
Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ,  

Σασ απευκφνομαι εκ μζρουσ και όλων των δαςκάλων του ςχολείου.   Ευχόμαςτε να 

είςτε όλοι υγιείσ και δυνατοί και ζτςι να ξαναβρεκοφμε ςφντομα ςτο ςχολείο μασ 

ξεπερνϊντασ τισ δφςκολεσ ςτιγμζσ που βιϊνουμε όλοι.  

Κι εμείσ όλοι είμαςτε καλά και αυτζσ τισ μζρεσ ςυνεργαηόμαςτε κακθμερινά για να 

βροφμε τον καλφτερο τρόπο να επικοινωνοφμε μαηί ςασ και με τουσ μακθτζσ μασ.  

Προσ το παρόν, κα επικοινωνιςουν οι δάςκαλοι μαηί ςασ μζςα από τα mail που 

ςτείλατε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ςχολείου.   

Σασ παρακαλοφμε αν μπορείτε να επικοινωνιςετε με τουσ ςυμμακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ 

να ςτείλουν τα mail των γονζων τουσ ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου: mail@12dim-

perist.att.sch.gr για να εξαςφαλίςουμε τθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν 

προςπάκεια που κάνουμε.   

Σασ ενθμερϊνω ότι μόνο θ Διευκφντρια ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαχείριςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ του ςχολείου και μόνο οι δάςκαλοι διαχειρίηονται τισ θλεκτρονικζσ ςασ 

διευκφνςεισ. 

Στθν πλατφόρμα του myschool ζχουν πρόςβαςθ μόνο οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν 

μονάδων και οι ιεραρχικά προϊςτάμενοί τουσ.   

Οι εκπαιδευτικοί κα επιλζξουν τον πιο πρόςφορο τρόπο για τθ διδαςκαλία των 

μακθμάτων όπωσ κα ςασ εξθγιςουν ςτα μθνφματά τουσ.  Ήδθ οι μακθτζσ τθσ Ε και ΣΤ 

τάξθσ παρακολουκοφν μακιματα μζςω τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ που ζχουν 

δθμιουργιςει οι δάςκαλοι.  Σταδιακά κα δθμιουργθκοφν και άλλεσ τάξεισ.    

Για οποιοδιποτε αίτθμά ςασ, μπορείτε να ςτζλνετε μινυμα ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ του ςχολείου, όπωσ αναφζρεται παραπάνω και κα ςασ απαντά θ 

Διευκφντρια.   

Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ, ευχόμαςτε αυτζσ τισ ςτιγμζσ να ςυγκεντρϊςετε όλθ τθ 

δφναμθ, τθν κατανόθςθ, τθν υπομονι, τθν αγάπθ που ζχετε για τισ οικογζνειζσ ςασ και 

να υπερβείτε τισ δυςκολίεσ.  Είμαςτε ςίγουροι ότι κα τα καταφζρετε όπωσ πάντα.   

Παρακαλοφμε να τθρείτε τουσ κανόνεσ προςταςίασ και να εξθγείτε με απλά λόγια ςτα 

παιδιά τισ υποχρεϊςεισ τουσ και ό,τι ςυμβαίνει γφρω μασ.   

Με ςυγκίνθςθ για το δφςκολο ζργο που ζχετε, θ αγάπθ μασ και θ ςκζψθ μασ είναι μαηί 

ςασ.  

Η Διευθφντρια και οι δάσκαλοι του 12ου ΔΣ Περιστερίου 
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