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ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, για το διάστημα που τα σχολεία 

θα παραμείνουν κλειστά με κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για προληπτικούς λόγους, θα 

εφαρμόσουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης των 

μαθητών όλων των βαθμίδων, αξιοποιώντας τα εργαλεία του 

Office 365 (Teams, Forms, OneNote, Word) και τις δυνατότητες της 

ψηφιακής πλατφόρμας my mandoulides. 

Στόχος μας είναι:  

• Να διατηρηθεί ζωντανή η επαφή των μαθητών με την 

εκπαιδευτική διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς. 

• Να εμπεδώσουν οι μαθητές την έως τώρα διδαχθείσα ύλη με 

επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό (ασκήσεις, ερωτήσεις, κριτήρια 

αξιολόγησης, επαναληπτικά φυλλάδια κ.ά.). 

• Να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να αξιοποιηθεί ο χρόνος για 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 

Συγκεκριμένα θα αξιοποιήσουμε το διάστημα αυτό για την 

προετοιμασία των μαθητών εν όψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων 

και των Προαγωγικών/Απολυτηρίων Εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου. 

Για τον σκοπό αυτό ετοιμάσαμε υλικό για επανάληψη, ξεκινώντας 

από τις πρώτες ενότητες της εξεταστέας ύλης.  

Το υλικό αφορά τα εξής μαθήματα: 

• Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου 

 Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία, 

Μαθηματικά, Φυσική, Αγγλικά (για εξάσκηση της γλώσσας) 

• Α’ Λυκείου 

 Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Άλγεβρα, 

Φυσική, Χημεία 

• Β’ Λυκείου - Ομάδα Α’ 

 Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Άλγεβρα, 

Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία 

• Β’ Λυκείου - Ομάδα Β’ 

 Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Άλγεβρα, 

Φυσική, Χημεία 

• Γ’ Λυκείου 

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα κάθε ομάδας 

προσανατολισμού 

Βασικά σημεία 

▪ Πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης 
των μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου 

▪ Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου 

▪ Α’ Λυκείου 

▪ Β’ Λυκείου - Ομάδα Α’ 

▪ Β’ Λυκείου - Ομάδα Β’ 

▪ Γ’ Λυκείου 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Διαδικασία  

• Μέσα από το Teams οι μαθητές θα λαμβάνουν ειδοποίηση στις 

09:00 π.μ. για επαναληπτικό υλικό στα παραπάνω μαθήματα 

τρεις φορές την εβδομάδα, ξεκινώντας από την Πέμπτη                

12 Μαρτίου και συνεχίζοντας ως εξής: Δευτέρα 16 Μαρτίου, 

Τετάρτη 18 Μαρτίου, Παρασκευή 20 Μαρτίου και Δευτέρα       

23 Μαρτίου. 

• Για να χρησιμοποιήσουν το Teams, μπορούν να 

συμβουλευτούν τις οδηγίες.  

• Οι μαθητές θα πρέπει μέχρι και την επόμενη ημέρα στις       

21:00 μ.μ. να αποστείλουν τις απαντήσεις σύμφωνα με τις 

οδηγίες. 

• Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν ανταποκρίνονται στα 

καθήκοντά τους, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν 

ηλεκτρονικά τους γονείς. 

• Στη συνέχεια στην επιλογή Αρχεία του Teams θα αναρτώνται 

από τον εκπαιδευτικό οι σωστές απαντήσεις των ασκήσεων και 

κάποιες γενικές επισημάνσεις, αν κρίνεται απαραίτητο. 

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

itsupport@mandoulides.edu.gr  

Για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείτε να επικοινωνείτε 

ηλεκτρονικά με τους εκπαιδευτικούς. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υπεύθυνη 

αντιμετώπιση της κατάστασης. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων 

εξαρτάται από τη σχολαστική τήρηση των προληπτικών μέτρων και 

τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Πολιτείας. Το κλείσιμο των 

σχολείων μόνο τότε έχει νόημα.  

Από τις Διευθύνσεις 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://mandoulides.edu.gr/dailynewsletters/20200311_Ex_Apostas_Ypost_GL_Teams.pdf
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