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2. Διεφκυνςθ Π.Ε. Θμακίασ 

3. φλλογοι Γονζων & Κθδεμόνων των ανωτζρω 

ςχολείων (μζςω των Διευκυντϊν/ντριϊν των 

ςχολείων). 

 

 

  ΘΕΜΑ: «Οδηγίεσ για την εξ' αποςτάςεωσ επικοινωνία των υλλόγων Διδαςκόντων με 
τουσ/τισ μαθητζσ/τριεσ και γονείσ των ςχολείων». 
χετ.: 



(1)  Π.Δ. 79/2017/άρκρο 17/παρ. 1 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 17, § 1,2,3 
του Ν. 4559/ΦΕΚ 142/3-8-2018). 

(2) Νόμοσ 4547/ΦΕΚ 102/12-6-2018. 
(3) ΦΕΚ 4299/27-9-2018/τ. 2ο1. 
(4)  Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783/10-3-2020) Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ 

απαγόρευςθσ λειτουργίασ των ςχολείων κ.ά. εκπ/κϊν δομϊν. 
(5) 38091/Δ4/16-3-2020. Διαβίβαςθ Οδθγιϊν Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων Εξ  
     Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ. 

Θ χϊρα μασ και θ υφιλιοσ ολόκλθρθ ηει πρωτοφανείσ καταςτάςεισ εξαιτίασ τθσ 
ραγδαίασ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ (Cov19). Οι μακθτζσ/τριεσ μζνουν ςτο ςπίτι ςε 
αυςτθρό περιοριςμό, μετά τα μζτρα τθσ πολιτείασ για τθν αναχαίτιςθ τθσ 
εξάπλωςθσ του ιοφ και τθσ προςταςίασ τθσ κοινωνίασ. Αυτζσ τισ ςτιγμζσ επιβάλλεται 
ψυχραιμία, ςφνεςθ, ατομικι ευκφνθ και ςυλλογικι προςπάκεια. Οι εκπαιδευτικοί 
ζχουν τθν θκικι υποχρζωςθ που πθγάηει από το λειτοφργθμα που υπθρετοφν να 
ςυνδράμουν από το δικό τουσ μετερίηι. Όπωσ ζλεγε ο Ε.Παπανοφτςοσ, υπάρχει μια 
πολφ ςθμαντικι διαφορά που χωρίηει τον Δάςκαλο από τουσ άλλουσ 
επαγγελματίεσ. Ο Δάςκαλοσ, εκτόσ από τθν τζχνθ του, οφείλει να ζχει  «μζταλλο 
ψυχισ γνιςιο και υψθλισ ποιότθτασ». 
 
Εκπαιδευόμαςτε και επιμορφωνόμαςτε ςτθν οπτικι ότι το ςχολείο επεκτείνεται 
πζρα από τουσ τοίχουσ του ςχολικοφ κτιρίου, είναι ανοιχτό ςτθν κοινωνία και δεν 
είναι μια ςτείρα διδαςκαλία, αλλά μία αλθκινι επικοινωνία με τα βιϊματα των 
μακθτϊν/τριϊν και με τθν κοινότθτα όπου ηουν. Αυτι τθν επαφι των παιδιϊν με 
τθν ευρφτερθ μακθςιακι διαδικαςία καλοφμαςτε οι εκπαιδευτικοί να τθν 
κρατιςουμε ηωντανι και άμεςθ. Βριςκόμαςτε δίπλα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ μασ 
και τουσ γονείσ τουσ με κάκε τρόπο. Ωσ εκπαιδευτικοί με αξιοπρζπεια 
διαχειριηόμαςτε, με απλοφσ τρόπουσ και απλά λόγια, τθ δικαιολογθμζνθ 
αναςφάλεια που υπάρχει, το άγχοσ και τον φόβο. Λειτουργοφμε με τθν προςωπικι 
ςτάςθ, τθ ςοβαρότθτα, τθν ψυχραιμία και τθν αιςιοδοξία μασ ωσ κετικά πρότυπα 
ςυμπεριφοράσ.  
 

το πλαίςιο, λοιπόν, τθσ εκπαιδευτικισ μασ ιδιότθτασ και τθσ θκικισ 
ευκφνθσ του μορφωμζνου ανκρϊπου, νομίηω ότι κα πρζπει να αναςκου-
μπωκοφμε και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χζρι μασ, ζτςι, ϊςτε το πολφτιμο 
και ςυνταγματικό κατοχυρωμζνο αγακό τθσ μόρφωςθσ να ςυνεχίςει να είναι 
προςπελάςιμο από όλουσ/εσ. Προτείνω ςτουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων να 
μελετιςουν τισ όποιεσ δυνατότθτεσ ζχουν ςτθν εξ' αποςτάςεωσ επικοινωνία με 
τα παιδιά και τουσ γονείσ των τάξεϊν τουσ, ςφμφωνα και με τισ  οδθγίεσ τθσ 
ςχετικισ υπουργικισ απόφαςθσ. 

 
ε πρακτικό επίπεδο κα πρότεινα τα εξισ: 

 Πζραν των τυπικϊν κακθκόντων που ζχουν ιδθ διεκπεραιϊςει οι 
Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολείων (αποςτολι mail γονζων, τριμελείσ επιτροπζσ 
κ.ά.) κα πρότεινα τα ςχολεία να ανοίξουν διαφλουσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ 
χρθςιμοποιϊντασ τισ ςχολικζσ ιςτοςελίδεσ ι το θλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
 Μια ενθμερωτικι και ςυμβουλευτικι επιςτολι για τα νζα δεδομζνα, μζςω 



e-mail, από τισ/τουσ Διευκφντριεσ/ντζσ προσ τουσ γονείσ λειτουργεί 
εποικοδομθτικά. 
 Κάκε εκπαιδευτικόσ μπορεί να βρει τρόπουσ επικοινωνίασ με τα παιδιά 
τθσ τάξθσ του. Χρθςιμοποιϊ εςκεμμζνα τον όρο «επικοινωνία» κι όχι τον όρο 
«μακιματα». ε πρϊτθ φάςθ τα εξ' αποςτάςεωσ μακιματα δεν είναι εφκολα και 
ίςωσ ανζφικτα με τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ και κα φαίνονται βουνό ςε όςεσ/ουσ 
δεν ζχουν τθ ςχετικι τεχνογνωςία. Ωςτόςο, θ «επικοινωνία» είναι όχι μόνο 
εφικτι αλλά και απόλυτα αναγκαία, τόςο ςτο επίπεδο τθσ απλισ τθλεφωνικισ 
επικοινωνίασ με τουσ γονείσ και τα παιδιά όςο και ςε πιο επεξεργαςμζνο επί-
πεδο, όπωσ θ αποςτολι εκπαιδευτικοφ υλικοφ με α-ςφγχρονεσ μεκόδουσ.  
Μποροφμε, για παράδειγμα, να οργανϊςουμε μια ομάδα θλεκτρονικϊν επαφϊν 
με τα e-mail των γονιϊν των μακθτριϊν/τϊν τθσ τάξθσ μασ και να αποςτζλλουμε 
κάποιο απλό εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ φφλλα αςκιςεων για τα διδακτικά 
αντικείμενα (Μακθματικά, Γλϊςςα κ.ά.) αντιγράφοντασ ακόμα και τισ αςκιςεισ 
από τα Σετράδια Εργαςιϊν που δεν κάναμε. Ι επιπλζον αςκιςεισ για διδακτικι 
φλθ που πιςτεφουμε δεν ζγινε απόλυτα κατανοθτι και δεν είχαμε τον 
απαιτοφμενο χρόνο να επιμείνουμε. 
 Με τθ βοικεια των Διευκυντϊν/ντριϊν και τθν υποςτιριξθ του 
εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ ι εκπαιδευτικοφ με γνϊςεισ Πλθροφορικισ, οι 
εκπαιδευτικοί των ςχολείων μποροφν να ζχουν τον κωδικό τθσ τάξθσ τουσ και να 
αναρτοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου εκπαιδευτικό υλικό.  
Επίςθσ, αν υπάρχει θ δυνατότθτα, τα παιδιά με τθν υποςτιριξθ των γονζων τουσ 
μποροφν να ςτείλουν τισ απαντιςεισ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου  ι ςτο e-
mail του ςχολείου ι του εκπαιδευτικοφ. 
Όςοι και όςεσ ζχουν γνϊςεισ χριςθσ του Google Drive, του Edmodo ι άλλων 
εργαλείων μποροφν επίςθσ να τα αξιοποιιςουν. 
Μποροφμε, ακόμα και όςοι δεν το γνωρίηουμε να πειραματιςτοφμε ςτον 
ψθφιακό πίνακα ανακοινϊςεων padlet (αναλυτικζσ οδθγίεσ ςε ςυνθμμζνο 
αρχείο). 
Σζλοσ, είμαςτε ςε αναμονι τθσ χριςθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του 
Τπουργείου. 
 
τόχοσ δεν είναι  θ κάλυψθ τθσ διδακτέασ ύλθσ  αλλά θ ςυνζχιςθ τθσ επαφισ των 
μακθτϊν με τθ μακθςιακι διαδικαςία . Για το λόγο αυτό, δίνουμε αςκιςεισ πάνω 
ςτθ διδαχκείςα φλθ. Και όχι μόνο αυτό. Δεν κζλουμε να εργαλειοποιιςουμε τθ 
μάκθςθ ςε αςκιςεισ μόνο. Μποροφμε να κεντρίςουμε το ενδιαφζρον των παιδιϊν 
και να προκαλζςουμε τθ δθμιουργικότθτά τουσ με πολλοφσ άλλουσ τρόπουσ, όπωσ: 
 Αποςτζλλοντασ κάποιο από τα πολλά εκπαιδευτικά βίντεο που υπάρχουν 
για όλεσ τισ τάξεισ ςτο ψθφιακό αποκετιριο του «Φωτόδενδρου» και του 
«Αίςωπου» (Οδθγίεσ ΤΠΑΛΚ). 
 Να χρθςιμοποιιςουμε τον Μικρό Αναγνϊςτθ και άλλεσ ιςτοςελίδεσ 
ανοιχτοφ λογιςμικοφ για λογοτεχνικι ανάγνωςθ: 
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp 
https://www.openbook.gr/ 

 το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (ΠΔ) υπάρχουν πλικοσ εργαςιϊν 
ςχολείων, τισ οποίεσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και να εμπνευςτοφμε.  
 Να αξιοποιιςουμε εκπαιδευτικό υλικό από ιςτολόγια (blog) ςυναδζλφων 

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp
https://www.openbook.gr/


εκπαιδευτικϊν: 
https://anoixtosxoleio.weebly.com/ 
https://blogs.sch.gr/elekyr/ 
 Να προτείνουμε τθν ανάγνωςθ κάποιου λογοτεχνικοφ κειμζνου από τα 
«Ανκολόγια» με τθν παράλλθλθ πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του 
βιβλίου του μακθτι ι των προτεινόμενων από το βιβλίο του δαςκάλου.  
 Να εμπνεφςουμε τα παιδιά να γράψουν ςελίδεσ θμερολογίου από τθν 
παραμονι τουσ ςτο ςπίτι ι καταγραφι κανόνων προςταςίασ από τον ιό.  

 Να ειςάγουμε παιχνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ με κατάλλθλουσ και 

ελεγχόμενουσ υπερςυνδζςμουσ: 

http://ideesgiadaskalous.blogspot.com/2018/03/tsoliadakia-me-kathodigoumeni-

zografiki.html 

 Να παροτρφνουμε τα παιδιά να φωτογραφίςουν ό,τι τουσ κάνει 
εντφπωςθ.  
 ε κάκε ςχολείο με τθν ευκφνθ τθσ/του Διευκυντι/ντριασ μπορεί να 
οργανωκεί θλεκτρονικό αποκετιριο με το εκπαιδευτικό υλικό (αςκιςεισ, 
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, δθμιουργικζσ εργαςίεσ κ.α.) που κα ετοιμάςουν 
οι εκπαιδευτικοί, το οποίο μπορεί να διαχζεται ςε όλεσ τισ τάξεισ. Μπορεί ακόμα 
να γίνει ανταλλαγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ μεταξφ των ςχολείων.  
 
Γενικά, είναι χριςιμο οτιδιποτε μποροφμε να ςκεφτοφμε ωσ «δθμιουργικι 
δραςτθριότθτα» που ζχει νόθμα για τα παιδιά και κα τα κινθτοποιιςει να μθν 
αςχολοφνται μόνο με τα κινθτά τουσ ι να δυςαναςχετοφν πϊσ κα περάςουν τον 
χρόνο τουσ. Αν ζχουν να αςχολθκοφν κακθμερινά με δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ μίασ ι δφο ωρϊν, θ ψυχολογία ανεβαίνει με τθν αίςκθςθ τθσ 
πλθρότθτασ, ότι ζκαναν κάτι χριςιμο. 
 Οι φλλογοι Διδαςκόντων και όλoι/εσ μασ κα πρζπει να είμαςτε ζτοιμοι/εσ να 
διαχειριςτοφμε και καταςτάςεισ ακόμα πιο δφςκολεσ, τισ οποίεσ απευχόμαςτε. 
Κα πρζπει να οργανϊςουμε τθν ενδοςχολικι μασ επικοινωνία ςτζρεα και 
αποτελεςματικά για όλα τα δφςκολα που ίςωσ προκφψουν. το ςθμείο αυτό 
ηθτάμε τθν απρόςκοπτθ, αμερόλθπτθ και ουςιαςτικι κατανόθςθ και υποςτιριξθ 
των γονζων προσ όφελοσ των παιδιϊν. 
 
Είναι περιττό να επιςθμάνω ότι για όλα τα ανωτζρω είμαι ςτθ διάκεςι ςασ, τόςο 
ωσ προσ τθν ανταλλαγι ιδεϊν όςο και ςε πρακτικζσ βοικειεσ (οργάνωςθ τθσ 
επικοινωνίασ με τα παιδιά). 
Οι εμπειρίεσ όλων είναι χριςιμεσ ιδιαίτερα ςτισ αχαρτογράφθτεσ εκπαιδευτικζσ 
καταςτάςεισ που ηοφμε και κα ςυνεχίςουμε να ηοφμε για απρόβλεπτο χρονικό 
διάςτθμα.  
Εν αναμονι νεϊτερων οδθγιϊν του Τπουργείου Παιδείασ, ασ εκμεταλλευτοφμε τθν 
κάκε ευκαιρία να βγοφμε αλϊβθτοι, δυνατοί και ςυνειδθτοποιθμζνοι ατομικά και 
ςυλλογικά ωσ οργανωμζνθ πολιτεία. 
 
 
 
 
 

https://anoixtosxoleio.weebly.com/
https://blogs.sch.gr/elekyr/
http://ideesgiadaskalous.blogspot.com/2018/03/tsoliadakia-me-kathodigoumeni-zografiki.html
http://ideesgiadaskalous.blogspot.com/2018/03/tsoliadakia-me-kathodigoumeni-zografiki.html


 
υνθμμζνα: 1. Oδθγίεσ χριςθσ padlet 
                       2. Λογοτεχνικό κείμενο (διαχείριςθ του φόβου-φιλαναγνωςία και δθμιουργικι  
                          γραφι.) 
 
 

 

 

                                  

 

 

Παπαγεωργίου Αικατερίνθ 
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