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Αγαπθτζσ ςυναδζλφιςςεσ, αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
από τισ 18 Νοεμβρίου, ςφμφωνα με τα παραπάνω ςχετικά ζγγραφα, όλεσ πλζον οι ςχολικζσ
μονάδεσ Προςχολικισ, Δθμοτικισ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με εξαίρεςθ τισ
χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων, κα λειτουργιςουν
με εξ’ αποςτάςεωσ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ. Η υλοποίθςθ ενόσ τόςο μεγάλου εγχειριματοσ,
ςτισ πρωτόγνωρεσ αυτζσ ςυνκικεσ, είναι ςίγουρο ότι δθμιουργεί πολλά ερωτιματα. Για το
λόγο αυτό, κα ικελα να μοιραςτϊ μαηί ςασ οριςμζνεσ ςκζψεισ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να
είναι και χρθςτικζσ προτάςεισ που κα επιχειροφςαν να δϊςουν απαντιςεισ ςτα ερωτιματά
ςασ. Οι προτάςεισ αυτζσ αφοροφν τθ λειτουργία των τμθμάτων τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ
(Π) και των τμθμάτων ζνταξθσ (ΣΕ) ςτθν εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ.
ασ κυμίηω ότι ο βαςικόσ μασ ρόλοσ, ωσ εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ και ενταξιακισ
εκπαίδευςθσ, είναι θ όςο το δυνατόν «περιςςότερθ» ςυμπερίλθψθ και ςυνεκπαίδευςθ των
μακθτϊν που υποςτθρίηουμε με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ των τάξεων που φοιτοφν, ςε

επίπεδο μακθςιακό και κοινωνικό. Αυτό ςθμαίνει, ότι κα πρζπει να αξιοποιιςουμε κάκε
διδακτικό τρόπο και μζςο, ϊςτε οι μακθτζσ μασ να απολαφςουν το αγακό τθσ εκπαίδευςθσ,
όπωσ ακριβϊσ και οι υπόλοιποι ςυμμακθτζσ τουσ, χωρίσ διακρίςεισ, περιοριςμοφσ ι
ετικζτεσ. τθν προκείμενθ περίπτωςθ και όςο χρονικό διάςτθμα χρειαςτεί, είμαςτε
υποχρεωμζνοι να λειτουργιςουμε εξ’ αποςτάςεωσ, λόγω των μζτρων προςταςίασ των
πολιτϊν που ζλαβε θ πολιτεία για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ όλων μασ.
Ζτςι λοιπόν γεννάται θ ανάγκθ εξοικείωςισ μασ με τισ κάκε είδουσ μθχανζσ που
εξυπθρετοφν το ςκοπό αυτό, αλλά και θ ανάγκθ ακόμθ μεγαλφτερθσ ςυνεργαςίασ όλων
μασ, ϊςτε μπορζςουμε να πετφχουμε το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα για τον κάκε
μακθτι μασ ξεχωριςτά. Και επειδι ο κάκε μακθτισ είναι μια ξεχωριςτι οντότθτα, με
ξεχωριςτζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ, πόςο μάλλον οι μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ που υποςτθρίηονται από εςάσ, κα ςασ πρότεινα να επιλζξετε τον τρόπο
λειτουργίασ ςασ λαμβάνοντασ υπόψθ κυρίωσ τρεισ παραμζτρουσ, από τισ πολλζσ που
ςυντελοφν ςτθν αποδοτικι διδαςκαλία: α) τον τρόπο, δθλαδι το μζςο που κα
χρθςιμοποιιςετε, β) τον εκπαιδευτικό ςτόχο που ζχετε κζςει για το παιδί και γ) τα υλικά
που κα χρθςιμοποιιςετε.
Ωσ τρόπο, ωσ μζςον δθλαδι, κα ςασ πρότεινα να αξιοποιιςετε, όςο το δυνατόν
περιςςότερο, τθ ςφγχρονθ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, όπωσ προτείνεται και από το
ΤΠΑΙΘ, ενϊ παράλλθλα, ςυμπλθρωματικά, κα μποροφςατε να χρθςιμοποιιςετε τθν
αςφγχρονθ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μζςα από τισ θλεκτρονικζσ τάξεισ ςασ. Οι
εκπαιδευτικοί ςτόχοι μπορεί να είναι ίδιοι με αυτοφσ των υπολοίπων παιδιϊν ι
διαφορετικοί, ενϊ τα υλικά, τζλοσ, μπορεί να είναι επίςθσ ίδια ι διαφορετικά.
Ανάλογα με το παιδί που υποςτθρίηετε, κα μποροφςατε να ζχετε, πολφ γενικά, τισ εξισ 6
περιπτϊςεισ διδαςκαλίασ:
Προτάςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ
Μζςον

Σφγχρονη εξ’
αποςτάςεωσ εκπαίδευςη
(ομαδικά ή και ατομικά)
Αςφγχρονη εξ’
αποςτάςεωσ εκπαίδευςη
e-me / e-class

Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ / υλικά
διαφορετικόσ
ίδιοσ ςτόχοσ /
ίδιοσ ςτόχοσ /
ςτόχοσ από αυτόν
ίδια υλικά
διαφορετικά υλικά
των άλλων
παιδιών
Α

Β

Γ

Δ

Ε

τ

Περίπτωςθ Α: ο μακθτισ που υποςτθρίηετε βρίςκεται με τον εκπαιδευτικό τθσ παράλλθλθσ
ςτιριξθσ/ τμιματοσ ζνταξθσ ςτθν εικονικι τάξθ του εκπαιδευτικοφ τθσ γενικισ αγωγισ μαηί
με τουσ ςυμμακθτζσ του (ςφγχρονη – ίδιοι ςτόχοι).
Περίπτωςθ Β: ο μακθτισ που υποςτθρίηετε βρίςκεται με τον εκπαιδευτικό τθσ παράλλθλθσ
ςτιριξθσ/ τμιματοσ ζνταξθσ ςτθν εικονικι τάξθ του εκπαιδευτικοφ τθσ γενικισ αγωγισ,

μαηί με τουσ ςυμμακθτζσ του. Μετά από λίγθ ϊρα, ο εκπαιδευτικόσ τθσ γενικισ αγωγισ
αποδεςμεφει τον εκπαιδευτικό τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ / τμιματοσ ζνταξθσ με τον μακθτι
που υποςτθρίηει, οι οποίοι κάνουν παράλλθλθ τθλεδιάςκεψθ μζςω Breakout ςε
διαφορετικό εικονικό δωμάτιο. Σθ δυνατότθτα αυτι μασ τθ δίνει θ νεότερθ ζκδοςθ τθσ
πλατφόρμασ Webex meeting, (για ςυνοπτικζσ οδθγίεσ1). τον ξεχωριςτό αυτό χϊρο, ο
εκπαιδευτικόσ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ/ τμιματοσ ζνταξθσ διδάςκει το νζο αντικείμενο με
τα ίδια ι με διαφορετικά υλικά. τθ ςυνζχεια, ο εκπαιδευτικόσ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ /
τμιματοσ ζνταξθσ και ο μακθτισ που υποςτθρίηει επιςτρζφουν ςτθν ολομζλεια μετά από
10-15 λεπτά ι επιςτρζφουν ςτθν ολομζλεια όταν κρίνουν ότι ολοκλιρωςαν τον
εκπαιδευτικό τουσ ςτόχο. Σο πλεονζκτθμα ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι ότι το παιδί για
μεγάλο χρονικό διάςτθμα είναι μαηί με τουσ ςυμμακθτζσ του και επιςτρζφοντασ τοφ
δίνεται θ ευκαιρία να ςυμμετζχει ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ (ςφγχρονη ομαδικά ή/και
ατομικά – ίδιοι ςτόχοι – διαφορετικά ή /και ίδια μζςα - διαφοροποιημζνη διδαςκαλία).
Περίπτωςθ Γ: ο μακθτισ μπαίνει ςτο εικονικι τάξθ του εκπαιδευτικοφ τθσ παράλλθλθσ
ςτιριξθσ/ τμιματοσ ζνταξθσ και διδάςκεται ατομικά φλθ που αντιςτοιχεί ςτισ ανάγκεσ και
ςτο επίπεδό του. Πρόκειται δθλαδι για τθν περίπτωςθ που τα παιδιά διδάςκονται
διαφορετικι φλθ από τα άλλα παιδιά. τθν περίπτωςθ όμωσ αυτι δεν είναι απαγορευτικό
να μπαίνουν μερικζσ φορζσ και ςτθν εικονικι τάξθ του εκπαιδευτικοφ τθσ γενικισ αγωγισ,
ςφγχρονα, ϊςτε να ζχουν επαφι με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ (ςφγχρονη – διαφορετικοί
ςτόχοι-διαφορετικά μζςα – ατομικά ή ςε μικρζσ ομάδεσ).
Περιπτϊςεισ Δ, Ε και Στ: ο μακθτισ υποςτθρίηεται αςφγχρονα, επικουρικά, με υλικό που
είναι ανάλογο με τον εκπαιδευτικό ςτόχο που τζκθκε για το κάκε παιδί ξεχωριςτά
(αςφγχρονη - ίδια ή διαφορετικά μζςα – ίδιοι ή διαφορετικοί ςτόχοι – υλικό
διαφοροποιημζνησ διδαςκαλίασ).
Σζλοσ, αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να αναφερκϊ και ςε μια τζταρτθ παράμετρο, θ οποία κα
μποροφςε να κρίνει και τθν επιλογι ςασ για ςφγχρονθ, αςφγχρονθ, ομαδικι ι
εξατομικευμζνθ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Κατά τθ ςφγχρονθ εξ’ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ, εάν ζχετε κάποιο παιδί που όντασ μπροςτά ςτθν οκόνθ κινδυνεφει να εκτεθεί
ςτα «μάτια» των ςυμμακθτϊν του και γενικότερα του ακροατθρίου ςασ, για διάφορουσ
λόγουσ, κα ςασ πρότεινα μετά από ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ και το ςφλλογο διδαςκόντων
να εργαςτείτε με αυτό το παιδί ατομικά ι αςφγχρονα.

Ο ςυντονιςτισ εκπαιδευτικοφ ζργου
Ειδικισ αγωγισ και ενταξιακισ εκπαίδευςθσ
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