
  Αγαπητοί γονείς, 

  Οι συνθήκες που όλοι βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες και σοβαρές. 

  Ως εκπαιδευτικοί που από επιλογή υπηρετούμε την εκπαίδευση και υπερήφανοι για την 

ποιότητα της προσφοράς μας, αναλογιζόμαστε και αγωνιούμε για τα παιδιά, των οποίων η 

ζωή άλλαξε κάτω από το βάρος της φράσης «μένουμε σπίτι». Ως γονείς αντιμετωπίζουμε τη 

συγκυρία ως ευκαιρία να εξασκηθούμε ως συναισθηματικοί μέντορες των παιδιών μας. 

  Βρισκόμαστε συνεχώς σε επικοινωνία με τους  φορείς του Υπουργείου Παιδείας με σκοπό 

τη διευθέτηση των ενεργειών που απαιτεί η θεσμικά οργανωμένη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και θα σας ενημερώνουμε για τις φάσεις της υπό εξέλιξη διαδικασίας.  Είναι 

ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια επικουρική-υποστηρικτική εκπαιδευτική διαδικασία, 

ενταγμένη στις ανάγκες που θέτει το ιδιόμορφο έκτακτο πλαίσιο που ζούμε, διαδικασία 

η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται, επιστημονικά, να 

υποκαταστήσει την ουσιαστική και καίρια εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής τάξης 

και ζωής. Πραγματοποιείται σε επίπεδο ανατροφοδότησης και όχι για την κάλυψη 

επιπλέον ύλης, ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό μέσο αλλά και μία ευκαιρία επικοινωνίας 

των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. 

  Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει ενεργά και το σχολείο μας, ήδη εκπαιδευτικοί μας 

έχουν ανεβάσει με πολύ μεγάλη δυσκολία στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου η-τάξη εργασίες τις οποίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=6533 

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω: 

1. Οι ασκήσεις-εργασίες που ανεβάζουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν όλους τους 

μαθητές κάθε τάξης και όχι μόνο τους μαθητές του τμήμα τους . (Για τη Β΄ τάξη 

παράδειγμα έχει ανεβάζει εργασίες ο κ. Β. Παπαγιάννης, αυτές απευθύνονται 

στους μαθητές και των δύο τμημάτων. Το ίδιο ισχύει για όλες τις τάξεις.) Οι 

εργασίες αυτές προς το παρόν είναι ξεκλείδωτες ώστε να μπορούν να τις 

αξιοποιήσουν όλοι οι μαθητές μας χωρίς εγγραφή στο Π.Σ.Δ.. 

2. Σ’ αυτή τη φάση η διόρθωση των εργασιών θα γίνεται με ευθύνη σας και μέχρι όλοι 

οι μαθητές να αποκτήσουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). 

3. Με ευθύνη σας θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να κάνετε εγγραφή των παιδιών 

σας στο Π.Σ.Δ., οδηγίες για την εγγραφή θα ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας μέσα στην ημέρα.  

https://blogs.sch.gr/27dimtrik/ 

Μην προσπαθήσετε να κάνετε την εγγραφή σήμερα και αύριο γιατί δυστυχώς το Π.Σ.Δ. 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη λειτουργία του με αποτέλεσμα ακόμη και σε 

μας να είναι αδύνατη η πρόσβασή μας με ότι αυτό συνεπάγεται (υπηρεσιακή 

επικοινωνία, ανέβασμα εργασιών κλπ.) 

Ότι χρειάζεστε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email του σχολείου (mail@27dim-

trikal.tri.sch.gr) ή στο τηλέφωνο 6944339984 και να παρακολουθείτε ότι ανεβάζουμε 

στη ιστοσελίδα του σχολείου. 

Καλή δύναμη και υγεία σε όλους! Με ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα για να βγούμε 
νικητές και από αυτή την περιπέτεια! 
                                                                                     Από τη διεύθυνση του σχολείου 

 

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=6533
https://blogs.sch.gr/27dimtrik/
mailto:mail@27dim-trikal.tri.sch.gr
mailto:mail@27dim-trikal.tri.sch.gr

