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Πξνο Σπλδέζκνπο Γνλέσλ Δεκνηηθψλ Σρνιείσλ Λεκεζνχ 

Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,  

Με ηελ παξνχζα επηζηνιή επηζπκψ λα ζαο ελεκεξψζσ ελ ζπληνκία γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαη ζπλαθή ζέκαηα, θαζψο θαη γηα ηελ ηειεδηάζθεςε κε ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, 

Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο ηε Δεπηέξα 13 Απξηιίνπ 2020. 

Αξρηθά, λα αλαθέξσ φηη νη ζπλζήθεο πνπ βηψλνπκε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο είλαη 

πξσηφγλσξεο γηα φινπο καο θαη θαινχκαζηε, ηαπηφρξνλα, λα ηηο αληηκεησπίζνπκε κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο πνπ αλαπξνζαξκφδνληαη θαζεκεξηλά, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα.  Η αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νδήγεζε ην ΥΠΠΑΝ ζηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Τν εγρείξεκα απηφ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, απαηηνχζε άκεζεο 

απνθάζεηο, ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ζπλερή παξαθνινχζεζε, 

αλαηξνθνδφηεζε, πξνζαξκνγή θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν θαη ινγηθφ 

θαηά ηελ άπνςή κνπ, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξνσζήζεθε αξρηθά ζηε Μέζε 

Εθπαίδεπζε, αξρίδνληαο πξψηα απφ ηα Λχθεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα Γπκλάζηα. Απιά λα 

αλαθέξσ φηη ζηε Μέζε Εθπαίδεπζε νη καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

ηερλνινγία ζπγθξηηηθά κε ηε Δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη ηαπηφρξνλα ην ζέκα ησλ εμεηάζεσλ 

θαη ηεο χιεο θαζηζηνχζε ηελ εθαξκνγή ζηε Μέζε εθπαίδεπζε πξνηεξαηφηεηα.  

Εηδηθφηεξα, γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε επηζπκψ λα ζαο ελεκεξψζσ ηα εμήο: 

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη αλάινγνπ 

εμνπιηζκνχ. Τν ΥΠΠΑΝ κέζσ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη θαηαγξάςεη ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηφζν ηεο Πξσηνβάζκηαο φζν θαη ηεο Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο. Οη αλάγθεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζα ηθαλνπνηεζνχλ για όλες ηις 

βαθμίδες  κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ην Υπνπξγείν κέζα απφ δσξεέο, 

ρνξεγίεο ή άιινπο πφξνπο. Ο εμνπιηζκφο ζα δνζεί κε ηε κνξθή δαλεηζκνχ (φπσο ε 



δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε) θαη ζα επηζηξαθεί ζηηο ζρνιηθήο κνλάδεο κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

 Σχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ ΥΠΠΑΝ ε ζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ζα εθαξκφδεηαη αξρηθά ζηα Λχθεηα, ζηε ζπλέρεηα ζηα Γπκλάζηα θαη κεηά ζηα 

Δεκνηηθά.   

 Όπσο πηζαλφλ γλσξίδεηε, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηαρσξίδεηαη ζε αζχγρξνλε 

θαη ζχγρξνλε. Η αζχγρξνλε εθπαίδεπζε εκπεξηέρεη ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παηρληδηψλ, θ.ά. κέζα απφ ηηο 

ηζηνζειίδεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη άιισλ κέζσλ φπσο blog, viber 

communities, θ.ά.. Όπσο έρσ ελεκεξσζεί, ηφζν απφ ην ΥΠΠΑΝ αιιά θαη ηελ ΠΟΕΔ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο αλαζηνιήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηνπο καζεηέο ή 

γνλείο/θεδεκφλεο, έρνπλ εκπινπηίζεη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζρνιείσλ θαη ζηεξίδνπλ 

παηδαγσγηθά εθεί θαη φπνπ απαηηείηαη.   

 Η ζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην ινγηζκηθφ 

Teams ηεο Microsoft Office.  Τελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέιαβε ην 

Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ άξρηζε απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ζηα Λχθεηα, αθνινχζσο ζηα Γπκλάζηα θαη κεηά ζηα Δεκνηηθά. Η 

επιμόρθφζη για ηοσς πσρήνες εκπαιδεσηικούς ηης Δημοηικής Εκπαίδεσζης 

πραγμαηοποιήθηκε ηην Τεηάρηη 8 Απριλίοσ. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί αλέιαβαλ 

ηψξα ηελ επηκφξθσζε ησλ ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηνπο κνλάδεο.  

 Αλαθνξηθά κε ζρνιηθέο κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ ήδε, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία 

πξνσζήζεη θαη ζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζσ Teams, δε ζα πξέπεη λα 

καο αλεζπρεί, εθφζνλ νη νδεγίεο ηνπ ΥΠΠΑΝ είλαη μεθάζαξεο αλαθνξηθά κε ηελ χιε 

ηνπ Α.Π.. 

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην παξφλ ζηάδην αθνξά ηην επανάληυη διδατθείζας 

ύλης.  

Πξνζσπηθά, ζεσξψ φηη ην εγρείξεκα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ηφζν απιφ 

φζν κπνξεί θάπνηνη λα ζεσξνχλ, εηδηθά ζηε Δεκνηηθή Εθπαίδεπζε φπνπ ε δηάδξαζε 

εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή είλαη απαξαίηεηε. Ταπηφρξνλα, απαηηείηαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηξφπν πνπ λα απνβεί σθέιηκε γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 



Επαλαιακβάλσ ηελ πάγηα ζέζε ηεο Παγθχπξηαο Σπλνκνζπνλδίαο φηη ε ζχγρξνλε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, λα αξρίζεη φηαλ θαη εθφζνλ δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη καζεηέο έρνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη δηαζέηνπλ ςεθηαθή ζπζθεπή. 

Έκκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη θαη νη αληηθαηαζηάηεο 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζρνιηθέο καο κνλάδεο. Σαο ελεκεξψλσ φηη νη αληηθαηαζηάηεο ζα 

παξακείλνπλ ζηα ζρνιεία αθφκε θαη θαηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα, εθφζνλ πάξζεθε 

απφθαζε γηα ζπλέρηζε ησλ καζεκάησλ θαηά ηε Μεγάιε Εβδνκάδα.  

Επίζεο, νθείισ λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ην ζέκα ην νπνίν έρεη ηεζεί απφ Οκνζπνλδίεο θαη 

Σπλδέζκνπο Γνλέσλ, θαη αθφξα  ηα άπνξα παηδηά ηα νπνία έπαηξλαλ θαζεκεξηλά γεχκα ζην 

ζρνιείν κέζα απφ ηε ζίηηζε ηνπ Υπνπξγείνπ θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα. Έγηλε θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα κέζσ ηνπ 

Υπνπξγείνπ ζε ηειεδηάζθεςε κε ηελ Αλαπιεξψηξηα Δηεπζχληξηα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο, 

θα. Σφθε Ισάλλνπ, φπσο ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη δνζεί σο βνήζεηα ζηνπο καζεηέο απηνχο 

πνπ πξαγκαηηθά ην έρνπλ αλάγθε,  θαζψο επίζεο ηελ πξφζεζε ηεο ΠΟΕΔ γηα παξαρψξεζε 

ηνπ πνζνχ ησλ 10,000 επξψ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ γηα αγνξά θνππνληψλ απφ εηαηξείεο ηξνθίκσλ 

ή/θαη ππεξαγνξέο. 

Σε απάληεζή ηεο ε θα. Ισάλλνπ καο έρεη αλαθέξεη φηη ην θφζηνο ζίηηζεο αλέξρεηαη ζηηο 

84,000 επξψ κεληαίσο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληιεζεί απφ ην θνλδχιη ηνπ επξσπατθνχ 

θνηλνηηθνχ ηακείνπ. 

Ταπηφρξνλα, κέζα απφ ηελ επηζηνιή κνπ απηή ζα επηζπκνχζα φπσο ζέζσ πξνο 

πξνβιεκαηηζκφ ζαο ηνλ ξφιν καο σο ην ζεζκηθφ φξγαλν ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ζρνιείσλ 

Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο. Τηο ηειεπηαίεο κέξεο πνιιέο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ζηεξίδνπλ 

κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο πνπ πάζρνπλ θπξίσο νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο 

αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ. Θεσξψ φηη ε Παγθχπξηα Σπλνκνζπνλδία θαη 

νη Οκνζπνλδίεο κέιε ηεο, νθείινπκε κε ηε ζεηξά καο λα ζηεξίμνπκε νηθνγέλεηεο καζεηψλ 

καο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα.  

Κιείλνληαο ηελ επηζηνιή κνπ απηή, ζα ήηαλ παξάιεηςή κνπ λα κελ εθθξάζσ ηελ 

ηθαλνπνίεζή κνπ απφ ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ ΠΟΕΔ θαη ην ΥΠΠΑΝ, εθφζνλ ε 

αιιεινελεκέξσζε είλαη ζπλερήο ην δηάζηεκα απηφ.  

Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, 



Δηαλχνπκε δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη αληηκεησπίδνπκε φινη καο πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο. 

Είκαη βέβαηνο φηη νη Οξγαλσκέλνη Γνλείο κέζα ζην πλεχκα ζπλεξγαζίαο πνπ καο δηαθαηέρεη, 

ζα κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηα παηδηά καο.  

Τέινο, ζα ήζεια πξνζσπηθά φπσο θαη ηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο Οκνζπνλδίαο λα 

επρεζνχκε ζε φινπο ζαο κε πίζηε, ππνκνλή θαη επηκνλή λα μεπεξάζνπκε θάζε δπζθνιία θαη 

κε πγεία λα πνχκε απφ θαξδηάο ην Φξηζηφο Αλέζηε, έζησ θαη απφ καθξηά. Φξφληα Πνιιά θαη 

Καιφ Πάζρα!!! 

 

Σαο επραξηζηψ γηα ηε ζπλεξγαζία, 

 

Σσηήξεο Φξηζηνθή  

Πξφεδξνο Παγθχπξηαο 

Σπλνκνζπνλδίαο, Οκνζπνλδηψλ 

Σπλδέζκσλ Γνλέσλ Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο. 

 


