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Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του Σχολείου με ημερομηνίες 13 και 14 Μαρτίου 2020 που σας έχουν 

αποσταλεί με τα παιδιά σας ή αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Σχολείου https://kryfoscholio.ac.cy , 

επανερχόμαστε για να σας ενημερώσουμε για την πορεία στήριξης των παιδιών από τους/τις εκπαιδευτικούς 

του Σχολείου και την πρόθεση αξιοποίησης νέων εργαλείων τηλεκπαίδευσης. 

Μετά την αναστολή λειτουργίας των Σχολείων με διάταγμα, οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου θέλοντας να 

στηρίξουν τα παιδιά άρχισαν να επικοινωνούν μαζί σας και μέσω σας με τα παιδιά σας. Πέραν από την 

τηλεφωνική επικοινωνία, την επικοινωνία μέσω του ΕΜΑΙΛ σας , μέσω  VIBER  ή του προγράμματος REMIND, 

άρχισαν να ετοιμάζουν διδακτικό υλικό το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, να το αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά στα παιδιά σας, να παραλαμβάνουν τις απαντήσεις των παιδιών, να διορθώνουν, να συμβουλεύουν 

και να στηρίζουν τα παιδιά, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, λόγω του ότι ούτε οι εκπαιδευτικοί αλλά και ούτε 

οι οικογένειες και τα παιδιά ήταν προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κάτι 

που γίνεται κυρίως σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.  

Με διαφαινόμενη την παράταση της αναστολής λόγω των αυξημένων κρουσμάτων COVID 19, το Σχολείο μας 

προχωρά σταδιακά, σε ένα επίπεδο πιο πέρα, με τη χρήση του προγράμματος TEAMS της MICROSOFT OFFICE. Το 

Πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει επιλεγεί και προτείνεται και από το Υπουργείο Παιδείας, προσφέρει τη 

δυνατότητα για σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, έχει πολλές δυνατότητες και προσφέρει ασφάλεια για 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. 

Με τη χρήση του Προγράμματος   TEAMS και των διαφόρων εργαλείων του, προσφέρεται η δυνατότητα για 

διδασκαλία νέων ενοτήτων και νέας ύλης στα παιδιά, σε συνθήκες που να προσομοιάζουν με αυτές της 

πραγματικής τάξης. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και δεν είναι απλά παθητικοί δέκτες. Το πρόγραμμα 

προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αξιολόγησης των εργασιών των παιδιών και την άμεση ανατροφοδότησή τους 

με τα σχόλια του  εκπαιδευτικού, εξατομικευμένη ανάθεση εργασιών στα παιδιά σύμφωνα με τις ανάγκες τους, 

δυνατότητα συνεργασίας, ανταλλαγή αρχείων και άλλα πολλά. 

Το πρώτο βήμα που απαιτείται είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, κάτι που υλοποιείται μέσα από την 
συμμετοχή μας από την αρχή της χρονιάς στο Πρόγραμμα Καινοτόμα Σχολεία και τώρα με τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών πυρήνων του Σχολείου μας ή του Υπουργείου Παιδείας. Ήδη έχουν επιμορφωθεί τρεις ομάδες 
εκπαιδευτικών μας και προχωρούμε σε πρώτο στάδιο με τα τμήματα των τάξεων Δ΄- Στ. Στην πορεία, αφού 
δούμε τις δυσκολίες και προετοιμαστούμε κατάλληλα θα προχωρήσουμε σταδιακά στην επέκταση της 
εφαρμογής και στις υπόλοιπες τάξεις. Καθοδήγηση θα προσφερθεί και στους γονείς και στα παιδιά για 
εγκατάσταση και χρήση του προγράμματος, το οποίο θα προσφερθεί δωρεάν με κωδικούς από το Σχολείο μας.  

Βέβαια δεν μας διαφεύγει ότι η ενασχόληση των παιδιών με την τεχνολογία, πέρα από τα θετικά που 
προσφέρει, εμπεριέχει και πολλούς κινδύνους. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 
του 2020 διοργανώσαμε διαλέξεις με εκπροσώπους της  CYTA  και του Cyprus Neuroscience Technology Institute 
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τα διαδικτυακά παιχνίδια, όπου αναφερθήκαν  και πολλά αρνητικά και 
πολλοί κίνδυνοι από την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Γι αυτό και θα ακολουθήσουμε τις εισηγήσεις του 
ΥΠΠ για μία ώρα τηλεκπαίδευση την ημέρα, με 10 λεπτά διάλειμμα στο ενδιάμεσο, ώστε να αποφύγουμε τις 
αρνητικές επιδράσεις της υπερβολικής χρήσης και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με 2 ή περισσότερα παιδιά να 
εργαστούν σε διαφορετικό ωράριο. 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να πετύχουμε και σε αυτή την 
προσπάθεια στήριξης  των παιδιών μας, ευελπιστώντας, με τη βοήθεια του Θεού, να ξεπεράσουμε κι αυτό τον 
Γολγοθά. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! 
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