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Αγαπητά μας παιδιά.
Η Διεύθυνση και οι καθηγητές σας εύχονται ολόψυχα υγεία τόσο σε εσάς όσο
και στις οικογένειές σας.
Στις δύσκολες αυτές μέρες που βιώνει ο τόπος μας, αλλά και η ανθρωπότητα
ολόκληρη, καλούμαστε όλοι να ανταποκριθούμε στις περιστάσεις και να
συνεισφέρουμε όλοι με το δικό μας τρόπο.
Για αυτό λοιπόν παιδιά, απευθυνόμαστε σε σας γιατί χρειάζεται και η δική σας
συνεισφορά για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης. Ο
κορονοϊός, δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στη μόρφωσή σας, στο να
συνεχίσετε να κάνετε όνειρα και να τα εκπληρώνετε. Ο ιός αυτός δεν πρέπει να
εμποδίσει τη σχολική σας επίδοση και πορεία. Η απρόσκοπτη
παρακολούθηση των μαθημάτων στο σχολείο δεν είναι πλέον δυνατή, η
μάθηση όμως είναι.
Η Διεύθυνση και οι καθηγητές σας, όλες αυτές τις μέρες δούλεψαν σκληρά για
να ανταπεξέλθουν στις σημερινές δυσκολίες. Σαν πρώτο βήμα, αναρτήθηκαν
και θα αναρτώνται επαναληπτικές ασκήσεις στην Ιστοσελίδα του Σχολείου μας
και θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε διδάσκοντα να προχωρήσετε
σε μελέτη και λύση τους.
Σε γενικές γραμμές, θα σας δίδονται ασκήσεις πάνω σε συγκεκριμένα
μαθήματα / ενότητες. Πρώτα θα μελετάτε τις ενότητες αυτές πολύ καλά, τόσο
από τα βιβλία σας όσο και από τις σημειώσεις των καθηγητών σας που έχετε
στα τετράδια ή στα φυλλάδιά σας.
Ακολούθως θα λύνετε τις ασκήσεις και θα προχωρείτε σε αυτοδιόρθωση
ελέγχοντας από τα βιβλία ή τις σημειώσεις σας εάν όντως τις λύσατε σωστά.
Θα έχετε την ευκαιρία, σε περίπτωση που έχετε απορίες για κάποιο σημείο, να
επικοινωνείτε με τους καθηγητές σας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα
σταλούν στα κινητά τηλέφωνα των γονέων σας τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Τέλος
θα περιμένετε την ανάρτηση των λύσεων στην Ιστοσελίδα μας, η οποία θα
γίνεται μετά πάροδο κάποιων ημερών.
Αυτή παιδιά είναι η ώρα της ωριμότητας και της ευθύνης σας. Είναι η στιγμή
να δείξετε ότι δεν χρειάζεστε κάποιο τρίτο να σας ελέγχει στη μελέτη ή στην
ατομική σας προσπάθεια για πρόοδο. Το κάθε παιδί, ώριμα θα ανακαλύπτει
μόνο του τα κενά του (όταν θα αδυνατεί να λύσει ενδεχόμενα κάποιες
ασκήσεις) και θα προχωρεί ξανά σε μελέτη των μαθημάτων / ενοτήτων μέχρι
να είναι σε θέση να λύνει τις διάφορες επαναληπτικές ασκήσεις.
Αυτό σαν πρώτο βήμα.
Με την ελπίδα ότι αυτή η δύσκολη κατάσταση θα βελτιωθεί σύντομα, σας
ευχόμαστε πάνω από όλα υγεία αλλά και καλή μελέτη.
Η Διεύθυνση και οι Καθηγητές σας.

