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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

 
Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη θα εφαρμόσουν πρόγραμμα 

σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών όλων των 

βαθμίδων, παράλληλα με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

υποστήριξη των μαθητών, που εφαρμόζεται με επιτυχία από την 

πρώτη κιόλας μέρα που ανεστάλη η λειτουργία όλων των σχολείων 

της χώρας με απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για 

προληπτικούς λόγους. 

Συνεχίζουμε να αναζητούμε το καλύτερο για τους μαθητές μας και 

να τους παρέχουμε υψηλό επίπεδο μόρφωσης με συνέπεια και 

αίσθημα ευθύνης.  

Στόχος μας είναι 

 Οι μαθητές μας να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 

 τακτικά με τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους συμμαθητές 

 τους στις εικονικές αίθουσες διδασκαλίας. 

 Να διατηρήσουν οι μαθητές μας την επαφή τους με την 

 εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες 

 που βιώνει η χώρα μας. 

 Να λύνονται οι απορίες των μαθητών άμεσα σε ένα 

 περιβάλλον διαδραστικό και συνεργατικό. 

 Να νιώθουν κυρίως οι μαθητές  και οι γονείς το σχολείο 

 κοντά τους. 

 

Διαδικασία 

 Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής 

 Teams έως τη Μ. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020, σύμφωνα με τις 

 οδηγίες. 

 Για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου θα γίνεται μία φορά την 

 εβδομάδα, κάθε Δευτέρα ξεκινώντας από τη Δευτέρα, 

 30 Μαρτίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Για τους μαθητές της Α’, Β΄ και Γ’ Δημοτικού θα γίνονται δυο 

 φορές την εβδομάδα: Τετάρτη, Παρασκευή, ξεκινώντας από 

 την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 σύμφωνα με το 

 πρόγραμμα. 

 Για τους μαθητές της Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού θα γίνονται δυο 

 φορές την εβδομάδα: Τρίτη, Πέμπτη, ξεκινώντας από την 

 Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας τα 

 μαθήματα θα περιοριστούν στην επανάληψη σημαντικών 

Βασικά σημεία 

 Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

 Μαθητές Νηπιαγωγείου - Δημοτικού 
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 κεφαλαίων της διδακτέας ύλης, στη διόρθωση ασκήσεων, 

 στην επίλυση αποριών και στην ανάθεση νέων καθηκόντων.  

 

Σημαντικές ενημερώσεις 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως 
 αποτελούν συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
 σχολείου και έχουν σκοπό, στο πλαίσιο των οδηγιών του 
 Υπουργείου Παιδείας, να κρατήσουν τους μαθητές σε επαφή 
 με την εκπαιδευτική  διαδικασία. Το σχολείο, 
 συμμορφούμενο με την κοινοτική νομοθεσία περί 
 προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται στην προστασία 
 οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου συλλεγεί κατά τα 
 συγκεκριμένη διαδικασία, (συμπεριλαμβανομένης της 
 ηλεκτρονικής ή διαδικτυακής αλληλογραφίας μαθητών - 
 εκπαιδευτικών). Η συμμετοχή του μαθητή συνεπάγεται την 
 αποδοχή από τον Κηδεμόνα ότι το σύνολο του υλικού 
 (οπτικό, ηλεκτρονικό ή άλλο) που έχει διανεμηθεί προς τον 
 μαθητή, αποτελεί ιδιοκτησία του σχολείου που έχει 
 δημιουργηθεί απ’ αυτό και δεν επιτρέπεται η παραπέρα 
 διανομή και αναπαραγωγή του πέραν των σκοπών για τους 
 οποίους έχει παραχθεί, ή προς οποιονδήποτε τρίτο, 
 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Στο my mandoulides/Tα μαθήματά μου και στην εφαρμογή 

 Teams οι μαθητές του Δημοτικού θα βρουν υλικό για τα 
 προγράμματα BEE και FREE. 

 Στην εφαρμογή Teams οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού          

 θα βρουν υλικό για τη δεύτερη ξένη γλώσσα. Το υλικό θα 

 αναρτάται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη. 

 Στην ψηφιακή πλατφόρμα my mandoulides/Tα μαθήματά          

 μου οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού θα βρουν υλικό για τη          
 δεύτερη ξένη γλώσσα. Το υλικό θα αναρτάται κάθε  
 Παρασκευή. 

 Οι διοικητικές υπηρεσίες των Εκπαιδευτηρίων λειτουργούν 

 εξ αποστάσεως για όσο διάστημα διαρκέσει η αναστολή 

 λειτουργίας των σχολείων και παραμένουν στη διάθεσή σας. 

 Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να 

 επικοινωνείτε μαζί μας: 

 Παιδικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο/Δημοτικό: 

2310473813, primary@mandoulides.edu.gr 

 Γυμνάσιο/Λύκειο: 

2310474024, secondary@mandoulides.edu.gr  

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υπεύθυνη 

αντιμετώπιση της κατάστασης. Υπενθυμίζουμε ότι κανένα μέτρο 

δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη. 

Ευχόμαστε η μεγάλη οικογένεια των Εκπαιδευτηρίων να 

παραμείνει υγιής και δυνατή και η δύσκολη αυτή περίοδος να 

περάσει γρήγορα και όσο το δυνατόν ανώδυνα.  

Από τις Διευθύνσεις 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
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