
 

 

 

 

5 Ιανουαρίου 2021 

Μαθήματα για την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 
 
 
Αγαπητοί γονείς,  
 
Χρόνια Πολλά, πάντοτε με υγεία, και με την ευχή ο νέος χρόνος να φέρει και το τέλος 
της θανατηφόρας πανδημίας που ταλαιπωρεί τόσο πολύ όλο τον κόσμο. 
 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, τα παιδιά Δημοτικών Σχολείων θα παραμείνουν στο σπίτι την Πέμπτη 7 
και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους εξ 
αποστάσεως. Εννοείται ότι δεν θα λειτουργήσουν ούτε τα Ολοήμερα Σχολεία. 
 
Τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄: 
Τα παιδιά των μικρότερων τάξεων δηλαδή Α΄, Β΄ και Γ΄1, Γ΄2 θα λαμβάνουν 
εκπαιδευτικό υλικό από την ιστοσελίδα του Σχολείου μας http://dim-klirou-
lef.schools.ac.cy  Πρώτα επιλέγετε την ενότητα Υποστηρικτικό Υλικό 2020-2021 και 
ακολούθως την Α΄ τάξη ή Β΄ ή Γ΄. Εκεί θα υπάρχουν και οδηγίες για τα μαθήματα. Οι 
δασκάλες των παιδιών σας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για λύση αποριών. 
 
Τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄: 
Για τους μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης έχει καταρτιστεί πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης. Τα 
παιδιά θα πρέπει να ενώνονται στην πλατφόρμα Office 365 και να χρησιμοποιούν το 
πρόγραμμα TEAMS (όπως το είχαν κάνει δοκιμαστικά τον προηγούμενο μήνα). Θα 
πρέπει, επίσης, να έχουν έτοιμα τα σχετικά βιβλία και τετράδια σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που ακολουθεί στην επόμενη ανακοίνωση. Μπορείτε να επικοινωνείτε με 
το Σχολείο για αναφορά προβλημάτων. 
 
Όλοι αναγνωρίζουμε πως οι πιο πάνω διευθετήσεις γίνονται εξ ανάγκης. Το μάθημα 
με τη φυσική παρουσία των μαθητών / μαθητριών στην τάξη τους και στο χώρο του 
σχολείου τους δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί πλήρως. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στα παιδιά και με την εκπαιδευτικό και γενικά η κοινωνικοποίηση στη σχολική τάξη 
είναι κύρια στοιχεία της εκπαιδευτικής πράξης και σίγουρα τα μαθήματα μέσω 
διαδικτύου υστερούν. Μέσα στα πλαίσια, όμως, της παγκόσμιας προσπάθειας που 
γίνεται για την εξασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας υποχρεωνόμαστε να 
προσαρμοστούμε σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.  
 
Η δική σας συμβολή, αγαπητοί γονείς, είναι σήμερα πιο αναγκαία από κάθε άλλη 
χρονική περίοδο. Τα παιδιά χρειάζονται πρώτα απ΄ όλα ψυχολογική στήριξη και 
ενίσχυση. Σας παρακαλούμε να τα ενθαρρύνετε και να τους παρέχετε τη βοήθειά σας. 
 
Ευχαριστούμε 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ 
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