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ΘΕΜΑ: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
 

Αγαπητά μας παιδιά, 
Η Διεύθυνση και οι καθηγητές/τριες σάς εύχονται ολόψυχα υγεία, τόσο σε εσάς όσο και στις 
οικογένειές σας. 
Στις δύσκολες αυτές μέρες που βιώνει ο τόπος μας, αλλά και η ανθρωπότητα ολόκληρη, 
καλούμαστε όλοι/ες να ανταποκριθούμε στις περιστάσεις και να συνεισφέρουμε όλοι/ες με 
τον δικό μας τρόπο. 
Γι’ αυτό τον λόγο απευθυνόμαστε σε σας, γιατί χρειάζεται και η δική σας συνεισφορά για την 
αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης. Ο κορωνοϊός δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο 
στη μόρφωσή σας. Δεν πρέπει να σταματήσετε να κάνετε όνειρα, να βάζετε στόχους. Ο ιός 
αυτός δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εμποδίσει τη σχολική σας επίδοση και πορεία.  
Μπορεί να υποχρεωθήκατε να μείνετε μακριά από το Σχολείο αλλά αυτό δε σημαίνει ότι 
είσαστε σε διακοπές. Μπορεί η απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων στο Σχολείο 
να μην είναι πλέον δυνατή, η μάθηση, όμως, είναι, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις 
οποίες είστε πολύ εξοικειωμένοι.  
Η Διεύθυνση και οι καθηγητές/τριές σας, όλες αυτές τις μέρες, δούλεψαν σκληρά για να 
ανταπεξέλθουν στις σημερινές δυσκολίες. Ως πρώτο βήμα, αναρτήθηκαν και θα αναρτώνται 
επαναληπτικές ασκήσεις στην Ιστοσελίδα του Σχολείου μας (www.moec.gov.cy / 
Ιστοσελίδες Δημόσιων Σχολείων / Γυμνάσια – Λύκεια Επαρχίας Λεμεσού / Γυμνάσιο Αγίου 
Αντωνίου / Εκπαιδευτικό Υλικό για εξ αποστάσεως διδασκαλία). 
Εσείς, εκείνο που καλείστε να κάνετε είναι να διαβάσετε τις οδηγίες των καθηγητών/τριών 
σας και να προχωρήσετε σε μελέτη και λύση των ασκήσεων. 
Στόχος μας είναι σας δίδονται ασκήσεις πάνω σε συγκεκριμένα μαθήματα/ενότητες. Πρώτα 
θα μελετάτε τις ενότητες αυτές πολύ καλά, τόσο από τα βιβλία σας όσο και από τις 
σημειώσεις των καθηγητών/τριών σας (τετράδιο / φυλλάδια). Στη συνέχεια θα λύνετε τις 
ασκήσεις και θα προχωρείτε σε αυτοδιόρθωση, ελέγχοντας από τα βιβλία ή τις σημειώσεις 
σας, εάν πραγματικά τις λύσατε σωστά. 
Παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία, σε περίπτωση που έχετε απορίες για κάποιο σημείο, να 
επικοινωνείτε με τους/τις καθηγητές/τριές σας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα 
σταλούν στα κινητά τηλέφωνα των γονιών/κηδεμόνων σας τις επόμενες ημέρες (Facebook, 
Messenger, Skype, Viber, email). 
Τέλος θα περιμένετε την ανάρτηση των λύσεων στην Ιστοσελίδα μας. Η ανάρτηση θα γίνεται 
μετά την πάροδο κάποιων ημερών, για να σας δίνεται η ευκαιρία να τις λύσετε μόνοι/ες σας. 
 
Αγαπημένα μας παιδιά,  
αυτή είναι η ώρα της ωριμότητας και της ευθύνης σας. Είναι η στιγμή να δείξετε ότι δεν 
χρειάζεστε κάποιο τρίτο να σας ελέγχει στη μελέτη ή στην ατομική σας προσπάθεια για 
πρόοδο. Το κάθε παιδί, ώριμα θα ανακαλύπτει μόνο του τα κενά του (όταν θα αδυνατεί να 
λύσει ενδεχόμενα κάποιες ασκήσεις) και θα προχωρεί ξανά σε μελέτη των 
μαθημάτων/ενοτήτων μέχρι να είναι σε θέση να λύνει τις διάφορες επαναληπτικές ασκήσεις. 
Αυτό ως πρώτο βήμα.  
Εκείνο που ζητάμε από εσάς είναι να μην αγχώνεστε και να μην τα παρατήσετε. ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ 
ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. Όλοι μας βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και 
καλούμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει να προσαρμοστούμε, όσο το δυνατό πιο 
γρήγορα, στα νέα δεδομένα και να είστε σίγουροι/ες ότι στο τέλος εμείς θα είμαστε οι 
νικητές. 
 
Αγαπημένα μας παιδιά,  

http://www.moec.gov.cy/


πάνω ακόμη και από τη μόρφωση είναι η ΥΓΕΙΑ, τόσο η δική σας όσο και των γύρω σας 
(οικογένεια, συγγενείς, γείτονες, φίλοι, συμπολίτες).  
Για να σπάσουμε την αλυσίδα του κορωνοϊού ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Όταν λέμε ΜΕΝΟΥΜΕ 
ΣΠΙΤΙ, εννοούμε ΜΟΝΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Ούτε οι φίλοι ούτε οι συγγενείς. Αν θα 
κλειδωθούμε σπίτι αλλά την ίδια ώρα θα δεχόμαστε τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, 
και θα κάνουμε πάρτι, για να περνά η ώρα, ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ και, χωρίς να το θέλουμε, θα 
γίνουμε η αιτία να μεταδώσουμε τον κορωνοϊό, είτε σε αγαπημένα μας  πρόσωπα είτε σε 
αγαπημένα πρόσωπα των φίλων μας. 
Με την ελπίδα ότι αυτή η δύσκολη κατάσταση θα βελτιωθεί σύντομα, σας ευχόμαστε πάνω 
από όλα υγεία (προσωπική και οικογενειακή) και καλή μελέτη.  
Ο Άγιος Αντώνιος να μας προστατεύει και σύντομα να βρεθούμε όλοι και όλες υγιείς στο 
Σχολείο μας, για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία και αυτή τη σχολική χρονιά. 
 

Με αγάπη, 
η Διεύθυνση  

και οι Καθηγητές/τριές σας. 


