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Ξεκινούμε με πρωτόκολλα ασφαλείας και ένα νέο 

μοντέλο εκπαιδευτικής διαδικασίας και λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση προγράμματος 

Το σχολείο μας έχει προετοιμαστεί για μια συστηματική εφαρμογή 
οργανωμένου συστήματος σχολικής υγιεινής και άλλων  πολλαπλών 
μέτρων προφύλαξης για να μη γίνει κανένα μέλος της σχολικής μας 
κοινότητας  «μεταδότης» του κορωνοϊού.  

Λυπούμαστε που, σε μια μέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό,  δεν μπορούμε 
να έχουμε μαζί μας τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας. Θα 
βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε σύντομα.  

Ευχόμαστε σε όλους πλήρη υγεία, γαλήνη, υπομονή και δύναμη 
μέχρι η σχολική μας ζωή να ξαναβρεί τους παλιούς καλούς της 
ρυθμούς. 

Η Διευθύντρια, ο Υποδιευθυντής οι Καθηγητές και  

οι Καθηγήτριες του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης  

περιμένουμε τους Μαθητές και τις Μαθήτριές μας   

τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 08.15΄ για την έναρξη 

μιας ιδιαίτερης αλλά ενδιαφέρουσας σχολικής χρονιάς. 
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Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας στο σχολείο (Τροποποίηση) 

08.15΄ Προσέλευση των μαθητών/τριών και κατ΄ ευθείαν είσοδος 
στις αίθουσες διδασκαλίας ανά τμήμα τάξης, χωρίς καμία 
παραμονή τους στην αυλή του σχολείου.  

Υποδοχή από τον υπεύθυνο καθηγητή/τρια του τμήματος 

08.20  Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της διασποράς 
του ιού, την ορθή χρήση της μάσκας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ, την εφαρμογή του ωρολογίου 
προγράμματος και τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου 

 Διανομή σχολικών εγχειριδίων ανά τμήμα τάξης 

10.30΄ Τέλεση του αγιασμού στον αύλειο χώρο  του σχολείου με 
την παρουσία εκπροσώπων εκπαιδευτικών και 
μαθητών/τριών  

10.45 – 11.15 Επίσκεψη του ιερέα σε κάθε αίθουσα ξεχωριστά, όπου θα 
βρίσκονται οι  μαθητές/τριες με τους εκπαιδευτικούς 
(εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ Φ1/115739/ΓΔ4/4-9-2020) 

11.20 - 12.00 Ολοκλήρωση Διανομής σχολικών εγχειριδίων ανά τμήμα 
τάξης, ενημέρωση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και 
αποχώρηση των μαθητών/τριών 

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να  βοηθήσουν τα παιδιά στη 
μεταφορά των βιβλίων τους.  

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι ο αριθμός των διδακτικών βιβλίων ανά 
τάξη (την ημέρα του αγιασμού) θα είναι:  

Α΄  20 βιβλία,  

Β΄  15 βιβλία  

Γ΄  5 βιβλία (Γενικής Παιδείας) 

 


