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Θέμα:  «Διαβίβαση εγγράφου»   

 

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ματθαίου Πατρινόπουλου 

παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης με θέμα:  «Επιστολή προς γονείς και κηδεμόνες».  

 

 

                                                 Η  ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 

                                                του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ     

 

 

                                           ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 
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 ΠΡΟΣ 
  

Τους γονείς και κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών  των σχολείων 
Παιδαγωγικής και Επιστημονικής 
Ευθύνης του ΣΕΕ Μ. Πατρινόπουλου 
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Θέμα:  «Επιστολή προς γονείς και κηδεμόνες» 
 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

βιώνουμε και πάλι φέτος μια κατάσταση δύσκολη τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά μας.  Τα 

σχολεία βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, η καθημερινότητα όλων μας έχει αλλάξει.  

Συνήθειες γνωστές, απλές αλλά ταυτόχρονα τόσο ουσιαστικές όπως η παρουσία των παιδιών 

στον σχολικό χώρο, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, η υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  δεν υφίστανται ή έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά.    

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων με υπευθυνότητα   εφαρμόζοντας τις 

οδηγίες του ΥΠΑΙΘ οργάνωσαν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των 

μαθητών/τριών για όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί μας 

προσπερνώντας κάθε δυσκολία, καταβάλλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος, επικοινωνούν με τα παιδιά και ενισχύουν την 

προσπάθεια του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας αποβλέποντας στην πρόοδό τους.   

Εξαιρετικά σημαντική όμως παραμένει και στην παρούσα φάση η συνεχής δική σας υποστήριξη 

στην συνολική μαθησιακή προσπάθεια. Ο γονέας ήταν πάντα και εξακολουθεί  να είναι ο 

ενδιάμεσος και  απαραίτητος συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου και σπιτιού. Στην παρούσα 

κατάσταση αποχτά ιδιαίτερη σημασία η συνέπεια  του παιδιού για την παρακολούθηση του 

καθημερινού προγράμματος τηλεκπαίδευσης που πραγματοποιείται από τον/την  εκπαιδευτικό 

του τμήματος αλλά και τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων.     

Οι γονείς χρειάζεται να επιλύουν κάθε απορία των μαθητών/τριών σχετικά με τη νέα 

πραγματικότητα και την αναγκαιότητα της  χρήση της τηλεκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά να 

αισθανθούν άνετα και να μοιραστούν με τους ίδιους, τους φόβους και τις ανησυχίες τους. 

Είναι όμως επίσης πολύ σημαντική η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξαρτητοποίησης των 

παιδιών κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων. Όταν δηλαδή το παιδί παρακολουθεί τα εξ 

αποστάσεως μαθήματα ο γονέας καλό θα είναι να επιβλέπει διακριτικά το παιδί και μόνο όταν 
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είναι απολύτως απαραίτητο να παραμένει δίπλα στο παιδί. Παρεμβάσεις κατά την διάρκεια του 

μαθήματος, σχόλια σχετικά με  την συμμετοχή του ίδιου του παιδιού ή  άλλων παιδιών του 

τμήματος, δυσχεραίνουν την καθημερινή μαθησιακή διαδικασία αλλά και την εδραίωση κλίματος 

εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής τάξης.   

Αγαπητοί γονείς, διατηρούμε την δύναμη και την αισιοδοξία μας!  Υποστηρίζουμε τα παιδιά μας 

στην συνεχή καθημερινή τους προσπάθεια και στεκόμαστε ουσιαστικοί αρωγοί στο έργο των 

εκπαιδευτικών. Ευχόμαστε όλοι η πανδημία να είναι μια παροδική κατάσταση και σύντομα η 

εκπαιδευτική κοινότητα να επανέλθει στην δια ζώσης λειτουργίας της.  

 

                              Ο  Συντονιστής Εκπαιδευτικού  Έργου   

 
                             Ματθαίος Πατρινόπουλος    

 

 
 


		2020-12-02T13:08:47+0200
	ZACHAROULA TAVOULARI




