
Μ. ANDROULAKIS SCHOOLS 

www.androulakisschools.gr 

 

 

Αγαπητά μας παιδιά, 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτά τα πολύ 

πρωτότυπα μαθήματα  και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα  βρείτε πολύ διασκεδαστικά και 

ωφέλιμα.  

Θα σας παρακαλούσαμε, πριν κάνετε το πρώτο recorded lesson, να βεβαιωθείτε ότι έχετε 

ολοκληρώσει όλες τις εργασίες που σας έχουν αποσταλεί στα 2 προηγούμενα e-mails μας. 

Επίσης καλό είναι στα πρώτα 1-2 μαθήματα να ζητήσετε από τους γονείς να σας βοηθήσουν, 

ώστε να γίνουν  πιο εύκολα και σωστά. 

Καλή αρχή λοιπόν! 

Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας: www.androulakisschools.gr και επιλέγουμε 

την ενότητα ΥΛΗ & ΜΑΘΗΜΑ Επιλέγουμε το παράρτημά μας (Κεντρικό, Ειρήνης, Κανάρια, 

Θεσσαλίας) και διαλέγουμε το τμήμα μας. Μόλις πατήσουμε επάνω στο τμήμα μας, 

εμφανίζεται η καθηγήτριά μας ή ο καθηγητής μας και το μάθημα αρχίζει. 

Παρακαλώ γράψτε πρώτα στο Dictation τι θα έχετε για διάβασμα και HW για την επόμενη 

φορά και ξεκινάμε. Όταν πρέπει να κάνετε κάτι, όπως για παράδειγμα να αντιγράψετε κάτι 

από τον πίνακα, ή να διορθώσετε μια άσκηση από το Workbook ή ακόμα και να γράψετε 

ορθογραφία και δεν προλαβαίνετε, παρακαλώ πατήστε παύση στο video (με τη χρήση του 

spacebar)  και όταν είστε έτοιμοι ξαναπατήστε το spacebar για να συνεχίσει το video.  

Αν δεν έχετε καταλάβει καλά κάτι από αυτά που εξήγησε η καθηγήτρια ή ο καθηγητής σας, 

μπορείτε να γυρίσετε το video  λίγο προς τα πίσω και να το ξανακούσετε. Αν στο τέλος σάς έχει 

μείνει κάποια ακόμα απορία,  παρακαλώ γράψτε την ερώτησή σας και στείλτε την με e-mail σε 

εμάς. Παρακαλούμε ζητήστε να σας βοηθήσουν οι γονείς τις πρώτες φορές, μέχρι να μάθετε 

και μόνοι σας πώς να το κάνετε. 

Θα πρέπει επίσης να σας  τονίσουμε ότι το μάθημα θα πρέπει να γίνεται όλο μαζί, και όχι 5-10 

λεπτά τώρα και λίγο μετά και λίγο ακόμα αύριο, για να μπορείτε να τα καταλαβαίνετε 

καλύτερα και να τα μαθαίνετε ευκολότερα. 

Μόλις τελειώνετε το μάθημα θα πρέπει, μετά από ένα μικρό διάλειμμα, να μελετάτε αυτά που 

διδαχθήκατε και να κάνετε τις εργασίες σας αμέσως, ώστε να τελειώνετε γρήγορα και να τα 

μαθαίνετε  καλύτερα.  

Θα σας παρακαλούσαμε , όταν ολοκληρώνετε τις γραπτές εργασίες σας, να παρακαλείτε τους 

γονείς σας να τις σκανάρουν ή να τις φωτογραφίζουν και να μας τις στέλνουν στο email μας, 

ώστε να διορθώνονται και να σας επιστρέφονται. 

Καλό μάθημα λοιπόν, καλό διάβασμα και καλό νέο εκπαιδευτικό ταξίδι! 

Με αγάπη 

Η Διεύθυνση και οι Καθηγητές σας 

http://www.androulakisschools.gr/

