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H κοινωνική απόσταση, που βιώνουμε στο πλαίσιο της μάχης 

εναντίον της διασποράς του κορωνοϊού έχει οδηγήσει στην αναστολή 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων και στην ξαφνική διακοπή της 

μαθησιακής διαδικασίας για χιλιάδες μαθητές.  

Η απότομη μετάβαση από τη δια ζώσης στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση έρχεται ως μοναδική λύση και γονείς, εκπαιδευτικοί και 

μαθητές καλούνται να βιώσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, που κανείς 

δεν γνωρίζει τη διάρκειά της. 

Ένα μέρος του μαθητικού πληθυσμού έχει περιορισμένη 

πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν έχει 

διδάξει ή διδαχθεί ένα online μάθημα ποτέ πριν και δεν έχει αρκετό χρόνο 

για να προετοιμαστεί για αυτό, ενώ πολλοί από τους γονείς δεν 

διαθέτουν  την απαιτούμενη κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες.  Η αλήθεια 

όμως είναι ότι στην παρούσα φάση, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ (2020), η εξ 

αποστάσεως διδασκαλία δεν στοχεύει να υποκαταστήσει τη δια ζώσης 

εκπαίδευση, αλλά να διατηρήσει στενή την επαφή των μαθητών με τους 

εκπαιδευτικούς και το σχολείο. 

Η κοινωνική απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών, δεν 

συνιστά και συναισθηματική απόσταση. Η ψυχική υγεία των μαθητών 

και των οικογενειών τους είναι πρωταρχικό μέλημα όλης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και όλες οι υπάρχουσες δομές ψυχολογικής 

και συμβουλευτικής υποστήριξης είναι καλό να αξιοποιηθούν. Οι ΕΔΕΑΥ 

των σχολείων και τα ΚΕΣΥ εξακολουθούν να λειτουργούν, οι 

υποστηρικτικές υπηρεσίες των οποίων είναι διαθέσιμες σε γονείς, 

μαθητές και εκπαιδευτικούς.    

Οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους είναι αποφασισμένοι να 

σταθούν στο πλευρό των μαθητών τους. Αν και δύνανται να έχουν 

πρόσβαση σε οδηγούς χρήσης ψηφιακών μέσων και καλών πρακτικών 

που είναι διαθέσιμες για την ηλεκτρονική μάθηση, δηλαδή τα 

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books),  το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

(Φωτόδεντρο), τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος» 

(ΥΠΑΙΘ, 2020) και το Υλικό για εκπαίδευση και επιμόρφωση από 

http://ebooks.edu.gr/new/
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απόσταση (ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, 2020) οι προτεινόμενες στρατηγικές 

για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος είναι λίγες. Στην 

πραγματικότητα, υπό τις παρούσες συνθήκες κάθε σχολείο, θα πρέπει 

να διαχειριστεί την κατάσταση μοναδικά, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ψηφιακές δυνατότητες που διαθέτει, τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς του. 

Πρωταρχικός στόχος καθίσταται η επικοινωνία με κάθε μαθητή, 

ανεξάρτητα με την πρόσβαση ή όχι στο διαδίκτυο. Κάποια σχολεία έχουν 

ήδη βρει τους τρόπους να το πραγματώσουν αυτό, όπως σύγχρονη και 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αποστολή υλικού στο σπίτι ή 

τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, οι πρακτικές που θα 

ακολουθηθούν πρέπει να συμβαδίζουν με τις οδηγίες που εκδίδει ο 

ΕΟΔΥ για λόγους προσωπικής και συλλογικής προστασίας.   

Οι Λιοναράκης, Μανούσου & Χαρτοφύλακα (2020), 

μεταφέροντας την εμπειρία τους από το ΕΑΠ, στην υφιστάμενη φάση 

έκτακτης ανάγκης προτείνουν στους εκπαιδευτικούς τη χρησιμοποίηση 

του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, ακόμη και στην περίπτωση που 

δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Οι ίδιοι μελετητές επισημαίνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα καλύψουν τυχόν αδυναμίες με τη διαδικτυακή τους 

παρουσία, απαντώντας σε ερωτήσεις, διευκρινίζοντας δύσκολα σημεία, 

ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευόμενους να συνεχίσουν.  

Ως προς την επιλογή του εξ αποστάσεως υλικού, συνοψίζουν 

τα βασικά του χαρακτηριστικά ακολούθως: σαφή στοχοθεσία, 

κατάλληλη κατάτμηση της ύλης, πολλές σύντομες δραστηριότητες και 

ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης με την κατάλληλη ανατροφοδότηση, 

αξιοποίηση απλών ελκυστικών εικόνων, σχημάτων, βίντεο και 

προσεκτικά επιλεγμένες προτάσεις για περαιτέρω μελέτη (Λιοναράκης, 

Μανούσου & Χαρτοφύλακα, 2020). 

 

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (2020), απευθυνόμενη στους 

εκπαιδευτικούς παρέχει τις παρακάτω πρακτικές συμβουλές, 
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προκειμένου να ομαλοποιήσουν τη μετάβαση στην πιεστική 

πραγματικότητα της ψηφιακής τάξης: 

▪ Να είναι επιεικείς με τους εαυτούς τους, τους 

συναδέλφους, το διοικητικό προσωπικό, αλλά και 

τους μαθητές/φοιτητές, καθώς ΟΛΟΙ είναι υπό πίεση, 

ακόμη και όσοι δείχνουν πιο συγκροτημένοι και 

ψύχραιμοι.  

▪ Όσες/οι έχουν εμπειρία στις νέες τεχνολογίες ή σε 

παιδαγωγικές μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 

που μπορούν να βοηθήσουν στην επιχειρούμενη 

μετάβαση, ας μοιραστούν με τους/τις συναδέλφους 

τους μερικές χρήσιμες οδηγίες, χωρίς να περιμένουν 

πρώτα να ερωτηθούν. Σε ασαφείς καταστάσεις, δε 

γνωρίζουμε καν τι ερωτήσεις χρειάζεται να θέσουμε. 

▪ Με τη διαδικτυακή εκπαίδευση δεν μπορούμε να 

υποκαταστήσουμε την αίθουσα διδασκαλίας και δεν 

χρειάζεται να στοχεύουμε σε αυτό το πρότυπο. Η 

μετάβαση της διδασκαλίας ενός μαθήματος σε ένα 

μοντέλο εξ αποστάσεως μάθησης σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα αποκλείει τη δυνατότητα αριστείας. Ας 

αντικαταστήσουμε τις υψηλές προσδοκίες απόδοσης 

(της δικής μας και των μαθητών/φοιτητών μας) με 

ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους. 

▪ Σε πρώτη φάση, ο σημαντικότερος στόχος δεν είναι 

μαθησιακός. Το σημαντικότερο είναι να βοηθήσουμε 

τους μαθητές/φοιτητές μας να ανακτήσουν ένα αίσθημα 

ομαλότητας. Να τους βοηθήσουμε να βάλουν ένα 

πρόγραμμα στην καθημερινότητά τους και να 

οργανώσουν το χρόνο τους γύρω από τα μαθησιακά  

τους καθήκοντα, αντί να τον αφιερώνουν κατά κύριο 

λόγο στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. 



▪ Ας βοηθήσουμε τους μαθητές βήμα βήμα να 

αισθανθούν άνετα με τον νέο τρόπο διδασκαλίας. 

Στην αρχή ας κάνουμε λιγότερες ή πιο απλές 

αναθέσεις εργασιών. Ας τους δώσουμε τον χρόνο να 

εξοικειωθούν με τη χρήση και λειτουργία της 

πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τότε, 

μπορούμε να τους ζητήσουμε κάτι παραπάνω. 

▪ Ως προς τους μαθησιακούς στόχους, ας βάλουμε 

προτεραιότητες τι χρειάζεται πραγματικά να μάθουν ή 

να κάνουν οι μαθητές/φοιτητές στον επόμενο μήνα. 

Αυτό είναι δύσκολο, αλλά θα μας βοηθήσει να 

επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας σε 

ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους. 

▪ Ας ανακοινώσουμε στους μαθητές/φοιτητές ποιες 

είναι οι ώρες συνεργασίας μας και πώς μπορούν να 

επικοινωνούν μαζί μας (Skype, email, πλατφόρμα ή 

άλλο μέσο). Ας τους ενθαρρύνουμε να επικοινωνούν 

μαζί μας για οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να 

αντιμετωπίζουν. 

▪ Ας τους ενθαρρύνουμε ακόμα να χρησιμοποιούν 

τους χώρους σύντομης συζήτησης (chat rooms) για 

να θέτουν ερωτήσεις, να εκφράζουν τη γνώμη τους ή 

να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μαζί μας. Έτσι, θα 

δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκφραστούν, ακόμη 

και σε όσους είναι πιο διστακτικοί. Μπορούμε να 

συζητήσουμε τα σχόλιά τους και να μάθουμε από 

αυτά. 

▪ Ας κρατήσουμε τον δίαυλο επικοινωνίας ανοικτό και 

με τους γονείς των μαθητών. Μεγάλο μέρος της 

επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού βασίζεται στη δική 

τους συνεργασία. Ας μη τη θεωρούμε δεδομένη: οι 

γονείς από την πλευρά τους έχουν να διαχειριστούν 



αρκετές δυσκολίες στην οργάνωση της οικογενειακής 

ζωής, ενώ πολλές φορές εκτός απ’ τον μαθητή μας 

έχουν κι άλλα παιδιά που πρέπει να στηρίξουν, όχι 

μόνο μαθησιακά, αλλά και ψυχολογικά ». 

 

   Σύμφωνα με την Unesco (2020), περίπου 63 εκατομμύρια 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά τον 

κόσμο επηρεάζονται από το κλείσιμο σχολείων σε 165 χώρες λόγω της 

πανδημίας του Covid-19 και για διαφορετικούς λόγους τελούν υπό 

κατάσταση έντονου στρες.  

Η SAMHSA (2014) προτείνει τις ακόλουθες στρατηγικές 

ανακούφισης και διαχείρισης του άγχους που προκαλείται σε περιόδους 

επιδημιών: 

▪ Μείνετε ενημερωμένοι, αλλά προσπαθήστε να εστιάσετε σε 

πράγματα στη ζωή σας που πάνε καλά και που μπορείτε να 

ελέγξετε. 

▪ Φροντίστε την υγεία σας (υγιεινή διατροφή, καλός ύπνος, 

σωματική άσκηση, περιορισμός καφεΐνης, αλκοόλ, καπνίσματος). 

▪ Ανακαλύψτε πρακτικούς τρόπους χαλάρωσης, όπως συζήτηση 

με αγαπημένα πρόσωπα, διάβασμα, μουσική, ταινίες, σωματική 

άσκηση. 

▪ Αναγνωρίστε τις προειδοποιητικές ενδείξεις άγχους (π.χ. δυσκολίες 

στον ύπνο, κατάχρηση αλκοόλ, αποφυγή επικοινωνίας με άλλα 

άτομα κλπ). 

▪ Αναγνωρίστε ότι  τα συναισθήματα έντονης πίεσης, κατάθλιψης ή 

θυμού είναι συνηθισμένα μετά από ένα γεγονός, όπως ένα 

ξέσπασμα μολυσματικής νόσου, ακόμα και όταν δεν σας απειλεί 

άμεσα. 

▪ Μοιραστείτε τα συναισθήματά σας, με άλλα άτομα. 

▪ Αφιερώστε χρόνο για να ανανεώσετε το πνεύμα σας, μέσω 

διαλογισμού, προσευχής ή βοηθώντας τους άλλους. 

 



Για αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, κανένας μας στην 

πραγματικότητα δεν ήταν προετοιμασμένος. Ανέκαθεν τα πιο ισχυρά 

κίνητρα για την παραγωγή εκπαιδευτικού έργου ήταν άυλα και μη 

μετρήσιμα και αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν. Στις δύσκολες αυτές 

συνθήκες η προσφορά του εκπαιδευτικού στο κοινωνικό σύνολο είναι 

πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς και ο ρόλος του όχι απλώς ως ένα 

εργαλείο μετάδοσης της γνώσης, αλλά ως έναν επιστήμονα που επιτελεί 

πολλαπλούς ρόλους προσαρμοζόμενος κάθε φορά στις συνθήκες. Η 

εκπαιδευτική κοινότητα έχει αποδείξει και στην πρόσφατη ιστορία της την 

δυναμικότητά της και την ικανότητα της να εκπληρώνει το έργο της σε 

εξαιρετικά αντίξοες συγκυρίες και αναμφίβολα θα τα καταφέρει και πάλι! 
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