
 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ  

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Κ.Δ..Τ.) ΝΑΞΟΤ    

   

ΑΑΑΞΞΞΝΝΝΡΡΡΞΞΞΩΩΩΠΠΠΖΖΖ   ΞΞΞΟΟΟΝΝΝΒΒΒΙΙΙΖΖΖΚΚΚΑΑΑΡΡΡΩΩΩΛΛΛ      

ΡΡΡΖΖΖΛΛΛ   ΞΞΞΔΔΔΟΟΟΗΗΗΝΝΝΓΓΓΝΝΝ   ΡΡΡΖΖΖΠΠΠ   ΔΔΔΜΜΜ   ΑΑΑΞΞΞΝΝΝΠΠΠΡΡΡΑΑΑΠΠΠΔΔΔΩΩΩΠΠΠ   ΔΔΔΘΘΘΞΞΞΑΑΑΗΗΗΓΓΓΔΔΔΠΠΠΖΖΖΠΠΠ   

ΠΠΠΡΡΡΖΖΖΛΛΛ   ΞΞΞΟΟΟΩΩΩΡΡΡΝΝΝΒΒΒΑΑΑΘΘΘΚΚΚΗΗΗΑΑΑ   ΘΘΘΑΑΑΗΗΗ      

ΓΓΓΔΔΔΡΡΡΔΔΔΟΟΟΝΝΝΒΒΒΑΑΑΘΘΘΚΚΚΗΗΗΑΑΑ   ΔΔΔΘΘΘΞΞΞ///ΠΠΠΖΖΖ   

ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηνπ ΚΔΤ Νάμνπ 

 

 

 

      πληάθηεο:  

      Κσλ/λνο Κινπβάηνο – Πξντζηάκελνο ΚΔΤ Νάμνπ 

 

 

Φεβξνπάξηνο, 2021 

Photo by Compare Fibre on Unsplash 

https://unsplash.com/@comparefibre?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/distance-learning?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


                                            [2]                                                  ΚΔΤ Νάμνπ 

 

 

 

 

 

 

1. ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΔΟΔΛΑΠ 

1.1 Αλαγθαηόηεηα 

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ην ΚΔΤ Νάμνπ απέζηεηιε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο ηνπ ζύληνκν πίλαθα γηα ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά 

κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηηο ελδερόκελεο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ 
γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο. Η αλαγθαηόηεηα γηα δηεξεύλεζε ησλ παξαπάλσ 

ζπλζεθώλ απνξξέεη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4547. πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην 
ηελ παξάγξαθν 2.αα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ, κία από ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΚΔΤ ζε 

επίπεδν δηεξεύλεζεο θαη αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη ςπρνθνηλσληθώλ αλαγθώλ 
είλαη θαη «ε δηεξεύλεζε «ηνπ είδνπο ησλ δπζθνιηώλ θαη ησλ πηζαλώλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ, ςπρνθνηλσληθώλ θαη άιισλ θξαγκώλ ζηε κάζεζε 
θαη ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία ή θαη κε 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη ησλ καζεηώλ από επάισηεο θνηλσληθά 

νκάδεο». Αξκνδηόηεηεο ηνπ ΚΔΤ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.α.ααθαη 2.γ.γγ ηνπ 
ίδηνπ άξζξνπ, απνηεινύλ επίζεο«ε πξόιεςε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο» θαη «ν 
εληνπηζκόο δνκηθώλ θξαγκώλ θαη εκπνδίσλ ζηελ ηζόηηκε πξόζβαζε ησλ καζεηώλ 

ζηε κάζεζε». 

1.2 θνπόο 

θνπόο, ινηπόλ,ηεο απνηύπσζεο ησλ ελδερόκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ ην πξώην 

ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2020-2021 ήηαλ ε απόθηεζε πιεξέζηεξεο εηθόλαο 
γηα ηελ όιε δηαδηθαζία θαη ν εληνπηζκόο ησλ ελδερόκελσλ πξνβιεκάησλ – εκπνδίσλ 

- θξαγκώλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα (νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν). Η 
έξεπλα απηή απνθηά κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ιόγσ θαη ησλ πξόζζεησλ δπζρεξεηώλ 

πνπ δεκηνπξγεί ε λεζησηηθόηεηα θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ 
ζηελ πεξηνρή. Τπελζπκίδνπκε όηη νη πεξηνρέο πνπ θαηαιακβάλεη ε έξεπλα είλαη ε 

Νάμνο, ε Πάξνο, ε Ακνξγόο, ε Ίνο, ε Αληίπαξνο, ε Γνλνύζα, ε ρνηλνύζα, ηα 
Κνπθνλήζηα, ε Ηξαθιεηά θαη ε Αλάθε. 

1.3 Υξεζηκόηεηα 

Από ηελ πξσηνβνπιία απηή δελ πξνζδνθνύζακε, θπζηθά, λα θνκίζνπκε λέα 

ζπληαξαθηηθά δεδνκέλα γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αιιά πξσηίζησο λα 
επηβεβαηώζνπκε ηα κέρξη ζήκεξα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία θαη λα εληνπίζνπκε ηα 
ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο δηθήο καο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο.  

Δίλαη, σζηόζν, πξνθαλήο ε ρξεζηκόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξεύλεζεο, θαζώο ε 
απνηύπσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε αλάδεημε ησλ ελδερόκελσλ εκπνδίσλ ζηελ 
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πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, αλ ζπλνδεπηνύλ θαη από ηηο απαξαίηεηεο 
πξνηάζεηο θαη πνιηηηθέο, ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε κειινληηθή άξζε ησλ 

δπζρεξεηώλ θαη ησλ ελδερόκελσλ αληζνηήησλ, ζηελ εθαξκνγή αληηζηαζκηζηηθώλ 
πξαθηηθώλ, θαη ηελ έγθαηξε πξόιεςε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ζρνιηθήο 

απνηπρίαο, ηόζν ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, όζν θαη γεληθόηεξα. 

1.4 πκκεηνρή 

ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 81 από ηα 105 ζρνιεία ηεο πεξηνρήο 
αξκνδηόηεηαο ηνπ ΚΔΤ Νάμνπ. Δηδηθόηεξα, έιαβαλ κέξνο 34 λεπηαγσγεία 34 

δεκνηηθά, 7 Γπκλάζηα θαη Γπκλάζηα κε Λπθεηαθέο Σάμεηο, 3 Γεληθά Λύθεηα θαη 3 
ΔΠΑΛ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξώζεθαλ αθνξνύζαλ ζπλνιηθά 5188 καζεηέο. Η 
θαηαλνκή ησλ καζεηώλ ζηηο ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο έρεη σο εμήο:  

 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε:  692 καζεηέο,  

 Γεκνηηθή εθπαίδεπζε:  2314 καζεηέο,  

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 1812 καζεηέο. 

Σα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 105 ζρνιεία. 

ε απηά δεηήζεθαλ δηαθνξνπνηεκέλα ζηνηρεία, θαζώο δελ παξείραλ εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε αιιά ζπλέρηζαλ θαλνληθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

1.5 Γηαδηθαζία  

Πξνθεηκέλνπ δε λα κελ επηβαξύλνπκε ηα ζρνιεία κε πεξίπινθα θαη ρξνλνβόξα 

εξσηήκαηα, ζπληάμακε έλαλ πνιύ ζύληνκν πίλαθα γηα θαηαρώξεζε κόλν ησλ 
απαξαίηεησλ αξηζκεηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηηο απνπζίεο ησλ καζεηώλ θαηά ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη δύν αλνηρηά εξσηήκαηα γηα ηα ελδερόκελα πξνβιήκαηα 
πνπ αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Με ηελ αλάινγε πξνζαξκνγή σο 

πξνο ηηο ηάμεηο, ν πίλαθαο απεζηάιε ζε όια ηα λεπηαγσγεία, ηα δεκνηηθά θαη ηα 
ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηνπ ΚΔΤ Νάμνπ. 

Σν θείκελν θαη ν ζπλνδεπηηθόο πίλαθαο πνπ απεζηάιε ζηα ζρνιεία γηα ηνλ ζθνπό 

απηό ήηαλ ην εμήο: 

«ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΚΔΤ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηα 

ζρνιεία θη ελόςεη ησλ δηαθνπώλ ησλ καζεκάησλ γηα ηηο γηνξηέο, είλαη αλάγθε 
λα απνηηκεζεί ζηνηρεησδώο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαηά ηε β'  πεξίνδν 

εγθιεηζκνύ. πγθεθξηκέλα, ελδηαθέξεη ηελ ππεξεζία καο λα απνηππσζνύλ 
ελδερόκελνη θξαγκνί ζηελ πξόζβαζε θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζρνιηθή 
δηαξξνή / εγθαηάιεηςε. 

Παξαθαινύληαη νη Γ/λζεηο ησλ ζρνιείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο λα καο ελεκεξώζνπλ κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ γηα ελδερόκελεο πεξηπηώζεηο καζεηώλ πνπ δε ζπκκεηείραλ ζηα 
εμ απνζηάζεσο ππνρξεσηηθά καζήκαηα  θαη ηνπο ιόγνπο πνπ απηό δελ έγηλε. 

Δηδηθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπκε ζρεηηθή έθζεζε γηα ηελ πεξηνρή 
αξκνδηόηεηάο καο, παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαηά 

πεξίπησζε:»  
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Ράξη 

Πύνολο 

μαθηηών 

ηάξηρ 

Απιθμόρ μαθηηών 

πος δεν 

παπακολούθηζαν 

καθόλος ηα εξ 

αποζηάζεωρ 

μαθήμαηα 

Απιθμόρ 

μαθηηών 

πος έκαναν 

από 1 - 10 

αποςζίερ  

Απιθμόρ 

μαθηηών 

πος έκαναν 

από 11 - 20 

αποςζίερ 

Απιθμόρ 

μαθηηών 

πος έκαναν 

από 21-40 

αποςζίερ 

Απιθμόρ 

μαθηηών 

πος έκαναν 

πάνω από 

40 αποςζίερ 

ΠΡΟΝΗΠ       

ΝΗΠΙΟ       

Α       

Β       

Γ       

…       

Αλαθέξεηε ηνπο ζνβαξόηεξνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνπζίαδαλ καζεηέο ζαο 
από ηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα: 

 

Αλαθέξεηε ελδερόκελα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εμ 
απνζηάζεσο δηδαζθαιία ηνπο: 

 

1.6 Πεξηνξηζκνί  

Οη πεξηνξηζκνί πνπ νθείινπκε λα ζέζνπκε ππόςε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη 

νη εμήο:   

 Από ην ζύλνιν ησλ 105 ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 
24 ζρνιεία δελ έζηεηιαλ ζηνηρεία, παξόηη έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο 

ππελζπκίζεηο. Έλαο από ηνπο ιόγνπο κε ζπκκεηνρήο ήηαλ ε άπνςε όηη 
«πξόθεηηαη γηα πξνζσπηθά δεδνκέλα», ελώ θάπνηνη έθξηλαλ όηη δελ ήηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα απαληήζνπλ. πλεπώο, παξόηη ην δείγκα είλαη πιήξσο 
αληηπξνζσπεπηηθό ζε όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο ηύπνπο 

ζρνιείσλ, ε ζπλνιηθή εηθόλα πνπ ζα πξνέθππηε από ηελ θαζνιηθή ζπκκεηνρή 
ησλ ζρνιείσλ ίζσο εκθαληδόηαλ ιίγν δηαθνξεηηθή θαη πιεξέζηεξε από ηελ 

εηθόλα πνπ απνηππώλεηαη ζηελ παξνύζα έξεπλα, όρη όκσο ζε βαζκό πνπ λα 
επεξεάδεη ηα πθηζηάκελα απνηειέζκαηα. 

 Οη απαληήζεηο ζηα αλνηρηά εξσηήκαηα δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ 
λα αθνξνύλ έλαλ εθπαηδεπηηθό, αιιά αληαλαθινύλ ηηο απόςεηο όισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ, αληηπξνζσπεύνπλ δειαδή πνιιαπιάζην αξηζκό 
εθπαηδεπηηθώλ. 

 Σα ζηνηρεία γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο -θαη γεληθόηεξα νη 
νηθνγέλεηεο- ελδέρεηαη λα κελ απνδίδνπλ πιήξσο ην είδνο, ην εύξνο θαηην 

κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ, θαζώο ε απνηύπσζή ηνπο έρεη γίλεη κε έκκεζν 
ηξόπν (κέζσ ηεο εηθόλαο πνπ απνθόκηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί). 

 Η ζπλνπηηθή κνξθή ηνπ πίλαθα θαη ηα δύν αλνηρηά εξσηήκαηα είλαη θπζηθό 

όηη δελ κπνξνύλ λα απνηππώζνπλ πιήξσο όιεο ηηο πηπρέο ηνπ δηεξεπλώκελνπ 
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ζέκαηνο. Όπσο αλαθέξζεθε, ε ζπλνπηηθή κνξθή επηιέρζεθε πξνθεηκέλνπ λα 
ελζαξξπλζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ζρνιεία λα ζπκκεηάζρνπλ. 

 

 

2. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ 

2.1 Παξνπζίαζε πνζνηηθώλ ζηνηρείσλ (ζπκκεηνρή καζεηώλ ζηα εμ απνζηάζεσο 
καζήκαηα) 

Παξνπζηάδνπκε γξαθήκαηα κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηα εμ 
απνζηάζεσο καζήκαηα. Σα γξαθήκαηα ζπλνδεύνληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο 

ησλ αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ηνπο όπνπ απαηηείηαη. 

Όπσο παξαηεξνύκε ζην γξάθεκα 1, από ην ζύλνιν ησλ 5.188 καζεηώλ γηα ηνπο 

νπνίνπο απνηππώλνληαη ζηνηρεία κόλν ην 56% παξαθνινύζεζε κε απόιπηε 
πιεξόηεηα ηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα. Σν 27,1% έθαλε από 1 – 10 απνπζίεο, ην 
8,6% από 11-20 απνπζίεο, ην 4,7% από 21-40 απνπζίεο, ην 1,8% πεξηζζόηεξεο από 

40 απνπζίεο θαη ην 2,2% δελ παξαθνινύζεζε θαζόινπ ηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα. 
Αλ ζεσξήζεη θαλείο θπζηνινγηθά ηα πνζνζηά ησλ απνπζηώλ από 1 -20 απνπζίεο, δε 

ζα κπνξνύζε λα θάλεη ην ίδην θαη γηα ηα πνζνζηά ησλ 40 θαη άλσ απνπζηώλ θαη ηεο 
θαζνιηθήο απνπζίαο ηόζσλ καζεηώλ. Γηα λα γίλεη αθόκε θαιύηεξα αληηιεπηό ην 

κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, αξθεί θαλείο λα δεη ζην θάησ κέξνο ηνπ γξαθήκαηνο ηνλ 
αξηζκό καζεηώλ πνπ έθαλαλ 21-40 απνπζίεο (246 καζεηέο), πεξηζζόηεξεο από 40 

απνπζίεο (91 καζεηέο) θαη πιήξε απνπζία (113 καζεηέο). Σν κέγεζνο ησλ 
παξαπάλσ αξηζκώλ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη, δεδνκέλνπ όηη ππνδειώλεη ηελ 

απώιεηα πνιύηηκνπ καζεζηαθνύ θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθνύ θνξηίνπ, ην νπνίν 
πηζαλόηαηα έρεη επηθέξεη θαη ζεκαληηθά γλσζηηθά ειιείκκαηα, ηδίσο γηα ηνπο 113 

καζεηέο πνπ δελ παξαθνινύζεζαλ θαζόινπ ηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα.   

Γπάθημα 1 

 

Αο δνύκε όκσο πώο δηακνξθώλεηαη ε εηθόλα θαηά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. ην 
γξάθεκα 2 παξαηεξνύκε όηη νη καζεηέο Νεπηαγσγείσλ ζε πνζνζηό 38% κόλν 

ζπκκεηείραλ αδηαιείπησο ζηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα, ελώ κεγάια θαηαγξάθνληαη 
ηα πνζνζηά ηνπο ζηηο 21-40 απνπζίεο (8,2%), ζηηο άλσ ησλ 40 απνπζίεο (1,4%) θαη 
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ζηελ θαζνιηθή απνπζία από ηε ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε (11,6%). Οη καζεηέο 
Γεκνηηθνύ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα (90%) παξαθνινύζεζαλ αλειιηπώο ηα 

εμ απνζηάζεσο καζήκαηα, ελώ ηα πνζνζηά ηνπο ζηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο 
απνπζηώλ εκθαλίδνληαη ακειεηέα. Ωζηόζν, πξνβιεκαηίδεη ην πνζνζηό 1,1,% ησλ 

καζεηώλ πνπ αλαθέξεηαη όηη δε ζπκκεηείραλ θαζόινπ. Από ηνπο καζεηέο 
Γπκλαζίνπ, κόλν 1 ζηνπο 3 (33%) εκθαλίδεηαη λα παξαθνινύζεζε αλειιηπώο ηε 

ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε. Μεγάιν πνζνζηό (42,2%) έθαλαλ 1-10 απνπζίεο θαη 
κηθξό πνζνζηό (9,6%) 11-20 απνπζίεο. Αλεζπρεηηθό είλαη ην πνζνζηό 8,4% ζηελ 

θαηεγνξία 21-40 απνπζίεο θαη αθόκε πην αλεζπρεηηθό ην κεγάιν πνζνζηό (6,1%) 
ζηελ θαηεγνξία ησλ άλσ ησλ 40 απνπζηώλ. Σέινο, νη καζεηέο ΓΔΛ-ΔΠΑΛ 
παξαθνινύζεζαλ αλαιιηπώο κόιηο ζε πνζνζηό 14%, σζηόζν, νη πεξηζζόηεξεο 

απνπζίεο ηνπο θαηαλέκνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 1-10 απνπζηώλ (πνζνζηό 
53,1%)θαη δεπηεξεπόλησο ζηηο 11-20 απνπζίεο (πνζνζηό 21,4%). Σα κόλα πνζνζηά 

ηνπο πνπ πξνβιεκαηίδνπλ είλαη ην 9,8% ζηελ θαηεγνξία ησλ 21-40 απνπζηώλ θαη ην 
1,2% ζηελ θαηεγνξία άλσ ησλ 40 απνπζηώλ, πνπ ηζνδπλακνύλ κε ζεκαληηθέο 

γλσζηηθέο απώιεηεο, αιιά εληζρύνπλ θαη ηνλ θίλδπλν ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ 
απνπζηώλ, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ζρνιηθή δηαξξνή. 

Γπάθημα 2 

 

Αλάκεζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, ηόζν ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ όζν θαη ηνπ Γπκλαζίνπ 

θαη ησλ ΓΔΛ-ΔΠΑΛ, δελ παξαηεξνύληαη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο πνζνζηώλ ζηα 
επηκέξνπο επίπεδα απνπζηώλ. πλεπώο δελ πθίζηαηαη αλάγθε ζπγθξηηηθήο 

παξνπζίαζεο ησλ ηάμεσλ. Η κόλε βαζκίδα ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη αμηνζεκείσηεο 
δηαθνξέο είλαη ην Νεπηαγσγείν. ην γξάθεκα 3 βιέπνπκε όηη ηα πξνλήπηα ζε πνιύ 

κηθξόηεξν πνζνζηό από ηα λήπηα (32% έλαληη 44%) ζπκκεηείραλ αλειιηπώο ζηελ εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Μεγάιε δηαθνξά εκθαλίδεηαη θαη ζην πνζνζηό απνπζηώλ 

ησλ πξνλεπίσλ (10.3%) έλαληη ησλ λεπίσλ (6,2%) ζηηο 21-40 απνπζίεο. 
Μηθξόηεξε, όρη όκσο ακειεηέα, δηαθνξά εκθαλίδεηαη θαη ζηελ θαηεγνξία άλσ ησλ 

40 απνπζηώλ (2,6% έλαληη 0,3%) θαη ζηελ θαηεγνξία ηεο κεδεληθήο ζπκκεηνρήο 
(θαζνιηθήο απνπζίαο), κε πνζνζηά 13,4% έλαληη 9,7%. 

Αλ κειεηήζνπκε ηνπο αξηζκνύο πξνλεπίσλ θαη λεπίσλ ζην θάησ κέξνο ηνπ 
γξαθήκαηνο, βιέπνπκε όηη από ηα 112 πξνλήπηα ηα 47 δελ παξαθνινύζεζαλ 

θαζόινπ, ελώ από ηα λήπηα, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά πεξηζζόηεξα (149), ν αξηζκόο 
απηώλ πνπ δελ παξαθνινύζεζαλ θαζόινπ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 
πεξηνξίδεηαη ζηα 33.  
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Γπάθημα 3 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ, ζην γξάθεκα 4 

εκθαλίδνληαη αμηνπξόζεθηεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν ηύπσλ ζρνιείσλ. Δηδηθόηεξα, 
νη καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ εκθαλίδνληαη ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό (19% έλαληη 13%) 

ρσξίο θακία απνπζία ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη κε ζεκαληηθά ρακειόηεξα 
πνζνζηά ζηελ θαηεγνξία ησλ 1 - 10 απνπζηώλ (48,9% έλαληη 54,9%) θαη ησλ 11 – 

20 απνπζηώλ (14,6% έλαληη 24,3%). Καζώο όκσο πξνρσξάκε ζε κεγαιύηεξν 
αξηζκό απνπζηώλ βιέπνπκε όηη νη καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ έρνπλ ζρεδόλ δηπιάζην 

πνζνζηό (14,6% έλαληη 7,7%) ζηελ θαηεγνξία ησλ 21-40 απνπζηώλ θαη πνιύ 
κεγαιύηεξν πνζνζηό κε πεξηζζόηεξεο από 40 απνπζίεο (2,7% έλαληη 0,6%).  

Γπάθημα 4 

 

Ο θίλδπλνο γηα ηνπο καζεηέο κε κεγάιν αξηζκό απνπζηώλ είλαη δηηηόο: (α) λα 

απνηύρνπλ ζηε ζπλέρηζε ή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο ιόγσ ζπζζσξεπκέλσλ 
γλσζηηθώλ ειιεηκκάησλ θαη (β) λα νδεγεζνύλ εθηόο εθπαίδεπζεο ιόγσ ππέξβαζεο 

ηνπ νξίνπ απνπζηώλ (ζρνιηθή δηαξξνή). Απηά ηα δπν αιιειν-αλαηξνθνδνηνύληαη. 
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2.2 Παξνπζίαζε πνηνηηθώλ ζηνηρείσλ (ιόγνη απνπζίαο καζεηώλ, πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί) 

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο απαληήζεσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ γηα θάζε αλνηρηό εξώηεκα 
είλαη πνιύ κεγαιύηεξνο από ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ 81 ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο δηαηύπσζεο ησλ εξσηεκάησλ, ε νπνία 
επηηξέπεη πνιιαπιέο απαληήζεηο. Δπηζεκαίλνπκε θαη πάιη όηη νη απαληήζεηο ησλ 

ζρνιείσλ δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ λα δόζεθαλ από έλαλ 
εθπαηδεπηηθό, θαζώο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα αληηπξνζσπεύνπλ νιόθιεξν 

ηνλ ύιινγν Γηδαζθόλησλ ηνπ ρνιείνπ, πνιιαπιάζηνπο δειαδή εθπαηδεπηηθνύο ζε 
ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ απαληήζεσλ. 

Σν πξώην εξώηεκα δεηάεη «ηνπο ζνβαξόηεξνπο ιόγνπο» απνπζίαο καζεηώλ θαη ην 

δεύηεξν ηα «ελδερόκελα πξνβιήκαηα» πνπ αληηκεηώπηζαλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. 
Έηζη, ιάβακε από κεδεληθέο έσο πνιιαπιέο απαληήζεηο. Οη απαληήζεηο ζηε ζπλέρεηα 

νκαδνπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ πην ζπλνπηηθά.  

Θεσξώληαο απηνλόεην όηη νη εθπαηδεπηηθνί, κέζα από ηελ θαζεκεξηλή 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο καζεηέο, έζησ θαη εμ απνζηάζεσο, έρνπλ εηθόλα γηα 
ηνπο ιόγνπο απνπζίαο θάπνησλ καζεηώλ από ηα καζήκαηα θαη είλαη επαξθώο 

ελήκεξνη γηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεηώπηζαλ θάπνηεο νηθνγέλεηεο, 
δηαηππώζακε ην εμήο εξώηεκα:  

 

Δξώηεκα 1ν: «Αλαθέξεηε ηνπο ζνβαξόηεξνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνπζίαδαλ 

καζεηέο ζαο από ηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα, αλ ηνπο γλσξίδεηε:» 

1. Η πην ζπρλή απάληεζε (49 απαληήζεηο) ήηαλ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα, κε 

θύξην πξόβιεκα ηελ αδπλακία ζύλδεζεο ζηελ πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο θαη 
δεπηεξεπόλησο ηελ αθαηαιιειόηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ. Γελ 
κπνξνύζαλ νη καζεηέο λα ζπλδεζνύλ, ε ζύλδεζε έπεθηε, ε πνηόηεηα ηνπ 

ήρνπ θαη ηεο εηθόλαο δελ επέηξεπαλ ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο. ηα 
ηερληθά πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη θαη νη ζπρλέο δηαθνπέο ξεύκαηνο ζε θάπνηεο 

πεξηνρέο. 

2. Γόζεθαλ 22 απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε έιιεηςε εμνπιηζκνύ 

(ππνινγηζηή, ηάκπιεη ή θηλεηνύ) ζε νηθνγέλεηεο καζεηώλ. Απηή ε απάληεζε 
πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ 8ε θαηά ζεηξά απάληεζε πνπ θάλεη ιόγν γηα 

«αλεπάξθεηα εμνπιηζκνύ» ζε θάπνηα ζπίηηα ιόγσ ηαπηόρξνλεο 
ηειεθπαίδεπζεο ησλ αδεξθηώλ ηνπο (άιιεο 11 απαληήζεηο). Αλ πξνζηεζνύλ 

όιεο απηέο νη πεξηπηώζεηο (33), θαίλεηαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλ 
κέξεη ή πιήξσο ην πξόβιεκα απηό αληηκεησπίζηεθε κε ηηο δηαλνκέο ηάκπιεη. 

Απηό πνπ δελ απνηππώλεηαη εδώ είλαη ζε πνην βαζκό θαη πόζν ζύληνκα 
αληηκεησπίζηεθε απηό ην πξόβιεκα. 

3. Σξίηε θαηά ζεηξά ζπρλόηεηαο (16 δειώζεηο) είλαη ε απάληεζε γηα έιιεηςε 
ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Απηέο νη νηθνγέλεηεο δελ αληηκεηώπηδαλ απιώο 

πξνβιήκαηα ζύλδεζεο αιιά δε δηέζεηαλ θαζόινπ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, 
ηνπιάρηζηνλ ηηο πξώηεο κέξεο ηεο ηειεθπαίδεπζεο. ηελ πνξεία πηζαλόηαηα 
μεπεξάζηεθε θαη απηό ην πξόβιεκα, είηε κε πξσηνβνπιία ησλ νηθνγελεηώλ 

(εγθαηάζηαζε δηαδηθηπαθήο ζύλδεζεο) είηε κέζσ ηεο δσξεάλ ζύλδεζεο ζηελ 
πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο κε πξσηνβνπιία ηνπ ΤΠΑΙΘ. 
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4. Αθνινπζεί ε απάληεζε γηα θόπσζε ησλ καζεηώλ (15 απαληήζεηο),όρη κόλν 
θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ίδηαο εκέξαο, αιιά θαη κε ην 

πέξαζκα ησλ εκεξώλ. Απηή ε απάληεζε πξέπεη λα ζπλεμεηαζηεί κε ηελ 
απάληεζε «αθαηαιιειόηεηα ώξαο» (14 απαληήζεηο), αθνύ ε αθαηάιιειε ώξα 

ζπλδέεηαη κε ηελ θόπσζε, θπξίσο ησλ κηθξώλ καζεηώλ. Τπελζπκίδεηαη όηη ην 
πξόγξακκα ηειεθπαίδεπζεο ζηα Νεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά μεθηλνύζε ζηηο 

14.10 θαη ηειείσλε 17.20. 

5. Τπνζηεξίδεηαη ζε 14 απαληήζεηο ε εθδήισζε αδηαθνξίαο ή άξλεζεο γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηόζν από πιεπξάο γνλέσλ όζν θαη από πιεπξάο 
καζεηώλ. 

6. Άιινο ιόγνο γηα ηηο απνπζίεο καζεηώλ ζεσξείηαη ε απνπζία ησλ γνλέσλ από 

ην ζπίηη ιόγσ εξγαζίαο, ε έιιεηςε επηηήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ κηθξώλ, 
θπξίσο, καζεηώλ (12 απαληήζεηο). 

7. Η άγλνηα ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ 
ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη άιινο έλαο ιόγνο απνπζίαο 

καζεηώλ (9 απαληήζεηο). Δίλαη πξνθαλέο όηη αλ ε έξεπλα πξαγκαηνπνηνύληαλ 
θαηά ηελ ελαξθηήξηα θάζε ησλ καζεκάησλ, ην πξόβιεκα απηό ζα 

απνηππσλόηαλ πνιύ πην έληνλα. ηελ πνξεία απνθηήζεθε ε απαξαίηεηε 
ηερλνγλσζία από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο. 

Γπάθημα 5 

 

8. Σέινο, νη ιόγνη πγείαο εκθαλίδνληαη ηειεπηαίνη ζηε ζεηξά (7 απαληήζεηο). 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη, ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζρνιείσλ, ηα 

κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, ηα 
νπνία πξνθάιεζαλ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζσξεία απνπζηώλ, ήηαλ ηα ηερληθά 

πξνβιήκαηα θαη ε απνπζία ή αλεπάξθεηα εμνπιηζκνύ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο απηό ην 
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πξόβιεκα αληηκεησπίζηεθε κε ηα ηάκπιεη πνπ δηαηέζεθαλ από ηα ζρνιεία, δελ 
απνηππώλεηαη όκσο πόζν ζύληνκα θαη ζε πνην επίπεδν θαηνξζώζεθε απηό.  

Δπηζεκαίλνπλ επίζεο ηελ επίηαζε ησλ δπζρεξεηώλ πξόζβαζεο ζηελ πιαηθόξκα 
ηειεθπαίδεπζεο ζηνπο αιινδαπνύο θαη ζηνπο καζεηέο κε ζνβαξέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Οη ηειεπηαίνη είλαη πην πηζαλό λα δπζθνιεύηεθαλ πεξηζζόηεξν από ηνπο 
ππόινηπνπο καζεηέο, θπξίσο θαηά ηελ έλαξμε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη 

κέρξη λα εκπεδώζνπλ ηε δηαδηθαζία ρξήζεο ησλ ζρεηηθώλ εξγαιείσλ. Δπίζεο, γηα 
όζνπο καζεηέο ππνζηεξίδνληαλ ζην Σκήκα Έληαμεο ή κε Παξάιιειε ηήξημε, ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξνθάιεζε ηεξάζηηα αλαζηάησζε ζην πξόγξακκά ηνπο. 

Μία ραξαθηεξηζηηθή θαη εμόρσο αληηπξνζσπεπηηθή απάληεζε πνπ πεξηγξάθεη 
ηαπηόρξνλα πνιιά πξνβιήκαηα, θπξίσο γηα καζεηέο κηθξήο ειηθίαο, είλαη ε εμήο: 

«Τπήξραλ θαη άιια κεγαιύηεξα παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα ηα νπνία έθαλαλ θαη 
εθείλα ηειεθπαίδεπζε θαη ππήξραλ ηερληθά πξνβιήκαηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ, όκσο, από ηνπο καζεηέο πνπ αξρηθά παξαθνινπζνύζαλ ζπζηεκαηηθά 
άξρηζαλ λα παξαηεξνύληαη απνπζίεο. Δίηε θάπνηνη καζεηέο έθεπγαλ ηελ ηξίηε 

ώξα είηε δελ έκπαηλαλ θαζόινπ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε κία καζήηξηα, «δελ 
κπνξώ λα θάζνκαη κπξνζηά από έλα tablet». Από απηή ηε θξάζε θαη από ηε 

κεγάιε απνρή καζεηώλ θαζώο πεξλνύζε ν θαηξόο, ζα ζέιακε λα πξνζζέζνπκε 
σο κία αθόκα αηηία απνρήο ησλ καζεηώλ ηελ αθαηαιιειόηεηα ηεο ζύγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο γηα καζεηέο ηεο ειηθίαο απηήο…». 

Μηα άιιε ραξαθηεξηζηηθή απάληεζε πνπ πεξηθιείεη ηα πεξηζζόηεξα εκπόδηα πνπ 

αληηκεηώπηζε ε καζεηηθή, αιιά αλαπόθεπθηα θνηλόηεηα θαη ε εθπαηδεπηηθή 
θνηλόηεηα, είλαη ε εμήο: 

«ΥΩΡΙ ΙΝΣΔΡΝΔΣ, ΥΩΡΙ ΗΤ, ΥΩΡΙ ΣΑΜΠΛΔΣ, ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 
ΜΔ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΤΝΓΔΟΝΣΑΙ ΣΙ ΙΓΙΔ ΩΡΔ,  ΑΓΔΡΦΙΑ ΜΔ ΣΗΝ 
ΙΓΙΑ ΤΚΔΤΗ, ΥΡΗΗ ΚΙΝΗΣΟΤ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΗΥΟΤ, ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ ΜΔ 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΔΙΥΑΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΠΟΙΟΤ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ, Η ΜΙΚΡΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ WEBEX». 

Οη δπζρέξεηεο ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ δελ έκεηλαλ, 
θπζηθά, κόλν ζηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. ε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο νη απνπζίεο απνδεθάηηζαλ ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ε απνζπλδέζεηο θαη 
επαλαζπλδέζεηο ζηελ πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο πξνθάιεζαλ ζπρλή αλαζηάησζε 
ζηηο δηθηπαθέο ηάμεηο θαη ζπξξίθλσζε ηνπ δηδαθηηθνύ – καζεζηαθνύ ρξόλνπ. 

εκαληηθέο δπζρέξεηεο όκσο θαίλεηαη όηη αληηκεηώπηζαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Απηέο 
δηεξεπλήζεθαλ κε ην εμήο εξώηεκα: 

 

Δξώηεκα 2ν:«Αλαθέξεηε ελδερόκελα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ηνπο» 

1. ην γξάθεκα 6 βιέπνπκε όηη ην ζπληξηπηηθά πην ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ 

αλαθέξνπλ όηη αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί (68 απαληήζεηο) ήηαλ ηα 
ηερληθά πξνβιήκαηα, θπξίσο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο webex θαη ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ δηαδηθηύνπ, πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο νθείινληαλ θαη ζηνλ 
αθαηάιιειν εμνπιηζκό πνπ δηέζεηαλ. Αλαθέξνληαη πεξηπηώζεηο πνπ ν 

εμνπιηζκόο ηνπ ζπηηηνύ ηνπο δελ κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία θαη 
αλαγθάζηεθαλ λα πξαγκαηνπνηνύλ ηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα από ην 

ζρνιείν.  
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Γπάθημα 6 

 

2. Σα παηδαγσγηθά δεηήκαηα αλαθέξνληαη σο ην δεύηεξν πην ζεκαληηθό 
πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εμ απνζηάζεσο 

δηδαζθαιία ηνπο (22 απαληήζεηο). Απηά ηα δεηήκαηα είλαη πνηθηιόκνξθα, από 
ηηο κεγάιεο απαηηήζεηο εληνπηζκνύ, δεκηνπξγίαο θαη  ςεθηνπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κέρξη δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, αμηνιόγεζεο ησλ 
καζεηώλ, αλεπάξθεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ, άγλνηαο γηα ην αλ 

παξαθνινπζνύλ νη καζεηέο, δεηήκαηα απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εμ 
απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη δηέγεξζεο ηνπ καζεηηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

3. Μόλν 5 είλαη νη δειώζεηο γηα ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε 
ηα εμ απνζηάζεσο εξγαιεία. Απηέο νη απαληήζεηο ζπλδένληαη κε ηηο 

πξνεγνύκελεο (παηδαγσγηθά δεηήκαηα). Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά όηη «ζηελ 
αξρή ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο ππήξμαλ πξνβιήκαηα εμνηθείσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ πιαηθόξκα Webex, ηα νπνία όκσο μεπεξάζηεθαλ ζηε 
ζπλέρεηα».  

4. Πνιύ ιίγεο θαίλεηαη όηη είλαη νη πεξηπηώζεηο πνπ εθπαηδεπηηθνί δε δηέζεηαλ ζην 

ζπίηη ηνπο θαζόινπ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (2 απαληήζεηο ζρνιείσλ). 

5. Σέινο, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλαθέξεη σο πξόβιεκα «ηελ 

παξεκβαηηθόηεηα ησλ γνλέσλ» θαηά ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία (2 
απαληήζεηο).  

Αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαη ε θαηάζηαζε 
ζπδύγσλ εθπαηδεπηηθώλ κε παηδηά ζην ζρνιείν. Αληηιακβάλεηαη θαλείο ην αδηέμνδν 

ζην νπνίν βξέζεθαλ νη νηθνγέλεηεο απηέο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ 
ηνπο απαξαίηεηνπο ηερλνινγηθνύο πόξνπο γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε ηόζσλ αηόκσλ.  

Μηα ραξαθηεξηζηηθή απάληεζε ζρνιείνπ ζην 2ν εξώηεκα είλαη ε εμήο: 

«1.Έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζηελ ηειεθπαίδεπζε, 2. Έιιεηςε ελεκέξσζεο από ην 

ΤΠΑΙΘ,3. Αδπλακία ΠΓ λα ζηεξίμεη ηνπο ρξήζηεο, 4. Έιιεηςε νξγάλσζεο 5. 
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Έιιεηςε νδεγηώλ γηα απνπζίεο, βαζκνύο, ελεκέξσζε γνλέσλ, 6. Αλεθάξκνζηεο 
δηαηαγέο, 7. Δξγαζηαθό άγρνο, 8. Αίζζεκα αλεπάξθεηαο,9. Με επαξθήο 

επηκόξθσζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο θαη ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε 
ηεο.» 

Άιιεο παξαηεξήζεηο ήηαλ νη εμήο: 

«Η εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί ή λα αληηθαηαζηήζεη 

ηζάμηα ηε δηα δώζεο δηδαζθαιία. Αο ειπίζνπκε όηη γξήγνξα ζα επηζηέςνπκε ζηηο 
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζα έρνπκε ηελ αλαληηθαηάζηαηε άκεζε επηθνηλσλία κε 

ηνπο καζεηέο καο!» 

«Σν webex είλαη κηα ιύζε αλάγθεο θαη δελ πξέπεη λα θαλνληθνπνηεζεί. Σα 
ζρνιεία πξέπεη λα είλαη αλνηρηά εηδηθά γηα ηνπο καζεηέο λεπηαγσγείνπ θαη ηηο 

πξώηεο ηάμεηο δεκνηηθνύ». 

«Η εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ζε ΔΠΑ.Λ, πνπ νη εξγαζηεξηαθέο ώξεο ζηε Β΄θαη 

Γ΄ ηάμε είλαη νη κηζέο θαη παξαπάλσ ηνπ σξνινγίνπ, είλαη δύζθνιν λα βξεη 
αληαπόθξηζε από ηα παηδηά, ό,ηη θαη λα θάλεη ν δάζθαινο. Γελ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ από ηα δηα 
δώζεο εξγαζηήξηα κε ώξεο ηειεθπαίδεπζεο κέζσ webex». 
 

3. ΠΕΖΡΖΠΖ - ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ 

Με πξσηνβνπιία ηνπ ΚΔΤ Νάμνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο 
αξκνδηόηεηάο ηνπ επηρεηξήζεθε ε απνηύπσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαηά ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 
ζρνιηθνύ έηνπο 2020-2021 ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή (Νάμνο, Πάξνο, 

Ακνξγόο, Ίνο, Αληίπαξνο, Γνλνύζα, ρνηλνύζα, Κνπθνλήζηα, Ηξαθιεηά θαη Αλάθε). 
Από ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηώλεηαη όηη ππήξμαλ πνιιά πξνβιήκαηα, 

ηα νπνία δπζρέξαλαλ ηελ παξνρή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

Σα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα από πιεπξάο καζεηώλ, ηα νπνία ζπρλά ήηαλ 

αλππέξβιεηα θαη νδήγεζαλ ζε ζσξεία απνπζηώλ θάπνησλ καζεηώλ, ήηαλ ηερληθήο 
θύζεσο (αδπλακία ζύλδεζεο ζηελ πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο ή θαθήο πνηόηεηαο 

ζύλδεζε) θαη έιιεηςεο εμνπιηζκνύ (ππνινγηζηή, ηάκπιεη). Αλαθέξνληαη πνιιέο 
πεξηπηώζεηο πνπ απαηηνύληαλ ν ηαπηόρξνλνο δηακνηξαζκόο ηεο δηαδηθηπαθήο 

ζύλδεζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ζε πεξηζζόηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κε 
ραξαθηεξηζηηθέο ηηο πεξηπηώζεηο ζπδύγσλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηέθλα καζεηέο, ηηο 
πεξηπηώζεηο γνλέσλ πνπ παξείραλ ηειε-εξγαζία από ην ζπίηη θαη είραλ ηέθλα 

καζεηέο θαη ηηο πεξηπηώζεηο πνιιώλ αδεξθηώλ ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ηεο ίδηαο 
ζρνιηθήο βαζκίδαο.  

Ωο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ε αθαηαιιειόηεηα ηεο ώξαο θαη ε 
ζπλαθόινπζε θόπσζε ησλ καζεηώλ, ε απνπζία επηηήξεζεο ζηνπο κηθξνύο καζεηέο 

(θπξίσο ηνπ λεπηαγσγείνπ) ιόγσ εξγαζίαο γνλέσλ θαη ε ειιηπήο εμνηθείσζε 
καζεηώλ θαη γνλέσλ κε ηε ρξήζε ησλ ζπζθεπώλ θαη ησλ εξγαιείσλ 

ηειεθπαίδεπζεο.  

Από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα αθνξνύλ ζηελ 

έιιεηςε θαη αθαηαιιειόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηα 
παηδαγσγηθά δεηήκαηα. Αλαθέξνληαη δεπηεξεπόλησο ε ειιηπήο εμνηθείσζή ηνπο ηελ 
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εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, θαζώο ε παξεκβαηηθόηεηα ησλ γνλέσλ. 

Οη παξαπάλσ θξαγκνί ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε ζπλζήθεο εγθιεηζκνύ 

ζπκθσλνύλ ελ πνιινίο κε ηηο δηαπηζηώζεηο παξόκνησλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηώλ 
άιισλ ρσξώλ γηα ην δήηεκα απηό (United Nations, 2020; Di Pietro et al., 2020; 

OECD, 2020; World Economic Forum, 2020; Abuhamma, 2020; Unisef, 2020; 
European Data Portal, 2020; Vuorikari et al., 2020).   

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ηειεθπαίδεπζε ζα απνηειεί ζην εμήο ελαιιαθηηθή πξαθηηθή 
εθπαίδεπζεο, όηαλ ελζθήπηνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε δηα δώζεο 

εθπαίδεπζε (π.ρ. αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, επηδεκίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο 
θ.ν.θ.). Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε (α) νη εθπαηδεπηηθνί λα απνθηήζνπλ 
ηελ απαξαίηεηε γλώζε ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, (β) λα 

ππνζηεξηρζνύλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό, (γ) λα αλαπξνζαξκνζηνύλ ηα 
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε δηδαθηέα ύιε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, (δ) θαη λα 

ππνζηεξηρζνύλ νη νηθνγέλεηεο κε ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέζα θαη ηελ απαηηνύκελε 
ηερλνγλσζία. ε θάζε πεξίπησζε παξακέλεη βέβαην όηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

δε δύλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηε θπζηθή ζρνιηθή 
ηάμε θαη ε ρξήζε ηεο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί κόλν γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο.  
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