
 

 

Θέρμη, 11/03/2020 
 

 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

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

παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους με κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, 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. 

 

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο 
Συγκεκριμένα οι μαθητές του Παιδικού Σταθμού και του 

Νηπιαγωγείου θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα με δραστηριότητες 

βασισμένες σε μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος. 

 

Μαθήματα 

• Γλώσσα 

• Μαθηματικά 

• Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

• Φυσικές Επιστήμες 

• Τέχνες 

 

Διαδικασία 

1. Στη διαδρομή: my mandoulides→ Καθήκοντα (με κωδικό γονέα 

ή μαθητή) την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 οι γονείς θα βρουν 

αναρτημένο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 

Προτείνονται δραστηριότητες σε διάφορους τομείς. 

2. Στη διαδρομή: my mandoulides → Τα μαθήματά μου → 

Εκπαιδευτικό υλικό (με κωδικό μαθητή) οι γονείς θα βρουν 

επαναληπτικά ή άλλα φυλλάδια ασκήσεων. 

3. Οι μαθητές θα επιστρέψουν τα φύλλα εργασίας συμπληρωμένα 

στην εκπαιδευτικό του τμήματος μέσα στη διαφάνεια 

επικοινωνίας, αμέσως μόλις ανοίξουν ξανά τα σχολεία. 

 

Βασικά σημεία 

▪ Πρόγραμμα εξ αποστάσεως 
υποστήριξης των μαθητών 

▪ Παιδικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο 

▪ Α’ και Β’ Δημοτικού 

▪ Γ’ Δημοτικού  

▪ Δ΄ Δημοτικού 

▪ Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού  

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Δημοτικό  
Συγκεκριμένα οι μαθητές κάθε τάξης του Δημοτικού θα 

ακολουθήσουν το παρακάτω εβδομαδιαίο πρόγραμμα ξεκινώντας 

από την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020: 

Τάξεις Α΄ και Β΄ Δημοτικού: 

Μαθήματα 

• Ελληνικά  

• Μαθηματικά 

• Αγγλικά 

 

Πρόγραμμα 

 

Διαδικασία 

1. Στα καθήκοντα θα ενημερώνoνται οι μαθητές για τις ασκήσεις και 

δραστηριότητες, οι οποίες θα αναρτηθούν στο my mandoulides 

στη διαδρομή: my mandoulides → Τα μαθήματά μου → 

Επαναληπτικά φυλλάδια. 

2. Οι μαθητές θα συμπληρώνουν καθημερινά τις ασκήσεις.  

3. Οι σωστές απαντήσεις θα αναρτώνται στην ίδια διαδρομή την 

επόμενη μέρα, ώστε οι μαθητές να ελέγχουν και να διορθώνουν 

τα λάθη στα γραπτά τους.  

4. Οι μαθητές θα επιστρέψουν το υλικό στον/στην εκπαιδευτικό του 

τμήματος στο κίτρινο ντοσιέ, αμέσως μόλις ανοίξουν ξανά τα 

σχολεία. Το υλικό θα διορθωθεί και θα επιστραφεί στους 

μαθητές. 

Τάξη Γ΄ Δημοτικού: 

Μαθήματα 

• Ελληνικά  

• Μαθηματικά 

• Ιστορία 

• Αγγλικά 

 

Πρόγραμμα 

 

 

 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Ελληνικά Αγγλικά Ελληνικά Αγγλικά Ελληνικά 

Μαθηματικά  Μαθηματικά  Μαθηματικά 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Ελληνικά Αγγλικά Ελληνικά Αγγλικά Ελληνικά 

Μαθηματικά Ιστορία Μαθηματικά Ιστορία Μαθηματικά 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 

 



Διαδικασία 

1. Οι μαθητές μέσα από τα καθημερινά τους καθήκοντα θα 

ενημερώνονται για τις διαδραστικές, επαναληπτικές ασκήσεις 

και δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι αναρτημένες στο my 

mandoulides στη διαδρομή: my mandoulides → Τα μαθήματά 

μου → Εκπαιδευτικό υλικό.  

2. Οι μαθητές θα συμπληρώνουν καθημερινά τις ασκήσεις. 

3. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν ανταποκρίνονται στα 

καθήκοντά τους, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τηλεφωνικά 

τους γονείς. 

4.  Οι σωστές απαντήσεις δίνονται αυτόματα. 

5. Για το μάθημα των Αγγλικών οι σωστές απαντήσεις θα 

αναρτώνται την επόμενη μέρα. 

Τάξη Δ΄ Δημοτικού: 

Μαθήματα  

• Ελληνικά  

• Μαθηματικά 

• Ιστορία 

• Αγγλικά 

 

Πρόγραμμα 

 

Διαδικασία 

1.  Στο OneNote στην επιλογή Εργασία για το σπίτι καθημερινά θα 

αναρτώνται επαναληπτικές ασκήσεις στη διαδρομή: OneNote → 

Επιλογή Σημειωματάριου (π.χ. 2019_2020_D_3_Istoria) → 

Ονοματεπώνυμο μαθητή → Εργασία για το σπίτι. 

2.  Οι μαθητές  θα συμπληρώνουν καθημερινά τις ασκήσεις.  

3.  Την επόμενη μέρα στο OneNote στο ίδιο σημείο θα αναρτώνται 

από τον εκπαιδευτικό οι σωστές απαντήσεις και οι γενικές 

επισημάνσεις. 

4. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν ανταποκρίνονται στα 

καθήκοντά τους, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τηλεφωνικά 

τους γονείς. 

5. Για την καλύτερη χρήση του OneNote οι μαθητές μπορούν να 

συμβουλευτούν τις οδηγίες.  

6.  Για το μάθημα των Αγγλικών οι επαναληπτικές ασκήσεις θα είναι 

αναρτημένες στο my mandoulides στη διαδρομή:                                

my mandoulides → Τα μαθήματά μου → Εκπαιδευτικό υλικό.                 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Ελληνικά Ιστορία Ελληνικά Ιστορία Ελληνικά 

Μαθηματικά  Μαθηματικά  Μαθηματικά 

Αγγλικά  Αγγλικά  Αγγλικά 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 

 

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


Οι μαθητές θα συμπληρώνουν καθημερινά τις ασκήσεις και οι 

σωστές απαντήσεις θα αναρτώνται την επόμενη μέρα. 

Τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού: 

Μαθήματα  

• Ελληνικά  

• Μαθηματικά 

• Φυσική 

• Ιστορία 

• Αγγλικά 

 

Πρόγραμμα 

 

Διαδικασία 

1. Στο Teams, στην επιλογή Ανάθεση εργασιών οι μαθητές θα 

λαμβάνουν ειδοποίηση για επαναληπτικές ασκήσεις στη 

διαδρομή: Teams→ Επιλογή Ομάδας (π.χ. 2019_2020_ΣΤ3_ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ) → Αναθέσεις εργασιών. 

2.  Οι μαθητές θα συμπληρώνουν καθημερινά τις ασκήσεις.  

3. Την επόμενη μέρα στην επιλογή Αρχεία του Teams θα 

αναρτώνται από τον εκπαιδευτικό οι απαντήσεις των ασκήσεων 

και γενικές επισημάνσεις.  

4. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν ανταποκρίνονται στα 

καθήκοντά τους, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τηλεφωνικά 

τους γονείς. 

5. Για την καλύτερη χρήση του Teams οι μαθητές μπορούν να 

συμβουλευτούν τις οδηγίες. 

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 

 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Ελληνικά Ιστορία Ελληνικά Ιστορία Ελληνικά 

Μαθηματικά Φυσική Μαθηματικά Φυσική Μαθηματικά 

Αγγλικά  Αγγλικά  Αγγλικά 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://mandoulides.edu.gr/dailynewsletters/20200311_Ex_Apostas_Ypost_ND_Teams.pdf
mailto:itsupport@mandoulides.edu.gr

