
Μαροφςι, 15 Νοεμβρίου 2020 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

12 χριςιμεσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ  

για τθ λειτουργία Δθμοτικϊν και Νθπιαγωγείων από Δευτζρα 

 

1. Σι κα ιςχφςει από τθ Δευτζρα για τα ςχολεία; 
Από τθ Δευτζρα 16 Νοεμβρίου και για δφο εβδομάδεσ αναςτζλλεται θ δια ηϊςθσ λειτουργία των 

νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων όλθσ τθσ χϊρασ. Τπενκυμίηεται ότι είναι ιδθ κλειςτά και τα 

Γυμνάςια και τα Λφκεια τθσ χϊρασ, επίςθσ για 2 ακόμθ εβδομάδεσ. Ανοιχτά κα παραμείνουν τα ςχολεία 

ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων. 

 

2. Γιατί κρίκθκε αναγκαίο τϊρα το κλείςιμο δθμοτικϊν ςχολείων, νθπιαγωγείων και 
βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν; 
Η Επιτροπι των ειδικϊν είχε αποφανκεί ότι τα ςχολεία πρζπει να είναι τα τελευταία που κα κλείςουν, 

αν χρειαςτεί, και θ μζχρι πρότινοσ ειςιγθςι τουσ για κλείςιμο δθμοτικϊν και νθπιαγωγείων ιταν 

αρνθτικι. Και αυτό, γιατί δεν ζχει παρατθρθκεί τάςθ διαςποράσ του ιοφ εντόσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Σα μζτρα που ανακοινϊκθκαν δεν υποδεικνφονται λοιπόν από το επιδθμιολογικό φορτίο ςτα ςχολεία. 

Είναι μζτρα κακαρά προλθπτικοφ χαρακτιρα, που ςυνδζονται με τθν ζξαρςθ τθσ πανδθμίασ ευρφτερα 

ςτθν κοινωνία και ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ τθσ κινθτικότθτασ των ενθλίκων. Όςο τα ςχολεία είναι 

κλειςτά, τότε υπάρχει εκ των πραγμάτων πολφ μεγάλθ μείωςθ τθσ ευρφτερθσ κινθτικότθτασ. Ο 

πλθκυςμόσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν αγγίηει το 1,6 εκατομμφρια ανκρϊπουσ, και αν προςκζςει ςε 

αυτό κανείσ και ζναν γονιό/ςυνοδό για κάκε παιδί Δθμοτικοφ αλλά και το βοθκθτικό προςωπικό κ.ά., 

τότε ο μετακινοφμενοσ πλθκυςμόσ ξεπερνάει τα 2,3 εκατομμφρια. Αιτία λοιπόν τθσ απόφαςθσ είναι θ 

κινθτικότθτα -γιατί μζςω αυτισ τρζφεται ο ιόσ- και ςτόχοσ είναι ο περιοριςμόσ τθσ. Σα ςτοιχεία των 

τελευταίων θμερϊν δείχνουν ότι -μετά το lockdown- θ κινθτικότθτα ζχει μειωκεί, αλλά όχι ςε 

ικανοποιθτικά επίπεδα. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κζμα υπερμετάδοςθσ ςτα ςχολεία, αλλά κζμα μεγάλθσ 

κινθτικότθτασ από και προσ τα ςχολεία. Και θ κινθτικότθτα, ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, είναι ανάγκθ να 

περιοριςτεί.   

 

3. Με ποιο τρόπο κα λειτουργιςει θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ςτα δθμοτικά ςχολεία; 
Η πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ κα λειτουργιςει εξ αποςτάςεωσ με δφο αλλθλζνδετουσ τρόπουσ: Με τθν 
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και τθ ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ. 
-Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ: Από τθ Δευτζρα το πρωί ςτισ 9 π.μ. -πρϊτθ θμζρα εφαρμογισ των μζτρων- 

κα αρχίςουν να προβάλλονται από τθν ΕΡΣ2 τθλεοπτικά μακιματα για μακθτζσ δθμοτικοφ. Σο 

πρόγραμμα για τθν Δευτζρα και τθν Σρίτθ είναι το παρακάτω:  
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Δευτζρα, 16 Νοεμβρίου 

ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ ΣΙΣΛΟ 

Α ΓΛΩΑ Διδαςκαλία για τον τονιςμό 

B ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ Μακαίνω τθν ϊρα 

Γ ΓΛΩΑ Χρόνοι ρθμάτων ενεργθτικισ φωνισ 

Γ-Δ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Σα τρίγωνα   

Δ 

ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ πονδυλωτά και αςπόνδυλα ηϊα 

Β-Σ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Νοερζσ πράξεισ Α (πρόςκεςθ-αφαίρεςθ) 

Ε ΙΣΟΡΙΑ Η κακθμερινι ηωι ςτο Βυηάντιο 

Ε-Σ ΓΛΩΑ Παράγραφοσ και κειμενικοί δείκτεσ 

 

 Σρίτθ 17 Νοεμβρίου 

ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ ΣΙΣΛΟ 

Α ΓΛΩΑ Πρϊτθ γραφι  & ανάγνωςθ 

Β ΓΛΩΑ Οικογζνειεσ λζξεων-Λεξιλόγιο 

Β-Γ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Η Προπαίδεια (1,2,3) 

Γ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δεκαδικοί αρικμοί 

Δ 

ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σο ςϊμα μασ 

Δ-Σ ΓΛΩΑ 

Επαναλθπτικό μάκθμα (κζμα, πολφσ, ενεςτ. 

αόρ.) 

Ε ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Διάταξθ δεκαδικϊν αρικμϊν-Αξία κζςθσ 

ψθφίου 

Σ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Σο ςχιμα και οι κινιςεισ τθσ γθσ 

 

-φγχρονθ τθλεκπαίδευςθ: Από τθ Δευτζρα, οι διευκφνςεισ των ςχολείων ςε ςυνεργαςία με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, κα καταρτίςουν πρόγραμμα ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ και κα κάνουν τισ 

απαραίτθτεσ δοκιμζσ. Η τθλεκπαίδευςθ κα ξεκινιςει τθν Σετάρτθ, μετά τθ ςχολικι αργία τθσ 17θσ 
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Νοεμβρίου. Θα είναι υποχρεωτικι, θ κάκε διδακτικι ϊρα κα ζχει διάρκεια 30’ και κα 

πραγματοποιείται από τισ 2 ζωσ τισ 5 μ.μ. για τα δθμοτικά, και από τισ 2 ζωσ τισ 4:20 μ.μ. για τα 

νθπιαγωγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων ςφντομων διαλειμμάτων. 

Ζχουν ςταλεί αναλυτικζσ οδθγίεσ ςε όλα τα νθπιαγωγεία και δθμοτικά ςχολεία τθσ χϊρασ. Ο 

Διευκυντισ και οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου κα ενθμερϊςουν τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ για 

τισ λεπτομζρειεσ ςφνδεςθσ ςτισ ψθφιακζσ τάξεισ.  

 

4. Ποιο είναι το ωράριο που προβλζπεται για τθ ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Γιατί προκρίκθκε το μεςθμεριανό - απογευματινό ωράριο για τουσ μακθτζσ Δθμοτικϊν και 
Νθπιαγωγείων αντί για το πρωινό; 
Για τουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ λόγουσ:  

ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΞ 

ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΩΡΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Από Ζωσ 

1θ  14:10 14:40 

2θ  14:50 15:20 

3θ  15:30 16:00 

4θ  16:10 16:40 

5θ  16:50 17:20 

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΧΡΟΝΗ 

ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΩΡΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Από Ζωσ 

1θ  14:10 14:40 

2θ  15:00 15:30 

3θ  15:50 16:20 
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- Για να διευκολυνκοφν οι οικογζνειεσ ςε ςχζςθ με τον απαιτοφμενο αρικμό ςυςκευϊν για ςφνδεςθ 
ςτο διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν ςτθν οικογζνεια υπάρχουν γονείσ που τθλεργάηονται και μεγαλφτερα 
παιδιά Γυμναςίου / Λυκείου που κάνουν το πρωί τθλεκπαίδευςθ.  
- Για να διευκολυνκοφν οι οικογζνειεσ των οποίων οι γονείσ μπορεί να τθλεργάηονται το πρωί και 
ταυτόχρονα να χρειάηεται να βοθκιςουν τα μικρά τουσ παιδιά να ςυνδεκοφν ςτισ ψθφιακζσ τάξεισ.  
- Για να περιοριςτεί θ ταυτόχρονθ χριςθ των δικτφων τθσ χϊρασ από εργαηόμενουσ, μακθτζσ, 
φοιτθτζσ κ.ο.κ. 
 

6. Γιατί προκρίνεται θ λφςθ τθσ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ;  
Σίποτα δεν μπορεί να υποκαταςτιςει τθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία ςτθ φυςικι τάξθ, ςτο ςχολείο. Όςο 

όμωσ οι πρωτόγνωρεσ υγειονομικζσ ςυνκικεσ μάσ αναγκάηουν ςε αναςτολι λειτουργίασ των ςχολείων, 

είναι εξαιρετικά ςθμαντικό ο μακθτισ να μπορεί να βλζπει το δάςκαλο/τθ δαςκάλα του, ζςτω και 

διαδικτυακά. Να διατθρείται όςο πιο ηωντανι γίνεται θ επαφι μαηί του.  

 

7. Η φλθ κα προχωράει κανονικά μζςω τθλεκπαίδευςθσ;  
Ναι, προβλζπεται θ φλθ να προχωράει κανονικά. Δεν πρζπει να αφιςουμε τθν πανδθμία να ςτακεί 

εμπόδιο ςτθ μακθςιακι πρόοδο των παιδιϊν μασ. Ζτςι γίνεται και ςε όλα τα Γυμνάςια και Λφκεια τθσ 

χϊρασ που κάνουν τθλεκπαίδευςθ εδϊ και 1 εβδομάδα. Λειτουργοφν ταυτόχρονα πάνω από 40.000 

διαδικτυακά τμιματα τθν θμζρα, 700.000 μακθτζσ και εκπαιδευτικοί ζχουν προςαρμοςτεί άριςτα ςτισ 

νζεσ αυτζσ ςυνκικεσ, και το πρόγραμμα προχωράει κανονικά.  

 

8. Αν ζνασ μακθτισ δεν ζχει ςυςκευι ι ςφνδεςθ ίντερνετ για να ςυνδεκεί τι μπορεί να κάνει;  
- Από το Μάρτιο, το Τπουργείο ςτζλνει ςυςτθματικά τεχνολογικό εξοπλιςμό ςτα ςχολεία, μζςα από 
ςθμαντικά ευρωπαϊκά κονδφλια και δωρεζσ που ζχει εξαςφαλίςει. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ μπορεί να 
διατεκεί, με απόφαςθ του Διευκυντι, ςε μακθτζσ που το ζχουν περιςςότερο ανάγκθ (βάςει κριτθρίων, 
μεταξφ των οποίων το χαμθλό ειςόδθμα, θ ανεργία γονζων, θ ιδιότθτα μζλουσ μονογονεïκισ, 
πολφτεκνθσ, τρίτεκνθσ ι ορφανικισ οικογζνειασ). 
- Σο Τπουργείο Παιδείασ ζχει εξαςφαλίςει δωρεάν χριςθ δεδομζνων (data) για όποιον ςυνδζεται 
ςτισ πλατφόρμεσ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται το Τπουργείο για τθν τθλεκπαίδευςθ.  
- Ακόμθ και αν κάποιοσ δεν ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζςω διαδικτφου, ακόμθ και αν δεν ζχει 
υπολογιςτι, τάμπλετ, ζξυπνο κινθτό τθλζφωνο, μπορεί να ςυνδεκεί ςτθν ψθφιακι τάξθ και μζςω 
τθλεφϊνου, με αςτικι χρζωςθ.   
 

9. Πϊσ κα ξζρει ο μακθτισ με ποιο τρόπο να ςυνδεκεί ςτθν ψθφιακι του τάξθ;  
Ζχουν ςταλεί αναλυτικζσ οδθγίεσ ςε όλα τα νθπιαγωγεία και δθμοτικά ςχολεία τθσ χϊρασ. Ο 

Διευκυντισ και οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ενθμερϊνουν τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ 

τουσ για τισ λεπτομζρειεσ ςφνδεςθσ ςτισ ψθφιακζσ τάξεισ.  
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10. Είμαι εκπαιδευτικόσ και κα ικελα περαιτζρω πλθροφορίεσ και υποςτιριξθ για τθν 
προετοιμαςία των ψθφιακϊν μακθμάτων. 
 

- Σο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ ζχει εκπονιςει Οδθγό για τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό 
μακθμάτων εξ αποςτάςεωσ http://iep.edu.gr/el/component/k2/1067-odigos-gia-ton-
ekpaideftiko-sxediasmo-mathimaton-eks-apostaseos, ςτον οποίο αποτυπϊνονται ςυνοπτικά οι 
βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να ακολουκοφνται για τθν αποδοτικότερθ εφαρμογι τθσ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και είναι διακζςιμο για όλουσ. 

- Λειτουργοφν Ανοικτά Διαδικτυακά Μακιματα (MOOCS) για τθν ταχεία επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ μεκοδολογία τθσ ςχολικισ 
εκπαίδευςθσ από απόςταςθ. Μπορείτε να παρακολουκιςετε δφο ςχετικά επιμορφωτικά 
προγράμματα (MOOCS):  

o από το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (ΙΕΠ) ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Ανοικτό 
Πανεπιςτιμιο (ΕΑΠ): https://learn.eap.gr/ 

o από το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (ΙΕΠ) ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο 
Αιγαίου: https://elearn.aegean.gr  

- Επιπρόςκετα, δρομολογείται  πρόγραμμα ταχφρρυκμθσ επιμόρφωςθσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ για το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν όλων των βακμίδων και ειδικοτιτων, οι οποίεσ 
εντάςςονται ςτο ςτρατθγικό πλαίςιο των επιμορφϊςεων (με προχπολογιςμό 2 εκατ. € μζςω 
ΕΠΑ). 

- Όλεσ οι πλθροφορίεσ για τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ είναι ςυγκεντρωμζνεσ εδϊ: 
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr. (Σημειωτζον ότι ο διαδικτυακόσ τόποσ του Πανελλήνιου 
Σχολικοφ Δικτφου ςτον οποίο παραπζμπει και το ςυγκεκριμζνο site βρίςκεται ςήμερα – Κυριακή 
15/11 – ςε διαδικαςία αναβάθμιςησ.) 

o Οδθγίεσ χριςθσ πλατφόρμασ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ από εκπαιδευτικοφσ: 
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-
mathainoumeasfaleis-odigies-xrisis-webex.pdf  

- Για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο κζντρο εξυπθρζτθςθσ 
(Help Desk) του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου, εδϊ: https://www.sch.gr/helpdesk/   

- Επιπλζον, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, που ζχουν τθν 
παιδαγωγικι ευκφνθ των ςχολείων ςασ και οι οποίοι είναι κατάλλθλα καταρτιςμζνοι ϊςτε να 
ςασ κακοδθγιςουν. 

 

11. Σι προβλζπεται για τουσ εργαηόμενουσ γονείσ μακθτι Δθμοτικοφ ι Νθπιαγωγείου;  
Όπωσ και ςτο προθγοφμενο κφμα τθσ πανδθμίασ, προβλζπονται άδειεσ ειδικοφ ςκοποφ ενόσ εκ των δφο 

γονζων, και του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα, θ οποία ρφκμιςθ άλλωςτε εφαρμόηεται μζχρι 

ςιμερα και ςτισ περιπτϊςεισ αναςτολισ λειτουργίασ τμθμάτων ι ςχολικϊν μονάδων εξ αιτίασ του 

κορωνοϊοφ. Επίςθσ, ο προγραμματιςμόσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε διαφορετικζσ ηϊνεσ (πρωί - απόγευμα) ζχει ςκοπό και να διευκολφνει 

τισ οικογζνειεσ με εργαηόμενουσ γονείσ και παιδιά διαφορετικϊν θλικιϊν. 

 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/1067-odigos-gia-ton-ekpaideftiko-sxediasmo-mathimaton-eks-apostaseos
http://iep.edu.gr/el/component/k2/1067-odigos-gia-ton-ekpaideftiko-sxediasmo-mathimaton-eks-apostaseos
https://learn.eap.gr/
https://elearn.aegean.gr/
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-odigies-xrisis-webex.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-odigies-xrisis-webex.pdf
https://www.sch.gr/helpdesk/
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12. Σι μπορεί να κάνει ζνασ γονιόσ αν το παιδί του ζχει αφιςει βιβλία και άλλα προςωπικά 

αντικείμενα ςτο ςχολείο; 

Κατ’ εξαίρεςθ, τθ Δευτζρα 16 Νοεμβρίου κα μποροφν γονείσ και κθδεμόνεσ να παραλάβουν βιβλία και 

προςωπικά αντικείμενα των μακθτϊν που ζχουν τυχόν παραμείνει ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τισ διευκφνςεισ των ςχολείων και με τρόπο ϊςτε να τθροφνται πλιρωσ τα μζτρα 

πρόλθψθσ και αποφυγισ ςυνωςτιςμοφ. Για τθ ςυγκεκριμζνθ μετακίνθςθ, όςοι παραλάβουν τα 

αντικείμενα από το ςχολείο κα πρζπει να ςτείλουν μινυμα με τον αρικμό 4 ςτο 13033. 

 


