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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» απεπζύλεη έθθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ, 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ησλ Δεκνηηθώλ ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ ηεο πεξηνρήο επζύλεο 

ηνπ λα εθαξκόζνπλ απαξέγθιηηα θαη ζρνιαζηηθά ηηο νδεγίεο ησλ ππεύζπλσλ επηζηεκόλσλ θαη ηνπ 

Ε.Ο.Δ.Τ. γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ ηνύ COVID-19, νδεγίεο πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ αλάζρεζε ηεο 

εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο θαη ηε ζσηεξία αλζξώπηλσλ δσώλ. 

Οη θαηαζηάζεηο πνπ βηώλνπκε ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 είλαη πξσηόγλσξεο θαη νη κέξεο πνπ 

δηαλύνπκε είλαη δύζθνιεο γηα όινπο/όιεο καο. Γλσξίδνπκε πόζν δύζθνιν είλαη γηα ηνπο/ηηο κηθξνύο/έο 

καζεηέο/ηξηεο καο, ηνπο γνλείο ηνπο θαη γηα εκάο ηνπο ίδηνπο λα πξνζαξκόζνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο 

ζηηο απζηεξέο νδεγίεο πεξηνξηζκνύ κέζα ζηηο νηθίεο καο, όκσο ε αγάπε γηα ηε δσή θαη ηε δηαθύιαμή ηεο 

πξέπεη λα είλαη νδεγόο ζηηο ζθέςεηο θαη ηηο ελέξγεηεο όισλ καο, ηελ πεξίνδν απηή. 

Η αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ νδήγεζε ζε λέα παξάηαζε απαγόξεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ, σο ηηο 10/4. Η δηάξθεηα θαη ε έληαζε ησλ κέηξσλ, ζίγνπξα, ζα έρεη επηπηώζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ ςπρνινγία ησλ καζεηώλ, εηδηθά απηώλ πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο, αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνγελεηώλ. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, κεηά ηελ απόθαζε γηα ην θιείζηκν όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ, 

αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη όξνη θαη νη 

ζηνηρεηώδεηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, όπσο ε ηζόηηκε πξόζβαζε όισλ ησλ παηδηώλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αθελόο θαη ε παληειήο απνπζία επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αθεηέξνπ. 

Ωο παηδαγσγνί, θαη όρη σο ηεκπέιεδεο εθπαηδεπηηθνί ή εθπαηδεπηηθνί πνπ θάλνπλ δηαθνπέο, ζύκθσλα κε 

ηα ιεγόκελα θάπνησλ πνπ επηρεηξνύλ λα καο απαμηώζνπλ θαη λα καο ζηνρνπνηήζνπλ, ελώ γλσξίδνπλ πνιύ 

θαιά όηη κε απηαπάξλεζε θαη θηιόηηκν ζηεξίδνπκε ην δεκόζην ζρνιείν ζε ραιεπνύο θαη κε θαηξνύο, 

ζέινπκε λα πνύκε κε θάζε έκθαζε πξνο ηνπο γνλείο θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο καο όηη είκαζηε εδώ θαη 

όινη καδί ζα βγνύκε ληθεηέο ζηνλ αγώλα πνπ δίλνπκε. 

Αμηνπνηνύκε, κε ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά κέηξα από ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, ηηο δηάθνξεο κνξθέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη θάζε 

ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό (π.ρ. ζηελ αξρηθή ζειίδα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπιιόγνπ πνπ ζα εκπινπηηζηεί 

κε αλάινγν εθπαηδεπηηθό πιηθό, θαη ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: https://dschool.edu.gr/menoumespiti/). 

Ήδε, πνιινί/πνιιέο ζπλάδειθνί καο ην έρνπλ θάλεη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη ηνλίδνπκε όηη ζα 

θάλνπκε ό,ηη είλαη αλζξσπίλσο δπλαηόλ, κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ηζόηηκε 

ζπκκεηνρή όισλ ζε απηό. 

Η εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία είλαη έλα εξγαιείν γηα λα δηαηεξήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο καο ηελ επαθή 

ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ βηώλεη ε ρώξα καο, ρσξίο, όκσο, λα 

απνζθνπεί ζην λα ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δώζεο εθπαίδεπζε νύηε λα θαιύςεη ηε δηδαθηέα ύιε. 

ε απηή ηε δύζθνιε θαηάζηαζε πνπ βηώλνπκε, ςεθηαθέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο θαη άιια 

ειεθηξνληθά κέζα (π.ρ. ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ηζηνζειίδεο/ηζηνιόγηα ζρνιηθώλ κνλάδσλ ή/θαη 

ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ, εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.α.) κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ, ώζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα κελ ράζνπλ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο. 

Μπνξνύκε λα πξνηείλνπκε δηάθνξα βηβιία αλάινγα ηεο ειηθίαο θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ ησλ παηδηώλ, 

ηαηλίεο ή/θαη παηδηθέο ζεηξέο, παδι, θαηαζθεπέο κε απιά πιηθά, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, δσγξαθηθή θαη 
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άιιεο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή απαζρόιεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο, δίλνληαο, 

παξάιιεια, θαη κηα δηέμνδν ζηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ, ελδερνκέλσο, δεκηνπξγνύληαη κε ηελ 

παξακνλή, όιεο απηέο ηηο εκέξεο, ζην ζπίηη θαη λα μεθύγνπκε, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, από ηε ξνπηίλα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο! 

Σν πξόγξακκα ησλ θξαηηθώλ θαλαιηώλ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, παηδηθέο θαη 

εθεβηθέο ηαηλίεο, εθπνκπέο, ςπραγσγηθά, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ληνθηκαληέξ πνπ ζα ζρεηίδνληαη 

κε ηα ζρνιηθά αληηθείκελα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. Η εθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε λα ιεηηνπξγήζεη 

κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο αλά ηάμε θαη αλά ειηθηαθή νκάδα. Να πξνβάιινληαη, επίζεο, ελεκεξσηηθέο 

εθπνκπέο κε ηελ παξνπζία εηδηθώλ επηζηεκόλσλ, ςπρνιόγσλ θαη θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ, ώζηε λα 

ζηεξηρζνύλ γνλείο θαη παηδηά ζε απηέο ηηο δύζθνιεο, γηα όινπο καο, ζηηγκέο. 

 
ηεκόμαζηε ζηο πλάι ηων μαθηηών/ηπιών μαρ και ηων οικογενειών ηοςρ!  

 
Αξιοποιούμε ηιρ διάθοπερ μοπθέρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ και κάθε άλλο μέζο! 

 
Σο Τποςπγείο Παιδείαρ να εξαζθαλίζει ηην αππόζκοπηη αξιοποίηζη ηων διάθοπων επγαλείων 

ηηρ αζύγσπονηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ! 

 
Με αλληλεγγύη και ζςλλογικόηηηα μποπούμε να ηα καηαθέποςμε! 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Γηα ην Δ.. 
 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 

 


