
 
Ενημερωτικό σημείωμα εργασίας σχετικά με την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση  των  μαθητών  των  σχολείων  της  Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων 

Της Διευθύντριας κας Βασιλικής Κάκλα

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες
Κλείνει σε λίγες μέρες ένα μήνας από την αναστολή της λειτουργίας όλων των
εκπαιδευτικών  μονάδων,  ως  μέτρο  προστασίας  της  υγείας  του  γενικού
πληθυσμού αλλά και  μέτρο αναχαίτισης της πανδημίας του κορωνοϊού στη
χώρα μας. Μιας πανδημίας που άλλαξε τη ροή του πλανήτη ολόκληρου, που
άλλαξε  την  καθημερινότητά  μας,  τη  ζωή μας,  τις  σχέσεις  μας.  Σ’  αυτή  τη
δύσκολη  στιγμή  και  για  την  πατρίδα  και  για  τον  κόσμο  ολόκληρο,  εσείς
αγαπητοί μαθητές, αγαπητές  μαθήτριες ,όπως όλοι μας, υποβληθήκατε σε
έναν  επιβεβλημένο  εγκλεισμό  στα  σπίτια  ,στερηθήκατε  τις  παρέες  σας,  το
σχολείο  σας  ,  τις  δραστηριότητές  σας  και  αντιλαμβανόμαστε  όλοι,  πόσο
δύσκολο είναι να κλείσεις τα νιάτα σε τέσσερεις τοίχους. Με σεβασμό  όμως
πάνω  απ’ όλα στην προστασία της ζωής, πρέπει  όλοι με αλληλεγγύη και
προθυμία να ανταποκριθούμε στις οδηγίες των ειδικών και να τις τηρήσουμε
ευλαβικά.
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο προσπαθήσαμε όλοι  για σας και  μαζί  με σας να
συνεχίσουμε  τη  διαδικασία  της  εκπαίδευσης  εξ  αποστάσεως  και  να
δοκιμάσουμε  τρόπους   διδασκαλίας  πρωτόγνωρους  και  επομένως  και
δύσκολους  στη  γενικευμένη  εφαρμογή  τους,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
Υπουργείου  Παιδείας  που   δημιούργησε  πλατφόρμες  σύγχρονης  και
ασύγχρονης  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης.  Σε  ταχύτατο   χρόνο  και  η
ανταπόκριση η δική σας και των καθηγητών σας υπήρξε άμεση, μεγάλη και
συγκινητική. Θέλω να σας συγχαρώ γι’ αυτήν την ειλικρινή ανταπόκριση που,
πέρα από την εξοικείωσή σας με τις νέες τεχνολογίες δείχνει και την επιθυμία
σας να ξαναπιάσετε το νήμα της εκπαίδευσης που ανέκοψε βίαια η πανδημία.
Η  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  δεν  μπορεί  σε  καμιά  περίπτωση  να
υποκαταστήσει  τη δια ζώσης εκπαίδευση στην τάξη και στο οικείο σχολικό
περιβάλλον  με  τους  δασκάλους  σας  και  τους  συμμαθητές  σας,  με  την
αλληλεπίδραση και την κοινωνικοποίηση που προσφέρει η τάξη. . Με την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση δεν προχωράει η ύλη, δε γίνεται δηλαδή παράδοση
νέας ύλης. Όμως, με την καθοδήγηση των δασκάλων σας, έχετε την ευκαιρία
να  κάνετε  επαναλήψεις  και  να  εμβαθύνετε  στην  ήδη  διδαγμένη  ύλη,  να
διατυπώσετε απορίες, να κάνετε επαναληπτικές ασκήσεις να ξαναχτίσετε τη
διαλεκτική  της  μαθησιακής  διαδικασίας.  Κυρίως  θέλουμε  να  ξέρετε  ότι
συμμεριζόμαστε τα άγχη σας, τις  ανασφάλειές  σας-ιδίως των παιδιών που
φέτος θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις- και οι δάσκαλοί σας είναι μαζί σας
για να τονίσουν με  κάθε τρόπο ότι  το  σχολείο  είναι  δίπλα σας.  Φροντίστε
λοιπόν  να  περάσετε  αυτόν  το  χρόνο  που  μένετε  σπίτι  ,δημιουργικά,  να
μελετήσετε, να κάνετε επαναλήψεις, να καλύψετε τα κενά σας να απολαύσετε
ενδεχομένως την ανάγνωση και ωραίων λογοτεχνικών βιβλίων , αφού οι ώρες
που έχετε στη διάθεσή σας είναι πολλές.



Συνάδελφοί μου εκπαιδευτικοί
Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες μέρες, αποδείξατε ότι είστε δάσκαλοι με υψηλό
αίσθημα  ευθύνης, ,καθήκοντος και αγάπης για το λειτούργημά σας και τους
μαθητές σας. Ανταποκριθήκατε άμεσα στο κάλεσμα του Υπουργείου για τη
φροντίδα  της  διατήρησης  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  με  το  μοναδικό
τρόπο  που  αυτή  θα  μπορούσε  να  συνεχιστεί  μέσα  από  τέτοιες  συνθήκες
εγκλεισμού  και  απομόνωσης:  την  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση.
Δημιουργήσατε  ηλεκτρονικές  τάξεις,  σε  πολλά  διδακτικά  αντικείμενα,  στην
αρχή  με  λιγότερους  και  στη  συνέχεια  με  όλο  και  περισσότερους  μαθητές.
Δώσατε  τη  αίσθηση  στους  μαθητές  σας  ότι  το  δημόσιο  σχολείο  και  οι
λειτουργοί  του στέκονται  δίπλα του,  σε μια στιγμή που  το είχαν απόλυτη
ανάγκη. Γνωρίζω ότι για πολλούς από σας αυτός ο τρόπος διδασκαλίας δεν
ήταν εύκολος,  γιατί  δεν  υπάρχει  σε  όλους  η επαρκής ψηφιακή γνώση και
εμπειρία.  Ωστόσο  ξέρω  ότι  προσπαθήσατε  πολύ  να  ξεπεράσετε  αυτά  τα
τεχνικά εμπόδια και σας  αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Θέλω να εκφράσω
επίσης τις θερμές ευχαριστίες μου στους Διευθυντές και Διευθύντριες,  τους
Υποδιευθυντές  και  Υποδιευθύντριες,  τις  ομάδες  υποστήριξης  όλων
των σχολικών  μονάδων,  για  τις  τεράστιες  προσπάθειες  που  καταβάλουν
καθημερινά, για να οργανώσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ,σύμφωνα
με  τις  οδηγίες  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.  Είναι  εντυπωσιακό,  πόσες   πολύωρες
τηλεδιασκέψεις έγιναν μεταξύ των μελών των συλλόγων διδασκόντων κάθε
σχολικής  μονάδας,  προκειμένου  να  δοθούν  οδηγίες  ,  να  συζητηθούν
ουσιαστικά διδακτικά και τεχνικά θέματα, που θα εξουδετέρωναν τις δυσκολίες
αυτού του πρωτοδοκιμαζόμενου εγχειρήματος. 
Σας αξίζουν  συγχαρητήρια,  γιατί  κάνατε  πολλά σε ελάχιστο χρόνο και  σε
δύσκολες συνθήκες . Και τα πήγατε άριστα!  
Ιδού τα στοιχεία, με αριθμούς, που το αποδεικνύουν, όπως τα συγκέντρωσε η
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων:
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :λειτούργησαν
 894 ψηφιακές τάξεις, που δημιουργήθηκαν από 457 εκπαιδευτικούς και 4239
παρακολουθούντες μαθητές και μαθήτριες
ΣΤΗΝ   ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: δημιουργήθηκαν
1699   ψηφιακές  τάξεις  από  716  εκπαιδευτικούς  και  4067  συμμετέχοντες
μαθητές και μαθήτριες

 Θέλω να σας βεβαιώσω ότι  οι συνεργάτες μου κι εγώ προσωπικά,
διοικητικοί και εκπαιδευτικοί ,που υπηρετούμε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  Τρικάλων,  εργαζόμαστε  με  όλες  μας  τις  δυνάμεις  να
κρατήσουμε  την  εκπαίδευση  των  μαθητών  μας  ζωντανή  και  να  σας
ενημερώνουμε  καθημερινά  με  τις  οδηγίες  και  τον  προγραμματισμό που το
ΥΠΑΙΘ  και η ΠΔΕ Θεσσαλίας αποστέλλουν ,διατηρώντας μια εκπαιδευτική
και   υπηρεσιακή   ροή,  που  πρέπει  να  συνεχιστεί  απρόσκοπτα  για  να
προετοιμαστεί η επόμενη μέρα της επαναλειτουργίας των σχολείων. Θέλω με
την  ευκαιρία  να   ευχαριστήσω   όλους  αυτούς  τους  συνεργάτες  ,για  την
εξαιρετική  συνεργασία και τη στήριξη  που προσφέρουν με την εργασία  τους,
ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η συνεισφορά τους πολύτιμη.

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες. Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί

 Είμαι  βέβαιη  ότι  θα  συνεχίσετε  με  την  ίδια  ορμή  και  δύναμη   αυτό  που
αρχίσατε!  Είμαι  βέβαιη  ότι  και  εκείνοι  που  δεν  μπόρεσαν  να  μας



ακολουθήσουν σ’ αυτό το ωραίο ταξίδι θα είναι τις επόμενες μέρες μαζί μας.
Γιατί  όσοι  και  όσες  το  ζούμε  παίρνουμε  μεγάλη   χαρά  και  δύναμη  να
συνεχίσουμε  και  να  ομορφύνουμε  τη  μονοτονία  της  «παγωμένης»
καθημερινότητας του καιρού της πανδημίας.
Εύχομαι να είστε όλοι καλά , με τους δικούς σας ανθρώπους, να υπακούτε
στις οδηγίες των ειδικών για την προστασία της ζωής σας και της  δημόσιας
υγείας. Είμαστε όλοι μαζί, και η επόμενη μέρα που θα συναντηθούμε με τα
αγαπημένα μας πρόσωπα, με τους φίλους μας ας ευχηθούμε να μας βρει λίγο
καλύτερους , με περισσότερη αγάπη, αλληλεγγύη  με περισσότερο σεβασμό
στον  άνθρωπο και  τις  βασικές  του  ανάγκες.  Εύχομαι,  μετά   την  οδυνηρή
δοκιμασία της πανδημίας, να είστε εσείς, οι νέοι μας,  οι πρωτεργάτες ενός
καλύτερου κόσμου!

Βασιλική   Κάκλα

Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων


