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Αγαπθτοί γονείσ, 

δυςτυχϊσ ζχουμε μπει ςε μια νζα πραγματικότθτα, πρωτόγνωρθ για όλουσ μασ, που απειλεί τθν 

υγεία μασ, τθ ηωι μασ αλλά δοκιμάηει και τθν κοινωνία μασ. 

Και ενϊ περιμζναμε προχωρϊντασ ο χειμϊνασ και θ άνοιξθ,  να περάςει θ επιδθμία και να 

επιςτρζψουμε ςτθν κανονικότθτα, τα ςχολεία ζκλειςαν και τα μζτρα για τον περιοριςμό τθσ 

επιδθμίασ ςυνεχϊσ αυξάνονται, αλλάηοντασ και ανατρζποντασ τθν ηωι μασ . Μάλιςτα, ςυνεχϊσ 

εντείνονται και παρατείνονται, πράγμα που κάνει πολφ δφςκολθ μια πρόβλεψθ πότε κα ανοίξουν 

και πάλι τα ςχολεία. 

Οι εκπαιδευτικοί, παλεφουμε ςτισ δφςκολεσ αυτζσ ςυνκικεσ, με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ, με τθ 

ςκζψθ προσ τουσ μακθτζσ μασ και τισ οικογζνειζσ ςασ, ςτισ εξαιρετικά δφςκολεσ ςυνκικεσ που 

βιϊνετε, γνωρίηοντασ ότι πολλοί από ςασ βρίςκεςτε μπροςτά ςε ςοβαρά κζματα επιβίωςθσ, 

ανεργία κ.λ.π.   

Ακόμα και από το ςπίτι κεωρϊ ότι πρζπει να βροφμε μθχανιςμοφσ υποςτιριξθσ ο ζνασ ςτον άλλο, 

μθχανιςμοφσ αλλθλεγγφθσ για τα διάφορα πρωτεφοντα ηθτιματα που αφοροφν ςτισ κακθμερινζσ 

ανάγκεσ. Η ανάγκθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ επιβάλλεται και πρζπει να βροφμε τρόπουσ και 

κανάλια αλλθλοβοικειασ, ςτιριξθσ ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και τουσ ςυμπολίτεσ μασ.  

 

Όςον αφορά τϊρα το κζμα τθσ εκπαίδευςθσ, δυςτυχϊσ θ εξϋ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ είναι 

μονόδρομοσ.  Είναι ςαφζσ ότι χρθςιμοποιείται ςτθν προςπάκεια να αντιμετωπιςτεί το 

μακροχρόνιο κλείςιμο των ςχολείων. Το πϊσ αυτι μπορεί να εφαρμοςτεί ουςιαςτικά και ςτθν 

παιδαγωγικι τθσ διάςταςθ είναι ηθτοφμενο. Μζχρι πρότινοσ χρθςιμοποιοφταν επικουρικά, ωσ μια 

υποςτθρικτικι διαδικαςία κακαρά με το χαρακτιρα τθσ εμπζδωςθσ και ανατροφοδότθςθσ.  

 Είναι ξεκάκαρο ότι δεν μπορεί να υποκαταςτιςει τθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία και εκπαιδευτικι 

διαδικαςία τθσ ςχολικισ τάξθσ. 

Στισ παροφςεσ όμωσ ςυνκικεσ -και με δεδομζνο ότι είναι άγνωςτο πότε κα επιςτρζψουμε ςτισ 

τάξεισ- θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ είναι το κφριο εργαλείο που ζχουμε για να κρατιςουν οι 

μακθτζσ μασ επαφι με το ςχολείο και τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Τα προβλιματα είναι πολλά και κατανοθτά και από τθν πλευρά των εκπαιδευτικϊν, αλλά και από 

αυτι των μακθτϊν και των οικογζνειϊν τουσ.   

Βαςικι προχπόκεςθ να υπάρχει υπολογιςτισ ςτο ςπίτι -κάτι που δεν είναι για όλουσ δεδομζνο- να 

υπάρχει ικανι ςφνδεςθ με το διαδίκτυο, να υπάρχει εκτυπωτισ αλλά και γνϊςθ και ικανότθτα 

χειριςμοφ αυτϊν από τουσ γονείσ. Επίςθσ ςοβαρό πρόβλθμα ακόμα είναι ο αρικμόσ των ατόμων 

τθσ οικογζνειασ που υπάρχει ανάγκθ να χρθςιμοποιιςουν τον υπολογιςτι.  
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Παρόμοια προβλιματα αντιμετωπίηουν και οι εκπαιδευτικοί. Μάλιςτα δε, καλοφνται, χωρίσ 

εκπαίδευςθ, να εξοικειωκοφν με ςυςτιματα, πλατφόρμεσ και τρόπουσ επικοινωνίασ και 

διδαςκαλίασ που, ωσ τϊρα, ίςωσ πολλοί δεν είχαν χρθςιμοποιιςει, να αναηθτιςουν ι να 

δθμιουργιςουν εκπαιδευτικό υλικό κ.α.  

Επειδι είναι βζβαιο ότι, με βάςθ τισ διαμορφωμζνεσ ςυνκικεσ, δεν πρόκειται να αρκοφν όλεσ οι 

παραπάνω δυςκολίεσ οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ όλεσ αυτζσ τισ μζρεσ προςπακοφν να 

χρθςιμοποιιςουν όποια μζκοδο κεωροφν πιο πρόςφορθ με βάςθ τθν άποψθ που ζχουν 

διαμορφϊςει για τθ λειτουργία τθσ τάξθσ τουσ από τθν κακθμερινι επαφι τουσ με τουσ μακθτζσ, 

κάτι για το οποίο δεν υπάρχει άλλοσ πιο αρμόδιοσ να διαπιςτϊςει.  

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να επιλζξουν μία ι/και περιςςότερεσ μεκόδουσ όπωσ για παράδειγμα:  

 επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ τουσ μζςω e-mail,  

 χριςθ του ιςτολογίου τθσ ςχολικισ μονάδασ όπου μποροφν να αναρτοφν το εκπαιδευτικό 

υλικό 

 τισ πλατφόρμεσ που προτείνει το Υπουργείο Παιδείασ 

 ςφγχρονθ επικοινωνία με τθν τάξθ μζςω skype 

 άλλουσ τρόπουσ που ενδζχεται να ζχουν εφαρμόςει  

Η εγκφκλιοσ του Υπουργείου Παιδείασ με τισ οδθγίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ αςφγχρονθσ εξ’ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, που εκδόκθκε ςτισ 20 και 22 Μαρτίου, αναφζρει ότι «προτείνεται να 

αξιοποιηθοφν πληροφοριακά ςυςτήματα, δίκτυα και εφαρμογζσ που ζχει αναπτφξει το ΥΠΑΙΘ 

όπωσ το  e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.» κακϊσ και ότι «Μζθοδοι και 

εργαλεία που τυχόν ζχουν ήδη αναπτυχθεί και χρηςιμοποιοφνται από τα ςχολεία και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ για την ανάγκη τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ, είναι δυνατόν να ςυνεχίςουν να 

χρηςιμοποιοφνται παράλληλα με όςα προτείνονται με το παρόν ζγγραφο οδηγιών. Η επιλογή τησ 

πλατφόρμασ που θα αξιοποιηθεί ζγκειται ςτη διακριτική ευχζρεια του/τησ κάθε 

εκπαιδευτικοφ». 

Οι υφιςτάμενεσ ψθφιακζσ δομζσ του Υπουργείου, όπωσ τα Διαδραςτικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books), 

το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) και τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα 

«Αίςωποσ») είναι ιδθ οργανωμζνεσ ανά βακμίδα (Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο, 

ΕΠΑΛ), μάκθμα και ενότθτεσ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. 

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν επίςθσ να δθμιουργιςουν ψθφιακζσ τάξεισ (π.χ. e-class ι e-me) για τθν 

αςφγχρονθ ανταλλαγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αςκιςεων και οδθγιϊν προγράμματοσ διδαςκαλίασ.  

 

Απαραίτητη προχπόθεςη είναι να ζχουν όλοι οι μαθητζσ κωδικοφσ Πανελλήνιου Σχολικοφ 

Δικτφου. Η δυνατότητα εγγραφήσ λήγει τη Δευτζρα 30 Μαρτίου.  

Για Εγγραφή : https://register.sch.gr/students 

 

Ωσ εκπαιδευτικοί του 6ου Δθμοτικοφ Σχολείου Γλυφάδασ κα χρθςιμοποιιςουμε ωσ πρωτεφον 
εργαλείο τθν πλατφόρμα του Σχολικοφ Δικτφου E-CLASS (eclass.sch.gr) ωσ ζγκυρθ και χρθςτικι, 
κακϊσ μασ τθν προτείνει το ίδιο το Υπουργείο. Οι εκπαιδευτικοί Γαλλικϊν και Γερμανικϊν κα 
χρθςιμοποιιςουν τθν πλατφόρμα -επίςθσ  του Σχολικοφ Δικτφου - E-ME (e-me.edu.gr).  
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 κα ιταν ωφζλιμο, ει δυνατόν, το μάκθμά μασ να γίνεται ςε ιςυχο χϊρο χωρίσ πολλοφσ 

διαςπαςτζσ, που κα περιόριηαν τθν προςοχι μακθτι.   

Ενθμερϊςτε το δάςκαλο τθσ τάξθσ ςασ για τισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ που πικανόν αντιμετωπίηει 

θ οικογζνειά ςασ.   Σίγουρα, με κάκε διακριτικότθτα, κα προςπακιςει να βρει τρόπο να 

ξεπεραςτεί το όποιο πρόβλθμα. 

Θα παρακαλοφςα τζλοσ να κατανοιςετε  κι εςείσ τισ υπάρχουςεσ δυςκολίεσ που κι εμείσ 

αντιμετωπίηουμε με αυτιν τθν απρόςμενθ αλλαγι ςτον τρόπο τθσ δουλειάσ μασ και με αιςιόδοξθ 

διάκεςθ να προςπακιςουμε να βγοφμε από αυτιν τθν περιπζτεια.  

Οι εκπαιδευτικοί , υπεραςπιηόμενοι τον παιδαγωγικό μασ ρόλο,  κα πράξουμε ό,τι είναι 

ανκρωπίνωσ δυνατό με τα μζςα που διακζτουμε εμείσ και οι γονείσ των μακθτϊν μασ, ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί  θ ςυμμετοχι όλων ςτθ διαδικαςία. 

Στθ ςθμερινι τραγικι ςυγκυρία, με ςυναίςκθςθ τθσ κοινωνικισ μασ ευκφνθσ, κζλουμε να 

ςυμπαραςτακοφμε ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ και να ςτακοφμε, όχι μόνο παιδαγωγοί 

αλλά και εμψυχωτζσ όλων των παιδιϊν.  Με αλλθλεγγφθ και εμπιςτοςφνθ ο ζνασ ςτον άλλο, 

αγωνιηόμαςτε όλοι μαηί εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, κοινωνία.  

 

Παρακολουκείτε κακθμερινά, το ιςτολόγιο του ςχολείου μασ  blogs.sch.gr/6dimgl  για υλικό και 

ανακοινϊςεισ και το δικό ςασ e-mail. 

Μπορείτε επίςθσ να καλείτε ςτο τθλζφωνο του ςχολείου ι να ςτείλετε e-mail. 

 

Για ό,τι άλλο είμαςτε ςε επικοινωνία. ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

     Κωνσταντίνος Δημητρακόποσλος 
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