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Θα λάβετε ενημέρωση από τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων, αύριο, 28/4, 

μέσω mails, για τις τηλεδιασκέψεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα με 

στόχο τη γνωριμία των μαθητών και γονέων με τις πλατφόρμες α-
σύγχρονης εκπαίδευσης, που σχεδιάζουμε, εκτός απροόπτου, να χρησιμοποι-

ηθούν από τη Δευτέρα 4/5:  
για την  «e-me», Γ΄, Ε΄, και Στ΄ τάξεις (Τετάρτη 29/4) και για  
την «η-τάξη», Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξεις (Πέμπτη 30/4). 

  



Πρόγραμμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Δευτέρα 27/4/2020 έως Πέμπτη 30/4/2020 

2 ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ  2 

 

ΤΑΞΗ Α’  
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4: Έως τις 10.00 
Ανάρτηση υλικού** από τις δασκάλες των τάξεων.  

12.00-13.00 
*Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον 
τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 28/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Αγ-
γλικά και τη Μουσική. 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4: Έως τις 10.00 
Ανάρτηση υλικού από τις δασκάλες των τάξεων. Ανάρ-
τηση των σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρ-
τήθηκε την προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και 
χρειάζεται 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΠΕΜΠΤΗ 30/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Εικα-
στικά 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών 

 

* Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης και της παράλληλης στήριξης 
θα είναι σε Επικοινωνία με τους μαθητές με τον τρόπο που θα σας υποδείξουν και θα αναρτούν 
ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους 

**Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων θα αναρτούν εργασίες σε κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω μα-
θήματα, με βάση τους μαθησιακούς στόχους που θα θέτουν κάθε φορά: 
 Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος και Ευέλικτη Ζώνη 

 

  



Πρόγραμμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Δευτέρα 27/4/2020 έως Πέμπτη 30/4/2020 
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ΤΑΞΗ Β’  
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4: Έως τις 10.00 
Ανάρτηση υλικού** από τις δασκάλες των τάξεων.  

12.00-13.00 
*Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον 
τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 28/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται,  για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στη Γυμνα-
στική  και τη Μουσική 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4: Έως τις 10.00 
Ανάρτηση υλικού από τις δασκάλες των τάξεων. Ανάρ-
τηση των σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρ-
τήθηκε την προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και 
χρειάζεται 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΠΕΜΠΤΗ 30/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Εικα-
στικά και τα Αγγλικά 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών 

 

* Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης και της παράλληλης στήριξης 
θα είναι σε Επικοινωνία με τους μαθητές με τον τρόπο που θα σας υποδείξουν και θα αναρτούν 
ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους 

**Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων θα αναρτούν εργασίες σε κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω μα-
θήματα, με βάση τους μαθησιακούς στόχους που θα θέτουν κάθε φορά: 
 Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος και Ευέλικτη Ζώνη 

 

 

 



Πρόγραμμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
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2 ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ  4 

 

ΤΑΞΗ Γ’  
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού** από τις/τους δασκάλες/ους των 
τάξεων.  

12.00-13.00 
*Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον 
τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 28/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται,  για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στη Γυμνα-
στική  και τη Μουσική 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4: Έως τις 10.00 
Ανάρτηση υλικού από τις/τους δασκάλες/ους των τά-
ξεων. Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων για το υ-
λικό που αναρτήθηκε την προηγούμενη ημέρα, όπου 
είναι εφικτό και χρειάζεται 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΠΕΜΠΤΗ 30/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Αγ-
γλικά 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών 

 

* Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης και της παράλληλης στήριξης 
θα είναι σε Επικοινωνία με τους μαθητές με τον τρόπο που θα σας υποδείξουν και θα αναρτούν 
ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους 

**Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων θα αναρτούν εργασίες σε κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω μα-
θήματα, με βάση τους μαθησιακούς στόχους που θα θέτουν κάθε φορά: 
 Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά, Ιστορία και Ευέλικτη Ζώνη 
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ΤΑΞΗ Δ’  
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού** από τις/τους δασκάλες/ους των 
τάξεων.  

12.00-13.00 
*Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον 
τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 28/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται,  για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στη Γυμνα-
στική  και τη Μουσική 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4: Έως τις 10.00 
Ανάρτηση υλικού από τις/τους δασκάλες/ους των τά-
ξεων. Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων για το υ-
λικό που αναρτήθηκε την προηγούμενη ημέρα, όπου 
είναι εφικτό και χρειάζεται 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΠΕΜΠΤΗ 30/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Εικα-
στικά 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών 

 

* Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης και της παράλληλης στήριξης 
θα είναι σε Επικοινωνία με τους μαθητές με τον τρόπο που θα σας υποδείξουν και θα αναρτούν 
ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους 

**Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων θα αναρτούν εργασίες σε κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω μα-
θήματα, με βάση τους μαθησιακούς στόχους που θα θέτουν κάθε φορά: 
 Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά, Ιστορία και Ευέλικτη Ζώνη 
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ΤΑΞΗ Ε’  
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού** από τις/τους δασκάλες/ους των 
τάξεων.  

12.00-13.00 
*Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον 
τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 28/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται,  για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στη Γυμνα-
στική  και τη Μουσική 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4: Έως τις 10.00 
Ανάρτηση υλικού από τις/τους δασκάλες/ους των τά-
ξεων. Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων για το υ-
λικό που αναρτήθηκε την προηγούμενη ημέρα, όπου 
είναι εφικτό και χρειάζεται 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΠΕΜΠΤΗ 30/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Εικα-
στικά και τα Αγγλικά. 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών 

 

* Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης και της παράλληλης στήριξης 
θα είναι σε Επικοινωνία με τους μαθητές με τον τρόπο που θα σας υποδείξουν και θα αναρτούν 
ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους 

**Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων θα αναρτούν εργασίες σε κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω μα-
θήματα, με βάση τους μαθησιακούς στόχους που θα θέτουν κάθε φορά: 
 Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Θρησκευτικά, Ιστορία, Γεωγραφία και Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή 
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ΤΑΞΗ ΣΤ’  
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού** από τις/τους δασκάλες/ους των 
τάξεων.  

12.00-13.00 
*Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον 
τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 28/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων,όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται,  για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Αγ-
γλικά και τη Γυμναστική. 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4: Έως τις 10.00 
Ανάρτηση υλικού από τις/τους δασκάλες/ους των τά-
ξεων. Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων για το υ-
λικό που αναρτήθηκε την προηγούμενη ημέρα, όπου 
είναι εφικτό και χρειάζεται 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον τρόπο 
που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΠΕΜΠΤΗ 30/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Εικα-
στικά και τη Μουσική. 

12.00-13.00 
Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών 

 

* Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης και της παράλληλης στήριξης 
θα είναι σε Επικοινωνία με τους μαθητές με τον τρόπο που θα σας υποδείξουν και θα αναρτούν 
ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους 

**Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων θα αναρτούν εργασίες σε κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω μα-
θήματα, με βάση τους μαθησιακούς στόχους που θα θέτουν κάθε φορά: 
 Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Θρησκευτικά, Ιστορία, Γεωγραφία και Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή 

 

 

 


