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                Πεύκη 14 - 03 - 2020 

  Προς τους κ. κ. Γονείς & Κηδεµόνες  
των µαθητριών-τών του Γυµνασίου και Λυκείου                                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

     Θέµα:  Λειτουργία της µαθησιακής διαδικασίας µέσω διαδικτύου 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεµόνες 

   Εκφράζοντας τη θέληση και αγωνία όλων µας να µην περάσει ανεκµετάλλευτος ο 
χρόνος παραµονής των µαθητών µας µακριά από τον χώρο του Σχολείου λόγω της 
πανδηµίας, µετά την κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για 
προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολικών µονάδων, σας απευθύνουµε τη 
συγκεκριµένη επιστολή, ώστε να προσφέρουµε στους µαθητές µας αυτό το διάστηµα 
τη δυνατότητα ενασχόλησής τους µε τη µαθησιακή διαδικασία.  

   Έτσι, το Σχολείο µας έχει φροντίσει ώστε: 

➢ Για τους µαθητές/τριες του Γυµνασίου και της Α΄ Λυκείου  

   Μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρµας SoSimple, οι καθηγητές των ξένων γλωσσών 
καθώς και των εξεταζόµενων τον Ιούνιο µαθηµάτων (αλλά και όποιοι άλλοι το 
θεωρούν απαραίτητο) να αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό που µπορεί ενδεικτικά να 
περιέχει θεωρία, ασκήσεις ή να αποτελεί προσοµοιωτικό διαγώνισµα εξετάσεων. 

   Οι µαθητές θα ανατρέχουν στα καθηµερινά Καθήκοντα (µε τη διαδικασία που τους 
είναι ήδη γνωστή)  και στο Εκπαιδευτικό υλικό, θα βρίσκουν τα έγγραφα, θα τα 
επεξεργάζονται και θα αποστέλλουν τις εργασίες για αξιολόγηση, µε δεδοµένο ότι σε 
κάθε έγγραφο θα αναγράφεται η καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης της εργασίας 
και το mail του καθηγητή. 

   Μετά την αξιολόγησή τους τα γραπτά θα επιστρέφονται στον µαθητή/τρια. 

➢ Για τους µαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου  

   Να αποστέλλεται εκπαιδευτικό υλικό στα mails των γονέων, που µπορεί ενδεικτικά 
να περιέχει θεωρία, ασκήσεις ή να αποτελεί προσοµοιωτικό διαγώνισµα εξετάσεων, 
για τα Πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα (ως προς τη Β΄Λυκείου και για 
ορισµένα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και Γαλλικών).  
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   Οι µαθητές θα επεξεργάζονται τα έγγραφα και θα αποστέλλουν τις ασκήσεις ή τα 
διαγωνίσµατα για αξιολόγηση, µε δεδοµένο ότι σε κάθε έγγραφο θα αναγράφεται η 
καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης της εργασίας και το mail του καθηγητή. Μετά 
την αξιολόγησή τους τα γραπτά θα επιστρέφονται στους µαθητές. 

   Επίσης, ήδη επεξεργαζόµαστε τη δυνατότητα για τηλεδιδασκαλίες στα µαθήµατα 
της Γ΄ Λυκείου αρχικά, σε αναµονή παράλληλα και των σχετικών αποφάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας. 

  Σσς ενηµερώνουµε, τέλος, ότι το σχολείο θα παραµείνει κλειστό µέχρι την Τρίτη 
17/3, µετά την απολύµανση που έγινε χθες Παρασκευή 13/3, σε όλους τους χώρους 
του. Από την Τετάρτη 18/3 θα λειτουργεί µε προσωπικό ασφαλείας. Θα έχετε, 
εποµένως, τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε θέλετε, µέσω του 
τηλεφωνικού κέντρου.   

  Με την ευχή αυτή η δοκιµασία να περάσει το συντοµότερο δυνατόν, σας 
ευχαριστούµε για τη συνεργασία, που πάντοτε συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
µας για το καλό των µαθητών µας.  

Από τη Γενική Διεύθυνση 


