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Πρόγραμμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Δευτέρα 6/4/2020 έως Παρασκευή 10/4/2020 
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ΤΑΞΗ Α’  
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τις δασκάλες των τάξεων στη 
Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ανάρτηση των σωστών α-
παντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε την προηγού-
μενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

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

ΤΡΙΤΗ 7/4: 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 Αγγλικά 
και τη Μουσική. 

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τις δασκάλες των τάξεων στη 
Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ανάρτηση των σωστών α-
παντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε την προηγού-
μενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

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

ΠΕΜΠΤΗ 9/4: 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 Online επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4:  Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Γυμναστική. 
Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων για το υλικό που 
αναρτήθηκε την προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται 

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

14:00-15:30 Τηλεδιάσκεψη στις ΤΠΕ «Γνωριμία με την Πλατ-

φόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘ για τηλεδια-
σκέψεις» 

 

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

 

  



Πρόγραμμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
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ΤΑΞΗ Β ‘ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και την Ευέλικτη 
Ζώνη. Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων για το υ-
λικό που αναρτήθηκε την προηγούμενη ημέρα, όπου 
είναι εφικτό και χρειάζεται 

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

ΤΡΙΤΗ 7/4: 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 Online επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με 
τον τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Φιλαναγνωσία (Ανθολόγιο) και τα Μαθημα-
τικά. Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων για το υλικό 
που αναρτήθηκε την προηγούμενη ημέρα, όπου είναι 
εφικτό και χρειάζεται 

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

ΠΕΜΠΤΗ 9/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικούσταΕικα-
στικά και τα Αγγλικά 

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4:  Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Μελέτη του Περιβάλλοντος. Ανάρτηση των 
σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειά-
ζεται 

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

12:00 – 14:00 Τηλεδιάσκεψη στις ΤΠΕ «Γνωριμία με την Πλατ-

φόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘ για τηλε-
διασκέψεις» 

 

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

  



Πρόγραμμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
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ΤΑΞΗ Γ΄ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4: Έως τις 
10.00 

Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά. Ανάρτηση των σω-
στών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

12.00-13.00 *Online επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητώνμε τον 
τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 7/4: Έως τις 
10.00 

Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων,όπου είναι εφικτό 
και χρειάζεται,  για το υλικό που αναρτήθηκε την προη-
γούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στη Γυμναστική  
και τη Μουσική  

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4: Έως τις 
10.00 

Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ανάρτηση των 
σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

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

ΠΕΜΠΤΗ 9/4: Έως τις 
10.00 

Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφικτό 
και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την προη-
γούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Αγγλικά 

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

12:00-14:00 Τηλεδιάσκεψη στις ΤΠΕ «Γνωριμία με την Πλατ-

φόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘ για τηλεδια-
σκέψεις» 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4:  Έως τις 
10.00 

Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στην Ιστορία και το Εμείς και ο Κόσμος. Ανάρτηση 
των σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζε-
ται 

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

 

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

 

 

  



Πρόγραμμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
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ΤΑΞΗ Δ΄ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στην Ιστορία και τα Μαθηματικά. Ανάρτηση των 
σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

12.00-13.00 *Online επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητώνμε 
τον τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 7/3: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων,όπου είναι εφικτό 
και χρειάζεται,  για το υλικό που αναρτήθηκε την προη-
γούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στη Γυμναστική  
και τη Μουσική  

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Λογοτεχνία και τα Μαθηματικά. Ανάρτηση 
των σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειά-
ζεται 

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

ΠΕΜΠΤΗ 9/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρακαι ανάρτηση υλικούστα Εικα-
στικά 

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4:  Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στο Εμείς και ο Κόσμος και τα Αγγλικά. Ανάρτηση 
των σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειά-
ζεται 

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

12:00-13:30 Τηλεδιάσκεψη στις ΤΠΕ «Γνωριμία με την Πλατ-

φόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘ για τηλεδια-
σκέψεις» 

 

*Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης και της παράλληλης στήριξης 
θα είναι σε on line  επικοινωνία με τους μαθητές με τον τρόπο που θα σας υποδείξουν και θα 
αναρτούν ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους 
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ΤΑΞΗ Ε΄ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Γεωγραφία. Ανάρτηση των σωστών απαντή-
σεων για το υλικό που αναρτήθηκε την προηγούμενη η-
μέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

12.00-13.00 *Online επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητώνμε 
τον τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 7/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων,όπου είναι εφικτό 
και χρειάζεται,  για το υλικό που αναρτήθηκε την προη-
γούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στη Γυμναστική  
και τη Μουσική  

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ανάρτηση των 
σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

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

ΠΕΜΠΤΗ 9/4: 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 Online επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με τον 
τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

12:00-14:00 Τηλεδιάσκεψη στις ΤΠΕ «Γνωριμία με την Πλατ-

φόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘ για τηλεδια-
σκέψεις» 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4:  Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στην Ιστορία. Ανάρτηση των σωστών απαντή-
σεων για το υλικό που αναρτήθηκε την προηγούμενη η-
μέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

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

 

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

  



Πρόγραμμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Δευτέρα 6/4/2020 έως Παρασκευή 10/4/2020 

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  7 

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Γλώσσα και τα Φυσικά. Ανάρτηση των σω-
στών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

12.00-13.00 *Online επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητώνμε 
τον τρόπο που θα σας υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί 

ΤΡΙΤΗ 7/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων,όπου είναι εφικτό 
και χρειάζεται,  για το υλικό που αναρτήθηκε την προη-
γούμενη ημέρα και ανάρτηση υλικού στα Αγγλικά και 
τη Γυμναστική.  

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Γεωγραφία και τα Μαθηματικά. Ανάρτηση 
των σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειά-
ζεται 

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

12:00-14:00 Τηλεδιάσκεψη στις ΤΠΕ «Γνωριμία με την Πλατ-

φόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘ για τηλεδια-
σκέψεις» 

ΠΕΜΠΤΗ 9/4: Έως τις 10.00 Ανάρτηση των σωστών απαντήσεων, όπου είναι εφι-
κτό και χρειάζεται, για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρακαι ανάρτηση υλικού στα Εικα-
στικά και τη Μουσική. 

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4:  Έως τις 10.00 Ανάρτηση υλικού από τους/τις δασκάλους/ες των τά-
ξεων στη Γλώσσα και τα Θρησκευτικά. Ανάρτηση των 
σωστών απαντήσεων για το υλικό που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη ημέρα, όπου είναι εφικτό και χρειάζεται 

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

 

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

 

 


