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Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

 

Αγαπητοί/τές μαθητές/τριες, αγαπητοί γονείς, 

Ολόκληρη η ανθρωπότητα και εντονότερα η Ευρώπη την περίοδο αυτή, ζει την 
πανδημία του κορωνοϊού, που δοκιμάζει την επιστημονική μας πρόοδο, τις δομές και 
την οργάνωσή μας και επιπλέον τον ανθρωπισμό μας. Όμως, ενωμένοι και 
πειθαρχώντας στις οδηγίες των ειδικών μπορούμε να την νικήσουμε. 

Είναι η ώρα να επιδείξουμε όλοι ατομική ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία. 
Καλούμαστε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, μικροί και μεγάλοι να προσαρμοστούμε 
σε πρωτόγνωρες και αναπάντεχες καταστάσεις, που ανατρέπουν τις καθημερινές μας 
συνήθειες και τον τρόπο ζωής μας. 

Τέτοιες δύσκολες στιγμές, όμως, μπορούν ταυτόχρονα να γίνουν η αφορμή για να 
θέσουμε τη ζωή μας σε νέα, καλύτερη βάση, 

Κατ’ αρχάς μένουμε σπίτι όπως συστήνουν οι ειδικοί. Αυτό είναι μια ευκαιρία για 
όλους μας, να ασχοληθούμε με πράγματα σπουδαία, που  ίσως είχαμε 
παραμελήσει... να νιώσουμε την οικογενειακή θαλπωρή, να έρθουμε πιο κοντά στα 
αγαπημένα μας πρόσωπα, να διαβάσουμε, να ζωγραφίσουμε, να παίξουμε, να 
υποστηρίξουμε φίλους και συμμαθητές, και  ίσως από αυτή την περιπέτεια βγούμε 
όλοι μας πιο δυνατοί και καλύτεροι άνθρωποι.  

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας θα συνδράμει αυτή την 
προσπάθεια και θα είναι κοντά σας με όλες τις δομές και το ανθρώπινο δυναμικό της. 
Ως πρώτη ενέργεια έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της  
http://stellad.pde.sch.gr/new/protaseis-dimiourgikis-apascholisis/  και στο πεδίο «ΜΕΝΟΥΜΕ 
ΣΠΙΤΙ» επιλεγμένες προτάσεις δημιουργικής απασχόλησης για μικρούς και μεγάλους, 
προτάσεις με δωρεάν ψηφιακά βιβλία, με αφηγήσεις λογοτεχνικών βιβλίων, 
κινηματογράφο, θέατρο, εικονικές  επισκέψεις σε μουσεία, εκπαιδευτικά λογισμικά, 
δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η οποία θα εμπλουτίζεται 
συνεχώς...  

Για να μείνουμε σπίτι, ανεστάλη η λειτουργία των Σχολείων. Δεν τελείωσε όμως το 
σχολικό έτος, ούτε κάνουμε διακοπές. Υπό τις συνθήκες αυτές η μοναδική διέξοδος 
για το Ελληνικό  Σχολείο και τους μαθητές του, είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
που ενεργοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

  



Το εγχείρημα αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από τους Δασκάλους και Καθηγητές  
σας οι οποίοι θα αξιοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο της σύγχρονης τεχνολογίας για 
να μη διακοπεί η επαφή σας με το σχολείο και τη μάθηση. Καθοριστικός όμως θα 
είναι και ο δικός σας ρόλος. Στηρίξτε και εσείς με τη συμμετοχή σας την προσπάθεια 
αυτή. Δυσκολίες ευλόγως θα υπάρξουν, αλλά θα είμαστε εδώ για να τις 
αντιμετωπίσουμε. Θα τις νικήσουμε και αυτές, όπως και τον ιό και θα εισαγάγουμε 
στην εκπαιδευτική μας διαδικασία καινοτομίες που έπρεπε ήδη να υπάρχουν.  

Στην προσπάθεια αυτή η  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, 
θα είναι επίσης αρωγός. 

Αγαπητοί γονείς και μαθητές/τριες, η Πατρίδα μας όπως και ολόκληρη η 
ανθρωπότητα είναι σε έναν ιδιότυπο πόλεμο. Θα τον κερδίσουμε με υπευθυνότητα, 
αλληλεγγύη και ενότητα. Στη βάση αυτή σας καλούμε να είστε δίπλα μας. 

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια 

Δρ Ελένη Μπενιάτα 


