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Τηλεκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021 

 
Το Εκπαιδευτήριο “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα μαθήματα θα συνεχιστούν ακόμα κι αν 
υπάρξουν πρόσθετα υγειονομικά μέτρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21, προχώρησε σε μια σειρά 
οργανωτικών αλλαγών. Στις σχολικές αίθουσες και τα εργαστήρια όλων των βαθμίδων, Δημοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου, τοποθετήθηκαν διαδραστικοί πίνακες και φορητοί υπολογιστές, που υποστηρίζονται από γραμμές 
δεδομένων υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν ειδικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης 
εκπαίδευσης για τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος της τάξης και για την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού προς 
τους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλα τα πιθανά σενάρια τηλεκπαίδευσης: 

 
- Αν υπάρξει εναλλάξ προσέλευση των μαθητών 

Στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας αποφασίσει ότι τα τμήματα θα μοιραστούν στα δυο και οι μαθητές θα 
προσέρχονται εναλλάξ, όπως έγινε για το διάστημα από 1/6/20 έως 26/6/20, θα εφαρμόσουμε άμεσα τα παρακάτω 
μέτρα: 
• προκειμένου όλα τα τμήματα να προχωρούν με κανονικό ρυθμό και να συμμετέχουν καθημερινά όλοι οι 

μαθητές μας, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση του μαθήματος από την τάξη 
• το μάθημα μέσα στην τάξη θα γίνεται από διαδραστικό πίνακα και φορητό υπολογιστή (laptop) 
• θα υπάρχει μετάδοση του ήχου του διδάσκοντα, αλλά δεν θα υπάρχει μετάδοση εικόνας από την τάξη 
• το ψηφιακό περιεχόμενο του μαθήματος και η εικόνα του διαδραστικού πίνακα θα μεταδίδονται, μέσω  

κατάλληλης πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης, και στην κλειστή ομάδα των παιδιών που παρακολουθούν 
από το σπίτι, τα οποία θα βλέπουν το διαδραστικό πίνακα και το εποπτικό υλικό που θα χρησιμοποιείται μέσα 
στην τάξη και θα τους δίνεται χρόνος ώστε να συμμετέχουν και αυτά στο μάθημα 

• η αποστολή δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας μεταξύ του διδάσκοντα και των μαθητών που δεν θα 
βρίσκονται μέσα στην αίθουσα της τάξης, θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, στην 
οποία θα έχουν πρόσβαση και οι γονείς  

- Αν υπάρξει απουσία μαθητή 
Αν κάποιος μαθητής, δικαιολογημένα και με ιατρική βεβαίωση κατά την πρόβλεψη της νομοθεσίας, απουσιάζει από 
την τάξη, θα του δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθεί καθημερινά τα μαθήματα: 
• θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση του μαθήματος από την τάξη προς το μαθητή που απουσιάζει, με χρήση 

κατάλληλης πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης 
• οι ασκήσεις και το εκπαιδευτικό υλικό, θα φορτώνονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης στην οποία 

θα έχει πρόσβαση ο μαθητής 

- Αν υπάρξει καθολικό κλείσιμο σχολείων  
Στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας αποφασίσει καθολικό κλείσιμο σχολείων τοπικά ή πανελλαδικά, όπως 
έγινε κατά την περίοδο από 11/3/20 έως 31/5/20, θα προχωρήσουμε άμεσα σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης: 



• από την επόμενη μέρα, θα εφαρμοστεί καθημερινό πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων μέσω πλατφόρμας 
σύγχρονης εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στις ηλικιακές και μαθησιακές ανάγκες των παιδιών 

• για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, θα τηρηθεί κανονικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων  
• για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα διαρκεί 21 ώρες και θα περιλαμβάνει: 15 

ώρες μάθημα με το δάσκαλο του τμήματος, 3 ώρες αγγλικά, 1 ώρα γερμανικά ή γαλλικά κατ’επιλογή, 1 ώρα 
πληροφορική και 1 ώρα μουσική. 

• για τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα διαρκεί 20 ώρες και θα περιλαμβάνει: 15 ώρες 
μάθημα με το δάσκαλο του τμήματος, 3 ώρες Αγγλικά, 1 ώρα πληροφορική και 1 ώρα μουσική 

•  για τη Β΄ τάξη Δημοτικού, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα διαρκεί 18 ώρες και θα περιλαμβάνει: 15 ώρες 
μάθημα με το δάσκαλο του τμήματος, 1 ώρα Αγγλικά, 1 ώρα πληροφορική και 1 ώρα μουσική 

• για την Α΄ τάξη Δημοτικού, τα τμήματα θα χωρίζονται σε δυο γκρουπ, προκειμένου να γίνει πιο φιλική και πιο 
οικεία για τα μικρά παιδιά η διαδικασία τηλεκπαίδευσης. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Α΄ τάξης θα διαρκεί 

12 ώρες και θα περιλαμβάνει: 10 ώρες μάθημα με το δάσκαλο του τμήματος, 1 ώρα Αγγλικά και 1 ώρα 
πληροφορική 

• η αποστολή δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας μεταξύ του διδάσκοντα και των μαθητών θα γίνεται μέσω 

ειδικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση και οι γονείς 


