
Αγαπητοί γονείς, 
 για τις επόμενες 3 εβδομάδες τα μαθήματα, όπως ήδη γνωρίζετε, θα πραγματοποιούνται σε 
διαδικτυακά, σύγχρονα τμήματα τηλεκπαίδευσης,  μέσω της πλατφόρμας webex, την οποία 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε υπολογιστές, tablet ή κινητά.  
 Παρ' ότι δεν υπήρξε καμία σαφής ενημέρωση στο σχολείο από το υπ Παιδείας, όπως και κανενός 
είδους επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,  που για πρώτη φορά καλούνται να 
δοκιμάσουν τη μέθοδο αυτή, οι καθηγητές του 1ου Γυμνασίου, προς τιμήν τους,  
προετοιμάστηκαν στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, και θα συνεχίσουν να 
επιμορφώνονται, ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, ώστε οι 
μαθητές μας να μην χάσουν τη συνέχεια της εκπαίδευσής τους.  
Θα έχετε τις επόμενες ώρες στα mail σας όλες τις διαδικτυακές δ/νσεις των καθηγητών , τους 
συνδέσμους (Link), ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνδεθούν στην κάθε τάξη. 
Θα ακολουθηθεί ακριβώς το ίδιο καθημερινό πρόγραμμα που ίσχυε δια ζώσης. 
Οι απουσίες θα καταγράφονται.  
Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, ή άλλων προβλημάτων, όπως, έλλειψη υπολογιστή, κινητού 
κλπ, παρακαλώ ενημερώστε μας στο mail του σχολείου (mail@1gym-zakynth.zak.sch.gr). 
 Το σημαντικότερο όλων είναι, οι μαθητές να μην σταματήσουν το διάβασμα. Με οποιοδήποτε 
τρόπο, παρακαλώ να επικοινωνείτε με τους καθηγητές, αν χρειαστεί,  ώστε να έχετε επαρκείς 
οδηγίες για τη συνέχεια της μελέτης, αυτές τις 3 εβδομάδες, δεδομένου ότι δεν προβλέφθηκε ποτέ 
από το υπ Παιδείας η αναπλήρωση  των κενών της προηγούμενης χρονιάς.  
 
Ως παιδαγωγοί γνωρίζουμε πως, 
 
 Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Όταν απευθύνεται σε ανηλίκους, μπορεί στην καλύτερη 
περίπτωση να προσφέρει υπηρεσίες τηλε-απασχόλησης, τηλε-κατάρτισης. 
Υπονομεύει τις εργασιακές συνθήκες,  καταργεί τον χώρο και τον χρόνο του εργαζόμενου, 
τυποποιεί την εργασία του, οδηγεί σε εντατικοποίηση και αποδιοργανώνει την συλλογικοποίηση 
(περιορισμός δημοκρατικής ζωής Συλλόγων και μαθητικών κοινοτήτων). 
 Αντίκειται στο Σύνταγμα και την αρχή της ισότιμης και δωρεάν πρόσβασης στην εκπαίδευση 
για όλους. Η απουσία της επαφής με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές-τριες κοστίζει περισσότερο 
στα παιδιά που οι οικογένειές τους δεν διαθέτουν τα υλικά μέσα, αλλά και το μορφωτικό επίπεδο 
προκειμένου να τα στηρίξουν. 
 Πολλές είναι οι ψυχοπαιδαγωγικές συνέπειες.. η εξ αποστάσεως εκπαίδευση  αποκλείει τον 
διάλογο και την σχέση δασκάλου-μαθητή και μαθητών μεταξύ τους, οδηγώντας σε εξατομίκευση, 
ανταγωνισμό, απομόνωση, ψυχικές διαταραχές. Εξάλλου, η έκθεση του μαθητή πολλές ώρες στην 
οθόνη απειλεί την ψυχοσωματική του υγεία. 
5.Τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών γίνονται «κοινά», όπως έχει επισημάνει η 
Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  
Άλλα προβλήματα της τηλεκπαίδευσης.. 
 Το ζήτημα της κάλυψης της ύλης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση  δεν μπορεί αντικειμενικά να 
καλύψει τις ουσιαστικές μορφωτικές ανάγκες των μαθητών-τριών μας, ούτε να τους προετοιμάσει  
για εξετάσεις τύπου Τράπεζας Θεμάτων.  
Το ζήτημα της αξιολόγησης (γραπτές δοκιμασίες, βαθμοί). 
 Το ευαίσθητο ζήτημα των απουσιών, που συνυφαίνεται με  τις διαπιστωμένες ελλείψεις σε 
τεχνολογικό εξοπλισμό  και σε δίκτυο των μαθητών-τριών  
Θα επιμείνουμε στο αίτημα του ανοικτού Σχολείου και στη μείωση των μαθητών ανά τμήμα και 
στην πρόσληψη εκπαιδευτικών.  
Παραμένει σταθερός ο στόχος μας για πλήρη και σωστή μόρφωση των μαθητών μας. 
 
Από την Δ/νση του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου 
 

 


