
 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ   

 

23/03/2020 

Αγαπητοί γονείς και μαθητές , 

 

Καταρχήν, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και να ξαναβρεθούμε σύντομα! Είναι δύσκολες 

και πρωτόγνωρες οι καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας.  

 

Όλοι μας έχουμε συναίσθηση της ανάγκης για απασχόληση και εκτόνωση των παιδιών 

μας μέσα στο σπίτι, και όλοι μας θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας μέχρι να 

ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση.  

 

Μετά από την απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολείων μας, στα πλαίσια των 

μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κοροναϊού και  στην προσπάθεια διαχείρισης 

του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μας , θα θέλαμε αρχικά, σαν εκπαιδευτική κοινότητα 

του 11ου Δ.Σ. Αθηνών, να σας προτείνουμε τα παρακάτω : 

 

1. Τη χρήση της ιστοσελίδας του σχολείου μας http://11dim-athin.att.sch.gr/  , 

στην οποία οι μαθητές μας μπορούνε να δούνε και να θυμηθούνε δραστηριότητες και 

σχολικά προγράμματα τα οποία έχουν λάβει χώρα στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως και σήμερα.  

 

2. Στην ενότητα Ελεύθερη ώρα , οι μαθητές μας  μπορούν να βρουν ένα μεγάλο 

αριθμό εκπαιδευτικών, αλλά και ψυχαγωγικών παιχνιδιών. 

 

3. Επίσης, από τα αντίστοιχα  εικονίδια που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της 

ιστοσελίδας μας , τους δίνεται η δυνατότητα να βρουν  Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης  , ψηφιακά διδακτικά σενάρια , διαδραστικά 

βιβλία μαθητή για όλα τα μαθήματα εμπλουτισμένα με html από την ιστοσελίδα του 

Ψηφιακού Σχολείου , καθώς και να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής 

Τηλεόρασης . 

 

4. Να επισκεφτούν το Ψηφιακό αποθετήριο του Φωτόδεντρου, όπου υπάρχουν  

εκπαιδευτικά βίντεο για όλες τις τάξεις.  
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσπαθούμε, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα 

με τις οδηγίες που λαμβάνουμε από το ΥΠΑΙΘ, να οργανώσουμε την εξ αποστάσεως 

επικοινωνία με τους μαθητές μας. Στην ουσία δεν πρόκειται για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, αφού δε θα γίνεται διδασκαλία, αλλά εμπέδωση όσων έχουν ήδη 

διδαχθεί οι μαθητές μας, ώστε να μην χάσουν την επαφή τους  με όσα έχουν μάθει μέχρι 

τώρα, αλλά και δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να περάσουν εποικοδομητικά το 

χρόνο στο σπίτι.  

 

Όπως  ήδη γνωρίζετε, αρχικά , με το υπ' αριθμ. Φ.7/4480/16-03-2020 έγγραφο από την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με 

θέμα: «Καταχώριση ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κινητών τηλεφώνων των Κηδεμόνων 

των μαθητών στο myschool» , μας ζητήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος 

της τηλεκπαίδευσης, η αναζήτηση, επικαιροποίηση και καταχώριση στην πληροφοριακή 

πλατφόρμα myschool, των ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mail) και των κινητών 

τηλεφώνων των Γονέων-Κηδεμόνων των μαθητών/τριών, που φοιτούν στο σχολείο μας. 

 

Από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε 

για τα παραπάνω, τόσο εγώ όσο και ο Υπ/ντής του σχολείου Κος Κατσώρας Αλέξανδρος, 

διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν όλοι οι μαθητές μας τις ίδιες δυνατότητες σε 

εξοπλισμό - Η/Υ , εκτυπωτές, δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο κλπ.-,  ούτε 

και όλοι οι γονείς και μαθητές το ίδιο επίπεδο γνώσης και εξοικείωσης στη χρήση 

των Η/Υ, κάτι το οποίο οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, όσον αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε τελικά στην υλοποίηση του όλου εγχειρήματος, 

αφού παρακολουθήσουμε και την πρόοδο της απόκτησης προσωπικών λογαριασμών από 

τους μαθητές μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, 

τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

Αγαπητοί γονείς και μαθητές , 

Θα σας κρατάμε ενήμερους, για οτιδήποτε νεώτερο, τόσο μέσα από την ιστοσελίδα του 

σχολείου μας, όσο και με την αποστολή emails.  

Ευχόμαστε δύναμη και υγεία σε σας και τις οικογένειές σας. 

Ευελπιστούμε στην αρωγή σας σε πείσμα των δύσκολων καιρών που διανύουμε. 

Κι αυτό θα περάσει! Με χαμόγελο κι αισιοδοξία! 

 

Για την εκπαιδευτική κοινότητα του 11ου Δ.Σ. Αθηνών  

Ο Δ/ντής του σχολείου 

Κλουκίνας Λεωνίδας 
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