
 

Αγαπθτοί γονείσ, 

Αγαπθμζνα μασ παιδιά, 

Σασ καλωςορίηουμε ςτα ψθφιακά μακιματα που δθμιουργιςαμε ςτθν πλατφόρμα θ-τάξθ 
του Πανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου!  
https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1327 
 
Εκεί κα μπορείτε, μετά τθν εγγραφή ςασ ςτα μαθήματα με βάςθ τθν τάξη και το τμήμα 
ςασ, με τουσ κωδικοφσ που αποκτιςατε, να βρείτε όλο το υλικό που ζχει ετοιμάςει ο 
υπεφκυνοσ κακθγθτισ, να το μελετιςετε και να το επεξεργαςτείτε. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
μελζτθσ ςασ, κα υπάρχει ςυχνι επικοινωνία με τον διδάςκοντα, όταν μζςω των 
Μθνυμάτων, που διακζτει θ πλατφόρμα, του υποβάλλετε απορίεσ και ερωτιματα. Επίςθσ 
μπορείτε να επιςυνάπτετε και τα αρχεία των επεξεργαςμζνων αςκιςεων από εςάσ. Τισ 
αςκιςεισ ςασ μπορείτε να τισ γράφετε και χειρόγραφα, να τισ ςκανάρετε και μετά να τισ 
ςτζλνετε ςτον κακθγθτι ςασ.  Το υλικό που πρζπει να μελετιςετε αφορά τθν εμπζδωςη και  
τθν εμβάθυνςη τησ φλησ. 
 
Υπάρχουν μακιματα ανοικτά, μακιματα ανοικτά με εγγραφή και μακιματα κλειςτά. Η 
επιλογι ανικει ςτον διδάςκοντα. Σε όλα τα μαθήματα που ςασ αφοροφν  πρζπει  να γίνει 
εγγραφή. Η διαδικαςία εγγραφισ είναι ι ίδια για τα ανοιχτά και τα ανοικτά με εγγραφι 
μακιματα. Μόνο για τα κλειςτά μαθήματα κα πρζπει να κάνετε αίτημα ςτον διδάςκοντα 
και αυτόσ να το αποδεχκεί. 
 
Γνωρίηω ότι ζνα ποςοςτό των μακθτϊν παρά τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ των γονζων τουσ, 
δεν ζχει ακόμα καταφζρει να κάνει εγγραφι ςτθν πλατφόρμα.  Εφχομαι να ξεπεραςτοφν  οι  
όποιεσ δυςκολίεσ ςασ  και να γίνετε ςφντομα μζλθ τθσ θ-τάξθσ. Υπάρχει χρόνοσ. Σασ 
περιμζνουμε ςιγά ςιγά όλουσ. Η υποςτθρικτικι ομάδα του ςχολείου, θ οποία αποτελείται 
από τθν κα Πριτςιοφλθ, τθν κα Δζτςικα, τον κ. Κόκκαλθ και εμζνα,  κα βρίςκεται πάντα 
δίπλα ςασ για να ςασ βοθκιςει.  
 
Δεν ςασ κρφβω ότι μασ ζχει ςυγκινιςει όλουσ το ενδιαφζρον ςασ από τθν αρχι να 
διατθριςετε τθν επαφι ςασ με το ςχολείο και τα μακιματά ςασ. Σασ αξίηει ό,τι καλφτερο! 
Αυτό προςπάκθςαν να ςασ δϊςουν οι κακθγθτζσ ςασ από τθν πρϊτθ ςτιγμι, αρχικά  μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ και κατόπιν μζςω του θ-τάξθ. Το ενδιαφζρον ςασ, που είμαι ςίγουρθ ότι κα 
το κρατιςετε αμείωτο κατά τθ διάρκεια τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ ςασ, είναι 
άλλωςτε και θ δικι μασ κινθτιρια δφναμθ. 
 
Ευχαριςτϊ από καρδιάσ τουσ γονείσ που με τθν ενκάρρυνςθ τουσ ςυνζβαλλαν τα μζγιςτα 
ςε αυτι τθν από κοινοφ προςπάκειά μασ. 
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Θα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ άξιουσ ςυναδζλφουσ μου για τθν αφοςίωςθ, τθ ςυνζπεια 
και τθν εργατικότθτά τουσ να παρζχουν εκπαιδευτικό υλικό και να είναι ζτοιμοι να 
ςυνεχίςουν το λειτοφργθμά τουσ και εξ αποςτάςεωσ, ζτςι όπωσ το επιτάςςουν οι ςυνκικεσ.  
Το ςχολείο μασ, με 105 διακζςιμα μακιματα μζχρι ςτιγμισ, ςτα οποία κα προςτεκοφν κι 
άλλα προςεχϊσ και τα οποία κα ανανεϊνονται ςυνεχϊσ, ζχει κερδίςει τθν πρωτιά ανάμεςα 
ςε όλα τα ςχολεία τθσ Ανατολικισ Αττικισ, μιασ περιφζρειασ επίςθσ πρϊτθ ςτο 
ςυγκεκριμζνο τομζα ςε όλθ τθν Ελλάδα. Εδϊ κα ικελα να δϊςω τα ςυγχαρθτιριά μου ςε 
όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ όλων των ςχολείων που παλεφουν να κρατιςουν υψθλό το 
επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρασ, παρά τισ αντιξοότθτεσ. 
 
Να ευχαριςτιςω, βζβαια, τθν υποςτθρικτικι ομάδα του ςχολείου μασ, που με τισ άοκνεσ 
προςπάκειεσ, αρκετζσ φορζσ και εκτόσ ωραρίου, υποςτθρίηει μακθτζσ, γονείσ και 
κακθγθτζσ, τϊρα ςτθν αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ αλλά και ςτθ ςφγχρονθ που 
κα ακολουκιςει ςτο προςεχζσ διάςτθμα. 
 
Θα ιταν παράλειψι μου να μθν απευκφνω  κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτθ Δ/νςθ Δ/κμια Εκπ/ςθσ 
Αν. Αττικισ, μζςω του Διευκυντι τθσ, κ. Καπζλλα και ςτον Διμο Παλλινθσ, που μζςω του 
Δθμάρχου,  κ. Ζοφτςου και του Προζδρου τθσ Σχολικισ μασ Επιτροπισ, κ. Λιακόπουλου, μασ 
ςτιριξαν από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ ανακοίνωςθσ του κλειςίματοσ του ςχολείου μασ. 
 
Μζνουμε ςπίτι και μζνουμε ςυνδε-δεμζνοι. Η Υγεία, το φψιςτο αγακό του ανκρϊπου, 
πρζπει να διαφυλαχκεί με κάκε τρόπο. Είναι ατομικό και ςυλλογικό κακικον μασ. Σ’ αυτό 
τον πόλεμο όπλα μασ είναι θ τεχνολογία και θ άςβεςτθ κζλθςι μασ για γνϊςθ και μάκθςθ.  
 
Είμαι πεπειςμζνθ ότι κα νικιςουμε! 
 
Καλι μασ αντάμωςθ ςτα ψθφιακά μακιματά μασ! 
 
Η Διευκφντρια 
 
Περτςινίδου Κορίννα 
 

 


