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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

 

Θέλουμε να σας εκφράσουμε τη λύπη μας, γιατί καθημερινά παρατηρούνται 

προβλήματα στις συνδέσεις κι έχουν ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρούν την εκπαιδευτική 

κοινότητα (εκπαιδευτικούς και μαθητές-μαθήτριες). Δυστυχώς στα προβλήματα αυτά 

δεν μπορεί να παρέμβει η σχολική μονάδα και η ποιότητα των συνδέσεων αφορά μόνο 

τις κεντρικές υπηρεσίες. 

 

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Σχολείου μας θα είναι παρούσα και θα προσπαθεί στο 

μέτρο του δυνατού να προσφέρει το καλύτερο που μπορεί στο μαθητικό δυναμικό μας. 

Κατανοούμε τα τεχνικά προβλήματα που δημιουργούνται και παρακωλύουν το έργο 

μας, όμως, δεν μπορούμε να δείξουμε κατανόηση στις συχνές και επαναλαμβανόμενες 

απουσίες των μαθητών-μαθητριών μας από τα διδακτικά αντικείμενα. 

 

Επιπρόσθετα, σας υπενθυμίζουμε ότι τα παιδιά σας είναι υποχρεωμένα να 

εισέρχονται με το πραγματικό τους όνομα στις συνδέσεις με τους εκπαιδευτικούς και σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται τα όποια ψευδώνυμα.  

 

Τέλος, η ψηφιακή τάξη λειτουργεί ακριβώς με τους ίδιους κανόνες που λειτουργεί 

και η φυσική τάξη. 

 

Είναι γεγονός ότι επανερχόμαστε στα παραπάνω, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το 

κάνουμε, γιατί παρατηρείται σε  αρκετές περιπτώσεις να μην τηρούνται οι κανόνες. Σας 

διαβεβαιώνουμε ότι είναι ύψιστης σημασίας και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση να 

υπάρχουν πρόγραμμα, κανόνες, συνέπεια, ευθύνη, εφαρμογή. 

 

Την Τρίτη 23/03/21 θα λάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τη βαθμολογία του Β’ 

τριμήνου. Η βαθμολογία αφορά τις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις. 

 

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός για την επέτειο της 

25
ης

 Μαρτίου Την ίδια μέρα και για το πρώτο διδακτικό δίωρο οι μαθητές/μαθήτριες θα 

συνδεθούν στον σύνδεσμο του υπεύθυνου εκπαιδευτικού-δασκάλου του τμήματός τους. 

Το περιεχόμενο του διδακτικού δίωρου θα αφορά το μεγάλο γεγονός της εθνικής 

εξέγερσης. Το υπόλοιπο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί. 

 

Ο Δ/ντής 

 

Τζώρτζης Θεόφιλος 


