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Σχολική χρονιά 2019 – 2020 

 

Αγαπημένοι μας μαθητές και μαθήτριες,  

Σας χαιρετούμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, εσείς και οι οικογένειές σας!  

Σας καλωσορίζουμε  διαδικτυακά, σε μια διαδικασία συνέχισης της επικοινωνίας μας κατ’ αυτό τον 

διαφοροποιημένο τρόπο εκπαίδευσης, εφόσον κάτω από τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατή η 

επικοινωνία μας στον χώρο του Σχολείου. 

Η δυσάρεστη κατάσταση που προέκυψε από την εξάπλωση του κορωνοϊού επιβάλλει όλοι μαζί (και σε 

απόσταση ο ένας από τον άλλο) να καταβάλουμε σοβαρή προσπάθεια για τη μη περαιτέρω εξάπλωση! Η 

πιστή τήρηση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μαζί με τη 

θετική σκέψη μας θα βοηθήσουν ώστε να εξέλθουμε σύντομα και με επιτυχία από αυτή την 

πανανθρώπινη δοκιμασία. Να παραμείνουμε υγιείς και δυνατοί.  

Να θυμάστε! Όλοι δείχνουμε υπευθυνότητα και παραμένουμε στα σπίτια μας, ο καθένας στο 

δικό του! Προστατεύουμε τον εαυτό μας, τους αγαπημένους μας και τα άτομα από τις 

ευπαθείς ομάδες. 

Ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκρισή σας στην εκπαιδευτική προσπάθεια που κι εμείς καταβάλλουμε, 

σας καλούμε να παρακολουθείτε την Ιστοσελίδα του Σχολείου, από την οποία θα μπορείτε να αντλείτε 

χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα τα οποία έχετε διδαχτεί. Στην Ιστοσελίδα θα βρείτε 

υποστηρικτικό υλικό και σχετικές οδηγίες.  

Επιπρόσθετο υλικό μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), με τίτλο «Ενδεικτικό Υλικό, Μάρτιος 2020», στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.moec.gov.cy/endeiktiko_yliko.html   

Σας προτρέπουμε να ασχοληθείτε με σοβαρότητα με την επίλυση των ασκήσεων! Αφού  πρώτα διαβάσετε 

καλά στο Βιβλίο σας και στο τετράδιό σας τις σχετικές σημειώσεις για το κεφάλαιο/την ενότητα όπου 

προέρχεται το υλικό το οποίο έχετε κάθε φορά μπροστά σας, προχωρήστε στην επίλυση ασκήσεων.  

Οι διδάσκοντες καθηγητές σας ετοιμάζουν συνεχώς νέο υλικό προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του 

Σχολείου, την οποία καλείσθε να παρακολουθείτε. 

Όσον αφορά στην επίλυση των ασκήσεων, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι λύσεις να αναρτώνται στην 

Ιστοσελίδα εντός 7-10 ημερών από την ημέρα ανάρτησης των ασκήσεων (βλ. την ημερομηνία ανάρτησης 

κάθε αρχείου).   

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους καθηγητές και καθηγήτριές σας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

 

Η Διεύθυνση και το Διδακτικό προσωπικό του Γυμνασίου Σταυρού                                                                                                             

σας εύχονται Καλή δύναμη και Υγεία! 


