
Αγαπητές οικογένειες του σχολείου μας, 

Σας χαιρετώ και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά! 

Μαζί είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την 

έκτακτη ανάγκη που έχει δημιουργηθεί. Πρωταρχικό μέλημά μας θα πρέπει 

να είναι η διασφάλιση της υγείας όλων των μελών των οικογενειών μας, για 

το λόγο αυτό περιοριζόμαστε όλοι και όλες στο σπίτι, εάν αυτό είναι δυνατό. 

Παράλληλα επιδιώκουμε τα παιδιά να έχουν επαφή με εκπαιδευτικό υλικό 

για ωφέλιμη και δημιουργική  απασχόληση, όσο καιρό θα βρίσκονται στο 

σπίτι. 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και δεδομένου ότι τα σχολεία θα 

παραμείνουν κλειστά, παρακαλούμε να ελέγχετε καθημερινά το 

ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (τα emails σας), ώστε να μπορείτε να 

ανταποκριθείτε στις οδηγίες και στις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών για 

διάφορα θέματα και μαθήματα. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας εργαζόμαστε 

καθημερινά, μεθοδικά και συνεργατικά, για το συντονισμό των εργασιών 

και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να δοθούν ευκαιρίες στα 

παιδιά όλων των τάξεων, να συνεχίσουν εξ αποστάσεως μέρος της 

εκπαίδευσής τους, αξιοποιώντας δημιουργικά το χρόνο παραμονής τους στο 

σπίτι. 

Με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των μαθητών και των μαθητριών, έχει 

αναρτηθεί υλικό παιδαγωγικού περιεχομένου και στην ιστοσελίδα του 

σχολείου, με προτάσεις για δημιουργική απασχόληση των παιδιών στο σπίτι, 

προτάσεις για ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων και άλλες καλές εισηγήσεις. 

Είμαστε σε ετοιμότητα και μελετούμε το πρόγραμμα εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικής υποστήριξης που έχει ετοιμάσει το ΥΠΠΑΝ. Το πρόγραμμα 

αυτό  θα επιτρέψει προσαρμοσμένη διδασκαλία των μαθημάτων του 

ωρολογίου προγράμματος μέσω τηλεκπαίδευσης. Θα σας ενημερώνουμε για 

τις εξελίξεις. 

Τελειώνοντας οφείλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη του 

Συνδέσμου Γονέων, για την σημαντική συνεισφορά τους και την άψογη 

συνεργασία που έχουμε, για αντιμετώπιση της κρίσης που βιώνουμε τις 

τελευταίες μέρες. 

Να έχουμε ψυχραιμία, σύνεση, θετική σκέψη και θα περάσει κι αυτό με τη 

βοήθεια του Θεού. 

 

 

 



 

Αγαπημένα μου παιδιά, 

Η σκέψη μας είναι κοντά σας και γνωρίζουμε ότι, ως υπεύθυνα και καλά 

παιδιά που είστε,  θα συνεργαστείτε με τους γονείς σας, τις δασκάλες  και 

τους δασκάλους σας αυτές τις μέρες που θα είστε στο σπίτι. Θα φροντίσετε  

να περνάτε δημιουργικά και ωφέλιμα το χρόνο σας. Εμείς θα φροντίζουμε 

καθημερινά για εσάς και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,  για 

ό,τι χρειαστείτε. Έχετε την αγάπη μας! Ευχόμαστε να περάσει αυτή η 

δύσκολη περίοδος  σύντομα και να είμαστε πάλι μαζί στο σχολείο μας που 

αγαπάμε όλες και όλοι πάρα πολύ! 

Με ευχές για υγεία, 

Φωτεινή Κανέλλου 

Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Λατσιών Α΄ 

 

 

 

 


