
Αγαπημένα  μας παιδιά,

 δεν μπορέσαμε να αποχαιρετιστούμε  και να κοιταχτούμε στα μάτια, τότε, μετά το
ξαφνικό κλείσιμο των σχολείων ούτε θα μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε έτσι
όπως ξέρουμε και στο «προγραμματισμένο κλείσιμο» του σχολείου των ημερών
του Πάσχα. Μας έλειψε αυτή η «καλημέρα» σας κάθε πρωί, μας έλειψαν οι φωνές
σας και  τα παθιασμένα παιχνίδια σας το  διάλειμμα!  Χάθηκε η παρέα με τους
συμμαθητές σας και τις συμμαθήτριες σας.

 Προσπαθούμε να είμαστε κοντά σας όλες αυτές τις μέρες του «μένουμε σπίτι»,
με  όποιο  τρόπο  μπορούμε  με  τα  τηλέφωνα,  με  τα  emails,  από  το  blog του
σχολείου  έως  τις  δυσκολοπροσβάσιμες  ηλεκτρονικές   πλατφόρμες  και  τη
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Μάθαμε, όλοι, μέσα σε λίγες ημέρες όσα
θα  μαθαίναμε  σε  χρόνια  και  θα  μάθουμε  ακόμα!  Ελπίζουμε  στη  γρήγορη
επιστροφή στην τάξη αλλά και αυτά που μάθαμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη.

Αγαπητοί γονείς, 

ποτέ στο παρελθόν τόσοι πολλοί δεν κλήθηκαν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα
να αλλάξουν τόσα πολλά στον τρόπο με τον οποίοι διδάσκουν και διδάσκονται
και μαθαίνουν! Όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας εργασιακό και
κοινωνικό,  μιας  ασύμμετρης  απειλής,  απαγόρευσης  κυκλοφορίας,
συναισθηματικής και  εργασιακής ανασφάλειας.  Έχετε  κληθεί  μέσα σε αυτό  το
περιβάλλον να αποκτήσετε γνώσεις πληροφορικής για να  βοηθήσετε τα παιδιά
σας  να  συμμετέχουν  στην  Εξ  Αποστάσεως  Εκπαίδευση  (Εξ.  ΑΕ)  και  τα
καταφέρατε.

 Όσον  αφορά  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  η  (Εξ.  ΑΕ)  είναι  μέρος  της
διδασκαλίας  στην  τάξη,  ένα  μέσο  και  με  κανέναν  τρόπο  δεν  υποκαθιστά  τη
διδασκαλία, τη σχεσιοδυναμική που αναπτύσσεται  μεταξύ μαθητή και δασκάλου
και την κοινωνική και συναισθηματική διάσταση της μάθησης στην πραγματική
αίθουσα διδασκαλίας που γνωρίζουμε. 

Ο   εκπαιδευτικός  και  ο  μαθητής  στην  «ηλεκτρονική»  τάξη  αντιμετωπίζουν
περιορισμούς σε σχέση με τη διδασκαλία του αντικειμένου περιορισμοί που με
την παρέλευση του χρόνου θα αμβλυνθούν.

Αναγνωρίζουμε  και  αποδεχόμαστε  τις  δυσκολίες  που  βιώνουμε  αυτής  της
πρωτόγνωρης κατάστασης και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις για να έχουμε τη
δυνατότητα και το περιθώριο να τις διαχειριστούμε.

Αγαπητοί μαθητές αγαπητοί γονείς, 

το Πάσχα πλησιάζει, θα είναι λίγο διαφορετικό φέτος λίγο μοναχικό, περίεργο. Ας
βρούμε  τρόπους  να  περάσουμε  όμορφα  και  δημιουργικά  και  αυτές  τις  Άγιες
ημέρες. Ας συλλογιστούμε με νου και γνώση ας δώσουμε και ας πάρουμε αγάπη.

Με  τις  καλύτερες  ευχές  μας  και  τα  χρόνια  πολλά  για  τις  Άγιες  ημέρες  που
έρχονται   αλλά  και  για  την  γρήγορη  επιστροφή  στην  προηγούμενη
καθημερινότητα!

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου




