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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι μεγάλη μου χαρά που μου ζητήθηκε από τη Δρ. Ευαγγελία Μπού-
τσκου να προλογήσω αυτό το βιβλίο. Είναι υπέροχο και αισιόδοξο σε 
αυτή την περίοδο που διανύουμε που υπάρχουν εκπαιδευτικοί, γονείς 
και μαθητές πρόθυμοι να εκθέσουν τις εμπειρίες τους, τα συναισθήμα-
τά τους και τους προβληματισμούς τους.

Το πόνημα αυτό είναι μια συνεργατική προσπάθεια εξιστόρησης 
των επιπτώσεων στη σχολική ζωή που προκάλεσε η εμφάνιση του 
κορωνοϊού. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές συνεργάστηκαν με 
απώτερο σκοπό να εκθέσουν τα βιώματά τους, τις χαρές τους και τις 
λύπες τους. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης 
της σχολικής ζωής εκ των έσω. Οι φωνές των εκπαιδευτικών, των γο-
νιών και των παιδιών ενώθηκαν, για να καταγράψουν τις γνώμες τους 
για το πώς βίωσαν την πρώτη περίοδο του lockdown. Το εγχείρημα 
αυτό το συναντάμε σπάνια στην εκπαιδευτική έρευνα, αφού οι περισ-
σότερες έρευνες στον εν λόγω τομέα πραγματοποιούνται από ερευ-
νητές που αξιολογούν τα δεδομένά τους χωρίς να συμμετέχουν στη 
σχολική ζωή που ερευνούν.

 Η απλή αλλά γλαφυρή, παραστατική και αυθεντική γλώσσα που 
χρησιμοποιούν οι συντάκτες κάνουν το πόνημα αυτό ευανάγνωστο 
και συναρπαστικό. Οι πληροφορίες που μας δίνουν οι συγγραφείς 
είναι χρηστικές και μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα και τα 
δικά μας βιώματα. Είμαι σίγουρος ότι όποιος διαβάσει το παρόν βι-
βλίο θα αισθανθεί ότι είναι και αυτός μέλος της ομάδας που το εκ-
πόνησε. Ελπίζω ότι θα βρεθούν και άλλοι οι οποίοι θα μιμηθούν την 
προσπάθεια των συγγραφέων.

Συνιστώ αυτό το εξαίρετο βιβλίο σε όλους τους εκπαιδευτικούς, 
τους γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Δρ. Αδαμάντιος Παπασταμάτης
π. Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΕΊΣΑΓΩΓΉ 
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΉΝΊΚΟ
Ευαγγελία Μπούτσκου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 
Έργου δασκάλων ΠΕ 70

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας Covid 
19 το Μάρτιο του 2020 δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες υπο-
στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, οργάνωσης της διδασκαλίας 
και επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών/ριών των δημοτικών 
σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί στις νέες αυτές συνθήκες ανταποκρίθηκαν 
άοκνα, άμεσα και αποτελεσματικά με αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύης 
και κοινωνικής προσφοράς, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες και συ-
νεργατική κουλτούρα. Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων 
και ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, στο πλαίσιο του ρόλου μου 
ως Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου, πραγματοποίησα κύκλους τη-
λεδιασκέψεων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων. Επίσης, 
έπειτα από πρόσκληση των σχολείων, συμμετείχα μαζί με μαθητές/
ριες σε εξ αποστάσεως μαθήματα που έκαναν οι εκπαιδευτικοί, αξι-
οποιώντας εργαλεία και ηλεκτρονικές πλατφόρμες της σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιστάσεων 
επικοινωνίας, εκφράστηκαν πολλές σκέψεις, συναισθήματα και προ-
βληματισμοί, που αποτέλεσαν και την πηγή έμπνευσης για την έκδοση 
του συγκεκριμένου συλλογικού τόμου. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, 
καταγράφεται η φωνή των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθη-
τών/ριών των δημοτικών σχολείων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται 
ένα διήγημα, αναδεικνύοντας την οπτική και τις σκέψεις μιας διευθύ-
ντριας ενός δημοτικού σχολείου κατά τη διάρκεια των περιοριστικών 
μέτρων. Ελπίζουμε το παρόν βιβλίο να λειτουργήσει ως χρονοκάψου-
λα, που θα υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες, 
στους αναγνώστες, στις αναγνώστριες αλλά και στις ερχόμενες γενιές, 
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τον τρόπο που λειτούργησε η σχολική κοινότητα σε αχαρτογράφητες 
συνθήκες και αναπάντεχα δεδομένα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν 
δύο κενές σελίδες για να γράψει ο αναγνώστης τις δικές του σκέψεις 
έπειτα από την ανάγνωση αυτού του συλλογικού τόμου.

ΘΕΤΌΝΤΑΣ ΤΌ ΣΚΉΝΙΚΌ
Μετά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και σύμφωνα με τις 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, οι Σύλλογοι Διδασκόντων ορ-
γάνωσαν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στο προβλεπόμενο ωράριο 12:00-16:00 και τις υπόλοιπες 
ώρες πραγματοποιούσαν ασύγχρονη εκπαίδευση και αποστολή εκ-
παιδευτικού υλικού στις τάξεις τους. Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης 
εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούσαν και συζητούσαν με τα 
παιδιά, παρείχαν οδηγίες ή επεξηγήσεις για τις εργασίες ή τις ασκήσεις 
που τους είχαν αναθέσει και έδιναν ανατροφοδότηση για τις εργασίες 
ή τις ασκήσεις. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης ήταν να συνεχιστεί η διατήρηση της επαφής με τους μαθη-
τές/ριες και η ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους. 

Οι εργασίες (ατομικές ή ομαδικές) που ανατέθηκαν στα παιδιά 
ήταν κυρίως εργασίες εμπέδωσης της ύλης που διδάχθηκε, επανα-
ληπτικές ασκήσεις, δημιουργικά projects προκειμένου να υπάρχει 
διασύνδεση των παιδιών με τη μαθησιακή διαδικασία. Στόχος δεν 
ήταν η εργαλειοποίηση της μάθησης με αποστολή ασκήσεων γνω-
στικού τύπου, αλλά η πρόκληση του ενδιαφέροντας και η ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας των παιδιών. Σε αρκετά σχολεία, με ευθύνη 
του/της διευθυντή/ριας οργανώθηκε ηλεκτρονικό αποθετήριο με εκ-
παιδευτικό υλικό, ιστοσελίδες, συνδέσμους, πολυμέσα για κάθε τάξη. 
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τον τρόπο που ήταν 
προσφορότερος και αποτελεσματικότερος για να οργανώσουν τη 
μαθησιακή διαδικασία με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα, τα 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και την ασφαλή πλοήγηση. Το εκ-
παιδευτικό υλικό που δημιουργούνταν από τους εκπαιδευτικούς θα 
έπρεπε να είναι κατανοητό, διατυπωμένο με σαφήνεια, στοχευμένο 
και διαβαθμισμένης δυσκολίας χωρίς υπερβολές σε ποσότητα.
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ΟΊ ΓΟΝΕΊΣ

ΒΙΩΝΌΝΤΑΣ ΤΉΝ ΠΑΝΔΉΜΙΑ COVID-19 
Γκεβρέκη Χριστίνα, μητέρα του Γ. μαθητή  
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγινίου

11 Μαρτίου 2020: με μια λιτή ανακοίνωση τα σχολεία κλείνουν – όχι 
απροειδοποίητα. Όλοι ακούγαμε, διαβάζαμε, μαθαίναμε και συζητού-
σαμε για αυτόν τον καινούργιο ιό που έκανε αναπάντεχα την εμφάνισή 
του αλλά δεν πιστεύαμε ότι μας αφορά. Νομίζαμε ότι είναι υπόθεση 
ανθρώπων που ζουν μακριά από εμάς και άρα όλο αυτό το θέμα δεν 
ήταν δική μας υπόθεση. Κι όμως… Σύντομα βρέθηκε, ως ήτο φυσιο-
λογικότατο, ο ασθενής-μηδέν (τώρα έμαθα τη σημασία του όρου!) και 
τσουκ… ο κύριος Covid-19 έφτασε και στα μέρη μας…

Έτσι μας συστήθηκε, Covid-19, και όλοι έπρεπε να αποδεχτούμε 
την άφιξή του στην χώρα μας και συγχρόνως να κάνουμε ό,τι περνάει 
από το χέρι μας για να μην αφιχθεί πότε στον οίκο μας! Τα σχολεία, 
λοιπόν, έκλεισαν και όλοι έπρεπε να παραμείνουμε υποχρεωτικά στο 
σπίτι μας μέχρι οι επιστήμονες να μελετήσουν καλύτερα τη φύση του 
νέου ιού και να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο. Αυτό όμως 
ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα μιας και επρόκειτο για μια ολο-
καίνουργια κατάσταση που απαιτούσε τη συνεργασία και συνδρομή 
όλων μας.

Οι πρώτες μέρες παραμονής στο σπίτι ήταν πολύ ευχάριστες. 
Αποτέλεσε μια καλή αφορμή για λίγη ξεκούραση, χαλάρωση από 
τους πιεστικούς ρυθμούς της καθημερινότητας και ευκαιρία να κάνω 
κάποιες δουλειές που γίνονται παραδοσιακά το καλοκαίρι (όπως να 
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σκαρφαλώσω σε εκείνο το ψηλό πατάρι, να τα βγάλω όλα, να τα κα-
θαρίσω και να τα ξαναβάλω ευλαβικά μέσα, αφού πρώτα ζητήσω 
συγχώρεση από την αραχνούλα που της κατέστρεψα αιφνιδίως το 
σπίτι!). Μόλις η πρώτη εβδομάδα πέρασε, άρχισε η οργάνωση του 
άπλετου ελεύθερου χρόνου: βγάλαμε ένα πρόγραμμα μαζί με τον γιο 
μου, το οποίο αποφασίσαμε από κοινού να ακολουθήσουμε. Καθημε-
ρινή ενασχόληση με σχολικά μαθήματα για μια ώρα την ημέρα, επι-
τραπέζια παιχνίδια και απογευματινό περπάτημα ήταν τα πιο βασικά. 

Κάθε απόγευμα στις 18:00 ένας γλυκύτατος (κατ’ εμέ) επιστήμο-
νας με γυαλάκια αναλάμβανε να ενημερώσει το κοινό για την πορεία 
εξάπλωσης του ιού. Τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν για όλους 
μας με τους πρώτους καταγεγραμμένους θανάτους. Εκεί ήταν που 
το συννεφάκι της απαισιοδοξίας και του φόβου άρχισε να ταξιδεύει 
προς το σπίτι μου. Αλλά έπρεπε να το διώξω μακριά γιατί πάνω από 
όλα είμαι γονιός και οφείλω, αν μη τι άλλο, να αφυπνίσω και όχι να 
τρομοκρατήσω το παιδί μου.

Από αυτόν, λοιπόν, τον επιστήμονα έμαθα για πρώτη φορά όρους 
που δεν είχα ποτέ ακούσει: υποκείμενο νόσημα, ιικό φορτίο, ασθε-
νής-μηδέν και άλλους πολλούς (τους περισσότερους ούτε πια τους 
θυμάμαι). Περισσότερο έδωσα έμφαση στα μέτρα προφύλαξης και 
σε αυτά προσπάθησα να εκπαιδεύσω και το παιδί μου: συχνό πλύ-
σιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού, τήρηση αποστάσεων (αυτό ήταν 
και το δυσκολότερο για τα μικρά παιδιά) και αποφυγή αγκαλιών και 
φιλιών (εκτός κι αν πρόκειται για τη μαμά- συγγνώμη κύριε Τσιόδρα!). 
Μαζί με τη βοήθεια των συνεχών διαφημίσεων και των εκστρατειών 
ενημέρωσης, τα καταφέραμε και μείναμε σωματικά υγιείς. Η ψυχή 
μας όμως άλλα λαχταρούσε…. 

Εκτίμησα την αξία του καφέ με τις φίλες μου, της σαββατιάτικης 
βόλτας με τον γιο μου εκτός του τόπου κατοικίας μας, την επίσκεψη 
σε παιδικές χαρές για να παίζει με τα υπόλοιπα παιδιά, την αγκαλιά 
των δικών μου ανθρώπων και πάνω από όλα εκτίμησα την ίδια τη 
ζωή και την ελευθερία της. Μου έλειψε απίστευτα η δουλειά μου και 
η αλληλεπίδραση με τους μαθητές μου, που έπρεπε τώρα να μετα-
φερθεί με άλλα δεδομένα σε έναν ψηφιακό κόσμο, σε μια ψηφιακή 
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ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ:
ΠΑΡΑΛΛΉΛΕΣ ΜΟΝΟΦΩΝΊΕΣ

Ή ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΉΤΑΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΉ

Οι μέρες της καραντίνας δεν πέρασαν για εμένα τόσο ευχάριστα, για-
τί ήμουν αναγκασμένος να μένω όλη μέρα κλεισμένος μέσα στο σπίτι 
και να μη μπορώ να βγω να παίξω έξω με τους φίλους μου. Από την 
κατάσταση αυτή, αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ότι περνού-
σα πολύ χρόνο με την οικογένειά μου. Όλοι μαζί παίζαμε παιχνίδια και 
διασκεδάζαμε. Επειδή λόγω της καραντίνας είχαν κλείσει τα σχολεία, 
δεν μπορούσα να συναντήσω τους φίλους μου και αυτό δε μου άρεσε 
καθόλου. Έκανα πολλά πράγματα, έκανα γυμναστική, μιλούσα με τους 
φίλους μου με μηνύματα και έπαιζα βιντεοπαιχνίδια. Η καραντίνα για 
εμένα ήταν διασκεδαστική.

A. και Χ., ΣΤ’ τάξη


