
 

 

Προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, 

 

Σας ευχόμαστε ολόψυχα να είστε όλοι καλά με τους ανθρώπους που αγαπάτε και 

σύντομα να βρεθούμε πάλι και να συνεργαστούμε όπως πριν και ακόμη καλύτερα. 

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, τη Δευτέρα 30/3/2020 λήγουν οι εγγραφές στο 

Π.Σ.Δ. Οι μέχρι τώρα καταχωρήσεις αγγίζουν το ποσοστό του 60%. Θέλουμε να πιστεύουμε 

πως μέσα στις επόμενες ημέρες που απομένουν, θα έχουν εγγραφεί όλοι μας οι μαθητές, 

ώστε από την Τρίτη να εφαρμόσουμε και μέσα από τη σχετική πλατφόρμα την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω σχετικά με τη νέα αυτή διαδικασία, για την οποία 

ακριβείς οδηγίες, βήμα βήμα, θα βρείτε στο έγγραφο που επισυνάπτεται.                              

(Μην αγχώνεστε, είναι πάρα πολύ απλό) 

Πρώτα απ’ όλα να τονίσουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι όπως η 

διδασκαλία στην τάξη. Η ψηφιακή τάξη θα υφίσταται, εργασίες θα ανατίθενται, 

αλληλοεπίδραση και ανατροφοδότηση θα υπάρχουν, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. 

Πρόκειται για ασύγχρονη εκπαίδευση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα 

προχωρήσουμε και στη σύγχρονη. Καταβάλλονται προσπάθειες να πετύχουμε σε αυτό το 

δύσκολο εγχείρημα. 

Εμείς, ως Σχολείο, είμαστε δίπλα στους μαθητές μας αλλά και σε εσάς από την 

πρώτη στιγμή. Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται εμπλουτισμένη στη διάθεσή σας και θα συνεχίσει 

να εμπλουτίζεται, διότι η ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω της ειδικής πλατφόρμας δεν μπορεί 

να καλύψει των όγκο των δραστηριοτήτων που έχουμε προγραμματίσει και ήδη 

εφαρμόζουμε από τις 17/3/2020. 

Η πλατφόρμα στην οποία θα συνεργαστούμε λέγεται e-me. Έχοντας πάρει κωδικούς 

πρόσβασης και όνομα χρήστη κατά την εγγραφή σας στο ΠΣΔ, πρέπει να μπείτε στη σελίδα 

www.e-me.edu.gr για να μπορεί το Σχολείο να σας εντοπίσει. Στη συνέχεια, ο/η 

εκπαιδευτικός της τάξης ή του διδακτικού αντικειμένου που διδάσκεται στην τάξη του 

παιδιού σας θα σας αποστείλει αίτημα συμμετοχής στο μάθημά του, το οποίο θα πρέπει να 

γίνει αποδεκτό από εσάς, για να ενταχθείτε στο μάθημα ως μέλη. Τα μαθήματα 

ονομάζονται «κυψέλες» και θα λάβετε αιτήματα για κάθε μία. Από τη στιγμή εκείνη ο 

μαθητής είναι μέλος της ψηφιακής τάξης και θα μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα. 
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Το πρόγραμμα των μαθημάτων, όπως και άλλες ειδοποιήσεις του/της 

εκπαιδευτικού θα αναρτώνται στον «τοίχο» κάθε κυψέλης.  

Αυτά είναι τα βασικότερα που πρέπει να γνωρίζετε. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται στις 

επισυναπτόμενες οδηγίες.  

 Αυτή τη στιγμή ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και να καλούμαστε, ο καθένας 

από την πλευρά του να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς, ως εκπαιδευτικοί όχι 

μόνο του δικού μας Σχολείου αλλά  γενικότερα, έχουμε καταβάλει πολύ μεγάλη 

προσπάθεια να εφαρμόσουμε έναν νέο τρόπο διδασκαλίας, για τον οποίο οι περισσότεροι 

δεν ήμασταν έτοιμοι, όχι γνωστικά αλλά τεχνολογικά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το τελευταίο 

διάστημα, πέρα από τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας, υπερβάλαμε εαυτούς για να 

ετοιμάσουμε τις ψηφιακές τάξεις σε μια πλατφόρμα που δεν μπορούσε να σηκώσει το 

βάρος τόσων χρηστών. Οι προσφορότερες ώρες ήταν αργά το βράδυ ή πολύ νωρίς το 

πρωί. Ευτυχώς, οι προσπάθειες όλων αρχίζουν να αποδίδουν και θέλουμε να πιστεύουμε 

πως θα τα καταφέρουμε. Στο χέρι μας είναι. Γι’ αυτό ζητάμε την κατανόησή σας στα 

προβλήματα που ίσως εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της ασύγχρονης και φυσικά  τη 

συνεργασία σας σε αυτό το εγχείρημα. Όλοι μαζί μπορούμε να τα  καταφέρουμε και να 

βγούμε πιο δυνατοί από τη δύσκολη αυτή κατάσταση που βιώνουμε. 
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