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3 Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Υλικού 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους 

σκοπούς ταχύρρυθμου επιμορφωτικού προγράμματος με Επιστημονικά Υπεύθυνη την 

Πρυτάνισσα Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη και συγγραφείς: Φραγκίσκο Καλαβάση, 

Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναστάσιο Κοντάκο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δρ. Γιώργο Κρητικό, Μέλος 

Ε.Δ.Ι.Π., Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού αυτού ανήκουν στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  στους δημιουργούς τους. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το 

δικαίωμα αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης και οι δημιουργοί στα πλαίσια της 

υλοποίηση της ελευθερίας έρευνας και διδασκαλίας, έχουν το δικαίωμα ελεύθερης 

χρησιμοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Το 

παρόν υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (ID: 2290). 

Στο υλικό έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου άδεια  

 

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές   

σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ο διαμοιρασμός, η αντιγραφή και η αναδιανομή του 

υλικού, υπό τους ακόλουθους δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις: 

• Αναφορά του δημιουργού, ύπαρξη υπερσυνδέσμου για την άδεια χρήσης του 

υλικού και ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει 

• Μη  εμπορική χρήση 

• Μη παραγόμενα (στην περίπτωση τροποποιήσεων, προσθηκών και αλλαγών) 

Δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού έχουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες και 

συμμετέχουσες στο ταχύρρυθμό επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Σχολική 

Εκπαίδευση» για την ανάγκες της επιμόρφωσης τους.  

Κάθε αναφορά στο περιεχόμενο του κειμένου αυτού, πρέπει να συνοδεύεται με το σχετικό 

παράθεμα μέσα στο κείμενο και στο τέλος να αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφική 

αναφορά. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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4 Η Σχολική Μονάδα την επόμενη μέρα 

 Παιδαγωγική ευθύνη και τεχνολογική ετοιμότητα   

για εξ αποστάσεως εναλλακτικές-συνεκτικές δράσεις σε 

άτυπα και ψηφιακά περιβάλλοντα 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

Η πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας οδήγησε 191 χώρες στο προσωρινό κλείσιμο 
των σχολείων. Σε αυτό το δίμηνο δοκιμάστηκε η δυνατότητα των εκπαιδευτικών 
συστημάτων να διατηρήσουν την συνέχεια στην εκπαιδευτική δραστηριότητα 1,5 
δισεκατομμυρίου παιδιών που βρέθηκαν εκτός σχολείου ή μονάδας εκπαίδευσης.  

Επιστρατεύτηκαν οι νέες μορφές εκπαίδευσης, οι εξ αποστάσεως πρακτικές, οι ψηφιακές 
εφαρμογές και οι δικτυακές πλατφόρμες. Αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες, εκφράστηκαν 
αντιθέσεις, αναδείχθηκαν ή συγκαλύφθηκαν ελλείματα, προέκυψαν έκτακτες δυσκολίες 
και αναδύθηκαν νέες μορφές διακρίσεων, δυσκολιών ή/και αποκλεισμών.  

Οι συνθήκες των σπιτιών δεν είναι ασφαλώς συγκρίσιμες  με τις σχολικές συνθήκες, όσο 
κι αν οι τελευταίες πάντα παρουσιάζουν πελώριες αλλά ορατές ή τουλάχιστον 
καταγεγραμμένες από την ερευνητική ή/και την συνδικαλιστική οπτική διαφορές και 
διακρίσεις. Η αναγνώριση της ιδιαίτερης ποιότητας των διαφορών και διακρίσεων στις 
συνθήκες των σπιτιών και η ένταξη της ποικιλίας στην παιδαγωγική εποπτεία των Σχολικών 
Μονάδων αποτελεί διεθνώς πλέον εκπαιδευτική προτεραιότητα.   

Η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι επιστροφή στην προ διμήνου κατάσταση. Θα περιέχει 
και θα περιέχεται στην προβλέψιμη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα των εξωτερικών 
συνθηκών, οι οποίες εσωτερικεύονται με απρόβλεπτο τρόπο στην Σχολική Μονάδα. Το 
βιώσαμε με την οικονομική κρίση, με την προσφυγική κρίση, τώρα με την πανδημία, αύριο 
ίσως με άλλες εκδοχές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. 

Σε όλες τις περιπτώσεις καταγράφηκε η αδυναμία αλλά και η αναγκαιότητα να ενισχυθούν 
οι Σχολικές Μονάδες ώστε, λαμβάνοντας υπόψη στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής 
τους, να μπορούν να εντάσσουν λειτουργικά, εναλλακτικά και ευέλικτα τις ψηφιακές, 
δικτυακές και εξ αποστάσεως πρακτικές στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για την συνέχεια 
των διδασκαλιών, για την συνοχή των σχολικών κοινοτήτων, αλλά και για να εντάξουν στην 
εμβέλειά τους την παιδαγωγική εποπτεία των πρακτικών εκπαίδευσης στο σπίτι.  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου  να εκπονήσει 

το παρόν ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα τεχνολογικής εξοικείωσης και 

παιδαγωγικής πλαισίωσης των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη συνεκτικών σχεδίων εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας και ψηφιακής μάθησης. 
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Σκοπός του Προγράμματος είναι η Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και η 

κατάρτισή τους σε εναλλακτικές, εξ αποστάσεως και ψηφιακές δράσεις, ώστε να 

ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την παιδαγωγική ευθύνη των Σχολικών 

Μονάδων, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη συνοχή των 

σχολικών κοινοτήτων στις συνθήκες της επόμενης μέρας από την έκρηξη της πανδημίας. 

Στόχος μίας τέτοιας επιμόρφωσης είναι να πετύχουν οι Σχολικές Μονάδες, ως 

«μανθάνοντες οργανισμοί», την εξοικείωση και τη σύνδεση των εξ αποστάσεως, 

ψηφιακών και δικτυακών μορφών με την ενδοσχολική διδασκαλία-μάθηση, την 

επικοινωνία και την διακυβέρνηση. 

Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε λαμβάνουν υπόψη τις 

διαφορετικές καταστάσεις σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και τις διαφορετικές 

επιστημολογικές προϋποθέσεις κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού. 

Τα κίνητρα και οι αιτίες που οδηγούν σε έναν τέτοιο σχεδιασμό μπορούν να συνοψιστούν 

μέσα από τις ενδεχόμενες απαντήσεις στα παρακάτω κομβικά, για την κατανόηση του 

φαινομένου των επιμορφωτικών δράσεων σε καιρούς κρίσεων, ερωτήματα : 

 Γιατί όμως είναι τώρα επείγουσα  και ταχύρρυθμη μία τέτοια επιμόρφωση;  

 Γιατί ήταν από καιρό αναγκαία, αλλά οι συνθήκες την θέτουν με νέους όρους;  

 Τί είδους μηχανική ικανότητα αποκτήθηκε στην περίοδο της πανδημίας και των 

περιορισμών 

Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να διαχειριστεί μία  αντιφατική αλλά πολύτιμη 

εμπειρία  της έκτακτης περιόδου της πανδημίας ως δυναμικής πρόκλησης και κινήτρου  

αλλαγής: 

• Για τους/τις εκπαιδευτικούς 

• Για τους/τις μαθητές/τριες 

• Για τις οικογένειες 

• Για τις Σχολικές Μονάδες 

• Για τις νέες μεταξύ τους σχέσεις 

• Για τη συμπύκνωση του χρόνου αλλά και τη σύμπτυξη των διαδικασιών εισαγωγής 

της αλλαγής 
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Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω φαίνεται να διαμορφώνεται ένας νέος χάρτης των ικανών 

και αναγκαίων συνθηκών, προϋποθέσεων και διαδικασιών, προκειμένου, οι 

επιμορφωτικές δράσεις να θεωρηθούν αναγκαίες, ώριμες, επείγουσες, ανα-σχεδιαστικές, 

καινοτομικές και να σηματοδοτείται πολλαπλώς η μετάβαση σε μια νέα παιδαγωγική 

κατάσταση και πλαισίωση του σκοπού του παρόντος προγράμματος.  

Ο χάρτης αυτός έχει τα παρακάτω ορόσημα: 

 Το αβέβαιο υγειονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και οι συνέπειες για τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό της ΣΜ 

  Τη σύγχρονη αντίληψη για τη φυσιογνωμία και σκοπιμότητα των ΣΜ, οι οποίες θα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από την απαραίτητη οργανωσιακή επάρκεια ή 

πολυπλοκότητα στην οργάνωση και λειτουργία, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται 

στις νέες ανάγκες εντός ενός αβέβαιου εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος 

 Τη συνεπαγόμενη και προϊούσα «προβληματοποίηση» της μορφής και της 

εμβέλειας των Σχολικών Μονάδων εντός ενός τέτοιου δυναμικού πλαισίου 

 Ειδικότερα: την προβληματοποίηση του ισχύοντος μοντέλου σχολικής 

εκπαίδευσης και των επιμέρους ιδιοτήτων/συνθηκών/ρόλων που το συνθέτουν: 

 Τις/τους εκπαιδευτικούς 

 Τις μαθήτριες και τους μαθητές 

 Τις οικογένειες και τις κοινότητες 

 Τις Σχολικές Μονάδες που έχουν τη εκπαιδευτική λειτουργική αποστολή και 

την παιδαγωγική ευθύνη 

 Παράλληλα, τη νέα υβριδική μορφή συνύπαρξης/συνεργασίας με ενσωμάτωση 

των ψηφιακών δυνατοτήτων στις Σχολικές Μονάδες που προϋπήρχε τυπικά ή 

άτυπα, ανάλογα και με την εκάστοτε οργανωσιακή κουλτούρα τους και 

αντίστοιχα,  

 Την ψηφιακή ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της απαραίτητης ποικιλίας, 

πολυπλοκότητας και ευελιξίας  του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Σχολικών 

Μονάδων 
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Σε σχέση με τις παραπάνω προϋποθέσεις, του ιδιαίτερου οργανωσιακού, δηλαδή, 

κλίματος το οποίο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται, η Σχολική Μονάδα ετοιμάζεται να 

αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί την επόμενη μέρα. 

Οι όροι μίας τέτοιας διαχείρισης περιγράφονται στη βάση της κοινωνικής ευαισθησίας και 

της παιδαγωγικής ευθύνης σε συνάρτηση με την  τεχνολογική ετοιμότητα, έτσι ώστε οι 

ΣΜ να είναι σε θέση να υποστηρίξουν εξ αποστάσεως εναλλακτικές δράσεις, που 

ανταποκρίνονται στις νέες και έκτακτες ανάγκες (συμπληρωματικά με την παράδοση μίας 

εκπαίδευσης βασισμένης στην δια ζώσης διδασκαλία με τους συναφείς χωρο-χρονικούς 

περιορισμούς).  

Προκειμένου να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν τέτοιου είδους δράσεις, ο/η 

εκπαιδευτικός, με την παιδαγωγική ευθύνη της Σχολικής Μονάδας ως δυναμικού 

συστήματος, συμβατού με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και τεχνολογικές δυνατότητες και 

ανταποκρινόμενος/η στις κοινωνικές προσδοκίες, οφείλει να είναι σε θέση: 

 να προβλέπει και να σχεδιάζει σε περιβάλλοντα αβεβαιότητας, την ανάπτυξη και τη 

διασύνδεση  εναλλακτικών τρόπων  και πολλαπλών τόπων διδασκαλίας και μάθησης. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται ο συνολικός μετασχηματισμός των ΣΜ:  

 με την ανάπτυξη της ποικιλίας της μορφής αλλά και του τρόπου της δράσης  

 μέσα και από την ψηφιακή ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ευελιξίας  του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Σχολικών Μονάδων,  

 σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας (προθέσεων, πόρων, δομών, 

τομέων, ρόλων, διαδικασιών, αποτελεσμάτων),  

 με σεβασμό στις οργανωσιακές τους ιδιαιτερότητες και στα δικαιώματα και στις 

δυνατότητες όλων των συντελεστών. 

 Η επόμενη μέρα 

Βρισκόμαστε ήδη σε μια περίοδο Κοινωνικά και Παιδαγωγικά Απρόοπτων Καταστάσεων 

και Προκλήσεων  

Το σχολικό περιβάλλον δέχεται συστηματικά την επιρροή και την πίεση  εξωτερικών 

συνθηκών (φαινόμενα και κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες), οι οποίες 
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εσωτερικεύονται ενσυνείδητα ή όχι από τη ΣΜ, στη βάση της δικής της πολυπλοκότητας, 

του δικού της επιπέδου σχολικής ανάπτυξης. Αυτές μπορεί να είναι: 

 Νέες πανδημίες ή κλιματολογικά και ατμοσφαιρικά φαινόμενα 

 Υγειονομικοί κίνδυνοι και προφυλάξεις 

 Αλλαγές αλλά και μεταβολές εργασιακών μορφών και συνθηκών 

 Ορισμός του νέου ρόλου της κατοικίας ευρύτερα ως χώρου εργασίας-εκπαίδευσης 

 Περιορισμοί τρόπων (δυνατότητων) μετακινήσεων και χωροχρονικής συνύπαρξης 

 Διαφοροποίηση νέων δομών και νέων ρόλων «σκιώδους εκπαίδευσης», θέσπιση 

νέων διαδικασιών με ανάπτυξη σχετικής αυτοτέλειας αξιολογικής πιστοποίησης 

σπουδών 

Σε αυτές τις συνθήκες,  η ΣΜ καλείται να αναπτύξει μία ευρεία γκάμα αντιδράσεων, σε 

σχέση με πρωτόγνωρα φαινόμενα, όπως: 

 Ενδεχόμενες απρόοπτες εκπαιδευτικές καταστάσεις ως απόρροια των εξωτερικών 

συνθηκών  

 Εναλλασσόμενες περίοδοι λειτουργίας (κλεισίματος-ανοίγματος) των σχολικών 

μονάδων 

 Εναλλασσόμενες ομάδες μαθητών/τριών σε σχολική-εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 Μετακινούμενοι χρόνοι εξετάσεων-διακοπών 

 Περιφερειοποίηση ζητημάτων σχολικού χρόνου και εξεταστικών διαδικασιών 

 Νέες ανταγωνιστικές συνεργασίες δημόσιας εκπαίδευσης και παγκόσμιας 

εκπαιδευτικής αγοράς 

Το αβέβαιο υγειονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και η διατήρηση του με πολλαπλές 

μορφές και εκφάνσεις δεν μπορούν παρά να έχουν συνέπειες για τον Εκπαιδευτικό 

Σχεδιασμό και να απαιτούν μια νέα μηχανική του. Η επόμενη μέρα απαιτεί, 

αναμφισβήτητα, ένα νέο επίπεδο επαγγελματικής αυτεπίγνωσης. 

Η ΣΜ, μεταξύ άλλων, καλείται, με οργανωσιακή επάρκεια, κοινωνική ευαισθησία και 

παιδαγωγική ευθύνη: 

 να διαχειριστεί ποικιλία τραυμάτων, ματαιώσεων και  βαθιών λειτουργικών αλλά 

και δομικών αλλαγών και 

  να προετοιμαστεί: 

• τεχνολογικά  
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• παιδαγωγικά και 

• οργανωσιακά 

 να διαγνώσει ή να υποθέσει έκτακτες καταστάσεις 

• με ήπιο αλλά αποδεικτικό παιδαγωγικό λόγο και  

• με έμφαση σε πρακτικές ανεκτικότητας και συνεργασίας 

 να αναπτύξει το διάλογο με όλη την κοινωνία αξιοποιώντας την τεχνολογία για τις 

ψηφιακές και δικτυακές εφαρμογές στη σχολική εκπαίδευση 

 να προβλέψει καταστάσεις, να σχεδιάσει στρατηγικές και προγράμματα και να 

εφαρμόσει δράσεις για την ανάπτυξη και τη διασύνδεση των εναλλακτικών 

τρόπων και των πολλαπλών τόπων διδασκαλίας, μάθησης και διακυβέρνησης 

Επομένως, περιγράφεται πλέον με ευκρίνεια, ένα μοντέλο ανάπτυξης των ΣΜ ως ολιστικής 

συστημικής διαδικασίας. Το πλαίσιο, οι εσωτερικές διεργασίες, οι δομές και οι ρόλοι, τα 

αποτελέσματα και η εικόνα της ΣΜ, θα μπορούσαν να αποτυπωθούν σχηματικά ως εξής: 

Εικόνα 1 Σχολική ανάπτυξη ως ολιστική συστημική διαδικασία 

 

 O Αντίκτυπος και η συνέχεια 

Η αντιφατική αλλά πολύτιμη εμπειρία  της έκτακτης περιόδου, οι ευκαιρίες ανάπτυξης και 

οι κίνδυνοι νέων αποκλεισμών, δημιουργούν,  στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας, σειρά 
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αναγκαίων και εν πολλοίς θετικών συνεπειών, ώστε με κοινωνική ευαισθησία, 

παιδαγωγική ευθύνη και αποτελεσματικό συντονισμό των Σχολικών Μονάδων σε 

συνθήκες αυτονομίας, να επιτραπεί η διαμόρφωση & εγγύηση ενός πλαισίου: 

 αποτελεσματικής εκπαιδευτικής συνεργασίας,   

 διασφαλισμένης εργασιακής ασφάλειας,  

 σύγχρονης παιδαγωγικής πλαισίωσης,  

 δημιουργικής διαχείρισης του χώρου και του χρόνου διδασκαλίας-μάθησης και 

διακυβέρνησης 

 στην κοινότητα των εκπαιδευτικών 

 στην κοινότητα των μαθητών/τριών 

 στη συνεργασία με τις οικογένειες σε ένα νέο συναινετικό χώρο  

 στη σχολική μονάδα στο σύνολό της 

Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρία  της έκτακτης περιόδου, σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας, 

επέτρεψε και εν μέρει επέβαλε: 

 Την συμπερίληψη στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και προβλέψεων μη γραμμικών 

εξελίξεων 

 Την καταγραφή και αποδοχή της ποικιλίας των φαινομένων, των διαφορετικών 

προσεγγίσεων και δυσκολιών 

 Τον αναστοχασμό,  ατομικά και συλλογικά, για εξεύρεση απαντήσεων σε κρίσιμα 

ερωτήματα 

 Την κατανόηση της συστημικής αλληλεξάρτησης των κοινωνικών επιλογών και 

δράσεων σε όλο το λειτουργικό φάσμα της κοινωνίας 

Η νέα αυτή συστημική κατανόηση της φυσιογνωμίας και της αποστολής της ΣΜ αφορά σε 

όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας της, όπως και τη δομική διασύνδεσή της με τα, 

καταρχάς, σημαντικά περιβάλλοντά της.  Συγκεκριμένα: 

Ι. Τους/τις Εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας 

Λαμβάνοντας υπόψη κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση εναλλακτικών μορφών εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας Ψηφιακής μάθησης και διακυβέρνησης, την ποικιλία των 

διαφορετικών: 

 Εμπειριών 
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 Στάσεων και αναπαραστάσεων 

 Δυνατοτήτων  

 Διαθεσιμοτήτων  

 Προσωπικών και Επαγγελματικών Εμποδίων 

Θέματα που αναδύονται σε αυτή τη συνάφεια, είναι π.χ.: 

 Η διατήρηση της ισορροπίας των χρόνων και ωραρίων εκπαίδευσης-διακοπών 

 Η ηθική της τεχνολογίας και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη μετάβαση 

σε ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπως και ηθική υποστήριξη όλων 

 Η τεχνική της πολυτροπικής ανάπτυξης ενός θέματος 

 Η ενσωμάτωση της  αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας με τους-τις μαθητές-τριες 

 Η βαρύτητα και η συμπληρωματικότητα των εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας 

ΙΙ. Τους μαθητές και τις μαθήτριες της Σχολικής Μονάδας, κατά την ένταξη και τη 

συμμετοχή σε: 

 Εξ αποστάσεως διδασκαλίες, 

 Διεργασίες Ψηφιακής μάθησης και 

 Συνεργασίες 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των διαφορετικών: 

 Εμπειριών - οικογενειακού περιβάλλοντος 

 Στάσεων και αναπαραστάσεων και των σχέσεων με το σχολείο και τους 

συμμαθητές/τριες 

 Δυνατοτήτων τεχνολογικής προσβασιμότητας 

 Διαθεσιμοτήτων λόγω και πολιτισμικών αλλά και μορφωτικών διαφορών  

 Προσωπικών και Οργανωσιακών Εμποδίων - δυσκολιών μάθησης 

Θέματα που αναδύονται υπό αυτή την οπτική π.χ.: 

 Η εξασφάλιση δυνατότητας και διατήρηση της ισορροπίας των χρόνων και 

ωραρίων χρήσης Η/Υ στην κατοικία 

 Η τεχνολογική και ηθική υποστήριξη  

 Η περίπτωση αξιοποίησης αποκλειστικής χρήσης έξυπνων τηλεφώνων 

 Η τεχνική της πολυτροπικής ανάπτυξης ενός θέματος 
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 Η ενσωμάτωση της  αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας με τους-τις εκπαιδευτικούς 

 Η διαφορετικότητα και η συμπληρωματικότητα των εναλλακτικών τρόπων 

μάθησης 

ΙΙΙ. Στις σχέσεις με τις οικογένειες, κατά την υποστήριξη και πλαισίωση των παιδιών σε: 

 Εξ αποστάσεως διδασκαλίες 

 Διεργασίες Ψηφιακής μάθησης 

 Νέες μορφές επικοινωνίας με τη ΣΜ 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των διαφορετικών:  

 Εμπειριών επαγγελματικής- προσωπικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών 

 Στάσεων και αναπαραστάσεων και των σχέσεων με το σχολείο, τον πολιτισμό και 

την αξία της επιστημονικής γνώσης 

 Δυνατοτήτων τεχνολογικής προσβασιμότητας  

 Διαθεσιμοτήτων, λόγω και πιθανών πολιτισμικών διαφορών, προσεγγίσεων του 

οικογενειακού καταμερισμού 

 Εμποδίων - οικονομικών, χωρικών, γνωστικών 

Θέματα που αναδύονται υπό αυτή την οπτική: 

 Η εξασφάλιση δυνατότητας και διατήρηση της ισορροπίας των χρόνων και 

ωραρίων χρήσης Η/Υ στην κατοικία 

 Η εκ νέου αναγνώριση του σύνθετου ρόλου και της λειτουργικής αξίας της ΣΜ για 

τη λειτουργία του συνόλου της κοινωνίας 

 Η διαφοροποίηση νέων δομών διευκόλυνσης της επικοινωνίας με το σχολείο 

 Η κατανόηση της αλληλεξάρτησης οικογένειας και ΣΜ 

 Η εκ νέου σαφής οριοθέτηση και διάκριση των λειτουργιών οικογένειας ΣΜ 

ΙV. Στην ανάπτυξη του προσωπικού και της διεύθυνσης των σχολικών μονάδων, κατά 

την υποστήριξη και σύνδεση των εκπαιδευτικών στόχων και τρόπων σχολικής 

εκπαίδευσης με: 

 εξ αποστάσεως διδασκαλίες και  

 διεργασίες Ψηφιακής μάθησης 

 διακυβέρνηση σε ψηφιακό περιβάλλον 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις Διαδικασίες Σχολικής Ανάπτυξης, την ποικιλία των διαφορετικών: 

 Εμπειριών εκπαιδευτικής-διοικητικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών 

 Στάσεων και αναπαραστάσεων και των σχέσεων της Σχολικής Μονάδας μεταξύ 

τους, αλλά και με τις οικογένειες 

 Βαθμών επίγνωσης των δυνατοτήτων τεχνολογικής προσβασιμότητας για όλον τον 

μαθητικό πληθυσμό και τους-τις εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας από τις 

κατοικίες τους ή/και εναλλακτικά από την Σχολική Μονάδα 

 Διαθεσιμοτήτων, λόγω και ηλικιακών διαφορών,  

 Εμποδίων- κοινωνικού-αστικού περιβάλλοντος, εικόνας του σχολείου, χώρων, 

εξοπλισμών, κ.λ.π. 

Θέματα που αναδύονται υπό αυτή την οπτική: 

 Η διαφοροποίηση νέων αρμοδιοτήτων με ποιοτικά χαρακτηριστικά, συμβατών με 

τις νέες προκλήσεις 

 Η υποστήριξη-συνεργασία με Δομές Δια βίου Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

 Η ευφυής διαχείριση αντιθέσεων-συγκρούσεων ως καταστατικών στοιχείων 

οργανωσιακής ευεξίας 

 Η αποδοχή της συμπληρωματικότητας και της σύνδεσης υβριδικών μορφών 

εκπαίδευσης. 

 Η πολλαπλότητα αξιολογικών δεικτών ποιότητας σε σχέση με όλα τα επίπεδα 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΣΜ 

 Η ανάπτυξη μιας νέας επαγγελματικής ταυτότητας 

 Η κοινωνική και πολιτική διαπραγμάτευση του νέου ρόλου 

 Συμπερασματικά 

Η ψηφιακή ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ευελιξίας  του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

των Σχολικών Μονάδων ως νέα κατάσταση οργανωσιακής ωριμότητας ή επάρκειας 

συνεπάγεται: 

 Την ενίσχυση της έννοιας της κοινότητας και της αίσθησης του ανήκειν στην 

Σχολική Μονάδα, αναπτύσσοντας νέες δομές, νέες διαδικασίες και ποιοτικά 

διαφοροποιημένους ρόλους που εγγυώνται –χωρίς να αμφισβητούν το ισχύον 
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εργασιακό πλαίσιο– μια διαρκή και επαρκή επικοινωνία και πέραν του 

συμβατικού χώρου, χρόνου και των αντίστοιχων πόρων, ρόλων και διαδικασιών.  

 Τη διεύρυνση για τη ΣΜ του ορίζοντα της δράσης της και της κομβικής θέσης που 

καταλαμβάνει στην προσπάθεια για μια επωφελή μετάβαση όλων στην ψηφιακή 

πραγματικότητα. 

Μέσα από: 

 Το σχεδιασμό εξ αποστάσεως διδασκαλιών 

 Το σχεδιασμό της ψηφιακής μάθησης 

 Τον παιδαγωγικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής σχέσης μέσα στην οικογένεια  

 Την ανάπτυξη ενός νέου υποδείγματος σχολικής ψηφιακής διακυβέρνησης και  

 Την υιοθέτηση νέων μορφών και θέσπιση καινοτόμων διαδικασιών σχολικής 

ανάπτυξης 

Ως παραδείγματα αυτής της διευρυμένης δράσης της ΣΜ, ενδεικτικά, θα μπορούσαν να 

αναφερθούν: 

 Η καθημερινή επικοινωνία με τους μαθητές και μαθήτριες και ανάπτυξη 

εργαλείων καταγραφής/άμεσης επεξεργασίας σκέψεων ή απαντήσεων σε 

συγκεκριμένα ερωτήματα 

 Η ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος εναλλακτικών μαθημάτων (εξ 

αποστάσεως) ή άλλων π.χ. εθελοντικών δράσεων (π.χ. κοινότητες μάθησης, κ.λ.π.) 

 Η ανάπτυξη και ανάρτηση ομιλιών, διαλέξεων μελών της ΣΜ ή προσκεκλημένων 

ομιλητών ή πρόταση σχετικών παραγωγών με την παιδαγωγική της ευθύνη, καθώς 

και ανάπτυξη φόρουμ συζητήσεων 

 Η σύνδεση με άλλες ψηφιακές κοινότητες για ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, 

διαδικασιών 

Με βάση τους παραπάνω άξονες, το παρόν  ταχύρρυθμο πρόγραμμα, προτείνει: 

 Την ανάπτυξη δέκα (10) συγκεκριμένων ενοτήτων με τις παιδαγωγικές και τεχνικές 

προδιαγραφές της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και της ψηφιακής μάθησης με 

στόχο: 

 Τη διατύπωση αναστοχασμών για την εμπειρία και την αναγκαιότητα 

μετάβασης σε μια νέα εποχή για το σχολείο, με νέες υποχρεώσεις και 
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ευκαιρίες, νέες ανισότητες και παλιές αντιθέσεις που περιπλέκονται με 

φαινόμενα και απρόβλεπτες αλλά ενδεχόμενες κοινωνικές αλλαγές. 

 Την ανάπτυξη ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων στην και 

από τη Σχολική Μονάδα σε καταστάσεις κρίσης, αξιοποιώντας άμεσα τους 

ήδη υπάρχοντες υλικούς, θεσμικούς και στελεχιακούς πόρους.  
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5 Εισαγωγικό Ερωτηματολόγιο Αναστοχασμού – 

Γνωριμίας  

Σύνδεση στη διεύθυνση:  https://forms.gle/oMhCVE6J8TmKoJF36 

Διάρκεια συμπλήρωσης 2-3 λεπτά 

Ανασκόπηση της σημερινής κατάστασης 

Συλλογικός αναστοχασμός 

  

https://forms.gle/oMhCVE6J8TmKoJF36
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