλα με την οικονομική ενημέρωση που θα έχετε τις 
επόμενες ημέρες, θα έχετε και ενημέρωση για τις 
διαδικασίες επανεγγραφής των παιδιών σας για την 
επόμενη σχολική χρονιά. 

Με εκτίμηση, 

Αντωνιάδης Κων/νος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Υ.Γ.  

Τα μαθήματα στο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο  

θα συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.
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