
 

 

Προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, 
 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας σας εύχεται υγεία και γρήγορη 
επιστροφή στην κανονικότητα. 

Όπως έχετε διαπιστώσει, όλοι εμείς που ανήκουμε στο διδακτικό προσωπικό του 

Σχολείου μας προσπαθήσαμε και πετύχαμε να κρατήσουμε επαφή τόσο με τους μαθητές 

μας όσο και με εσάς, από την πρώτη στιγμή εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων που 

ίσχυσαν στη χώρα μας. Κατ’ αρχάς, χρησιμοποιήσαμε την ιστοσελίδα μας, στη συνέχεια 

αναπτύξαμε εικονικές τάξεις (κυψέλες) στην πλατφόρμα e-me, όπου προσπαθήσαμε τόσο 

ασύγχρονα όσο και σύγχρονα να είμαστε σε επικοινωνία με τους μαθητές μας. Η αλήθεια 

είναι πως η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν βοήθησε πολύ, αναβαθμίζεται όμως και πολύ 

σύντομα, θέλουμε να πιστεύουμε, θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς μας σε ικανοποιητικό 
βαθμό. 

Κατόπιν ενεργειών του ΥΠΑΙΘ, σήμερα, στις πρώτες ημέρες του Απριλίου 2020, 

είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μία εξ αποστάσεως εκπαίδευση η οποία στηρίζεται 

σε τρεις πυλώνες:  

1. Εκπαιδευτική τηλεόραση από την ΕΡΤ 2  

2. Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας e-me 

3. Σύγχρονη    εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας webex   

Αυτοί οι τρεις πυλώνες, τα τρία γρανάζια, αν θέλετε, θα πρέπει να λειτουργήσουν όσο το 

δυνατό  καλύτερα, ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο  όφελος ως σχολική κοινότητα.    

 

 Η πλατφόρμα webex  δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό να δημιουργήσει 

την εικονική του τάξη και να διδάξει το διδακτικό του αντικείμενο παρουσία των μαθητών 

του, να εξηγήσει απορίες, να συζητήσει μαζί τους και κυρίως να τους βλέπει και να τον 

βλέπουν. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει διάδραση και άμεση 

ανατροφοδότηση. Ο χρόνος εφαρμογής του συγκεκριμένου τρόπου διδασκαλίας θα είναι 

από 12:00 έως 16:00, για τα δημοτικά σχολεία. Σαφώς και δεν θα λειτουργήσει  σε 

καθημερινή βάση  με τον ίδιο διδάσκοντα και η διδακτική ώρα δεν θα είναι η ίδια με αυτήν 

της φυσικής μας παρουσίας στον χώρο του Σχολείου.  

 

 Η διαδικασία είναι πολύ απλή: ο εκπαιδευτικός της τάξης αποστέλλει μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που έχετε δηλώσει από την έναρξη του 

σχολικού έτους. Σε αυτό θα αναγράφεται η πληροφορία σχετικά με το μάθημα (πότε;) και 

θα υπάρχει σύνδεσμος, τον οποίο ανοίγετε και μεταφέρεστε αυτόματα, την καθορισμένη 
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ώρα, στο περιβάλλον της εικονικής τάξης του εκπαιδευτικού που σας κάλεσε. Αυτό που 

χρειάζεστε είναι υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και μικρόφωνο με ακουστικά, για να 

μπορεί να γίνεται το μάθημα απρόσκοπτα χωρίς να παρεμβάλλονται ήχοι που θα 

δυσχέραιναν τη διαδικασία. Η σύνδεση με την εικονική τάξη μπορεί να πραγματοποιηθεί 

και μέσω tablet  ή smart phone. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα συμμετοχής του μαθητή από 

σταθερό τηλέφωνο με χρέωση αστικής μονάδας. Στην τελευταία όμως περίπτωση, όπως 

γίνεται αντιληπτό, ο μαθητής θα έχει μόνο ηχητική επαφή με τη διδασκαλία.  

Σαφώς και απαιτείται η παρουσία ενήλικα δίπλα στον μαθητή, όπως ορίζεται από τη 

σχετική νομοθεσία περί ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.  

 

 

 

 

 

(Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερωθείτε από τις σχετικές διατάξεις οι οποίες έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας στη θέση των ανακοινώσεων, αλλά και από το 

έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το οποίο 

επισυνάπτεται) 
 

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η πλατφόρμα e-me θα λειτουργεί πλέον ως 

αποθετήριο εργασιών. Με αυτήν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε αρχεία στον 

κοινόχρηστο φάκελο της κυψέλης, οι μαθητές να τα λαμβάνουν στον υπολογιστή τους, να 

τα επεξεργάζονται και στη συνέχεια να τα αναρτούν στον κοινόχρηστο φάκελο εργασιών 

της κυψέλης τους, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν. Ο εκπαιδευτικός  θα τα 

ελέγχει και κατά τη διάρκεια της σύγχρονης διδασκαλίας  μέσω της πλατφόρμας webex θα 

παρέχεται η απαιτούμενη ανατροφοδότηση. Ταυτόχρονα, οι εργασίες θα συνεχίσουν να 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα, ώστε να έχετε πολλές επιλογές παρακολούθησής τους.  

Παράλληλα, μέσω της εκπαιδευτικής τηλεόρασης  μπορούν οι μαθητές να έχουν επαφή με 
ποικίλα διδακτικά αντικείμενα. 

Αγαπητοί γονείς.  

Στόχος μας είναι η υποστήριξη των μαθητών μας όχι μόνο στον γνωστικό τομέα, 

αλλά ταυτόχρονα στον κοινωνικοσυναισθηματικό και στον ψυχοκινητικό. Τόσο η Διεύθυνση  

του Σχολείου όσο και ο Σύλλογος διδασκόντων επιδιώκουμε την καλύτερη διαχείριση των 

εργαλείων που μας παρέχονται, για να πετύχουμε τον στόχο μας. Μέσα σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα αποκτήθηκαν δεξιότητες, χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση, αλλά με 

υπερπροσπάθεια. Και όλα αυτά ώστε να νιώθουν οι μαθητές μας ότι ακόμα κι αν 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ είμαστε στο Σχολείο. 

Επιπροσθέτως, ο Υποδιευθυντής του Σχολείου μας, κ. Καρβούνης, ως Ειδικός 

Παιδαγωγός – Υπεύθυνος του Τμήματος Ένταξης- αλλά και ως  ψυχολόγος διατίθεται  να 

υποστηρίξει την προσπάθεια όλων –μαθητών και γονέων-στη διατήρηση της σχέσης τους 
με το Σχολείο. Σχετική ενημέρωση θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας (Τάξεις -Τ.Ε) 

Είναι πεποίθησή μας πως όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και 

δυνατοί , αλλά προπάντων υγιείς, να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας, όταν όλα αυτά 
που βιώνουμε γίνουν παρελθόν. 

Φώτιος Περρής 
 

Διευθυντής του 1ου Δ.Σ. Διονύσου 


