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Θέμα: «Προτάσεις για την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική επικοινωνία στην Προσχολική 
Εκπαίδευση» 

 

Στις δύσκολες και πολύ κρίσιμες ημέρες που ζούμε, λόγω της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού σε 
ολόκληρο τον πλανήτη, ευχόμαστε πάνω από όλα να είστε υγιείς, αισιόδοξες/οι και δυνατές/οι 
τόσο εσείς όσο και οι οικογένειές σας και να έχετε αρκετή ψυχική δύναμη για να στηρίξετε και 
τους μαθητές σας.  

Σε συνέχεια του  με αριθμ. πρωτ.: Φ8/38091/Δ4/16-03-2020 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, σας καλούμε να 
ενεργοποιήσετε τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και μεταξύ εκπαιδευτικών και, δια 
των γονέων/κηδεμόνων, με τους/τις  μαθητές/μαθήτριες. 

Σημειώνουμε ότι, στις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τον προγραμματισμό και την 
ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα και με 
ακρίβεια οι εκπαιδευτικές βαθμίδες τις οποίες αφορά, η Προσχολική Εκπαίδευση 
δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον προς το παρόν. Ωστόσο, με βάση το παραπάνω έγγραφο, 
καλούμαστε όλοι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, να χρησιμοποιήσουμε όποιον τρόπο, μέσα 
και εργαλεία κρίνουμε πρόσφορα, ώστε να  επιτύχουμε τον παραπάνω στόχο.  

Όσο αφορά τις δικές σας ενέργειες, σας προτείνουμε κάθε σχολική μονάδα, αυτόνομα, να 
επιλέξει τη μορφή με την οποία θα  συνεχίσει να προσφέρει τις εκπαιδευτικές της υπηρεσίες, τη 
συχνότητα και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της, καθώς κάθε περίπτωση είναι 
διαφορετική. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν αυξημένες δεξιότητες στις ΤΠΕ σε σχέση με 
άλλους/άλλες, άλλοι έχουν  εξοπλισμό και άλλοι όχι, κάποιοι έχουν εδώ και πολύ καιρό 
ενσωματώσει στη δουλειά τους τη χρήση των ΤΠΕ και άλλοι μόλις αρχίζουν να πειραματίζονται, 
άλλοι έχουν ήδη ενταχθεί σε δίκτυα (e-twinning), κτλ. Αντίστοιχα, τα ίδια ισχύουν και για τις 
οικογένειες.  Μόνο εσείς, λοιπόν, που γνωρίζετε όλες τις παραμέτρους του σχολείου σας και, 
πρώτα απ’ όλα, τους/τις  μικρούς/μικρές σας μαθητές/μαθήτριες  και τις οικογένειές τους θα  
αποφασίσετε τι και πώς θα το κάνετε.  

Προτείνουμε στους Συλλόγους Διδασκόντων να ερευνήσουν τις όποιες δυνατότητες έχουν στην εξ 
αποστάσεως επικοινωνία με τους γονείς και τα παιδιά των τάξεών τους.  Κάθε εκπαιδευτικός 
καλείται να βρει τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά της τάξης του και να τους αξιοποιήσει. Κατά 
τη γνώμη μας δυο είναι τα βασικά εργαλεία: τα e-mails των γονέων/κηδεμόνων και το blog 
του σχολείου, εφόσον υπάρχει. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και οι σχολικές ιστοσελίδες 
μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με τους 
γονείς και τους μαθητές, καθώς και για να γίνει η προώθηση του όποιου εκπαιδευτικού υλικού 
επιλέξετε να τους αποστείλετε. Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε θα πρέπει, για ευνόητους λόγους, 
να εξασφαλίσετε τη συνεργασία και τη διαμεσολάβηση των γονέων των μικρών μαθητών μας. 
Σας τονίζουμε την υποχρέωση όλων μας να τηρήσουμε αυστηρά την αρχή των προσωπικών 
δεδομένων και να επιλέξουμε τρόπους επικοινωνίας που δεν εκθέτουν σε κοινή θέα τα στοιχεία 
των επικοινωνούντων.  

Ειδικότερα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής επικοινωνίας προτείνεται η 
παρακάτω διαδικασία: 
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1. Ενημέρωση των γονέων ως πρώτο παιδαγωγικό βήμα. Μια ενημερωτική και συμβουλευτική 
επιστολή μέσω e-mail από την/τον Προϊσταμένη/ο προς τους γονείς είναι πολύ σημαντική. 

2. Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού με προτάσεις, ιδέες, δράσεις. Το ΥΠΑΙΘ με την εγκύκλιο 
Φ8/38091/Δ4/16-03-2020, η οποία επισυνάπτεται σε περίπτωση που δεν την έχετε λάβει, 
προτείνει μια σειρά εργαλείων, μαζί με σχετικές οδηγίες ως προς τη χρήση τους. 
Επισυνάπτεται επίσης ενδεικτικός κατάλογος με ορισμένα διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, 
ενώ μελλοντικά ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται και με άλλες προτάσεις.  

Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: 

✓ Επιλέγουν εκπαιδευτικό υλικό (ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους, το  
λειτουργικό τους επίπεδο, τις ανάγκες τους, τις οικογένειές τους) και  

✓ Προτείνουν το εκπαιδευτικό υλικό στους γονείς σταδιακά και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Συνιστάται η επικοινωνία αυτή να γίνεται δύο φορές (2) την εβδομάδα.  

Αυτό που χρειάζεται να έχετε υπόψη σας είναι ότι αφενός οι γονείς δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε 
μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τη γνώση ή τις δεξιότητες να χειριστούν το υλικό που θα τους 
στείλετε, αφετέρου δεν θέλουμε αυτή η προσπάθεια να τους δημιουργήσει περισσότερο άγχος. 
Σας συνιστούμε  επιπροσθέτως και για τους παραπάνω λόγους, να αποφύγετε την πρακτική της 
αποστολής έτοιμων φύλλων εργασίας, ιδιαίτερα από το διαδίκτυο, καθώς δεν εξυπηρετούνται με 
αυτόν τον τρόπο οι στόχοι του όλου εγχειρήματος. 

Στόχοι μας είναι 

✓ Να διατηρήσουμε οι εκπαιδευτικοί την επαφή μας με την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και 
την διαπροσωπική και υπηρεσιακή επαφή μας, τη διατήρηση και ενδυνάμωση των 
συνεργατικών μας  σχέσεων στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.   

✓ Να κρατήσουμε επικοινωνία με την οικογένεια και τα παιδιά, ώστε να διατηρείται η επαφή 
των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία.   

✓ Να τους προσφέρουμε απλές, παιγνιώδεις και ευχάριστες ιδέες-δράσεις που θα  
ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, χωρίς να φορτίζουν με περιττό άγχος τα 
παιδιά και την οικογένεια. 

✓ Να προσφέρουμε δημιουργικές διεξόδους και συνθήκες κάποιας κανονικότητας στη δύσκολη 
πραγματικότητα του εγκλεισμού, χαρά και αισιοδοξία τόσο στα παιδιά, όσο και στους γονείς 
τους.  

✓ Να δώσουμε στους γονείς τη δυνατότητα να απασχολήσουν τα παιδιά τους  με 
δημιουργικούς και ευχάριστους τρόπους. 

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενες/οι των Νηπιαγωγείων να προωθήσουν το παρόν έγγραφο για 
την ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση. Για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας της ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ σας, παρακαλείστε να 
δώσετε έμφαση στον ενδοσχολικό συντονισμό των ενεργειών σας, την υιοθέτηση μιας, κατά το 
δυνατό, κοινής πορείας και τακτικής στην επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες,  την επιλογή 
του εκπαιδευτικού υλικού προς διάθεση και το ρυθμό αποστολής/ επικοινωνίας.  

Στην προσπάθεια αυτή, εμείς στεκόμαστε δίπλα σας και έχουμε όχι μόνο την υποχρέωση, αλλά 
και τη διάθεση να σας υποστηρίξουμε με υλικό, προτάσεις και ό,τι άλλο χρειαστεί. Για οτιδήποτε 
πιθανόν σας δυσκολεύει βρισκόμαστε στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε. Μπορείτε πάντα να 
στέλνετε e-mail στην υπηρεσιακή μας ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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ΣΕΕ ΠΕ60 Βασιλική Μιχαηλίδου 2syn60-at1@sch.gr 

ΣΕΕ ΠΕ60 Βαρβάρα Πρεβεζάνου  2syn60-at2@sch.gr  

Επίσης, πρόθεσή μας είναι το επόμενο διάστημα να οργανώσουμε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές 
συναντήσεις (με τηλεδιασκέψεις ή άλλο πρόσφορο μέσο) κατά ομάδες σχολείων, με σκοπό την 
παιδαγωγική υποστήριξη των σχολικών μονάδων στην όλη διαδικασία. Για το λόγο αυτό σας 
συνιστούμε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε καθημερινά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 
σχολικής μονάδας σας προκειμένου να ενημερώνεστε για κάθε εξέλιξη. 

Όλοι μαζί ας ενεργήσουμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές μας και την κοινωνία και 
ας συνδράμουμε όπως μπορούμε αυτήν την επικουρική υποστηρικτική εκπαιδευτική διαδικασία 
την προσαρμοσμένη στις ανάγκες που θέτει το ιδιόμορφο έκτακτο πλαίσιο στο οποίο ζούμε. 

 

ΟΙ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΠΕ60 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ 
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