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1Η  Τηλεδιάσκεψη με θέμα: Εξ αποστάσεως υποστήριξη και εκπαίδευση των μαθητών με 
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ημερομηνία: 31-3-2020,  Ώρα 12:00 

Πρόγραμμα υποστήριξης: e-Presence 

Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Τρικάλων 

Οργανωτής –εισηγητής: Απόστολος Σπαθής, Προϊστάμενος Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων 

 

2η Τηλεδιάσκεψη με θέμα: Εξ αποστάσεως υποστήριξη και εκπαίδευση των μαθητών με 
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ημερομηνία: 1-4-2020,  Ώρα 11:00 

Πρόγραμμα υποστήριξης: Cisco Webex Meetings 

Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Τρικάλων 

Οργανωτής –εισηγητής: Απόστολος Σπαθής, Προϊστάμενος Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων 

 

  Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, 

  Σε συνέχεια των τηλεδιασκέψεων στις 31-3-2020 και 1-4-2020 που είχαμε, επισημαίνω και 

γραπτώς τις κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες μπορούμε να κινηθούμε:  

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω της 

Πανδημίας COVID-19 και στις οποίες καλούμαστε να ανταποκριθούμε και να 

λειτουργήσουμε ως Κοινωνία αλλά κυρίως ως Εκπαιδευτική Κοινότητα, οργανώσαμε τη 

σημερινή τηλεδιάσκεψη προκειμένου να υποστηριχτείτε και να βοηθηθείτε –στο μέτρο του 

δυνατού- στη νέα μορφή του εκπαιδευτικού σας έργου η οποία έχει επιβληθεί ξαφνικά και 

απρόσμενα από τις εξελίξεις στη Δημόσια Υγεία. 

  Όλοι μας πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, με οποιοδήποτε μέσο 

και τρόπο διαθέτουμε. Θα πρέπει να διατηρήσουμε επαφή και επικοινωνία με τους 

μαθητές μας και να κρατήσουμε ζωντανή, εξ αποστάσεως βέβαια, την εκπαιδευτική 

διαδικασία και τη συναισθηματική σχέση που έχουμε αναπτύξει με τους μαθητές όλο τον 

προηγούμενο καιρό.  

  Να εμπλέξουμε τους μαθητές μας σε δραστηριότητες μαθησιακού, παιδαγωγικού 

χαρακτήρα με τη χρήση ψηφιακών μέσων και με την εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών αλλά και των γονιών ή και μεγαλύτερων αδελφών. 

  Προσοχή, δεν στοχεύουμε στο να υποκαταστήσουμε την δια ζώσης διδασκαλία ούτε να 

καλύψουμε τη διδακτέα ύλη αλλά τη συνέχιση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή 

διαδικασία. 
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  Όλοι περιμένουν από τους εκπαιδευτικούς να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, υπό του 

πρίσματος δύσκολων  συνθηκών. Πώς θα το πετύχουμε αυτό;  Με τη συνεργασία μας , με 

τη θέλησή μας, με  τον ζήλο μας και με τη διάθεση για προσφορά.  

  Το εγχείρημα είναι δύσκολο αλλά θα τα καταφέρουμε. Να φτάσουμε ως το τέλος με υγεία 

πρώτα από όλα και δεύτερον με αποτελεσματικότητα. Δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό.   Το 

ζήτημα όμως είναι ηθικό. Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν και ήθος και φιλότιμο. 

  Η σχολική μονάδα είναι αυτή που θα καθορίσει το πρόγραμμα. Προτείνεται συνεχής και 

στενή, εξ αποστάσεως συνεργασία, με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων φοίτησης των 

μαθητών, ώστε να υπάρχει συντονισμός των ενεργειών. Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης 

στήριξης γνωρίζουν καλά το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή. Παρέχουμε λοιπόν 

εξατομικευμένη υποστήριξη και ανατροφοδότηση. 

  Συγκεκριμένα υπό τις τρέχουσες διαμορφωμένες συνθήκες, η εκπαιδευτική διαδικασία και 

υποστήριξη σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία είναι 

προτιμότερο να εστιάζει στα εξής σημεία:  

 Έμφαση περισσότερο στην ενδυνάμωση/εμψύχωση των γονέων/κηδεμόνων και των 

μαθητών και λιγότερο στην επίτευξη μαθησιακών στόχων. Η ενδυνάμωση αυτή μπορεί να 

επιχειρηθεί χρησιμοποιώντας τρόπους επικοινωνίας οι οποίοι ξεκινούν από ένα γραπτό 

μήνυμα (μέσω Viber ή Messenger) ή ένα τηλεφώνημα με το οποίο μπορείτε να μιλήσετε με 

τους γονείς και τους μαθητές σας (π.χ. να τους ρωτήσετε τι κάνουν, πώς περνούν, να 

συζητήσετε μαζί τους, κ.λπ) έως τη σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω 

βιντεοκλήσης (Skype, e-presence, e-me, Cisco Webex Meetings κ.λπ). Στην προσπάθεια 

ενδυνάμωσης/εμψύχωσης των οικογενειών, είναι θεμιτό να εμπλακεί – εάν και όπου 

υπάρχει- το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι) των 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και των Σχολικών Μονάδων. Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι για θέματα 

Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, το Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων έχει οργανώσει και λειτουργεί γραμμή υποστήριξης 

πολιτών, γονιών, μαθητών μέσω συμπλήρωσης ειδικής φόρμας την οποία θα την βρείτε 

στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων (http://kesy.tri.sch.gr/) αλλά και με απευθείας 

συμπλήρωση: https://forms.gle/Tp7csGe4tSizHuGX7.  Η γραμμή αφορά και στους 

εκπαιδευτικούς μας οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη λήψης 

συμβουλευτικής/ψυχολογικής υποστήριξης για το έργο τους.  

 Ισχυρή εμπλοκή των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες ή/και Αναπηρία, καθώς η συμβολή και η συνεργασία τους αποτελούν απαραίτητα 

στοιχεία για την επιτυχία ενός μοντέλου εκπαίδευσης χωρίς τη φυσική παρουσία του 

εκπαιδευτικού. Για την ενεργοποίηση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών με 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία προκειμένου αυτοί να εμπλακούν πιο 

ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού τους, θεωρείται πολύ σημαντική η 

αρωγή των μελών των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς των 

Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων 

Ένταξης, των Παράλληλων Στηρίξεων αλλά και τους εκπαιδευτικούς της γενικής 

εκπαίδευσης. 

http://kesy.tri.sch.gr/
https://forms.gle/Tp7csGe4tSizHuGX7
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  Εγγραφή/Επικαιροποίηση στοιχείων/Ενεργοποίηση λογαριασμού των εκπαιδευτικών 

Ειδικής Αγωγής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  

  Εγγραφή/Επικαιροποίηση στοιχείων/Ενεργοποίηση λογαριασμού όλων των μαθητών στο 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  

Χρήση/Αξιοποίηση μορφών εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης 

διδασκαλίας/τηλεκπαίδευσης όπως η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης/ηλεκτρονικής σχολικής τάξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Χρηστικές οδηγίες θα βρείτε εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs&t=372s . Αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί η αποστολή 

εκπαιδευτικού υλικού (εργασιών, οδηγιών, κ.λπ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Προτείνεται η χρήση μείξης τρόπων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας για την 

υποστήριξη των γονιών και των μαθητών. Στην τελική, αν δεν καταστεί δυνατή η 

επικοινωνία με άλλο τρόπο που παρέχει και εικόνα, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο. 

 Αξιοποιήστε κατάλληλα το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΕΠ: 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ ή υλικών που υπάρχουν σε ιστοσελίδες σχολικών 

μονάδων, Κ.Ε.Σ.Υ.: http://kesy.tri.sch.gr/ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.: http://pekesthess.sites.sch.gr/ κ.λπ. 

 Για τις περιπτώσεις μαθητών μικρότερης ηλικίας ή/και με πιο βαριά αναπηρία (π.χ. ΔΕΠ/Υ 

βαριάς μορφής, αυτισμό, μέτρια νοητική αναπηρία, σοβαρή νοητική αναπηρία, πολλαπλές 

αναπηρίες, κ.λπ) για τις οποίες καθίσταται ανέφικτη η βιντεοκλήση ή/και η χρήση της 

ηλεκτρονικής σχολικής τάξης του Π.Σ.Δ., μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς κάποιο 

εκπαιδευτικό/ψυχαγωγικό υλικό (π.χ. ζωγραφιές, χειροτεχνίες, απλές ταυτίσεις εικόνων, 

φύλλα εργασίας, κείμενα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, κ.λπ) ή να 

προτείνετε στους γονείς κάποια εκπαιδευτικά ή/και ψυχαγωγικά βίντεο ή παραμυθάκια ή 

παιδικά τραγουδάκια (π.χ. από το YouTube) ή ακόμη και διαδικτυακά εκπαιδευτικά (ή 

ψυχαγωγικά) παιχνίδια στον Η/Υ. Για την περίπτωση που οι γονείς δεν γνωρίζουν να 

χρησιμοποιούν Η/Υ ή δεν έχουν Η/Υ και γραμμή internet στο σπίτι, θα μπορούσατε να 

εκτυπώσετε το υλικό και να το αποστείλετε στους γονείς με κάποιον τρόπο. 

 Συμφωνήστε με τους γονείς των μαθητών σας ως προς το πρόγραμμα τακτικής 

επικοινωνίας σας με τους ίδιους και με τους μαθητές σας. Συνεργαστείτε  και ενημερώστε 

τον διευθυντή σας για όλες τις εξ αποστάσεως μεθόδους που ακολουθείτε. Διατηρήστε  

συχνή και σταθερή επικοινωνία με τους γονείς και με τους μαθητές σας παρέχοντας 

εξατομικευμένη ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων τους.  

 Προσέχετε το υλικό που χρησιμοποιείτε να μην υπόκειται σε περιορισμό πνευματικών 

δικαιωμάτων ώστε να μην μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Έγκυρο υλικό θα βρίσκετε σε 

έγκυρες ιστοσελίδες ενώ την καταλληλότητά του θα την ελέγχετε εσείς. Θα το 

προσαρμόζετε στις ιδιαίτερες ανάγκες  των μαθητών σας και θα ενισχύετε τις προσπάθειές 

τους. Θα επιβραβεύετε κάθε θετικό βήμα ώστε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοπεποίθηση των μαθητών σας. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs&t=372s
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
http://kesy.tri.sch.gr/
http://pekesthess.sites.sch.gr/
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 Φροντίστε ώστε οι μαθητές σας να περνάνε ευχάριστα και δημιουργικά στο σπίτι τους 

εμπλέκοντάς τους σε παιδαγωγικού τύπου δραστηριότητες. Υπενθυμίζουμε πως δεν 

διδάσκουμε νέα ύλη.  

 Ζητήστε από τους γονείς ή από τον διευθυντή του σχολείου την γνωμάτευση του μαθητή 

ώστε να γνωρίσετε πολύ καλά το γνωστικό, ψυχολογικό, συναισθηματικό και πνευματικό 

επίπεδο και εστιάστε  ανάλογα ώστε να αναπτύξετε τις δεξιότητες που έχουν ανάγκη οι 

μαθητές σας.  

  Τέλος, θέλω να πιστεύω πως  το όλο εγχείρημα θα πάει πολύ καλά για όλους μας, μέσω 

της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της διάθεσης για προσφορά. Θέλω να νιώσετε πως 

δεν είστε μόνοι σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς ως Κ.Ε.Σ.Υ. θα συνεχίσουμε να σας 

υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να δώσουμε όλοι μας μια ηχηρή απάντηση στους 

επικριτές μας μέσω της αναγνώρισης του έργου μας από όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα 

από τους γονείς και τους  μαθητές.  

               Καλή δύναμη! 

   Με εκτίμηση για το έργο σας  

Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων 

         Απόστολος Σπαθής 

 


