ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
Ο σχεδιασμός δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για
τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες μπορεί να αξιοποιεί -όπου καθίσταται εφικτόποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών και εφαρμογών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ασύγχρονα και
σύγχρονα εργαλεία.
Μαρ.Εμμ. Γιγουρτάκη
ΣΕΕ Ε.Α.Ε., ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
ΚΡΗΤΗΣ

Οι ασύγχρονες μορφές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης δίνουν έμφαση στο υλικό το
οποίο τροποποιείται και διαμορφώνεται
σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών,
καλύπτοντας τις ανάγκες της ευελιξίας, του
χώρου, του χρόνου και του ρυθμού του μαθητή.
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Οι σύγχρονες μορφές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψη) καλύπτουν τις
ανάγκες της αλληλεπίδρασης, της
συναισθηματικής εμπλοκής και του κοινωνικού
και ψυχολογικού κλίματος της τάξης, καθώς
στην παιδαγωγική της διάσταση η μάθηση είναι
μιά κατ εξοχήν κοινωνική διεργασία.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞ. Α. Ε
 Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η διδασκαλία, τα εργαλεία και το υλικό
που θα χρησιμοποιηθεί προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών.
 Η ασύγχρονη και η σύγχρονη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
λειτουργούν συμπληρωματικά η μία ως προς την άλλη (πολυτροπική
προσφορά της πληροφορίας).
 Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός θέτει μαθησιακούς
στόχους τους οποίους υλοποιεί μέσω της τεχνολογίας.
 Σε καμία περίπτωση η εξ αποστάσως εκπαίδευση δεν μπορεί να
υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία , αλλά μπορεί να την
εμπλουτίσει με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων.

Η εξ. α. ε. θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας των
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και να γίνεται με τρόπο που να
υπηρετεί τη μαθητοκεντρική, την παιδαγωγική και τη θεσμική διάσταση
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τρόπο που:
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• Δεν κατηγοριοποιεί αυτούς τους μαθητές σε ιδιαίτερη ομάδα,
(όπως αυτό μπορεί παιδαγωγικά να συμβεί στη δια ζώσης
εκπαίδευση)
• Δεν τους στοχοποιεί
• Είναι ανοιχτό στη διαφορετικότητα και τη δημιουργικότητα
• Είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών
• Εάν χρειαστεί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή
μπορεί η διδασκαλία να είναι διαφοροποιημένη και η
υποστήριξη εξατομικευμένη
• Εμπλέκει συνεργατικά τους Εκπαιδευτικούς, τις Ειδικότητες, το
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) ή και το Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό (όπου χρειαστεί να συνεργαστεί) της σχολικής
μονάδας
• Προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μαθητών
• Παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες ισότιμες ευκαιρίες
πρόσβασης στην εξ.α. εκπαίδευση, στους μαθητές.
Μ. Γιγουρτάκη
ΣΕΕ Ε.Α.Ε ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ
• Για την υλοποίηση κάθε σχετικής πρωτοβουλίας κρίνεται σκόπιμη
η επικοινωνία και η στενή συνεργασία με τους γονείς των
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που
αποτελούν απαραίτητους αρωγούς προς αυτή την κατεύθυνση.
• Για το λόγο αυτό στη περίπτωση που οι γονείς συμμετέχουν
υποστηρικτικά προς τη διαδικασία της ασύχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των
προτέρων:
• Πότε αναρτά ο εκπαιδευτικός
• Πότε μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις
• Πότε ο μαθητής επιστρέφει το υλικό
• Πότε γίνεται ο αναστοχασμός.
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• Στην περίπτωση της σύχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης
που γίνεται σε προγραμματισμένο χρόνο για αλληλεπίδραση του
εκπαιδευτικού με τον/ τους μαθητές ή βιωματική δραστηριότητα ή μάθημα
κατά περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται προετοιμασία και αποστολή του
υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από πριν προς τους γονείς, όπως και
ενημέρωση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί ώστε να διευκολυνθούν και
να διευκολύνουν με τη σειρά τους τη διαδικασία, πάντα με γνώμονα ότι δεν
είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη διαδικασία.
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• Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να έχει προηγηθεί από τη
σχολική μονάδα έρευνα ώστε να έχει ενημερωθεί για το πόσες
οικογένειες διαθέτουν ψηφιακά μέσα και ψηφιακό
εγγραμματισμό ώστε οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουν τον
τρόπο εξ αποστάσεως υποστήριξης με τον /τους μαθητές τους,
με σκοπό δυνητικά κανένας μαθητής να μην αποκλειστεί από
την εκπαιδευτική διαδικασία
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΗΡΕΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΗΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΑ

•

Ξεκουράζεστε αφιερώνοντας χρόνο σε κάτι που σας
ενδιαφέρει και σας ψυχαγωγεί.

•

Τρώτε υγιεινά και να ασκείστε όσο μπορείτε.

•

Πάρτε αποστάσεις από καταστάσεις που σας προκαλούν συναισθηματική φόρτιση.

•

Αναγνωρίσετε τα όρια του ρόλου σας και λειτουργείστε ως γονείς. Όταν ο γονιός
λειτουργεί με επάρκεια στο γονικό ρόλο (π.χ. κατανοεί τις ανάγκες του παιδιού, στηρίζει και θέτει όρια
κ.ά.) ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού του.

•

Αναζητήσετε βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας σε περίπτωση που ο φόβος, το άγχος ή η θλίψη σας
δεν σας επιτρέπουν να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της πραγματικότητας με συνέπεια.

•

Συμβάλετε σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς που ενισχύουν αισθήματα
συλλογικής αντιμετώπισης των δυσκολιών, γεγονός που περιορίζει την αίσθηση μοναξιάς και
αποκλεισμού για σας και για το παιδί σας.

•

Αναγνωρίστε τις προσπάθειές σας, αλλά και αυτές του παιδιού σας, έτσι ενισχύεται και η δική σας
αυτό-εκτίμηση και του παιδιού σας.
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Οργανωμένοι γονείς, οργανωμένα παιδιά

•

Εδραιώσετε μια ρουτίνα στην
καθημερινότητά τους (π.χ. στον ύπνο,
στο φαγητό, στους κανόνες πειθαρχίας και
στις δραστηριότητες της οικογένειας).

•

Δημιουργήστε προσωπικό χώρο για τον καθένα, ώστε να αποσύρεται το παιδί στο χώρο του όταν
έχει την ανάγκη να βρεθεί μόνο του.

•

Ενημερώνετε, σε περίπτωση απουσίας σας, για το σκοπό της απουσίας και την ώρα επιστροφής,
ώστε να το παιδί σας να νιώθει ασφαλές κατά την απουσία σας.

•

Προσφέρετε ευκαιρίες επίτευξης μικρών στόχων και συμμετοχής σε οικογενειακές αποφάσεις.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝ-ΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

 Δημιουργήστε σταθερό και
ποιοτικό υποστηρικτικό δίκτυο
από φίλους, συναδέλφους, ειδικούς
ώστε να μπορείτε να αντλείτε
στήριξη και να επικοινωνείτε τακτικά.
 Ενταχθείτε σε μία ομάδα ή σε ένα ιστότοπο επικοινωνίας με κοινά
ενδιαφέροντα.
 Μοιραστείτε τις ανησυχίες σας με συναδέλφους ή άλλους γονείς.
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