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2. 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: Παναγιώτη Σταμάτη, Αναπληρωτή Καθηγητή,  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελένη Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μαρία 

Κουρουτσίδου, Ε.ΔΙ.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/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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3. Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην «μετάβαση» από τη διαζώσης διδασκαλία στην 

εξ’αποστάσεως εκπαίδευση και τονίζει την επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας. 

Αναπτύσσεται ο ρόλος των γονέων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  και διατυπώνονται 

προτάσεις για την ομαλότερη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα 

παρουσιάζεται η διάσταση της κοινωνικής ανισότητας που βιώνουν οι οικογένειες με χαμηλό 

εισόδημα, οι οποίες δυσκολεύονται να βοηθήσουν τους μαθητές να ολοκληρώσουν τις εργασίες 

τους και να τους παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιακές συσκευές για την υλοποίηση της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση.  

Σκοπός  

Σκοπός της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι/επιμορφούμενες να προσεγγίσουν την 

«επικοινωνιακή μετάβαση» κατά τη διδασκαλία από την παραδοσιακή-διά ζώσης επικοινωνία 

στην εξ’ αποστάσεως επικοινωνία τόσο από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού όσο και από τη σκοπιά 

του γονεϊκού ρόλου.  

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της ενότητα οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:  

✔ Να προβληματιστούν για τη μετάβαση από τις επικοινωνιακές διαδικασίες που 

πραγματοποιούνται κατά την παραδοσιακή-διά ζώσης διδασκαλία σε σχέση με την εξ’ 

αποστάσεως τόσο από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού όσο και από τη σκοπιά του γονεϊκού 

ρόλου και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. 

✔ Να κατανοήσουν το ρόλο της κοινωνικής ανισότητας και του ψηφιακού χάσματος στην 

εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. 

✔ Να κατανοήσουν το ρόλο των γονέων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

✔ Να διατυπώνουν τρόπους στήριξης των παιδιών μέσα από τη συνεργασία σχολείου-

οικογένειας. 

Έννοιες κλειδιά: Επικοινωνία, επικοινωνιακός γραμματισμός, κοινωνική ανισότητα, ψηφιακό 

χάσμα, συνεργασία σχολείου- οικογένειας 
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4. Από τη διά ζώσης στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία: Η αυγή 

μιας επικοινωνιακής μετάβασης 

Η διδασκαλία βασίζεται παραδοσιακά στην διαπροσωπική επικοινωνία κατά την οποία ο 

εκπαιδευτικός και ο μαθητής (ή οι μαθητές) επικοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο (interpersonal 

/ face-to-face communication) (Σταμάτης, 2015; Solomon & Theiss, 2013). Η  ζωντανή παρουσία 

του εκπαιδευτικού και η αλληλεπίδραση του με τον μαθητή, στον ίδιο χώρο, ανέκαθεν 

αποτελούσε εχέγγυο διασφάλισης μιας παιδαγωγικής σχέσης βασισμένης στην πραγματική 

παρουσία των προσώπων –και όχι σε εικονική- η οποία νοηματοδοτούσε την εκπαιδευτική 

διαδικασία και της προσέδιδε ποιοτικά χαρακτηριστικά, πολύ περισσότερα από αυτά που θα της 

προσέδιδαν απρόσωπες διδακτικές καταστάσεις (McCroskey, Richmond, & McCroskey, 2006).  

Η παρουσία του δασκάλου και η ταυτόχρονη παρουσία του μαθητή στον ίδιο χώρο, καθώς και η 

μεταξύ τους επικοινωνία θεωρούνται ανέκαθεν μια ανυπέρβλητη διδακτική συνθήκη 

διασφάλισης της διδακτικής διαδικασίας και ενός ποιοτικού μαθησιακού αποτελέσματος 

(Simonds & Cooper, 2011; Ματσαγγούρας, 1995). Ο δάσκαλος σε μια κλασική διδακτική 

διαδικασία βρίσκεται διαρκώς δίπλα σε κάθε μαθητή, με τη φυσική του παρουσία. Από τη θέση 

αυτή έχει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων (Stamatis & Nikolaou, 2018; Μετοχιανάκης, 2008):  

• να απαντά σε κάθε του απορία, 

• να παρεμβαίνει προκειμένου να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια του ζητηθεί, με 

στόχο να διευκολύνει μαθησιακά το μαθητή,  

• να παρεμβαίνει άμεσα για να επιλύσει τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς που 

δημιουργούνται μέσα στην τάξη,  

• να συμβουλεύει, να καθοδηγεί, να προτρέπει, να ενθαρρύνει και να επιβραβεύει το 

μαθητή, όποτε αυτό είναι απαραίτητο κ.ά.  

Η διαπροσωπική επικοινωνία στην διδακτική διαδικασία θεωρείται εύλογα ως η κορυφαία όλων 

των μορφών διδασκαλίας, η οποία δεν πρέπει να εκλείψει, να περιοριστεί ή να αντικατασταθεί 

από κάποια άλλη μορφή διδασκαλίας, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό, 

δεδομένης της σύγχρονης ανάπτυξης τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών, οι οποίες έχουν 

δυναμικά εισχωρήσει σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης καθημερινότητας (Garrison, 2017; 

Πυργιωτάκης, 2011).  

Η διδακτική διαδικασία δεν μπορεί και δεν πρέπει, όμως, να συγκρίνεται ή να σχετίζεται με άλλες 

δραστηριότητες της ανθρώπινης καθημερινότητας που ανάγονται σε έναν ευρύτερο κύκλο 
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εργασιακών δραστηριοτήτων (Παπάς, 2001). Και αυτό γιατί η διδασκαλία δεν είναι απλώς μια 

δουλειά, όπως όλες οι άλλες. Είναι φυσική παρουσία και αλληλεπίδραση, είναι διαρκής 

επαγρύπνηση, είναι συμπαράσταση, είναι ενσυναίσθηση, είναι κατάθεση ψυχής! 

Η σύγχρονη πραγματικότητα έχει δείξει ότι οι συνθήκες διαβίωσης έχουν πλέον αλλάξει 

δραματικά, σε  ολόκληρο τον πλανήτη καθώς ένα πρόβλημα που δημιουργείται στο νότιο 

ημισφαίριο της γης μπορεί να επεκταθεί ταχύτατα και στο βόρειο ημισφαίριο, επηρεάζοντας τη 

ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το πρόσφατο παράδειγμα της 

πανδημίας του COVID-19 ήρθε να επιβεβαιώσει με ακρίβεια αυτή την πραγματικότητα. Στο 

πλαίσιο της προστασίας και της αποφυγής διασποράς του ιού , η διακοπή των μαθημάτων στις 

σχολικές μονάδες κρίθηκε εντελώς απαραίτητη. Έτσι, γεγονός πρωτοφανές για τα παγκόσμια 

ιστορικά δεδομένα, διακόπηκαν τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες, χωρίς να υπάρξουν 

συνθήκες πολέμου κατά τις οποίες, συνήθως, διακόπτονται τα σχολικά μαθήματα!   

Σε αυτή την έκτακτη κατάσταση ανάγκης, προκειμένου να μην διακοπεί ολοσχερώς η επαφή των 

μαθητών με τους δασκάλους και τις δασκάλες τους και προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει 

επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύχθηκε αναγκαστικά και για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα, λόγω της έκτακτης περίστασης, όπως δηλώθηκε από τις ελληνικές πολιτικές αρχές, η 

δυνατότητα της διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, η δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης (e-Teaching) 

και τηλεμάθησης (e-Learning).  

Στο πλαίσιο της διαμεσολαβημένης αυτής διδασκαλίας, όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να δημιουργήσουν εικονικές τάξεις, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

συγκεκριμένων λογισμικών, βασισμένοι σε μεθόδους ασύγχρονης ή και σύγχρονης διδασκαλίας, 

προκειμένου τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε αυτοσχέδιο, ως επί το πλείστον, εκπαιδευτικό 

υλικό. Κύριο στόχο του όλου εγχειρήματος αποτέλεσε η επανάληψη της διδαχθείσας ύλης, η 

οποία  θα βασίζεται στην ανάρτηση επαναληπτικού εκπαιδευτικού υλικού στην εικονική τάξη 

κάθε εκπαιδευτικού, στην οποία δόθηκε πρόσβαση σε μαθητές (και γονείς). Εντυπωσιακή 

υπήρξε η συμμετοχή της πλειονότητας των εκπαιδευτικών σε αυτό το εγχείρημα του Υπουργείου 

Παιδείας καθώς και η επάρκειά τους από άποψη τεχνογνωσίας και αξιοποίησης μέσων και 

εξειδικευμένων λογισμικών.  

Με το συγκεκριμένο τρόπο, οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα μερικής 

απασχόλησης και επικοινωνίας με τους δασκάλους/εκπαιδευτικούς τους και οι γονείς θα έχουν 

τη δυνατότητα να παρακολουθούν από το σπίτι την όλη διαδικασία, αναλαμβάνοντας το ρόλο 

της καθοδήγησης του παιδιού τους και της διασφάλισης προφανώς σε αυτό των απαραίτητων 
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ηλεκτρονικών συσκευών και μέσων επικοινωνίας. Η πράξη έδειξε ότι ο ρόλος των γονέων σε 

αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικά σημαντικός και η συμμετοχή τους πιο επιβεβλημένη 

συγκριτικά με αυτήν κατά τη διεξαγωγή της παραδοσιακής διδασκαλίας, δεδομένου ότι πρέπει 

να βρίσκονται διαρκώς κοντά στο παιδί, ειδικότερα εφόσον αυτό βρίσκεται σε μικρή ηλικία, 

γεγονός το οποίο δεν συνέβαινε στην προτεραία, διά ζώσης περίπτωση διδασκαλίας, επειδή το 

ρόλο αυτό τον είχαν ανέκαθεν οι  εκπαιδευτικοί.  Όμως, η νέα πραγματικότητα επιβάλλει και την 

αλλαγή των ρόλων, όπως φαίνεται και εκ των πραγμάτων (Walsh, 2016).  

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων παραμένει ένας 

ισχυρότατος παράγοντας που επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα  της μαθησιακής διαδικασίας 

και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά. Ειδικότερα μάλιστα στην τρέχουσα διδακτική συγκυρία, 

κατά την οποία η διδασκαλία στερείται αφενός τη μη λεκτική επικοινωνιακή διάσταση 

(Σταμάτης, 2013; Knapp & Hall, 2010; Βρεττός, 2003) και αφετέρου καλείται να εκλάβει, με τη 

δύναμη της φαντασίας, την εικονική πραγματικότητα (virtual reality) ως ζωντανή 

πραγματικότητα, η οποία δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτα περισσότερο από μια ζωντανή 

ή απ’ ευθείας (live) μετάδοση μιας διδακτικής εκπομπής μέσω υπολογιστή, η επικοινωνία 

εκπαιδευτικών και γονέων καθίσταται ακόμη περισσότερο επιβεβλημένη, αναγκαία και χρήσιμη.  

Η στροφή του επιστημονικού ενδιαφέροντος στη μαζικοποίηση του νεοφανούς εγχειρήματος της 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναμφίβολα θα αναδείξει πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές, θα 

οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα σε νέα ερευνητικά πεδία, τις πολιτικές εκπαιδευτικές 

ηγεσίες σε νέες αποφάσεις προσανατολισμένες σε νέες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και την 

εκπαιδευτική κοινότητα σε νέες προσπάθειες εφαρμογής των αποφάσεων αυτών. Τώρα 

φαίνεται πιο καθαρά ότι η ανθρωπότητα μόλις τώρα ουσιαστικά έχει αρχίσει να ατενίζει, μεταξύ 

πολλών άλλων, την ανατολή της εκπαίδευσης, όπως αυτή θα παρέχεται στο σχολείο του 21ου 

αιώνα. Στο σχολείο αυτό, η επικοινωνία θα έχει εξέχουσα θέση καθώς θα βρίσκεται στο 

επίκεντρο ενός από τους βασικότερους εγγραμματισμούς, του επικοινωνιακού εγγραμματισμού 

(communication literacy) (Σταμάτης, 2017). 

Σε αυτές τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται διεθνώς, η οικογένεια καλείται να αναλάβει 

εξέχοντα ρόλο στην εκπαίδευση κάθε παιδιού τους, ώστε κανένα από τα παιδιά της να μην μείνει 

πίσω. Ανάλογη είναι και η ευθύνη της πολιτείας, η οποία πρέπει να παρακολουθεί ενεργά και να 

υποστηρίζει όλες τις εξελίξεις, διανοίγοντας νέους εκπαιδευτικούς ορίζοντες για κάθε μέλος της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και κάθε κοινότητας μάθησης. 
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5. Οικογένεια & Κοινωνικές Ανισότητες 

Παρότι η παρούσα συγκυρία είναι πρωτόγνωρη, δεν πρέπει να παραβλέψουμε καίρια 

χαρακτηριστικά της οικογένειας που διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές και 

μαθήτριες και οι οικογένειές τους ανταποκρίνονται στην νέα πραγματικότητα της  

εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των οικογενειών 

σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την κοινωνική τους θέση και τάξη.  

Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές ομάδες ατόμων που έχουν κάποια κοινά στοιχεία ως 

προς το επίπεδο και τρόπο ζωής, τις οικονομικές και τις κοινωνικές δραστηριότητες ή τις αξίες 

και πρακτικές τους. Η κατάταξη των ατόμων σ’ ένα σύστημα ιεραρχικής κοινωνικής οργάνωσης 

συνιστά την κοινωνική διαστρωμάτωση. Βασικό στοιχείο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι 

οι κοινωνικές τάξεις. Η κοινωνική τάξη προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστο, μεταξύ των επιμέρους 

θεωριών που την προσεγγίζουν, ως ένα σύνολο ατόμων που: (i) κατέχουν την ίδια θέση στην 

οικονομική πυραμίδα και τη σχετιζόμενη με αυτή θέση στην αγορά εργασίας και τις αντίστοιχες 

οικονομικές απολαβές, καθώς και το κοινωνικό κύρος (status) που τους αναγνωρίζεται, (ii) 

μοιράζονται  παρόμοιες υλικές συνθήκες διαβίωσης και εξασφάλισης προοπτικών ζωής και (iii) 

μοιράζονται παρόμοιες δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτική εξουσία έμμεσα 

ή άμεσα επιδρά στα ανωτέρω.  

Η έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της 

κοινωνικής ανισότητας, καθώς τα άτομα δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες διαβίωσης και προοπτικών 

ζωής  λόγω της διαφορετικής τους θέσης στη κοινωνική ιεραρχία. Οι βασικές συνθήκες που 

τείνουν να διαφοροποιούνται κατά κοινωνική τάξη και που ασκούν επίδραση στην 

κοινωνικοποίηση του παιδιού και την εκπαίδευση, όπως είναι αποδεκτό από όλες τις επιμέρους 

θεωρητικές προσεγγίσεις, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:  

(1) τις οικονομικές συνθήκες που σχετίζονται κυρίως με το επάγγελμα των γονέων, το 

εισόδημα και τα περιουσιακά και λοιπά υλικά στοιχεία της οικογένειας που καθορίζουν 

ένα συγκεκριμένο επίπεδο και τρόπο ζωής, που επιδρά, άμεσα και έμμεσα, στην 

εκπαίδευση των παιδιών και την πορεία τους σε αυτή, καθώς και τις προοπτικές 

αξιοποίησής της στη συνέχεια,  

(2) τις οικολογικές συνθήκες που αφορούν στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και τις 

προϋποθέσεις για την εκπαίδευσης και τη μάθηση που αυτές δημιουργούν -π.χ. αν είναι 

σε απομακρυσμένο χωριό ή τη μεγάλη πόλη-- και στο οικιακό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο τα παιδιά ζουν, που είναι η οικογενειακή κατοικία και τα χαρακτηριστικά των 
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συνθηκών και του περιβάλλοντος διαμονής και διαβίωσης που επιδρούν στην 

κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση του παιδιού—μέγεθος σπιτιού, διάθεση ατομικού 

χώρου, απαραίτητων εξοπλισμών κ.λπ. για μελέτη, κ.ά. και, τέλος,  

(3) τις πολιτιστικές συνθήκες που αφορούν γενικότερα στο πλαίσιο αρχών, αξιών και 

πρακτικών σχετικά με τη γνώση, τις τέχνες και τον πολιτισμό που καθορίζουν τη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και τη συμμετοχή και πρόοδό του στο 

σχολείο, αλλά και σε ειδικότερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν θρησκευτικές, εθνοτικές 

ή άλλες πολιτισμικές ομάδες με στάσεις και πρακτικές που δεν υποστηρίζουν ή/και 

περιορίζουν την πρόσβαση και πρόοδο των παιδιών στην εκπαίδευση.  

Το σχολείο ήρθε ιστορικά να αναδειχθεί και εδραιωθεί ως ο κοινωνικός θεσμός που λειτουργεί 

ως ο “Μέγας Εξισωτής”, προσφέροντας σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης 

και θέσης στην κοινωνική ιεραρχία, τις ίδιες ευκαιρίες για μόρφωση, η οποία και εκλαμβάνεται 

και ως αξία καθαυτή αλλά και ως ο κύριος μοχλός κοινωνικής ανέλιξης. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των μελετών και ερευνών της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης κατατείνει στο ότι ο 

βαθμός επιτυχίας του σχολείου στην «εξισωποιητική» αυτή λειτουργία διαφέρει στο χώρο και 

το χρόνο, αλλά αυτό δεν μπορεί βεβαίως εδώ να αναπτυχθεί. 

Για το εκπαιδευτικό της πράξης ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία το σημαντικό είναι η 

αναγνώριση των διαφοροποιήσεων και επιπτώσεων που οι επιμέρους διαστάσεις της κοινωνικής 

προέλευσης και των συνθηκών διαβίωσης που τυχόν σχετίζονται με  

• διαφοροποιήσεις στην ενεργοποίηση του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία από 

απόσταση, στην έκταση και τον τρόπο συμμετοχής και επικοινωνίας, στις επιδόσεις και 

τα μαθησιακά αποτελέσματα, 

• διαφοροποιήσεις στην ενεργοποίηση των γονέων για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων 

συμμετοχής του παιδιού, την επικοινωνία τους με τον εκπαιδευτικό, την ενίσχυση και 

την παρώθηση του παιδιού. 

 Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αλλάξει, ως άτομο, τα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά των γονέων και των επιδράσεων αυτών στα παιδιά τους. Μπορεί μόνο να 

συσχετίσει και να διαγνώσει τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην εκπαίδευση του 

παιδιού και, στο μέτρο του εφικτού, να τις αντισταθμίσει με την ενίσχυση, την παρώθηση, την 

επιβράβευση, τη νουθέτηση και όπου χρειάζεται την αναζήτηση συνδρομής από αρμόδιες 

υπηρεσίες και φορείς της Πολιτείας που έχουν την υποχρέωση να παράσχουν στην πράξη σε όλα 

τα παιδιά τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης. 
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6. Το Ψηφιακό Χάσμα 

ΟΡΙΣΜΟΣ    

Ο όρος ψηφιακό χάσμα δείχνει τη συνεχή διεύρυνση της απόστασης που χωρίζει τα άτομα που 

έχουν δεξιότητες και  πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και στα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση 

(OECD, 1999).  

Το ψηφιακό χάσμα προσεγγίζεται βιβλιογραφικά ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που 

αντανακλά προϋπάρχουσες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες με συνέπεια να 

δημιουργούνται νέες μορφές ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού από την πρόσβαση σε 

τεχνολογικά προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες.  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών  επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η διδασκαλία και 

η μάθηση στη σχολική τάξη και αποτελεί ένα ζωτικό συστατικό σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες. Διαμορφώνει νέες συνθήκες στον τρόπο παρουσίασης και μεταβίβασης της γνώσης, 

στη σχέση δασκάλου- μαθητή, στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και υπάρξει ολόκληρο πεδίο 

(δι)επιστημονικής γνώσης που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα αυτό. Ακόμα μέσω της χρήσης 

του διαδικτύου και της τεχνολογίας οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε επιμέρους 

διαδικτυακές κοινότητες και προσωπικά δίκτυα, να αποκτήσουν γνώσεις και πρόσθετες 

δεξιότητες, να συνεργάζονται ηλεκτρονικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, να δίνουν λύσεις 

σε σύνθετα προβλήματα, και τέλος, να προετοιμάζονται μέσω της απόκτησης μέσα από τα 

σχετικά βιώματα, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους είναι απαραίτητες για τη 

συνέχιση των σπουδών τους ή/και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας της επόμενης μέρας.   

Στην παρούσα ενότητα αυτό στο οποίο επιθυμούμε να σταθούμε μόλις επιγραμματικά είναι η 

σύνδεση των προϋπαρχόντων μέσα στην κοινωνία των μαθητών κοινωνικο-οικονομικών 

ανισοτήτων με τη δυνατότητα των παιδιών να συμμετέχουν εξ ίσου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία με τη χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα στην από απόσταση ηλεκτρονική 

διδασκαλία και μάθηση που ήρθε εκτάκτως και επειγόντως στην παρούσα συνθήκη της 

πανδημίας να αντικαταστήσει τη διδασκαλία στην τάξη. 

Όπως γνωρίζουμε από τη θεωρία και την έρευνα, διαπιστώσαμε και στην παρούσα συγκυρία ότι 

υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις του ψηφιακού χάσματος στην κοινωνία μας και αυτές 

αναδείχθηκαν εντονότερα στην εκπαιδευτική πράξη μέσα από τις αποκλίσεις, συχνά μεγάλες, 

στο βαθμό και στον τρόπο συμμετοχής των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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ανάλογα με την κατοχή, την πρόσβαση και την εμπειρία που είχαν και έχουν με τις τεχνολογίες 

και ειδικότερα με το:  

• αν διαθέτουν στο σπίτι τους τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως προσωπικούς υπολογιστές 

ή τάμπλετ ή ακόμα και «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο για να μπορέσουν να συμμετέχουν 

στην τηλεκπαίδευση,  

• αν διαθέτουν την απαιτούμενη δικτυακή σύνδεση στο σπίτι ή / και στο κινητό τους 

τηλέφωνο,  

• αν οι γονείς είναι παρόντες, διαθέσιμοι και ικανοί να υποστηρίξουν το παιδί στην 

συμμετοχή αυτή, αν και όπου χρειάζονταν,  

• αν τελικά οι μαθητές είναι επαρκώς εξοικειωμένοι και έμπειροι με τις προηγμένες 

τεχνολογίες ώστε να αισθάνονται ασφάλεια και αυτοπεποίθηση και να μην έχουν άγχος 

κατά τη συμμετοχή τους στην τηλεκπαίδευση, κ.ά. 

Μπροστά στις συνθήκες αυτές, οι εκπαιδευτικοί προφανώς δεν μπορούν, ατομικά και άμεσα, να 

αλλάξουν τις δομικές κοινωνικές ανισότητες και τις εκφάνσεις αυτών και του ψηφιακού 

χάσματος μεταξύ μαθητών με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά στην εκπαιδευτική πράξη. Αυτό είναι ευθύνη της Πολιτείας και των αρμοδίων 

φορέων αυτής και της κοινωνίας των Πολιτών.  

Αυτό που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν στην έκτακτη και επείγουσα αυτή συγκυρία είναι:  

• να εντοπίσουν, διακριτικά και υποστηρικτικά, μαθητές που, αντικειμενικά ή 

υποκειμενικά, δεν μπορούν να συμμετέχουν ή να συμμετέχουν επιτυχώς στην 

τηλεκπαίδευση της τάξης τους, 

• Να συνεργαστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας και με το Διευθυντή για να 

προσδιορίσουν συνολικά την έκταση και το είδος των προβλημάτων και δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν παιδιά που δε συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν επιτυχώς στην 

τηλεκπαίδευση, 

• Να συνεργαστούν με τους γονείς, όπου αυτό είναι εφικτό, για να αναζητηθούν και με τη 

δική τους συνδρομή οι πιθανές λύσεις στα προβλήματα και τις δυσκολίες που οι 

οικογένειες και τα παιδιά τους βιώνουν, 

• Και να προσδιορίσουν σε τι μπορεί ο καθένας ή η καθεμιά να συνδράμει ανάλογα με την 

ιδιότητα του – του εκπαιδευτικού, του Διευθυντή, του γονέα – ώστε τα παιδιά να 

μπορέσουν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά και να μην αποκλειστούν από την 

εκπαιδευτική διαδικασία, 
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• Και συλλογικά, και στο βαθμό που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην επίλυση κύριων 

προαπαιτούμενων όπως η εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και της δικτυακής 

σύνδεσης, να απευθυνθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική εξουσία και 

λοιπούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των σχετικών 

προβλημάτων προς όφελος των παιδιών. Εξ’ άλλου αναδείχθηκαν ήδη καλές πρακτικές 

μέσα στην παρούσα κρίση όπως η συμφωνία Υπουργείου και εταιρειών κινητής 

τηλεφωνίας για την εξασφάλιση δωρεάν σύνδεσης στο δίκτυο του ΠΣΔ, διάθεση τάμπλετ 

από Δήμους και μερικούς ιδιώτες, κ.ά. 

Οι όποιες σχετικές προσπάθειες θα έχουν ως ελάχιστο όφελος την ένταξη και παραμονή κατά το 

δυνατόν όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και κάτω από τις παρούσες συνθήκες 

ώστε η χρήση της τεχνολογίας να υπηρετήσει την εκπαίδευση και τα παιδιά στα οποία αυτή 

απευθύνεται, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να την υπηρετήσουν στην  

παρούσα συγκυρία αλλά και στη συνέχεια. 

7. Ο ρόλος των γονέων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Στο παραπάνω πλαίσιο είναι σημαντικό να εξετάσουμε λίγο πιο αναλυτικά το ρόλο της 

οικογένειας στη στήριξη των παιδιών που συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα 

οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Θα αναφερθούμε 

μόνον ενδεικτικά τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας (Kong, 2018) η οποία διενεργήθηκε 

με στόχο την κατανόηση του ρόλου των γονέων στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης στη 

σχολική εκπαίδευση. Η παρουσίαση των πορισμάτων της συγκεκριμένης έρευνας έχει ως στόχο 

τη διεξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

από την πλευρά των γονέων. 

⮚ Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γονείς αντιλαμβάνονταν τα αποτελέσματα της 

ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση του παιδιού τους ως θετικά. Εξέφρασαν την 

άποψη ότι είναι σημαντικό τα παιδιά τους να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

⮚ Στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας ζητήθηκε από τους γονείς να καταγράψουν τη 

συχνότητα των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης με βάση τις παρατηρήσεις τους 

στο σπίτι. Οι δύο πιο συχνές δραστηριότητες που ανέφεραν οι γονείς ήταν η αναζήτηση 

πληροφοριών και η συμπλήρωση των εργασιών διαδικτυακά. 

⮚ Οι περισσότεροι γονείς συμφώνησαν ότι τα multimedia και  η αλληλεπιδραστική φύση 

της ηλεκτρονικής μάθησης ενίσχυσε τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση. Ανέφεραν ότι 
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τα παιδιά τους ήταν περισσότερα ενεργά στην αναζήτηση πληροφοριών και στην 

ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την ηλεκτρονική μάθηση. 

⮚ Ωστόσο, μόνο το ένα τρίτο των γονέων ανέφερε την ηλεκτρονική μάθηση ως 

παιδαγωγικό μέσο επικοινωνίας που διευκολύνει τη συζήτηση και το μοίρασμα ανάμεσα 

στους μαθητές, το οποίο σημαίνει ότι δεν αναγνώρισαν τη διάσταση της επικοινωνίας. 

Ορισμένοι γονείς εκτίμησαν την ηλεκτρονική μάθηση ως ένα βολικό τρόπο μάθησης και 

αποτελεσματικό, ως εναλλακτική επιλογή στο παραδοσιακά εκτυπωμένο μαθησιακό 

υλικό. Άλλοι γονείς τόνισαν την αναγκαιότητα των παραδοσιακών μεθόδων μάθησης. Η 

ηλεκτρονική μάθηση, όπως υποστήριξαν, πρέπει να συμπληρώνει παρά να είναι μια 

εναλλακτική επιλογή στη μάθηση.  

⮚ Οι γονείς σε γενικές γραμμές είχαν υποστηρικτική στάση απέναντι στην ανάπτυξη της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, δείχνοντας ενδιαφέρον για τη μάθηση του παιδιού τους, 

γνωρίζοντας πως να χρησιμοποιούν τα σχετικά τεχνολογικά μέσα, παρέχοντας 

υποστήριξη και συμμετέχοντας στις δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης στο σπίτι. 

⮚ Ωστόσο, κάποιοι γονείς ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής 

μάθησης στην τάξη και στο σχολείο. Παρ’ όλα αυτά, παρείχαν οικονομική υποστήριξη 

για την αγορά εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τάμπλετ, smartphone, 

εκτυπωτές και σύνδεση με το διαδίκτυο.  

⮚ Το πιο συχνό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν διαδικτυακά τα παιδιά ήταν τα 

ηλεκτρονικά λεξικά. Οι γονείς ανέφεραν ότι τις περισσότερες φορές τα παιδιά 

μπορούσαν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Ορισμένες φορές τα παιδιά αναζητούσαν 

βοήθεια από τα συνομήλικα παιδιά μέσα από τα διαδικτυακά φόρουμ. Οι γονείς 

βοηθούσαν στον εντοπισμό των λέξεων κλειδιών για τις εργασίες που σχετίζονται με την 

αναζήτηση πληροφοριών καθώς και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πηγών και της 

συνάφειας του υλικού που με την εργασία που είχαν να κάνουν.  

⮚ Ορισμένοι γονείς παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν την ικανότητα να βοηθήσουν τα παιδιά 

τους στη χρήση των τεχνολογικών συσκευών λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων. 

⮚ Οι περισσότεροι γονείς έθεταν όρια στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, 

τοποθετούσαν τους υπολογιστές στο σαλόνι για να επιβλέπουν και να παρέχουν βοήθεια 

όταν τη χρειάζονται τα παιδιά που συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

⮚ Έθεταν χρονικά όρια για να αποφύγουν την εκτεταμένη έκθεση στην οθόνη και για να 

αποτρέψουν τη διαδικτυακή επίσκεψη ακατάλληλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.  Οι 

γονείς έπαιρναν προληπτικά μέτρα για να αποφύγουν την αρνητική επίδραση των νέων 

τεχνολογιών. 
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⮚ Παράλληλα, οι γονείς διατύπωσαν κάποιες ανησυχίες σχετικά με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.  Ανησυχούσαν για την υπερβολική χρήση των νέων τεχνολογιών, τη 

σωματική ευημερία των μαθητών και την έκθεση των μαθητών σε ακατάλληλο 

περιεχόμενο. Παράλληλα ανησυχούσαν για την επιδείνωση δεξιοτήτων γραφής με το 

χέρι, των διαπροσωπικών δεξιοτήτων καθώς επίσης και για τον εθισμό στο διαδίκτυο. 

Ορισμένοι διατύπωσαν την ανάγκη για επίβλεψη και καθοδήγηση των παιδιών ενώ 

άλλοι βασίζονταν στην ωριμότητα των παιδιών και την αυτο-πειθαρχία. Επίσης, 

ανησυχούσαν για τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία των παιδιών όπως στην όραση, 

υπενθύμιζαν στα παιδιά τους να έχουν μια σωστή στάση και έθεταν όρια σε σχέση με τις 

ώρες χρήσης των Η/Υ.  

⮚ Γενικότερα, όσο περισσότερο κατανοούσαν τι είναι ηλεκτρονική μάθηση και την 

παιδαγωγική της διάσταση, τόσο μεγαλύτερη υποστήριξη προσέφεραν. 

8. Προτάσεις  

✔ Είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ σχολείου-οικογένειας στην υλοποίηση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης για την κατανόηση και την υποστήριξη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνεργασίας μπορούν να συζητηθούν και οι 

ανησυχίες των γονέων.  

✔ Οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν για την παιδαγωγική αξία της ηλεκτρονικής μάθησης 

για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

✔ Να παρέχεται υποστήριξη στους μαθητές/μαθήτριες για την εγκατάσταση ενός 

περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

✔ Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και του συλλόγου γονέων 

και κηδεμόνων 

✔ Να διοργανώνονται εργαστήρια για την εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, σε 

εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας και στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα παιδιά. 

✔ Να υπάρχει υποστήριξη από άλλους γονείς για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς δεν διαθέτουν όλοι οι γονείς ψηφιακές δεξιότητες με 

στόχο τη μείωση του άγχους που σχετίζεται με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 

✔ Παράλληλα,  οι γονείς πρέπει να θέτουν όρια στη χρήση των τεχνολογικών μέσων. 
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✔ Να επιβλέπουν τις δραστηριότητες των παιδιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς 

και το περιεχόμενο στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά στο διαδίκτυο, και γενικότερα να 

θέτουν κανόνες. 

✔ Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να επισκέπτονται χρήσιμους ιστοχώρους και να 

χρησιμοποιούν μαζί το διαδίκτυο. 

✔ Να έχουν λογικές προσδοκίες και φιλοδοξίες σε σχέση με τις δραστηριότητες των 

παιδιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

✔ Να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη στα παιδιά για τη σωστή λήψη αποφάσεων σε σχέση 

με την αλληλεπίδραση με ιστοσελίδες και άτομα στο διαδίκτυο.  
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Το κείμενο που μελέτησες, σχετίζεται με επίκαιρες ερωτήσεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, όπως: 

• Πώς μπορώ να βοηθήσω το μαθητή (και τον γονιό του) για να οργανώσει 

καλύτερα την μελέτη του στο σπίτι; 

• Πώς μπορώ μέσα από  τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας να συμβάλλω 

στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

 

Μπορείς να βρεις σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ως συνοδευτικά 

αρχεία ήχο-διαλέξεων αναρτημένες στην παρούσα ενότητα. 

 

Τέλος,  εφόσον ολοκλήρωσες την μελέτη σου, θα χαρούμε να έχουμε την 

ανατροφοδότησή σου σχετικά με την ενότητα αυτή, μέσω της συμπλήρωσης 

της σύντομης e-φόρμας:  

https://forms.gle/QnQWqLkbgA4TgtvP7  

https://forms.gle/QnQWqLkbgA4TgtvP7
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