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Επικοινωνία (29):  

Παιδαγωγική στήριξη εξ αποστάσεως  
κατά την περίοδο του Πάσχα 

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 

Αγαπητές οικογένειες των μαθητών και μαθητριών μας, 

Καθώς διανύουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, επικοινωνώ εκ μέρους όλων των 
εκπαιδευτικών και του προσωπικού του σχολείου μας για να σας μεταφέρω τις ευχές μας για Καλή 
Ανάσταση! 

Σε όλο το διάστημα στο οποίο είμαστε μακριά από τις αίθουσες διδασκαλίας, το σχολείο μας 
παραμένει ανοιχτό και με αφοσίωση προσπαθούμε να παρέχουμε παιδαγωγική υποστήριξη σε κάθε 
παιδί, στέλνοντας το μήνυμα ότι ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, με τους πιο κάτω τρόπους: 

α) Διατήρηση επικοινωνίας με κάθε οικογένεια μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία, με 
αποστολή μηνυμάτων και με ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα μας, 

β) Παροχή εκπαιδευτικού υλικού και εισηγήσεων δημιουργικής απασχόλησης μέσω 
αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας και 

γ) Παροχή εξατομικευμένης στήριξης εκεί και όπου ήταν χρήσιμο και αναγκαίο. Μεριμνήσαμε 
ώστε κάθε παιδί να έχει ευκαιρίες πρόσβασης στην εξ αποστάσεως διαδικασία και προσπαθούμε να 
υποστηρίζουμε εξατομικευμένα κάθε παιδί. 

Κάτω από άλλες συνθήκες, σήμερα τα παιδιά θα χαίρονταν την πρώτη ημέρα των διακοπών 
και όλοι θα ανυπομονούσαμε να γιορτάσουμε τη γιορτή της Ανάστασης. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα 
μας είναι διαφορετικά. Κατά την περίοδο των αργιών, η εξ αποστάσεως παροχή παιδαγωγικής 
στήριξης και η ευχέρεια επικοινωνίας παραμένουν ενεργές, σε ένα διαφοροποιημένο μοτίβο που 
θα επιτρέπει σε όλους μας μια μικρή ευκαιρία χαλάρωσης και ξεκούρασης. Ενθαρρύνουμε τις 
οικογένειες να αξιοποιούν τις ευκαιρίες υποστήριξης και επικοινωνίας. 

Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, την ιστοσελίδα μας, αναρτώνται εκπαιδευτικό υλικό και 
ελεύθερες δραστηριότητες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι εμπνευσμένες από το πνεύμα των 
ημερών. Το υλικό, αναμένουμε να δώσει ευκαιρίες ωφέλιμης και δημιουργικής απασχόλησης στα 
παιδιά σε όλο το 15ήμερο καθώς δε θα γίνει ανάρτηση υλικού τη Δευτέρα 20 Απριλίου, την επομένη 
του Πάσχα. 

Αναζητώντας πρόσθετους τρόπους υποστήριξης των παιδιών, το τελευταίο διάστημα 
εργαστήκαμε για την οικοδόμηση ετοιμότητας για επικοινωνία μέσω τηλεκπαίδευσης με τα παιδιά 
των μεγάλων τάξεων (Ε και Στ), εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας για τα παιδιά. Για ευνόητους 
λόγους, η βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση ή φωτογράφιση εκπαιδευτικών ή παιδιών κατά την 
επικοινωνία μέσω τηλεκπαίδευσης, απαγορεύεται. 

Έχοντας ήδη εφαρμόσει τις πρώτες συναντήσεις τηλεκπαίδευσης για όλα τα τμήματα Ε και Στ, 
είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε πιο συστηματική αξιοποίηση και μελετούμε το ενδεχόμενο 
παρόμοιας επικοινωνίας με τα παιδιά των μικρότερων τάξεων, με σκοπό να κρατήσουμε ζωντανό το 
πνεύμα ομαδικότητας κάθε τμήματος.  

Με τις σκέψεις αυτές, ευχόμαστε σε κάθε οικογένεια να περάσει με υγεία και αγάπη τις ημέρες 
που ακολουθούν και να γιορτάσουμε με αισιοδοξία και λαμπρότητα πνεύματος την ημέρα της 
Λαμπρής. Σας μεταφέρω την αγάπη και τις ευχές όλων μας με την παράκληση να τις μεταφέρετε και 
στα παιδιά. Καλή Ανάσταση! 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ,  Διευθυντής 
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