ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Αγαπητοί μαθητές και γονείς,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
1. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η διακοπή των μαθημάτων φροντίσαμε οι
μαθητές να συνεχίσουν τη μελέτη τους με ένα πρόγραμμα ουσιαστικής εργασίας.
Γι’ αυτό έγινε αποστολή υλικού μελέτης και γραπτής εξέτασης για όλα τα
μαθήματα σε όλες τις τάξεις και κατευθύνσεις των μαθητών.
•

Η ανταπόκριση των μαθητών στο πρόγραμμα αυτό της 1ης εβδομάδας (11/3
– 17/3) ήταν εντυπωσιακή και σας ευχαριστούμε θερμά.

•

Υλικό μελέτης και εργασίας έχει ήδη αρχίσει να αποστέλλεται και για την
εβδομάδα: 18/3 – 24/3.

2. Ενόψει

της

διαφαινόμενης

παράτασης

του

μέτρου,

το

Φροντιστήριο

προγραμματίζει μαθήματα διαδικτυακά από την επόμενη εβδομάδα με
συγκεκριμένο εβδομαδιαίο απογευματινό πρόγραμμα για τους μαθητές και πρωινό
για τους αποφοίτους. Θα χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Zoom που είναι η
πλέον εύχρηστη για όλους τους μαθητές.
Για τη διαδικτυακή επικοινωνία θα συνεργαστούμε με την εταιρεία
«ΑΡΝΟΣ» που θα έχει την ευθύνη για την υποστήριξη των μαθημάτων. Η εταιρεία
έχει δεσμευτεί απέναντί μας με σύμφωνο εμπιστευτικότητας:
•

Θα γνωρίζει μόνο τους λογαριασμούς mail των μαθητών

•

Θα χρησιμοποιήσει τους λογαριασμούς αυτούς αποκλειστικά και μόνο για τη
διεξαγωγή των ψηφιακών μαθημάτων.
Αν, ωστόσο, κάποιος γονέας δεν επιθυμεί να δώσουμε το mail του μαθητή
στον «ΑΡΝΟ», παρακαλούμε να μας ενημερώσει το αργότερο μέχρι τη
Δευτέρα 23/3.
Πιστεύουμε ότι και με τη διαδικτυακή αυτή επικοινωνία θα βοηθήσουμε

τους μαθητές μας να συνεχίσουν να τηρούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης.
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Για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Βεβαίως, θα
συνεχιστεί η αποστολή εκπαιδευτικού υλικού.
Τέλος, είναι περιττό να τονίσουμε ότι η συνεργασία σας είναι απαραίτητη
και σας ευχαριστούμε, προκαταβολικά, γι’ αυτήν.
Με εκτίμηση,
Η Διεύθυνση
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