From: N… K…
Sent: Monday, May 11, 2020 4:26 PM
To: grammateia@montessori.gr
Subject: Διαδικτυακά μαθήματα

Σας στέλνω αυτό το μήνυμα απλά για να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους καθηγητές και την γραμματεία του γυμνασίου που πραγματικά μου
έχουν αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Με το επίπεδο των μαθημάτων, με την ταχύτητα που ξεκίνησαν, με την συνέπεια των
καθηγητών καθώς και με την αντιμετώπιση των μαθητών από τους καθηγητές.
Η αλήθεια είναι ότι ο όγκος των εργασιών στο σύνολο ήταν μεγαλύτερος από αυτόν
που είχαν όταν πήγαιναν σχολείο, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των παιδιών να
δυσανασχετήσει . Οι λόγοι θεωρώ πως είναι δύο. Πρώτον ότι πίστευαν όταν
σταμάτησαν τα σχολεία ότι θα έκαναν διακοπές, αλλά φυσικά δεν ήταν έτσι και
δεύτερον επειδή βλέπουν τα άλλα παιδιά που πηγαίνουν σε δημόσια σχολεία να έχουν
αρκετά λιγότερο, ίσως και μηδαμινό, όγκο εργασιών και τα οποία κάνουν πραγματικές
διακοπές.
Παρ' όλα αυτά όμως με συζήτηση και με την έκκληση της λογικής, (που όλα τα παιδιά
έχουν μέσα τους) προχωρήσαμε ιδιαίτερα ικανοποιητικά θα έλεγα και ευτυχώς μας
βγήκε ο λογικός, υπεύθυνος, φιλότιμος και γενικά ο καλός μας εαυτός και όχι ο
αντιδραστικός...
Δεδομένου από ότι καταλαβαίνω ότι ο όγκος της εργασίας και για τους καθηγητές είναι
αρκετά μεγαλύτερος, πιστεύω ότι θα συνεχίσετε με την ίδια ενέργεια και
αποτελεσματικότητα.
Τις ευχαριστίες μου για άλλη μία φορά και τις θερμότερες ευχές για την συνέχεια!

Ν… Κ…

From: D…
Sent: Monday, May 4, 2020 2:23 PM
To: grammateia@montessori.gr
Subject: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Καλησπέρα,
Θα ήθελα να σας συγχαρώ και γραπτώς για την άμεση και οργανωμένη δουλειά που
γίνεται από πλευρά σας, αυτή την ιδιαίτερη περίοδο της επιδημίας που μας κρατάει σπίτι.
Το σχολείο μας πάρα πολύ γρήγορα , φαντάζομαι με πολύ δουλειά όλου του προσωπικού ,
οργανώθηκε και λειτούργησε με επαγγελματισμό την πλατφόρμα της Webex , με

αποτέλεσμα τα παιδιά μας όχι μόνο να μην έχουν μαθησιακές ελλείψεις , αλλά και χωρίς να
αντιληφθούν και να προλάβουν να βαρεθούν και να δυσανασχετήσουν σε μία ιδιαίτερη ,
πρωτόγνωρη κατάσταση.
Και πάλι συγχαρητήρια στους δασκάλους, στην γραμματεία και κυρίως στην Διεύθυνση που
ανταποκρίθηκε τόσο άμεσα στις ανάγκες της νέας εποχής.
Μπράβο σε όλους!
Με εκτίμηση,
Δ… Ε… – Π… Μ…

From: P… Κ…
Sent: Tuesday, May 5, 2020 1:59 PM
To: grammateia@montessori.gr
Subject: ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω όλους τόσο για την άψογη συνεργασία σας με τα
παιδιά μας, όσο και για την ταχύτητα με την οποία αντιδράσατε και δεν επιτρέψατε να
δημιουργηθεί κενό στην εκπαίδευσή τους.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό η ψυχολογία των παιδιών και όσων αφορά τη δική μου οπτική
γωνία , ήσασταν κομμάτι της καθημερινότητας της κόρης μου. Ένα ευχάριστο κομμάτι που
την απασχολούσε δημιουργικά όχι μόνο τις πρωινές ώρες , με τα μαθήματα , αλλά και το
απόγευμα με τη μελέτη της.
Σας ευχαριστώ ειλικρινά που ήσασταν και είστε εκεί για τα παιδιά μας.
Να είσαστε υγιείς και δυνατοί να συνεχίζετε το έργο ζωής που έχετε αναλάβει.
Με εκτίμηση,
Π… Κ…

