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ΘΕΜΑ:  « Τλοποίηςη ΕξΑΕ ςτισ χολικζσ Μονάδεσ τησ Περιφζρειάσ μασ» 

  

 Αιςίωσ διανφουμε τθ δεφτερθ εβδομάδα υλοποίθςθσ τθσ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ των 

μακθτϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Παρά τισ δυςκολίεσ που υπιρξαν (αναμενόμενεσ κατά τθν 

ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ τόςο μεγάλου και πρωτόγνωρου για τα ελλθνικά δεδομζνα εγχειριματοσ)  

τα πράγματα ςφντομα ομαλοποιικθκαν ςε μεγάλο βακμό και τθν Παραςκευι 20-11-2020 ςτθ 

Φωκίδα ςυνδζκθκαν ςτθν πλατφόρμα και ζκαναν μάκθμα 90% των μακθτϊν Δθμοτικϊν Σχολείων και 

περίπου 70% των μακθτϊν των Νθπιαγωγείων του νομοφ μασ. Αυτι τθν εβδομάδα, ιδθ θ ςυμμετοχι 

αυξάνεται και θ διαδικαςία τθσ  τθλεκπαίδευςθσ ςυνεχίηεται με επιτυχία. 

 Είναι ςθμαντικό ότι μζςω τθσ  τθλεκπαίδευςθσ  μποροφμε να επικοινωνοφμε με τουσ μακθτζσ 

μασ, να διατθροφμε το ςφνδεςμο μαηί τουσ και να ςυνεχίηουμε τθν εφαρμογι του ωρολογίου 

προγράμματοσ μακθμάτων, χωρίσ να χάνεται πολφτιμοσ χρόνοσ εξαιτίασ τθσ προςωρινισ αναςτολισ 

λειτουργίασ των ςχολείων λόγω τθσ πανδθμίασ. Στόχοσ μασ είναι να ξεπεραςτοφν τα όποια 

προβλιματα και άμεςα ΟΛΟΙ ανεξαιρζτωσ οι μακθτζσ των ςχολείων τθσ Διεφκυνςισ μασ  να μποροφν 

να παρακολουκοφν απρόςκοπτα τα μακιματά τουσ με τθλεκπαίδευςθ, για όςο διάςτθμα χρειαςτεί, 

μζχρι να επιςτρζψουμε ςτα ςχολεία μασ. Από τθν πλευρά μασ, καταβάλλουμε κάκε δυνατι 

προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το ΥΠΑΙΘ, τθν Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Στερεάσ Ελλάδασ, το 

ΠΕΚΕΣ, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τισ Σχολικζσ Επιτροπζσ, αλλά και φορείσ, προκειμζνου να βροφμε 

τρόπουσ και πόρουσ να καλφψουμε τισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν ςε υλικοτεχνικι υποδομι και να 

υποςτθρίξουμε επιςτθμονικά και παιδαγωγικά τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Η Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ δε κα ιταν δυνατό να επιτφχει χωρίσ τθν απόλυτθ αφοςίωςθ, 

ςυνεργαςία και διαρκι προςπάκεια όλων εςάσ, των εκπαιδευτικϊν μασ. Σασ ευχαριςτοφμε και ςασ 

ςυγχαίρουμε για τον επαγγελματιςμό, τθν ευςυνειδθςία και τθν αποτελεςματικότθτα με τθν οποία 

τθν οργανϊνετε και τθν υλοποιείτε.  

Πολφτιμοι αρωγοί ςε αυτι τθν προςπάκεια είναι οι γονείσ των παιδιϊν, αλλά και οι ίδιοι οι 

μακθτζσ, που επιδεικνφουν (ακόμθ και τα προνιπια) εντυπωςιακι ωριμότθτα και προκυμία να 

ςυμμετάςχουν ςτα διαδικτυακά μακιματα.  
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«Ουδζν κακόν αμιγζσ καλοφ», λοιπόν. Σφςςωμθ θ εκπαιδευτικι κοινότθτα, αντιμετωπίηουμε με 

ψυχραιμία και αιςιοδοξία τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ που μασ αναγκάηουν να μζνουμε μακριά από τισ 

ςχολικζσ αίκουςεσ και μετατρζπουμε, με δθμιουργικό πείςμα και ζμπνευςθ, τισ όποιεσ δυςκολίεσ ςε 

ευκαιρίεσ αποδοτικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ μζςα από τθν Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ.  

Αποδελτιϊνοντασ τισ παρατθριςεισ που μασ αποςτείλατε, μετά από τισ τρεισ πρϊτεσ θμζρεσ 

εφαρμογισ τθσ ΕξΑΕ, προτείνουμε να προβείτε ςτισ παρακάτω ενζργειεσ, προκειμζνου να 

αποκαταςτακοφν ηθτιματα που εμποδίηουν τθν κακολικι εφαρμογι τθσ ΕξΑΕ ςτα ςχολεία ςασ: 

1. Για τουσ λίγουσ μακθτζσ, που δεν ζχουν ακόμθ προςωπικό λογαριαςμό ςτο Πανελλινιο Σχολικό 

Δίκτυο να τον δθμιουργιςετε εςείσ, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ ςτθν  πλατφόρμα του ΠΣΔ. 

2. Σε περίπτωςθ που κάποιοι από τουσ μακθτζσ ςασ δε ςυμμετζχουν ςυςτθματικά ςτθν ΕξΑΕ, να 

ηθτιςετε Τπεφθυνεσ Δηλώςεισ από τουσ γονείσ τουσ, οι οποίοι πρζπει να ςασ αναφζρουν 

τεκμθριωμζνα τον ακριβι λόγο τθσ μθ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ, κακϊσ η ΕξΑΕ εντάςςεται 

ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη. 

3. Να καταγράφετε κακθμερινά τισ απουςίεσ των μακθτϊν/-τριϊν, που δεν ςυμμετζχουν ςτθν 

ΕξΑΕ. 

4. Να υπενκυμίηετε ςτουσ γονείσ των μακθτϊν/-τριϊν ςασ τθ δυνατότθτα χριςθσ κινθτοφ 

τθλεφϊνου και δωρεάν ςφνδεςισ του με τθν πλατφόρμα Webex. Επιπλζον, ςθμειϊνουμε ότι το 

κινθτό μπορεί να λειτουργεί ωσ hotspot για τθ μετάδοςθ του ςιματοσ ςε άλλεσ θλεκτρονικζσ 

ςυςκευζσ (π.χ. τθλεόραςθ). 

5. Μπορείτε να μεριμνιςετε, ςε ςυνεργαςία με τθ Σχολικι Επιτροπι ι/και τον Σφλλογο Γονζων 

και Κθδεμόνων, για τθν προμικεια επιπλζον θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν που κα διατεκοφν με 

δωρεά, για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ ΕξΑΕ ςτο ςχολείο ςασ. 

6. Δοκείςθσ ευκαιρίασ, να φροντίςετε ϊςτε οι γονείσ των μακθτϊν/-τριϊν ςασ που 

δυςκολεφονται με τθ χριςθ των ΤΠΕ, να εκπαιδευτοφν, με τθ βοικειά ςασ, ςτθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ Webex, κακϊσ και τθσ E-class (ι τθσ E-me), προκειμζνου με τθ ςειρά τουσ, να 

μποροφν να βοθκοφν  –όποτε χρειάηεται– τα παιδιά τουσ για να ςυμμετζχουν ςτθ ςφγχρονθ και 

τθν αςφγχρονθ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ. 
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