
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Επιζηποθή ζηιρ ηάξειρ» 

 

Αγαπηηέρ/οι ζςνάδελθοι  

 
Με τθν ολοκλιρωςθ του κφκλου των τθλε-ςεμιναρίων μασ για τθν ψυχικι 
ανκεκτικότθτα καλείςτε να επιςτρζψετε ςτθν «φυςικι» τάξθ ςασ και να κάνετε 
επανεκκίνθςθ ( εδϊ μου ταιριάηει πιο πολφ θ αγγλικι λζξθ restart ……) τθσ ςχολικισ 
ηωισ που αφιςατε τον Μάρτιο.  
 
Φυςικά, εκτόσ από τα ντουβάρια και τα ζπιπλα, τίποτα δεν είναι ίδιο με αυτό που 
αφιςατε τότε. Να ξεκινιςουμε με τα απλά: διάταξθ κρανίων μετωπικι, φυςικζσ 
αποςτάςεισ μεταξφ όλων και ίςωσ κάμερεσ για να παρακολουκοφν και οι 
μακθτζσ/τριεσ που για προςωπικοφσ λόγουσ δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν 
«φυςικι» τάξθ. Ρροφανϊσ αυτό είναι ζνα μακθςιακό περιβάλλον ξζνο, ακόμθ και 
για τισ/τουσ ελάχιςτεσ/ουσ  που κάνουν δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία. Είναι 
εντελϊσ ξζνο με το μακθςιακό περιβάλλον για βιωματικι, δθμιουργικι μάκθςθ  

που, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του  ΕΡΣ-ΞΓ⁕,  ζχουμε μάκει πολλά χρόνια τϊρα να 
δθμιουργοφμε.    
 
Μζςα ςε αυτό το ξζνο, αφιλόξενο περιβάλλον κα πρζπει να φροντίςουμε πρϊτα και 
κφρια τθν επαναςφνδεςθ τθσ ςχζςθσ: τθσ δικισ μασ με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ μασ, 
των μακθτϊν/τριων μεταξφ τουσ. Δεν είμαςτε πλζον οι γνωςτζσ/οι και οικείοι που 
αποχωριςτικαμε βίαια τον Μάρτιο, αλλά είμαςτε ςυν τισ «βιογραφίεσ» μασ τθν 
περίοδο του ςοκ, του εγκλειςμοφ και τθσ απόςταςθσ. Και αυτζσ οι προςωπικζσ 
ιςτορίεσ κουβαλοφν ςυναιςκιματα που πρζπει να μοιραςτοφμε με ειλικρίνεια 
προκειμζνου να δθμιουργιςουμε τον «κοινό τόπο» απ’ όπου κα κάνουμε τθν 
παραγωγικά ωφζλιμθ για όλεσ/ουσ επανζναρξθ τθσ ςχζςθσ μασ και τθσ ςχολικισ 
μασ ηωισ.  
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Ππορ: Εκπαιδεσηικούς ΠΕ06 δια ηων Δ/νηριων/ων ηων 

ζτολείων  

 

 

Κοιν.  
• Περιθερειακό Δ/νηη Εκ/ζης Κρήηης  

 •Δ/νζη A/θμιας Εκ/ζης Ηρακλείοσ   

 •Δ/νζη A/θμιας Εκ/ζης  Λαζιθίοσ  

 •Δ/νζη A/θμιας Εκ/ζης  Ρεθύμνοσ 

 •Δ/νζη A/θμιας Εκ/ζης  Υανίων  

 
Εζωηερική Διανομή: Οργανωηική σνηονίζηρια ηοσ 

ΠΕ.Κ.Ε.. Κρήηης 
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Εναλλαςςόμαςτε ςε ρόλουσ δαςκάλασ/ου μακιτριασ/θ, αφθγοφμαςτε με 
ειλικρίνεια τθν δικι μασ ιςτορία, ακοφμε ενεργά τισ ιςτορίεσ των μακθτριϊν/των 
μασ. Μοιραηόμαςτε και ςυηθτάμε ςυναιςκιματα και προχωράμε ςτθν δθμιουργία 
μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ που καλλιεργεί τθν Κριτικι Σκζψθ, απαλφνει και κάνει 
διαχειρίςιμο το τραφμα, καλλιεργεί αξίεσ (αλλθλεγγφθ, ςυντροφικότθτα )  και κτίηει 

ικανότθτεσ ηωισ (Key competences for lifelong learning ⁕). Ζτςι, «ανοίγουμε» τθν 
τάξθ μασ ςτθν μάλλον ςτενάχωρθ κοινωνικι πραγματικότθτα μασ, τθν 
αγκαλιάηουμε και ςυμπορευόμαςτε με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ μασ ςτθν διερεφνθςθ 
τθσ γνϊςθσ για τθν Ολιςτικι Ραιδεία.   
 
Ρροφανϊσ θ προτεινόμενθ διάταξθ τθσ τάξθσ και θ φυςικι απόςταςθ δυςκολεφουν 
πολφ τθν υλοποίθςθ αυτοφ του ςτόχου, αλλά αυτό το δεχόμαςτε και προςπακοφμε 
να το διαχειριςτοφμε γιατί είναι επιςτθμονικά επιβεβλθμζνο προκειμζνου να 
διαφυλάξουμε τθν υγεία όλων μασ.  
 
Πμωσ, ςτθν τάξθ που θ μάκθςθ χτίηεται πάνω ςτισ βιογραφίεσ ι αλλιώσ ςτο 
πολιτιςμικό και το μορφωτικό κεφάλαιο των μακθτών/τριων μασ, «ΔΕΝ 
ΔΥΝΑΤΑΙ» θ χριςθ κάμερασ και livestreaming. Δεν ςυνάδει με τθν ςτοχοκεςία του 
ΕΡΣ- ΞΓ για τθν δθμιουργία μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ που ςτθρίηεται ςε ςχζςεισ 
οι οποίεσ κεμελιώνονται πάνω ςε ανκρώπινεσ αξίεσ.   
 
Αυτό υπερτονίςτθκε και ςτα 4 2ωρα ςεμινάρια που κάναμε για τθν ψυχικι 
ανκεκτικότθτα τόςο από  τθν ψυχολόγο με τθν οποία ςυνεργαςτικαμε όςο και από 
εμζνα.  
  
Στον ελάχιςτο χρόνο που κα ζχουμε με τουσ μακθτζσ/τριεσ μασ, μζχρι τθν λιξθ του 
ςχολικοφ ζτουσ, «ξαναςυνδεόμαςτε» για να τουσ/τισ υποςτθρίξουμε να 
διαχειριςτοφν δυνθτικά τραφματα και να καλλιεργιςουν αξίεσ και ικανότθτεσ ηωισ ( 
οι 2 βαςικοί πυλϊνεσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςφμφωνα με το ΕΡΣ-
ΞΓ). Ανοίγουμε τθν τάξθ μασ ςτθν κοινωνικι τουσ πραγματικότθτα και καλλιεργοφμε 
κριτικι ςκζψθ, ςυναιςκθματικι ευφυΐα και ενςυναίςκθςθ  για να μποροφν να 
επιβιϊνουν και να επιλφουν προβλιματα μζςα ςτθν εξωςχολικι κακθμερινότθτα 
τουσ των πολλαπλϊν αβεβαιοτιτων που μπορεί να τθν κάνει επιπλζον απειλθτικι ο 
φόβοσ τθσ αρρϊςτιασ και του κανάτου……..  
 
Να ζχετε υγεία και να μθν ξεχνάτε ότι αν δεν φροντίςετε να αιςκάνεςτε εςείσ καλά 
μζςα ςε αυτό που κάνετε δεν κα μπορζςετε να κάνετε  καλό ςε κανζνα…… ( βαςικι 
ςυμβουλι των ψυχολόγων) 
 
 
Ελζνθ Ρουλλά  
 
ΣΕΕ ΡΕ06  Κριτθσ  
 
 
 
 



ΥΓ.  
1. Πςεσ/οι από εςάσ επικυμείτε να είμαι ςτθν τάξθ μαηί ςασ παρακαλϊ 

ενθμερϊςτε με. 
 

2. Ρεριμζνω από εςάσ προτάςεισ ςε κζματα που κα ςασ ενδιζφεραν να 
οργανϊςουμε επιμορφωτικζσ τθλε-ςυναντιςεισ.  

 
3. Σασ παρακαλϊ να επικοινωνιςετε μαηί μου για να οργανϊςουμε τθλε-

ςυναντιςεισ για να  παρουςιάςετε καλζσ διδακτικζσ  πρακτικζσ  και να τισ 
ςυηθτιςετε με όςεσ/ουσ ςυναδζλφουσ  το επικυμοφν. Ππωσ γνωρίηετε 
πιςτεφω πολφ ςτθν αλλθλοδιδαςκαλία (peer tutoring) και ςτο μοίραςμα 
γνϊςεων και εμπειρίασ μεταξφ μασ. 
 

  
Χριςιμα links:   

  
 

⁕ΕΡΣ-ΞΓ  
 
https://rcel2.enl.uoa.gr/xenesglossesedu2/?p=87   
 

⁕Οδθγόσ του εκπαιδευτικοφ Ξζνων Γλωςςών  
 
http://rcel.enl.uoa.gr/files/rcel/texts/ODHGOS_TOMOS.pdf  
 

⁕Key competences for lifelong learning  
 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-
docs/factsheet-key-competences-lifelong-learning_en.pdf  
 
Κοινοτικό Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Ραιδιών και Εφιβων ςτθ ςελίδα «Covid-19 
Υλικό για γονείσ» 
 
https://ipkathens4.wixsite.com/ipka/covid-19-yliko-gia-goneis  
 
Συηθτώντασ και ςτθρίηοντασ τα παιδιά και τουσ εφιβουσ για τον Covid -19 
Χριςιμεσ επιςθμάνςεισ για γονείσ 
 
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/psychologiki-stirixi-

paidiwn-apo-goneis-gia-koronoio-covid19.pdf  

My Hero is You- How Kids Can Fight COVID-19 (το επιμελικθκε ο Ραγκόςμιοσ 

Οργανιςμόσ Υγείασ και υπάρχει και ςε ebook)  

https://www.youtube.com/watch?v=V29jbjPlEUA  

https://rcel2.enl.uoa.gr/xenesglossesedu2/?p=87
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Kavafi poems  
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