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Επιστολή προς τους γονείς  

 

Αγαπητοί Γονείς,  

 

Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που περνάει η πατρίδα  μας αλλά και όλος ο πλανήτης από 

την πανδημία του κορονοϊού επιβάλλουν σε όλους μας  να διατηρήσουμε την προσωπική μας 

ισορροπία, αλλά και να λειτουργήσουμε ως «υγιείς φορείς αισιοδοξίας, αξιοπρέπειας και 

αναστοχασμού» για τα παιδιά μας  μικρότερα και μεγαλύτερα.  

 

Η αισιοδοξία αφορά τη σταθερή πίστη σε ένα καλύτερο αύριο. Η αξιοπρέπεια σημαίνει ότι 

βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από φοβικές αντιδράσεις ενώ ο αναστοχασμός 

συντελεί για να λειτουργούμε ως θετικό πρότυπο για την κοινωνία. Ο αναστοχασμός 

αναμφισβήτητα συνδέεται με τη βαθιά αυτοκριτική για τους παλαιότερους και για τους νέους 

ρόλους  που έχουμε κληθεί να διαδραματίσουμε. Πάντα, στις κρίσιμες στιγμές η/ο 

Εκπαιδευτικός είναι η/ο πρωτοπόρος και η ελπίδα της κοινωνίας. 

 

Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι στη δεδομένη δύσκολη και απρόβλεπτη κατάσταση σύσσωμη η 

εκπαιδευτική κοινότητα με πρωτοπόρο τον μάχιμο εκπαιδευτικό θα συμβάλλει με συνέπεια 

και αποτελεσματικότητα τα μέγιστα τόσο για την μαθησιακή πρόοδο όσο και για την 

ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών μας.     

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Χαλάνδρι, 31.03.2020  

Αρ. Πρωτ.: 525 

 

ΠΡΟΣ: 

 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  

των Δημόσιων σχολείων παιδαγωγικής 

ευθύνης της ΣΕΕ ΠΕ 70 Ζ. Ταβουλάρη 

(δια μέσου των σχολικών μονάδων )  

 

ΚΟΙΝ.:  

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 

 

Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας  
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Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων εφαρμόζοντας τις οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εξασφαλίζουν τον δίαυλο επικοινωνίας με τα 

παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών 

προσπαθώντας να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους και να διατηρήσουν  την επαφή τους με 

την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες συνθήκες με δραστηριότητες εμπέδωσης και 

εμβάθυνσης ενοτήτων που έχουν ήδη διδαχθεί ή άλλες  δημιουργικές εργασίες. 

  

Αγαπητοί Γονείς, στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας η ανάγκη για συνεργασία 

ανάμεσά μας γίνεται επιτακτική και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο έργο του 

εκπαιδευτικού που πάντα υπήρχε αποχτά καθοριστική σημασία.   

   

Καλή συνέχεια σε όλους με υγεία  και με την πεποίθηση ότι θα καταφέρουμε να βγούμε από 

τις υπάρχουσες συνθήκες όλοι μας πιο δυνατοί ! 

 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ  

του 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ (ΣΕΕ ΠΕ70) 
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