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Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Η καινούργια χρονιά αρχίζει και όλοι θα επιθυμούσαμε να επιστρέψουμε στην καθημερινή 

κανονικότητα. Ωστόσο η πανδημία μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε να τηρούμε κάποια 

προληπτικά μέτρα για την προστασία όλων μας. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους κανόνες υγιεινής στα σχολεία, διαμορφώσαμε δικό 

μας σχέδιο μέτρων υγιεινής, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και στην ιστοσελίδα μας. Τα 

βασικότερα σημεία του σχεδίου αυτού, τα οποία σας παρακαλώ να διαβάσετε με προσοχή, 

είναι τα εξής: 

- Από τον νόμο είναι υποχρεωτικό να φοράμε μάσκα που καλύπτει μύτη και στόμα σε όλους 

τους κλειστούς χώρους, εκτός από την αίθουσα κατά την ώρα του μαθήματος. Στο σχολείο 

μας όμως δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις αποστάσεις ασφαλείας την ώρα του 

μαθήματος γι αυτό παρακαλούμε θερμά να φορούν οι μαθητές μάσκα και στο μάθημα. 

- Μαθητές και μαθήτριες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ή έχουν μέλη 

οικογενείας που ανήκουν σ’ αυτές μπορούν με αίτησή τους να απαλλαγούν από την 

παρουσία στην τάξη, προσκομίζοντας τη σχετική ιατρική βεβαίωση. 

- Μαθητές και μαθήτριες που παρουσιάζουν συμπτώματα Covid 19 (πυρετό, πόνους στον 

λαιμό, στο κεφάλι, βήχα, δύσπνοια, ρίγη, αδυναμία, σινάχι) πρέπει να μένουν στο σπίτι. Σε 

περίπτωση που τα συμπτώματα εμφανιστούν στο σχολείο θα ειδοποιούνται οι γονείς για  να 

παραλάβουν οι ίδιοι τα παιδιά. Προς αποφυγή σύγχυσης παρακαλούνται όσοι έχουν 

αλλεργία, που προκαλεί παρόμοια συμτώματα, να προσκομίσουν σχετική ιατρική βεβαίωση.  

- Στο σχολείο έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά και υγρό σαπούνι σε όλους τους νεροχύτες των 

χώρων υγιεινής και των διαδρόμων. 

- Για τον διαχωρισμό των σταθερών ομάδων (τάξεων) στο διάστημα της πανδημίας έχουν 

διαφοροποιηθεί χρονικά τα διαλείμματα των διαφόρων τάξεων. Αυτό είναι για κάποιες 

τάξεις λιγότερο πρακτικό αλλά αποτελεί αναγκαίο μέτρο. 

- Επιπλέον χωρίζεται τοπικά η ανώτερη βαθμίδα (Oberstufe) από την κατώτερη και τη μέση 

βαθμίδα (ως 10η τάξη). H Oberstufe θα διδάσκεται αποκλειστικά στο κτήριο Fachraumtrakt 

και οι μαθητές της παρακαλούνται να χρησιμοποιούν μόνο την είσοδο αυτού του κτηρίου και 

να μην κυκλοφορούν στο παλαιό κτήριο, παρά μόνο για πρόσβαση στη Γραμματεία.  



- Το μάθημα της κατώτερης (5ης και 6ης ) και της μέσης βαθμίδας (7η ως 10η τάξη) θα γινεται 

μόνο στην εκάστοτε αίθουσα της τάξης και όχι στις ειδικές αίθουσες. Δυστυχώς δεν μπορούν 

τα παιδιά να επισκέπτονται αίθουσες πχ. βιολογίας, χημείας, πληροφορικής κλπ. Οι μαθητές 

θα εισέρχονται μόνο από τις εισόδους του παλαιού κτηρίου.  

- Επειδή παρ’ όλα αυτά μπορεί να επισκέπτονται διάφορες ομάδες την ίδια αίθουσα αλλά δεν 

είναι δυνατό να καθαρίζονται τα θρανία στο ενδιάμεσο, μπορούν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες να έχουν μαζί τους αντισηπτικό ώστε να καθαρίζουν οι ίδιοι την θέση τους. 

- Η ανταλλαγή γραφικού υλικού μεταξύ μαθητών δεν επιτρέπεται. Τα παιδιά πρέπει να 

παίρνουν πάντα ό,τι χρειάζονται μαζί τους. 

- Η καφετερία και το εστιατόριο θα λειτουργούν με ειδικά μέτρα, τα οποία θα γίνουν γνωστά 

επί τόπου. 

- Τέλος, όπως διαπιστώσαμε την περασμένη χρονιά, είναι σημαντική η άμεση και απρόσκοπτη 

επικοινωνία μεταξύ γονέων, μαθητών και καθηγητών. Γι αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε να 

δημιουργήσουμε σχολικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (Emailadressen) για όλους τους μαθητές 

και όλους τους γονείς και κηδεμόνες.  Έτσι οι μαθητές θα παίρνουν προσωπικά μηνύματα 

(π.χ. feedback) σχετικά με τις εργασίες τους από τους καθηγητές. Οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των γονέων διευκολύνουν την άμεση επικοινωνία όλων των καθηγητών με 

όλους τους γονείς είτε ατομικά είτε συνολικά προς όλους τους γονείς της τάξης. Αυτό θα 

απαλλάξει και από την περιττή επιβάρυνση τους εκπροσώπους γονέων και κηδεμόνων. Γι 

αυτό σας παρακαλώ θερμά να υποστηρίξετε την εργασία μας επιτρέποντας τη δημιουργία 

αυτών των διευθύνσεων.   

 

Εύχομαι σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και όλους τους γονείς και κηδεμόνες καλή 

σχολική χρονιά 2020/2021! Είμαι σίγουρη ότι όλοι μαζί θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, 

ώστε να διανύσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με υγεία και επιτυχία! 

 

 

A. Lükemann 

 

 


