Οι καταςτάςεισ που ηοφμε ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε όλο τον πλανιτθ από τθν
πανδθμία του κορωνοϊοφ (Covid-19) είναι πρωτόγνωρεσ και ίςωσ ςασ ζχουν
αναπτφξει ςυναιςκιματα αβεβαιότθτασ και αναςφάλειασ. Ωςτόςο, θ ηωι ζχει δείξει
ότι όλα τα δφςκολα περνάνε όταν τα βλζπουμε με ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ.
Επειδι θ αναςτολι λειτουργίασ των ςχολείων αναμζνεται να είναι μεγάλθ και
δεν γνωρίηουμε πϊσ κα εξελιχκεί, καλό κα είναι κάκε εκπαιδευτικόσ να επιλζξει
ζναν τρόπο «επικοινωνίασ» με τουσ μακθτζσ του, ϊςτε να δθμιουργιςει αίςκθςθ
ςυνζχειασ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ, αλλά και τθσ εκπαιδευτικισ ςχζςθσ μαηί τουσ
και να παρζχει ςτουσ γονείσ χριςιμα δωρεάν εργαλεία, ϊςτε να απαςχολοφν
δθμιουργικά τα παιδιά τουσ για όςο χρόνο παραμείνουν ςτο ςπίτι. Η «επικοινωνία»
είναι όχι μόνο εφικτι αλλά και απόλυτα αναγκαία, τόςο ςτο επίπεδο τθσ απλισ
τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ και τα παιδιά, όςο και ςε πιο
επεξεργαςμζνο επίπεδο, όπωσ θ αποςτολι εκπαιδευτικοφ υλικοφ με ςφγχρονεσ
μεκόδουσ.


Προτείνεται, τα ςχολεία να ανοίξουν διαφλουσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ
και τα παιδιά με τθ χριςθ των ιςτοςελίδων των ςχολείων, ι του
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ι με όποιο άλλο μζςο εςείσ κεωρείτε ότι είναι
περιςςότερο αποτελεςματικό. Μια ενθμερωτικι και ςυμβουλευτικι
επιςτολι μζςω e‐mail από το Διευκυντι και τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ των
ςχολείων προσ τουσ γονείσ, κεωρϊ ότι είναι πολφ χριςιμθ.



Είναι ςθμαντικό να οργανϊςετε το blog του ςχολείου ωσ εργαλείο
επικοινωνίασ και ανάρτθςθσ των εργαςιϊν.



Ζτςι μζςα από τα blog των ςχολείων μπορείτε να αναρτάτε εκπαιδευτικό
υλικό και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ για τα παιδιά τθσ τάξθσ ςασ,
ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ.



Μπορείτε επίςθσ να εμπνεφςετε τα παιδιά να δθμιουργιςουν το δικό τουσ
παραμφκι με κζμα που αυτά κα επιλζξουν, ι που εςείσ κα προτείνετε και να
το αναρτιςετε ςτο blog τθσ τάξθσ ςασ, ωσ εργαλείο επικοινωνίασ (για
μακθτζσ νθπιαγωγείου και δθμοτικοφ).



Να παροτρφνετε τα παιδιά να φωτογραφίςουν το φυςικό ι το αςτικό τουσ
περιβάλλον, βγαίνοντασ ςτο μπαλκόνι του ςπιτιοφ τουσ, να ςασ το ςτείλουν
και να το αναρτιςετε ςτο blog του ςχολείου ςασ, ϊςτε να διαχζεται προσ
όλουσ και να δθμιουργεί τθν αίςκθςθ τθσ κοινότθτασ τθσ τάξθσ ςασ.



Προτείνουμε επίςθσ τθν επικοινωνία με τουσ Συλλόγουσ Γονζων και
Κθδεμόνων των ςχολείων και ενθμζρωςι τουσ για τα νζα δεδομζνα.



Σε όλα τα παραπάνω κα μποροφςαν να βοθκιςουν και οι ΕΔΕΑΥ του κάκε
ςχολείου ςυμβάλλοντασ και οι ςυνάδελφοι ςτθν εκάςτοτε ιςτοςελίδα
ςχολείου εμβζλειάσ τουσ.

Ενδεικτικά μπορείτε επίςθσ να προτείνετε ςτουσ γονείσ:
1. Το ψηφιακό αποθετήριο του «Φωτόδενδρου» http://photodentro.edu.gr για τα
δθμοτικά ςχολεία, αλλά και για τθν προςχολικι εκπαίδευςθ και πιο ςυγκεκριμζνα:
Αποκετιριο Μακθςιακϊν Αντικειμζνων: http://photodentro.edu.gr/lor
Αποκετιριο Εκπαιδευτικϊν Βίντεο: http://photodentro.edu.gr/video
2. Τη ςελίδα του Μικροφ Αναγνϊςτηwww.mikrosanagnostis.gr
3. Την ιςτοςελίδα Helpposthttps://www.helppost.gr/…/paidika-paramithia-istoriesonli…/

Συνάδελφοι κα πρζπει να οργανϊςουμε τθν ενδοςχολικι μασ επικοινωνία
ςτζρεα και αποτελεςματικά ςτισ ζκτακτεσ αυτζσ ςυνκικεσ για όλα τα δφςκολα που
ίςωσ προκφψουν, μζςω αςφγχρονων και ςφγχρονων ςυςτθμάτων εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ. Οι εμπειρίεσ όλων είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ, κακϊσ ηοφμε
εκπαιδευτικζσ καταςτάςεισ πρωτόγνωρεσ και δυςτυχϊσ ίςωσ ςυνεχίςουμε να ηοφμε
για απρόβλεπτο χρονικό διάςτθμα.
Παραμείνετε αιςιόδοξοι με πνευματικι και ςωματικι υγεία, τθρϊντασ τισ οδθγίεσ
του ΕΟΔΥ για τθν πρόλθψθ τθσ διαςποράσ του κοροναïοφ.

Η Διεπιςτημονική Ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιϊτιδασ

