
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ 

Αγαπητοί γονείς, 
Έχοντας ως γνώμονα την ιδιαίτερη κατάσταση την οποία βιώνουμε, τις εξελίξεις 

μέρα με τη μέρα και ακολουθώντας τις οδηγίες των επιστημόνων αλλά και του 
Υπουργείου Παιδείας και  με αφορμή την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, 
μπαίνουμε σιγά αλλά αναγκαστικά στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
στο σχολείο μας. Τις προηγούμενες ημέρες αρχίσαμε τη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών 
σας δ/νσεων ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μας και ταυτόχρονα 
να εξυπηρετήσουν τη νέα μορφή της παρουσίας του σχολείου και των εκπαιδευτικών 
δίπλα στα παιδιά σας. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου  που σχεδίασαν και θα υλοποιήσουν το έργο της προσωρινής μετάβασης στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση του σχολείου μας. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ευελιξία, τη 
συνεργασία, την κατανόηση και την υπομονή όλων τους, παρότι οι συνθήκες δεν είναι 
συνηθισμένες. Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα σε υποδομές, 
επιμόρφωση, τεχνογνωσία… και εμείς οι δάσκαλοι και οι γονείς, αλλά και οι μαθητές 
μας. Ας το δούμε όμως ως μια μεγάλη πρόκληση των καιρών που ζούμε και ας 
προσπαθήσουμε με αισιοδοξία και καλή διάθεση όλοι μαζί να ξεπεράσουμε και αυτήν 
την κρίση και να βγούμε άλλη μια ακόμη φορά δυνατοί και νικητές. 

Παράλληλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς για την ανταπόκριση και 
την υπομονή σας να αποκτήσετε κωδικούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να 
ξεκινήσει η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και να παροτρύνουμε τους γονείς που δεν το 
έχουν πράξει ακόμα να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους μιας και 
οι εγγραφές των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο λήγουν τη Δευτέρα 30 
Μαρτίου 2020. 

 Για τα Δημοτικά Σχολεία, στην παρούσα φάση, προτείνεται η ασύγχρονη 
διδασκαλία. 
Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε 
διαφορετικό χρόνο από τη δημιουργία του υλικού, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα 
μελέτης μέσω διαδικτύου. Όταν αποκατασταθούν τα προβλήματα με την πλατφόρμα του ΠΣΔ «η-τάξη» και «e-
me» θα ανεβαίνουν τα μαθήματα σε αυτό τον χώρο. Στη συνέχεια και όταν το ΥΠΑΙΘ μας δώσει πρόσβαση σε 
πλατφόρμα, με ασφάλεια, θα ξεκινήσει και η σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) που είναι η απευθείας διδασκαλία σε 
πραγματικό χρόνο από τον εκπαιδευτικό, μέσω άλλης διαδικτυακής πλατφόρμας (Cisco Webex), σε μαθητές, 
που την παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet και συνδέονται διαδικτυακά ή τηλεφωνικά 
σε αυτήν. 

Η ανάρτηση του υλικού για το σχολείο μας ξεκινάει, οργανωμένα και από όλους 
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μαζί, από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 10 Απριλίου που διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Ο τρόπος που 
θα πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα προσαρμοστεί, αν χρειαστεί στην 
πορεία, με βάση τα πολύ σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην 
πλατφόρμα «e-class» και “e-me” του ΥΠΑΙΘ, λόγω της υπερφόρτωσής τους και γι’ αυτόν 
τον λόγο κάθε δάσκαλος/α τάξης έχει δημιουργήσει ένα e-mail ως δευτερεύων τρόπο 
επικοινωνίας με τους μαθητές της τάξης του κατά τη διαδικασία της ασύγχρονης 
εκπ/σης και της ομαλής προσαρμογής εκπαιδευτικών-μαθητών και γονέων στη νέα 
κατάσταση. Το e-mail αυτό θα σας γνωστοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού 



ταχυδρομείου του σχολείου, το οποίο (e-mail σχολείου)  θα είναι από τώρα και στο εξής 
ο κυριότερος τρόπος ενημέρωσης εκ μέρους της Δ/νσης του σχολείου και καλό θα είναι 
να το παρακολουθείται σε καθημερινή βάση. 

Για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου (σεβόμενοι τον ισχύοντα Νόμο 
περί Προσωπικών Δεδομένων) να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό σας e-mail για 
οτιδήποτε αφορά στις ανάγκες τηλεκπαίδευσης του παιδιού, θα σας αποσταλεί 
μήνυμα από τη Δ/νση του Σχολείου με το οποίο θα σας γνωστοποιείται το e-mail 
του/της δασκάλου/ας της τάξης στο οποίο πρέπει να απαντήσετε δίνοντας την 
εξουσιοδότηση σε αυτόν/την να το χρησιμοποιήσει. Στην απάντηση αυτή να 
αναγράφεται η φράση: 

«ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ E-MAIL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΑΣ  ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΓΙΟ/ΚΟΡΗ ΜΟΥ …………………………………………………………………………… 
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΤΟΥ ………… ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ.» 

(ονοματεπώνυμο γονέα) 
Μετά από αυτήν την κίνηση, θα λάβετε ως απάντηση τα links(διευθύνσεις) των 

ψηφιακών τάξεων που αφορούν το παιδί σας και τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για 
να συνδεθείτε με αυτές. 

 Η ανάρτηση του υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα γίνεται από όλους 
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας με βασικούς  στόχους: 

 την επανασύνδεση σχολείου-εκπαιδευτικού-μαθητή 

 την ανάκτηση αισθήματος ομαλότητας από τους μαθητές μας,  

 τη δημιουργία προγράμματος καθημερινότητας και οργάνωσης του χρόνου 
τους γύρω από τα μαθησιακά τους καθήκοντα τα οποία θα έχουν 
επαναληπτικό χαρακτήρα  

 η διδασκαλία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε πρώτη φάση να μην 
αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να 
καλύψει  νέα διδακτέα ύλη  

Οι ώρες που τα Δημοτικά σχολεία θα επικοινωνούν με τους μαθητές είναι 
καθημερινά 8.00-12.00 ώστε να επιμερισθεί ισομερώς η χρήση του φορτίου της 
επισκεψιμότητας ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στις ψηφιακές εφαρμογές του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Οι μαθητές μπορούν να εισέρχονται στην ψηφιακή τάξη 
του τμήματός τους ή των τμημάτων τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που θα σας ανακοινωθεί και να αξιοποιούν το υλικό το οποίο θα έχει 
αναρτηθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών. 

 Κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα με την ημέρα που έχει το ψηφιακό του 
μάθημα, θα επικοινωνεί για μια ώρα καθημερινά (11:00 – 12:00) με τους 
μαθητές του, βάση του προγράμματος που θα σας γνωστοποιηθεί από το 
Σχολείο, προκειμένου να καθοδηγεί τους μαθητές του. 

 Οι αναρτήσεις του υλικού θα γίνονται μέχρι της 11:00 π.μ. καθημερινά 
 Μια μέρα θα γίνεται η ανάρτηση του νέου υλικού μελέτης και εργασιών ανά 

μάθημα και την επόμενη φορά που θα υπάρχει στο πρόγραμμα το ίδιο 

μάθημα θα γίνεται η ανάρτηση των απαντήσεων όπου αυτό είναι εφικτό και 

χρειάζεται, προκειμένου οι μαθητές να αυτοδιορθώνονται ή να διορθώνουν 

τις εργασίες με τη βοήθειά σας 



 Οι εργασίες θα δίνονται με διάφορους τρόπους και ανάλογη θα είναι η 

διαδικασία συμπλήρωσή τους και η αποστολή τους στους εκπαιδευτικούς 

(αναλυτικές και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς 

των τάξεων) 
 Υποστήριξη των μαθητών από τους γονείς τους θα πρέπει να δίνεται σε ζητήματα 

τεχνικά που μπορεί να ανακύψουν (αναλυτικές και πιο συγκεκριμένες 

πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων) 

  Οι εργασίες που μπορούν να αποθηκευτούν θα φυλάσσονται ψηφιακά, σε 

φάκελο ή στα τετράδια των μαθητών με στόχο όταν επιστρέψουμε στο σχολείο 

να δοθούν στους εκπαιδευτικούς. Με αυτό τον τρόπο δεσμεύονται οι μαθητές 

ότι θα κάνουν τις εργασίες τους καθημερινά. 

 Καθημερινή επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών συγκεκριμένες ώρες 11:00-

12:00, με τον τρόπο που θα υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί μας, για να 
λύνουν τυχόν απορίες των μαθητών 

 Επικοινωνία για όσες και όσους μαθητές μας, μέσω των γονέων τους,  τη 

χρειάζονται με την ψυχολόγο του σχολείου μας (αναλυτικά θα σας 

ενημερώσουμε) για ασύγχρονη ή σύγχρονη επικοινωνία και υποστήριξη 

 

Μετά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του προγράμματος και εφόσον στην πράξη 

αποδειχτεί ότι υπάρχουν δυσκολίες ή δυσλειτουργίες ίσως χρειαστεί να γίνουν 

αναπροσαρμογές οι οποίες θα σας γνωστοποιηθούν μέσω των εκπαιδευτικών ή της 

ιστοσελίδας μας (που πρέπει και αυτή να την παρακολουθείτε). 

Επειδή δεν έχουμε λάβει ακόμα τα mail και τα επικαιροποιημένα τηλέφωνα από όλους 
τους γονείς του σχολείου μας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άλλους γονείς με τους 
οποίους συνδέεστε ώστε να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη ΦΟΡΜΑ συλλογής 
στοιχείων επικοινωνίας γονέων του σχολείου μας. 

Για ενημερώσεις από τώρα και στο εξής μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα 
του σχολείου στη διεύθυνση https://dimotikogournon.gr/ και για επικοινωνία μπορείτε 
να στείλετε mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου: mail@dim-
gourn.ira.sch.gr 

Καλή αρχή σε όλους στο νέο μας εγχείρημα  και καλή επάνοδο στο σχολείο! 

  Μάρτιος 2020 

Η Δ/ντρια του Σχολείου 

ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

  

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΣ 
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