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Η συνέχιση της δράσης
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Αγαπητές οικογένειες των μαθητών και μαθητριών μας,
Στη βάση της διακήρυξης, «προφυλασσόμαστε, αποφεύγουμε επαφές, μένουμε σπίτι,
αντιμετωπίζουμε την επιδημία» συνεχίζουμε τη δράση για παιδαγωγική στήριξη κάθε παιδιού. Η
προσπάθειά μας μέχρι τώρα, στηρίχθηκε στη διπλή δράση:
α) Επικοινωνία με κάθε οικογένεια και
β) Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα μας για όλες τις τάξεις σε κάθε μάθημα
μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα (Η ανάρτηση λύσεων θα γίνεται κάθε Παρασκευή).
Η πρακτική αυτή θα συνεχιστεί και πρόθεσή μας είναι να εμπλουτίσουμε σταδιακά τους τρόπους
παροχής στήριξης. Πέρα από την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, προτείνουμε δημιουργικές
δραστηριότητες, όπως: η ανάγνωση βιβλίων, η δραστηριοποίηση με εργασίες του σπιτιού και η
αξιοποίηση προτάσεων στον φάκελο ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ στον σύνδεσμο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ στην ιστοσελίδα μας.
Θυμίζουμε ότι δεν απαιτείται εκτύπωση των φύλλων εργασίας και ότι οι εργασίες θα γίνονται σε
τετράδιο με τον τίτλο ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. Όταν απαιτείται ξεχωριστό φύλλο χαρτιού, θα
φυλάσσεται σε φάιλ. Προς το παρόν, οι εργασίες δεν απαιτούν σχολικά τετράδια ή βιβλία.
Για ακόμα μια φορά, καλούμε κάθε οικογένεια να συμβάλει στην αξιοποίηση της ευκαιρίας για
δημιουργική ενασχόληση. Ταυτόχρονα, καλούμε κάθε οικογένεια να αξιοποιήσει την ευκαιρία για
επικοινωνία με τους/ις εκπαιδευτικούς. Επικοινωνία, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε και
μεταξύ μας οι οικογένειες γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε βοήθεια
εκεί και όπου προκύπτει ανάγκη και σας παρακαλούμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα.
Εμπλουτισμός επικοινωνίας με τηλεδιασκέψεις μόνο για τα παιδιά Ε και Στ
Στο επόμενο διάστημα, οι πρακτικές μας για παιδαγωγική στήριξη θα εμπλουτιστούν με
τηλεδιασκέψεις μέσω της πλατφόρμας TEAMS που παρέχεται στο πακέτο Office 365 το οποίο
παραχωρείται δωρεάν στα παιδιά. Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου,
προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεδιασκέψεις) εφαρμόζονται μόνο στις
μεγάλες τάξεις Ε’ και Στ’.
Η ενεργοποίηση των τηλεδιασκέψεων, προϋποθέτει φροντίδα για αρκετά θέματα όπως, η
επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η εγκατάσταση της εφαρμογής TEAMS σε ηλεκτρονική συσκευή για
κάθε παιδί και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που σέβονται την ιδιαιτερότητα των παιδιών.
Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις οικογένειες Ε και Στ τάξεων, για την παροχή των αναγκαίων
κωδικών πρόσβασης ώστε να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή TEAMS. Για την καταγραφή του
βαθμού ετοιμότητας και των δυσκολιών που τυχόν να έχουν παρουσιαστεί, έχει αποσταλεί σχετικό
ερωτηματολόγιο σε κάθε οικογένεια και παρακαλούμε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση, όχι
αργότερα από την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 12:00μμ.
Οι εκπαιδευτικοί, συμμετέχουν συστηματικά σε επιμορφώσεις για τη διαμόρφωση της αναγκαίας
ετοιμότητας εκ μέρους του σχολείου και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη του
προγράμματος στις αμέσως επόμενες ημέρες.
Ευχόμαστε, υγεία και δύναμη αλληλοϋποστήριξης για όλους μας.
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