
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και μαθητές του τμήματος Γ3,   

Από τη Τετάρτη, 14/04/2021, οι μαθητές του Γ3 θα παρακολουθούν τα μαθήματά τους εξ 

αποστάσεως, μέσω του προγράμματος Teams, που είναι το εγκεκριμένο πρόγραμμα από το ΥΠΠΑΝ 

για την παροχή εκπαίδευσης προς τους μαθητές που απουσιάζουν λόγω της πανδημίας. 

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας τηρούνται παρουσίες και 

καταγράφονται τυχόν απουσίες. Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς η εξ αποστάσεως 

διδασκαλία θεωρείται κανονική φοίτηση.  

• Οι μαθητές θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει καταρτιστεί με βάση το 

ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου. 

• Η διδασκαλία προσαρμόζεται στις συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το κάθε 

διδασκόμενο αντικείμενο διαρκεί 30 λεπτά, εκ των οποίων 10 – 15 λεπτά αφιερώνονται σε 

επίλυση αποριών και διαδραστική επικοινωνία του εκπαιδευτικού με την τάξη. 

• Οι μαθητές του Γ3 θα πρέπει να παρακολουθούν και να είναι ενήμεροι για το τι  γίνεται 

μέσα στις ομάδες του Teams στις οποίες είναι  μέλη και μέσω των οποίων οι καθηγητές 

τους θα επικοινωνούν μαζί τους,  για να παραδίδουν το μάθημα της ημέρας.  O τρόπος που 

θα ακολουθήσουν είναι ο ίδιος όπως και την προηγούμενη φορά που χρειάστηκε να 

παρακολουθήσουν διδασκαλία εξ αποστάσεως. Οι στηρίξεις θα γίνονται κανονικά στην 

ώρα τους με διαφορετικές ομάδες. 

Το ωράριο με βάση το οποίο θα δημιουργηθούν οι συναντήσεις για το Γ3 και το οποίο ακολουθεί 

το υφιστάμενο πρόγραμμα του σχολείου είναι το ακόλουθο :  

ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 
1Η Περίοδος  07:30 – 08:05 
2η Περίοδος  08:10 – 08:45 
ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ  08:45 – 09:10 
3η Περίοδος  09:10 – 09:45 
4η Περίοδος  09:50 – 10:25 
ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ  10:25 – 10:45 
5η Περίοδος  10:45 – 11:20 
6η Περίοδος  11:25 – 12:00 
ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ  12:00 – 12:15 
7η Περίοδος  12:15 – 12:50 
8η Περίοδος  12:55 – 13:30 

ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
1Η Περίοδος  07:30 – 08:05 
2η Περίοδος  08:15 – 08:50 
ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ  08:50 – 09:20 
3η Περίοδος  09:20 – 09:55 
4η Περίοδος  10:05 – 10:40 
ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ  10:40 – 11:10 
5η Περίοδος  11:10 – 11:45 
6η Περίοδος  11:55 – 12:30 
ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ  12:30 – 12:50 
7η Περίοδος  12:50 – 13:25 
 

 
Οι συναντήσεις των μαθημάτων θα φαίνονται στο ημερολόγιο/Calendar του Teams και στις 
ανακοινώσεις/POST  της ομάδας του μαθήματος μετά τη δημιουργία τους από τους καθηγητές 
σας.   
Εάν υπάρχουν απορίες που έχουν σχέση αποκλειστικά και μόνον με το πρόγραμμα Teams 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω Teams με την καθηγήτρια Πληροφορικής κα. Γεωργία 
Θεοφάνους που διδάσκει στο Γ3 για βοήθεια. Email επικοινωνίας gtheopha@gmail.com . 

Σας ευχόμαστε  κουράγιο και καλή επιτυχία με τα διαδικτυακά μαθήματα. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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