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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες 

 

Αγαπητά παιδιά –μαθητές μας  

 

Από τις 11-12-2020 έχω αναλάβει υπηρεσία ως Διευθυντής στο σχολείο μας.  

Πραγματικά νιώθω ότι έχω επιστρέψει «στο σπίτι μου», καθώς υπηρέτησα ως καθηγητής αλλά 

και διευθυντής στο σχολείο μας για σειρά ετών. 

 

Καταρχήν, οφείλω να επισημάνω την προσπάθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου που 

κατάφεραν μόνοι τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα να υποστηρίξουν  την λειτουργία του 

σχολείου, οργανώνοντας την τηλεκπαίδευση και λύνοντας όλα τα λειτουργικά θέματα του 

σχολείου. 

 

Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Διευθύντρια της 

Διεύθυνσης Δ.Ε Δυτικής Θεσ/νίκης κ. Χρυσούλα Κεχαΐδου  και την σύμβουλο παιδαγωγικής 

ευθύνης κ. Πιπιλιαγκοπούλου  για ότι έχουν κάνει για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

μας, προσπαθώντας να επιλύσουν πολλά προβλήματα και υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με 

κάθε τρόπο. 

 

Σε συνθήκες πολύ δύσκολες σε καιρό πανδημίας, με  νόσηση μαθητών και γονέων  καθώς 

και εκπαιδευτικών, με ένα σχολείο με πολλά κτιριακά προβλήματα, συμμετέχουμε σε μια εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση  χωρίς την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών σε αυτή και χωρίς τον 

απαραίτητο εξοπλισμό από εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

 

Πρωτίστως, η μέγιστη αναγκαιότητα είναι η ψυχολογική υποστήριξη όλων μας των 

μαθητών που έχουν αποκοινωνικοποιηθεί εν μέσω εγκλεισμού και βιώνουν έναν ψηφιακό κόσμο 

στα μαθήματά τους. Ας υποστηρίξουμε τα παιδιά μας και ας τα προτρέπουμε στην συμμετοχή 

τους σε όλη αυτή την διαδικασία, ώστε να αποκομίσουν όσο γίνεται περισσότερα εφόδια γνώσης 

από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  ώστε επιστρέφοντας στην κανονικότητα να συνεχιστεί η 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προτείνεται στην παρούσα χρονική στιγμή ως τρόπος 

διαχείρισης της κρίσης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τη δια ζώσης 

εκπαίδευση. Ως γονείς καλείστε να έχετε έναν διαφορετικό, πρωτόγνωρο ρόλο, αυτόν δηλαδή του 

συνδετικού κρίκου ανάμεσα στο παιδί και τους εκπαιδευτικούς. Επιβλέποντας και καθοδηγώντας 

τους, δημιουργώντας έτσι  μια θετικότερη στάση των μαθητών προς την τηλεκπαίδευση, ας 

βοηθήσουμε στην λύση του προβλήματος και όχι να είμαστε οι ίδιοι το πρόβλημα. 



Οπλιστείτε, ει δυνατόν, με περίσσεια υπομονή. Να βρείτε στο μέτρο του εφικτού, τους 

τρόπους ώστε να βοηθήσουμε  τους μαθητές, τα παιδιά μας, και είμαι πεπεισμένος πως θα τα 

καταφέρουμε όλοι μαζί εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές  και θα επιστρέψουμε στις σχολικές 

αίθουσες με ασφάλεια. 

 

Από τη μεριά μου σας υπόσχομαι  την αμέριστη  υποστήριξη όλων σας και σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Διαδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων θα προσπαθήσουμε να 

επιλύσουμε τα κτιριακά προβλήματα του σχολείου, όσο αυτό είναι δυνατόν, ώστε να επιστρέψουν 

οι μαθητές με ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον. 

 

Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος των Καθηγητών προσβλέπουν στη συνεργασία σας για 

όλα τα θέματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται. 

 

Το γραφείο του διευθυντή και των καθηγητών θα είναι πάντα ανοικτό για οτιδήποτε προκύψει. 

Σας εύχομαι υγεία  

 

Με εκτίμηση 

       

      Ο Διευθυντής 

Νικόλαος  Γ. Νταμπαλής 

   Μαθηματικός ΠΕ03 

 

 


