
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας». 

Σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 12:30΄ συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων 

του 92
ου

 Δημοτικού Σχολείου μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα την εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, ως Διευθυντής θέλω  να σας ενημερώσω για τη συζήτηση που 

έγινε για το παραπάνω θέμα κατά την τηλεδιάσκεψη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 

της εκπαιδευτικής μας περιφέρειας με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, που όπως 

γνωρίζετε πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις 18:30΄ και για αυτό σας προσκάλεσα σήμερα  

Παρασκευή  27/3/2020 σε τηλεδιάσκεψη. 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο τρόπος αυτός επικοινωνίας, σίγουρα δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει τη δια ζώσης επικοινωνία, άλλα σε κάθε περίπτωση θα μας βοηθήσει στην 

καλύτερη επικοινωνία από κάθε άλλον τρόπο. 

Επιγραμματικά τα επιμέρους θέματα της παραπάνω τηλεδιάσκεψης ήταν.  

1. Συνέχιση της προσπάθειας υλοποίησης της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

2. Προσεκτική χρήση των δυνατοτήτων που μας παρέχει το διαδίκτυο γενικά. 

3. Ακριβή εφαρμογή των οδηγιών του ΥΠΑΙΘ για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.  

4. Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών της σχολικής 

μονάδας για την επίτευξη κοινής γραμμής, στάσης και κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής 

της σχολικής μας μονάδας. 

5. Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών, μαθητών και των γονέων τους. 

6. Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα (προσοχή σχετικά με τις εργασίες). 

7. Παιδαγωγικά θέματα ψηφιακής τάξης:  

α)Για τους κανόνες λειτουργίας της ψηφιακής τάξης αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο 

εκπαιδευτικός της τάξης. 

β)Σχέσεις εκπαιδευτικών με τους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους. 

γ)Ψυχολογική, συναισθηματική και εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών/τριων του 

Σχολείου μας. 

 

Από τη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ως Σχολείο, παρά τις πολλές 

δυσκολίες, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ καλά σε όλα τα παραπάνω θέματα και είμαστε 

αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα εφαρμόσουμε και τη σύγχρονη (τηλεδιασκέψεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών) και κυρίως την ασύγχρονη (μέσω της πλατφόρμας e-me) 

διδασκαλία. 

 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου                                 Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

 

 

 

Μποσδελεκίδης Ευστράτιος               Το σύνολο των εκπαιδευτικών του Σχολείου 

 

 

 


