
Αγαπθτοί γονείσ , 

 Καλθμζρα, επικοινωνοφμε με όλουσ ςασ με το μινυμα αυτό, για να ςασ ενθμερϊςουμε ότι ωσ χολείο 
κάνουμε  αυτζσ τισ μζρεσ που είμαςτε κλειςτά, ότι μποροφμε και ςτο βακμό που μασ επιτρζπει το 
Πανελλήνιο χολικό Δίκτυο (ΠΔ) . 

Θζλουμε να πιςτεφουμε ότι ζχουν γίνει πολλά πράγματα που απαιτοφνται και είναι πλζον κζμα λίγων 
θμερϊν, ϊςτε να ξεκινιςει το πρόγραμμα τθσ  εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ. 

Ζχουμε  επιλζξει, μετά από ςυνεννόθςθ,  τθν πλατφόρμα του ΠΔ e-me , γιατί παρζχει τισ περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ αςφγχρονησ εκπαίδευςησ , ζχει όμωσ και τισ μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ. 

Κρίνουμε ότι κα προκφψουν αρκετζσ δυςκολίεσ το πρϊτο διάςτθμα για όλουσ εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ 
και γονείσ, πιςτεφουμε όμωσ ότι, μετά τθν εξοικείωςθ ςτο περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ του e-me  που κα 
είναι ςφντομθ, κα ζχουμε ςτα χζρια μασ ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο. 

Οι εκπαιδευτικοί του χολείου μασ και του κάκε τμιματοσ ξεχωριςτά ςασ ζχουν ςτείλει ι ςασ ςτζλνουν 
τουσ λογαριαςμοφσ  που ζχει δθμιουργιςει το χολείο για κάκε μακθτι/τρια ςτο ΠΔ και τουσ οποίουσ κα 
χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ/τριεσ,( για τουσ μικρότερουσ οι γονείσ τουσ) για να ςυνδζονται με τθν 
θλεκτρονικι τάξθ τουσ (αναλυτικζσ οδθγίεσ κα υπάρχουν και ςτο blog του χολείου μασ.    
https://blogs.sch.gr/92dimthe/ 

ΠΡΟΟΧΗ: ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΣΕ ΕΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΓΙΑΣΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ 

 ασ παρακαλοφμε να ςτείλετε απαραίτθτα και ςυμπληρωμζνο το ζντυπο τησ γονικήσ ςυναίνεςησ που 
ςασ ζχει ςταλεί , για να κεωριςουμε ότι αποδζχεςτε τθν ςυμμετοχι του παιδιοφ ςασ ςτο πρόγραμμα εξ 
αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ (απαραίτθτθ προχπόκεςθ) ςτο email του δαςκάλου τησ τάξεώσ ςασ, ϊςτε μετά 
από τθν ςυγκζντρωςι τουσ να μπορζςει να πραγματοποιθκεί θ διδαςκαλία. Θα παρακαλοφςαμε επίςθσ να 
ςυμπλθρωκεί ςφντομα αυτό  το ζντυπο  ακόμα και ςε αρνθτικι απάντθςθ  ακόμθ και εάν δεν υπάρχει 
διακζςιμοσ υπολογιςτισ ςτο ςπίτι. Όςοι γονείσ το ςυμπλθρϊςουν αρνθτικά παφει θ ςυμμετοχι του παιδιοφ 
τουσ και διαγράφεται αυτόματα ο λογαριαςμόσ τουσ.  

Θα πρζπει να ςασ ενθμερϊςω επίςθσ ότι για μασ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου δεν είναι και τόςο 
απλά τα πράγματα, ζχουμε πολφ άγχοσ γιατί καλοφμαςτε ςε ςυνκικεσ εξαιρετικά δφςκολεσ να 
διαχειριςτοφμε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο και εμείσ δεν γνωρίηουμε, παρόλα αυτά 
προςπακοφμε να το γνωρίςουμε και να εξοικειωκοφμε με αυτό. 

Ωσ διευκυντισ, κα πρζπει να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου μασ, για τθν τόςο 
μεγάλθ προςπάκεια που κάνουν, να ευχαριςτιςω τουσ υποδιευκυντζσ του ςχολείου, Ακθνά Μπίρδα και 
Μπάλιο Απόςτολο για τθν μεγάλθ υποςτιριξθ  για τθν επιτυχία τθσ προςπάκειασ, κυρίωσ να ευχαριςτιςω 
τον ςυνάδελφο Κατςιρντάκθ Μιχάλθ, εκπαιδευτικό πλθροφορικισ του χολείου μασ, που ςθκϊνει το 
μεγαλφτερο βάροσ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ.(Τποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν για τθν κατανόθςθ και 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ e-me του ΠΔ ,κακϊσ και για τθν επίβλεψθ που ζχει και κα ζχει για τθν όλθ 
προςπάκεια.) 

Σζλοσ κζλω να ευχαριςτιςω όλουσ εςάσ τουσ γονείσ για τθν ςυνεργαςία, τθν κατανόθςθ, τθν βοικεια 
(κυρίωσ τθν πρόεδρο του υλλόγου Γονζων κυρία Πολυχρονίδου Ράνια). 
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