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ΘΕΜΑ: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η ανθρωπότητα και ειδικότερα η πατρίδα μας το 
Σχολείο μας θα σταθεί δίπλα στα παιδιά, παρέχοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Καταβάλλεται έντονη προσπάθεια από τη Διεύθυνση και τους/τις καθηγητές/τριες, ώστε να 
δοθούν ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριές μας να συνεχίσουν τη μάθηση και ταυτόχρονα 
να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο της αναγκαστικής αλλά σωτήριας παραμονής τους 
στο σπίτι.  
Ήδη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας, σε πρώτη φάση, υλικό για τα εξεταζόμενα μαθήματα 
και στη συνέχεια και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά θα 
διατηρήσουν την επαφή τους με την τάξη τους, με τους/τις καθηγητές/τριες και τους/τις 
συμμαθητές/τριές τους, για όσο διάστημα κρατήσουν οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 
Όπως γνωρίζετε, σας έχουμε στείλει το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του Υ.Π.Π.Α.Ν., με το 
οποίο ζητείτο η καταγραφή της κατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο σπίτι για κάθε 
μαθητή/τρια και της δυνατότητας διαδικτυακής σύνδεσης. Δυστυχώς, από τη συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου αποδείχτηκε (αυτό που περιμέναμε ως Σχολείο) ότι 44 παιδιά και των 
τριών τάξεων (στα 123 / 35,8%) δεν έχουν Υπολογιστή στο σπίτι. 
Επειδή και η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας δεν γνωρίζουν το Πρόγραμμα 
Office 365 και δεν έχουν εφαρμόσει ποτέ την εξ αποστάσεως διδασκαλία, προχωρούμε σε 
άλλες λύσεις (δεν πρόκειται να αφήσουμε τα παιδιά μας μόνα τους): 

 Αναρτήσαμε υλικό για τα εξεταζόμενα μαθήματα στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας 
(www.schools.ac.cy / Ιστοσελίδες Δημόσιων Σχολείων / Γυμνάσια – Λύκεια Επαρχίας 
Λεμεσού / Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου / Εκπαιδευτικό Υλικό για εξ αποστάσεως 
διδασκαλία).  

 Είμαστε σε συνεχή επαφή με όλους/ες τους/τις συναδέλφους για την ετοιμασία υλικού 
αλλά και για να βρούμε τρόπους επικοινωνίας με τους/τις μαθητές/τριές τους, για να 
λύνουν απορίες, να εξηγούν κάποια πράγματα (Facebook, Messenger, Skype, Viber, 
email). 

 Αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας αυτό το μήνυμα προς εσάς τους γονείς/κηδεμόνες 
και ένα προς τους/τις μαθητές/τριές μας, για να σας πούμε ότι είμαστε δίπλα σας. 
 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνούμε, εξαιτίας της 
σοβαρής ασθένειας του κορωνοϊού, καλούμαστε όλοι/ες  όπως ακολουθούμε αυστηρά τις 
οδηγίες και συστάσεις του Υπουργείου Υγείας.  
Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλισμένα στο σπίτι. Δεν είμαστε σε διακοπές. Δεν 
μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Χωρίς να το θέλουμε μπορεί να αρρωστήσουμε 
αγαπημένα πρόσωπα (παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς ή φιλικά μας άτομα που ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες). Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.  
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΣΠΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ. 
ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ. ΜΠΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.  
Ευχόμαστε σε όλους/ες υγεία και ασφάλεια και ο Άγιος Αντώνιος να μας προστατεύει. 
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