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Αγαπητoί Γονείς, 

Έφτασε η στιγμή να εγκαινιάσουμε τη νέα δυνατότητα των Eκπαιδευτηρίων μας για μαθήματα 

εξ αποστάσεως. Πρόκειται για μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, τα οποία θα 

αντικαταστήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μαθήματα μέσα στην τάξη, μέχρι το 

Υπουργείο και οι καταστάσεις να μας επιτρέψουν να επανέλθουμε στις τάξεις μας. Με τα νέα 

αυτά μαθήματα τα παιδιά μας θα προχωρήσουν την ξενόγλωσση εκπαίδευσή τους, με τις 

καθηγήτριες και τους καθηγητές τους, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και χωρίς να χαθεί 

κανένα μάθημα. 

Όπως είναι αναμενόμενο, σε κάθε αρχή προκύπτουν δυσκολίες, για αυτό και θα σας 

παρακαλούσαμε στα πρώτα 1-2 μαθήματα να βοηθήσετε τα παιδιά σας να κατανοήσουν τη 

διαδικασία και φυσικά να τα παροτρύνετε να διαβάζουν το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα από 

πριν, αφού τώρα έχουν περισσότερο χρόνο. Τέλος, θα πρέπει να τα επιβλέψετε ή έστω να τα 

νουθετήσετε, ώστε κατά την ώρα της εξέτασης να μην αναζητήσουν τρόπους να «ξεγελάσουν» 

τη διαδικασία.  

Το πρώτο μας recorded lesson έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα ΥΛΗ & 

ΜΑΘΗΜΑ, την Παρασκευή 20 Μαρτίου και θα είναι η συνέχεια του τελευταίου μαθήματος 

των παιδιών σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε το τμήμα του παιδιού σας 

και αμέσως θα ξεκινήσει το μάθημα. Υποδείξτε στα παιδιά σας τον τρόπο να κάνουν μικρές 

παύσεις (με το πάτημα του spacebar), ώστε να προλαβαίνουν τις διάφορες διαδικασίες. 

Καλό είναι το μάθημα να γίνεται όλο μαζί, και όχι 5-10 λεπτά τώρα και λίγο μετά και λίγο 

ακόμα αύριο, επειδή χάνεται η συνοχή και αδυνατίζει το αποτέλεσμα. 

Άριστο θα ήταν, αν μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν τη μελέτη  και τις εργασίες τους αμέσως 

μετά το μάθημα, ώστε να έχουμε καλύτερη αφομοίωση και τα υψηλότερα δυνατά 

αποτελέσματα. Αν κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν καλυφθούν όλες οι απορίες του 

παιδιού σας (αν και οι έμπειροι καθηγητές μας έχουν προσπαθήσει να απαντήσουν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας τους σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις), παρακαλούμε στείλτε μας ένα 

e-mail, ώστε να φροντίσουμε να σας σταλούν περαιτέρω επεξηγήσεις.  

Θα σας παρακαλούσαμε, όταν ολοκληρωθεί η μελέτη των παιδιών, να σκανάρετε ή να 

φωτογραφίζετε και να μας στέλνετε με e-mail τις γραπτές εργασίες τους (copy, exercises, 

compositions, etc), ώστε να διορθώνονται και να σας επιστρέφονται από τους καθηγητές μας. 

Για οποιαδήποτε απορία, δυσκολία ή νέα ιδέα, οι γραμματείς, οι καθηγητές και η διεύθυνση 

είναι στην διάθεση σας, ώστε το αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής, κοινής μας προσπάθειας 

να είναι το καλύτερο δυνατό. 

Με εκτίμηση 

Η Διεύθυνση 


