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Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, Χριστός Ανέστη!

Συμπληρώθηκαν 7 εβδομάδες με κλειστά σχολεία και δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να γνω-

ρίζουμε ακριβώς πόσες ακόμη έχουμε μπροστά μας!  Στο διάστημα αυτό εκτιμούμε  πως  ο

βασικό μας στόχος,  να παραμείνουν όλοι οι μαθητές σε επαφή με το σχολείο,  επιτεύ-

χθηκε! Από την πρώτη μέρα διακοπής των μαθημάτων ενεργοποιήθηκε  δίαυλος  επικοινω-

νίας μέσω της ιστοσελίδας. Γρήγορα δημιουργήθηκαν 85 διαθέσιμα μαθήματα στο Πανελλή-

νιο Σχολικό Δίκτυο, καλύπτοντας απόλυτα το ωρολόγιο πρόγραμμα και όλοι οι μαθητές μας

γράφτηκαν στο ΠΣΔ. Από την πρώτη εβδομάδα που το Υπουργείο προσέφερε τη δυνατότητα

σύγχρονης εκπαίδευσης (μέσω της πλατφόρμας  Webex) οι εκπαιδευτικοί του Λυκείου μας

προσέφεραν σχεδόν 100 ώρες τηλεδιδασκαλίας την εβδομάδα, καλύπτοντας απόλυτα τη Γ’

Λυκείου και σε μεγάλο βαθμό τις άλλες τάξεις.  Το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών στη

σύγχρονη διδασκαλία όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν πολύ καλό και τους αξίζει ένα

μπράβο!

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και συγκρινόμενοι και με τον μέσο

όρο εκτιμούμε ότι τα πήγαμε πολύ καλά!
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Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, φαίνεται πως έχουμε

ακόμη δρόμο μπροστά μας…  Για όσο διάστημα χρειαστεί θα συνεχίσουμε αυτήν την εξ

αποστάσεως επικοινωνία με όποιον τρόπο έχουμε κατακτήσει. Όσο «άχαρο» κι αν είναι, θα

πρέπει να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες και οι νέες συνθήκες απαιτούν συμμετοχή

των παιδιών και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που είναι απαραίτητες για να μη χαθούν

αυτά που κερδήθηκαν με κόπο σε όλη την διάρκεια των μαθημάτων στην φυσική τάξη!

Το σχολείο μας κατέβαλε από την πρώτη μέρα διακοπής των μαθημάτων (11-3-2020) κάθε

προσπάθεια για διατηρηθεί η επαφή με τα παιδιά με κάθε πρόσφορο μέσο (αναρτήσεις

ασκήσεων στην ιστοσελίδα από τους διδάσκοντες, ομάδες fb και viper κτλ). Παρακαλούμε να

ελέγχετε τα mail σας και να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του σχολείου

https://blogs.sch.gr/2lykchort/ Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στο mail του σχολείου για

όποιο θέμα σας απασχολεί mail@2lyk-chort.thess.sch.gr

Το πραγματικό μάθημα γίνεται στην τάξη με τη φυσική αλληλεπίδραση όλων μας. Βιώνουμε

όλοι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δε χρειάζεται άγχος. Το σχολείο μας θα παραμείνει δίπλα

στα παιδιά. Ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο!

Ο Διευθυντής

Και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του ΓΕΛ Χορτιάτη
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