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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

 

Α. Εξ αποστάσεως διδασκαλία: 

 

Θεωρούμε περιττό να σας αναφέρουμε ότι διακαής πόθος μας είναι σύντομα να επιστρέψουμε 

στην κανονικότητα. Ταυτόχρονα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι μας λείπουν οι μαθητές 

και οι μαθήτριές μας και ευελπιστούμε σύντομα να τους έχουμε κοντά μας. Κανένα μέσο δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει τη μαγική, ζωντανή επικοινωνία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Είμαστε περήφανοι που οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, με όλες τις δυσκολίες που 

προκύπτουν ανταποκρίνονται ουσιαστικά στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα. 

 

Μετά την πρόσφατη χιονόπτωση προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα στο δίκτυο και σε 

τοπικό, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Ακόμη φαίνεται πως η κατάσταση δεν έχει εξομαλυνθεί 

και για αυτό τον λόγο την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκαν τεχνικά προβλήματα τόσο από 

την πλευρά των εκπαιδευτικών, όσο και από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, χωρίς όμως 

αυτό να επηρεάσει «δραματικά» τη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας. 

 

Β. Βαθμολογία 

 

Εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνεται η κατάθεση της βαθμολογίας Β’ τριμήνου. Σε 

μεταγενέστερο χρόνο θα σας σταλούν ηλεκτρονικά, όπως και στο Α’ τρίμηνο, τα φύλλα ελέγχου 

των παιδιών σας. 

 

Γ. Ενημέρωση Γονέων 

   

Από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα της  ενημέρωσής σας από τους 

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Ο κύκλος της ενημέρωσης θα ολοκληρωθεί την 

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.  

 

Οι τηλε-συναντήσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά  από τις 12:30 έως τις 13:30 ή από τις 

18:00 έως τις 19:30. Το δεκάλεπτο που θα δοθεί σε κάθε οικογένεια, καθώς και ο τρόπος (webex 

ή τηλεφωνική επικοινωνία), θα οριστεί από τον εκπαιδευτικό του τμήματος και θα ενημερωθείτε 

μέσω μέιλ. Την ημέρα και ώρα που θα σας οριστεί, ο εκπαιδευτικός θα περιμένει να συνδεθείτε 

στον σύνδεσμό του (πλατφόρμα webex), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του παιδιού σας, ή θα 

σας καλέσει στο τηλέφωνο που θα έχετε προσυνεννοηθεί.  

 

 

 

 

mailto:mail@2dim-vriliss.att.sch.gr


2 

 

Δ. Η νέα ιστοσελίδα του Σχολείου 

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από σήμερα θα είναι διαθέσιμη η νέα 

ιστοσελίδα του Σχολείου μας και θα λειτουργεί παράλληλα με την παλαιότερη. 

 

Η διεύθυνση είναι : https://2dimv.com 

 

Η νέα σελίδα δημιουργήθηκε για πιο εύχρηστη και άμεση πρόσβαση στις ανακοινώσεις του 

Σχολείου και τις δράσεις μας. Βρίσκεται ακόμη σε στάδιο «δημιουργίας» και ο εμπλουτισμός της 

συνεχίζεται σταδιακά. Για τον λόγο αυτό, θα διαπιστώσετε ότι ακόμη υπάρχουν πολλά 

«μελλοντικά επίπεδα» και πληροφορίες  τα οποία είναι ανενεργά ή κενά. Το πεδίο που θα σας 

είναι χρήσιμο αρχικά  – οι ανακοινώσεις – είναι και λειτουργικό. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ο Δ/ντής  

 

 

                                                                                                       Τζώρτζης Θεόφιλος 

 

https://2dimv.com/

