
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Χαμόγελα χαράς και αισιοδοξίας μοίρασε η εταιρεία «BD TELECOM SYSTEMS S.M.P.C.» στους μαθητές, 

δασκάλους και γονείς του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λονδίνου με τη δωρεά tab-

lets.  

Με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της εταιρείας «BD TELECOM SYSTEMS S.M.P.C.» και σε συνεργασία με 

το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου και την Αν. Συντονίστρια Εκπαίδευσης κ. Βασιλική Τσι-

λογιάννη, την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 παραδόθηκαν στη Σχολική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοτικού Σχο-

λείου και Νηπιαγωγείου Λονδίνου 20 tablets με τα οποία ενισχύεται ουσιαστικά ο τεχνολογικός εξο-

πλισμός της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν 

μέσω πανδημίας. Ο εν λόγω εξοπλισμός, θα αποτελεί περιουσία του σχολείου και θα διατίθεται σε μα-

θητές ή/και εκπαιδευτικούς για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και για να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην εμβάθυνση των ψηφια-

κών δεξιοτήτων.  

Η Αν Συντονίστρια Εκπαίδευσης, κ. Βασιλική Τσιλογιάννη δήλωσε: 

«Δεδομένης της ιδιότυπης και εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, η 

δωρεά, εκ μέρους σας, του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού για την υλοποίηση της απαιτούμενης 

εκ των συνθηκών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, κρίνεται ως ιδιαίτερα καίρια και σημαντική για την πε-

ραιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας στην εν λόγω διαδικασία. 

Τόσο οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, όσο και οι οικογένειες αυτών εκτίμησαν δεόντως τη δωρεά σας και εξέ-

φρασαν ευχαριστήρια μηνύματα.  

Επιπροσθέτως, πέρα από τη δυνατότητα παροχής του βέλτιστου τρόπου εκπαίδευσης των μαθη-

τών/τριών, ενισχύεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών μας καθώς επιτυγ-

χάνεται η πλέον άρτια επικοινωνία και συνέχιση του εκπαιδευτικού τους έργου. Η Διεύθυνση του 

Ε.Δ.Σ.Λ. και ο Σύλλογος Διδασκόντων εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους για την πολύτιμη προ-

σφορά σας, η οποία συμβάλει έτσι ώστε να μην επηρεαστεί το επίπεδο και η αποτελεσματικότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αισθάνομαι ευτυχής για την αναγνώριση των προβλημάτων και των 

δυσκολιών, που αντιμετωπίζουμε τις κρίσιμες αυτές στιγμές, και για την καθοριστική συνδρομή σας ως 

αρωγού στο εκπαιδευτικό μας έργο κάτω από τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες». 

Το Συντονιστικό Γραφείο και η Συντονίστρια Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο,  

ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2019-2020 κάτω από πρωτοφανείς και ιδιαίτερες συνθήκες, εκ-

φράζει τις ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχαριστίες της αφενός σε όσους συνέδραμαν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, καθώς και στην εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της για τη σημαντική προσφορά στο 

σπουδαίο έργο που επιτελείται προς όφελος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των Ελλήνων μαθητών 

του εξωτερικού, και εύχεται υγεία και ευημερία.  

 


