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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

      Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, 

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ.
121802/ΓΔ4/15-09-2020  του  ΥΠΑΙΘ,  οι  σχολικές  μονάδες
Δ/θμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές/τριες που δεν δύνανται
να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική
διαδικασία όσο ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 παραμένει. 

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

(α)  Στους  μαθητές/τριες  τμημάτων  σχολικών  μονάδων  ή
ολόκληρων  σχολικών  μονάδων  που  τελούν  σε  καθεστώς
προσωρινής  αναστολής  ή  απαγόρευσης  λειτουργίας.
(β)  Στους  μαθητές/τριες  τμημάτων  σχολικών  μονάδων  ή
ολόκληρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν κανονικά, οι
οποίοι  δεν  δύνανται  να  παρακολουθήσουν  με  φυσική
παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς:

(i)  ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της
υπό  στοιχεία  Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020  (ΦΕΚ  3780/Β΄)
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ΚΥΑ,
(ii)  συνοικούν  με  πρόσωπο  το  οποίο  νοσεί  από  κορωνοϊό
COVID-19,
(iii) νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19

(iv) έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον
κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση
του αποτελέσματος. 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στους  μαθητές/τριες  της  περίπτωσης  (α)  παρέχεται
σύγχρονη  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση,  όπου  τόσο  οι
εκπαιδευτικοί  όσο  και  οι  μαθητές/τριες  συμμετέχουν
αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στους  μαθητές/τριες  της  περίπτωσης  (β)  παρέχεται
ταυτόχρονη  σύγχρονη  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  υπό  τη
μορφή ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές/τριες, οι οποίοι
συμμετέχουν  στο  μάθημα  με  φυσική  παρουσία  και  σε
μαθητές/τριες  οι  οποίοι  δεν  δύνανται  να παρακολουθήσουν
με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων είναι
υποχρεωτική  για  τους  μαθητές/τριες  που  ανήκουν  στις
περιπτώσεις α και βi, βii. 

Έχοντας  στόχο  τον  έγκαιρο  προγραμματισμό,  τη
διαμόρφωση των αντίστοιχων προγραμμάτων και  την άμεση
έναρξη  υλοποίησης  της  σύγχρονης  εξ  αποστάσεως
εκπαίδευσης  είναι  απαραίτητη  η  καταγραφή  των
μαθητών/τριών  οι  οποίοι/ες  δεν  δύνανται  να
παρακολουθήσουν  με  φυσική  παρουσία  την  εκπαιδευτική
διαδικασία.  Για  τον  λόγο αυτό,  καλούνται  γονείς/κηδεμόνες
των μαθητών/τριών να προσκομίσουν  από Τρίτη 15-09-2020



έως και Παρασκευή 18-09-2020 στο σχολείο τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά  που  βεβαιώνουν  ότι  εμπίπτουν  στις  ομάδες
αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8
της  υπό  στοιχεία  Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020  (ΦΕΚ  3780
τΒ΄) ΚΥΑ. 

Η  προσέλευση  γονέων-κηδεμόνων  στο  σχολείο
πραγματοποιείται  μόνο  κατόπιν  ραντεβού  στο  τηλ.
2310415882 ή ηλεκτρονικά. 

                                                               Από τη Διεύθυνση 


