ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2019 – 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Θέμα : Δράσεις του Σχολείου κατά την περίοδο των μέτρων για καταπολέμηση του Κορονοϊού
Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες , Αγαπητοί Μαθητές,
Στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, μέλημα του Σχολείου είναι η προστασία της υγείας των
μαθητών μας αλλά παράλληλα και η συνέχιση της μόρφωσής τους. Βασικό όπλο μας στην
προσπάθεια αυτή είναι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, την οποία θα προσπαθήσουμε να
εφαρμόσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Στην προσπάθεια αυτή θα θέλαμε και την δική σας
βοήθεια.
Στην παρούσα φάση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου εμπεδωτικό υλικό και φύλλα
εργασίας, με επαναληπτικές ασκήσεις, στην ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι τις 10 Μαρτίου. Το
υλικό αυτό αφορά σε πρώτο στάδιο όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι μαθητές καλούνται να τα
κάνουν και να επικοινωνούν μέσω e-mail με τους καθηγητές τους για ανατροφοδότηση.
Επισυνάπτονται τα e-mail των καθηγητών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Τη βδομάδα από 23/3/2020 μέχρι 27/3/2020 γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του
Σχολείου για να γίνει εφικτή η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής MS Teams.
Παράλληλα γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας των καθηγητών με τους μαθητές τους με όποια
μέσα μας παρέχει η Τεχνολογία.
Τη βδομάδα από 30/3/2020 μέχρι 3/4/2020 θα ξεκινήσει η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε
πρώτη φάση μόνο για τα εξεταζόμενα μαθήματα και στη συνέχεια για όλα τα μαθήματα.
Ζητούμε από σας, αγαπητοί γονείς, να βοηθήσετε τα παιδιά σας
• να ενεργοποιήσουν τους κωδικούς για το Office 365 που τους έχει ήδη δώσει το Σχολείο
α) μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα http://office365.schools.ac.cy/ και
β) πετυχαίνοντας είσοδο στο σύστημα, με τους κωδικούς, από το εικονίδιο

•

Μαθητές που για κάποιο λόγο έχουν χάσει αυτούς τους κωδικούς, μπορούν να
επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση
katerinakadi2013@te.schools.ac.cy καταγράφοντας την ταυτότητα, το ονοματεπώνυμο
και το τμήμα του μαθητή/τριας για να τους αποσταλούν, εκ νέου με email, τα στοιχεία
πρόσβασης στο σύστημα
να κατεβάσουν στον Υπολογιστή τους την εφαρμογή MS Teams
α) από το εικονίδιο
και
β) επιλέγοντας

Θα πρέπει να προηγηθεί η είσοδός τους στο σύστημα.

Όσοι μαθητές δεν έχουν τους κωδικούς, ή δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τους κωδικούς τους
για το Office 365 και να κατεβάσουν την εφαρμογή τηλεδιασκέψεων MS Teams, μπορούν να
επικοινωνούν με τους καθηγητές τους στις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Μέσω της Ηλεκτρονικής Διοίκησης του Σχολείου, στην οποία οι μαθητές έχουν πρόσβαση με την
ταυτότητα και την ημερομηνία γέννησης, ο κάθε μαθητής θα λάβει τους κωδικούς για να
μπορέσει να συνδεθεί με το κάθε μάθημα που θα παρακολουθήσει.
Την τρέχουσα βδομάδα, από 23/3/2020 μέχρι 27/3/2020, θα γίνουν μόνο δοκιμαστικές
συνδέσεις, κυρίως στα εξεταζόμενα μαθήματα, για να μπορέσουν οι μαθητές και οι καθηγητές
να εξοικειωθούν με αυτή τη μέθοδο.
Για τις τηλεδιασκέψεις, ή άλλους τρόπους επικοινωνίας καθηγητών με τους μαθητές, θα
ακολουθηθεί το υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα με διαφοροποιημένο ωράριο σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
Για την βδομάδα, από 30/3/2020 μέχρι 3/4/2020, θα ακολουθήσουν νέες οδηγίες μέσω
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Σχολείου.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε σε όλους κουράγιο και Υγεία.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαμπρίδου Μαρία

Φυσικός, Β.Δ.

physicsmakedonitissa@gmail.com

Καταλάνου-Τζίτζη Αργυρούλα

Μαθηματικός, Β.Δ.

Argyroula@te.schools.ac.cy

Παπασωζομένου -Αχνιώτου
Παναγιώτα

Φιλόλογος, Β.Δ.

panayiota.1966@gmail.com

Κουταλιανού Ελισάβετ

Φιλόλογος, Β.Δ.

koutalianos0@cytanet.com.cy

Πιερίδου Ανδρομάχη

Πληροφορικής, Β.Δ.

Andromachi@te.schools.ac.cy

Σοφοκλέους Χριστιάνα

Φιλόλογος

elenilia@te.schools.ac.cy

Ιωαννίδου-Παναγίδου Μαρία

Φιλόλογος

mariafilnea@gmail.com για το A1
mariafilistoria@gmail.com για το Α3

Χριστοφόρου Δέσποινα

Φιλόλογος

despoina_damianos@hotmail.com

Ιωάννου-Ορφανίδου Σοφία

Φιλόλογος

geoorf@cytanet.com.cy

Στυλιανού Μάριος

Φιλόλογος

marstyl76@te.schools.ac.cy

Νικολάου Παναγιώτα

Φιλόλογος

pananiko@te.schools.ac.cy

Γεωργίου Έλενα

Φιλόλογος

ElenaGeorgiou1307@te.schools.ac.cy

Μεσομέρη Καλλισθένη

Φιλόλογος

kalia78@te.schools.ac.cy

Νεοφύτου Μαρία

Φιλόλογος

marneo@te.schools.ac.cy

Χριστοφόρου Μαρία

Φιλόλογος

maria2christoforou@te.schools.ac.cy

Οικονομίδου Χριστίνα

Φιλόλογος

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Κορινού Χριστιάνα

Φιλόλογος

christianakorinou@te.schools.ac.cy

Σπανού-Ασσιώτη Γαβριέλλα

Μαθηματικός

gavriellaassioti@te.schools.ac.cy

Σοφιανού Μαρία

Μαθηματικός

mariasofianou@te.schools.ac.cy

Μαυροκορδάτου Μερόπη

Μαθηματικός

meropim@te.schools.ac.cy

Παναγίδης Στέφανος

Μαθηματικός

Stephanos@te.schools.ac.cy

Ζήνα Σάββα

Μαθηματικός

zinasavva@te.schools.ac.cy

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σπανού Κυριακή

Φυσικός

kyriakispanou@te.schools.ac.cy

Παναγή Μαρίνα

Φυσικός

panagimarina@te.schools.ac.cy

Μηνά Ευανθία

Χημικός

evimina22@te.schools.ac.cy

Φραγκοπούλου Χριστιάνα

Χημικός

candreopoulos@te.schools.ac.cy

Ανδρέου Μαρία

Βιολογίας

m_andreou23@hotmail.com

Χατζηρούσος Μάριος

Βιολογίας

malamasma@te.schools.ac.cy

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΝΕΑ ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

7ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Τετάρτη, Παρασκευή)

8ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη)

1η

8:00 – 8:45

8:00 – 8:40

2η

8:45 – 9:30

8:40 – 9:20

Διάλειμμα 20΄

Διάλειμμα 15΄

3η

9:50 – 10:35

9:35 – 10:15

4η

10:35 – 11:20

10:15 – 10:55

Διάλειμμα 20΄

Διάλειμμα 20΄

5η

11:40 – 12:25

11:15 – 11:55

6η

12:25 – 13:10

11:55 – 12:35

Διάλειμμα 10΄

Διάλειμμα 10΄

7η

13:20 – 14:00

12:45 – 13:25

8η

-----

13:25– 14:00

