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Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλουν οι εκ-
παιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Μαγνησίας προκειμένου να μην

υπάρχει παιδί στο νομό, που θα είναι αποκλει-
σμένο από την εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό
έχουν επιστρατεύσει τη σύγχρονη εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση, την ασύγχρονη ακόμη και κι-
νητά και σταθερά τηλέφωνα. Αυτό τόνισε μεταξύ
άλλων ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Μαγνησίας κ . Γιώργος Πολύζος μιλών-
τας στο Ράδιο ΕΝΑ για την εκπαιδευτική πορεία
τις ημέρες απομόνωσης στο σπίτι.
Ο κ. Πολύζος τόνισε πως είναι πρωτόγνωρες οι
καταστάσεις αυτές που ζουν οι εκπαιδευτικοί,
όμως σε συνεργασία με τη Διεύθυνση μέσα σε
λίγες ημέρες κατάφεραν να πετύχουν πράγματα
που έπρεπε να γίνουν σταδιακά. Ίσως, είπε χα-
ρακτηριστικά ο ίδιος, ότι κάποιες φορές είναι
καλό να λειτουργούμε υπό πίεση , γιατί σε λίγες
ημέρες κάναμε άλματα, για να μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της εποχής
μας.
«Οι εκπαιδευτικοί μας από την πρώτη στιγμή
υπερέβαλαν εαυτό, ξεπέρασαν κατά πολύ το δι-
δακτικό κι εργασιακό τους ωράριο και προσπά-
θησαν μέσω της σύγχρονης και της ασύγχρονης
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να έχουν όσο γίνε-

ται πιο κοντά τους μαθητές στη μαθησιακή δια-
δικασία. Στη νηπιαγωγεία δεν λειτουργεί ακόμη
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν και πάρα πολ-
λοί νηπιαγωγοί προσπαθούν να ανταποκριθούν
στο πλαίσιο της ασύγχρονης εκπαίδευσης», τό-
νισε ο κ. Πολύζος. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικές
πλατφόρμες έχουν κατακλυστεί από φύλλα ερ-
γασίας  και μόνο σε μία,  στο e-class υπάρχουν
μόνο για μια ημέρα,  5000 φύλλα εργασίας από
τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Μαγνη-
σίας, ενώ ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικοί και το κομ-
μάτι της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης κι έχουν ήδη γίνει και οι πρώτες
επαφές μέσω της επίσημης πλατφόρμας.

«Ασφαλώς 
υπάρχουν προβλήματα»

Σε ότι αφορά τα προβλήματα στα νέα δεδομένα
που αντιμετωπίζουν μαθητές κι εκπαιδευτικοί, ο
κ. Πολύζος υποστήριξε χαρακτηριστικά πως «Θα
ήμασταν εκτός πραγματικότητας αν λέγαμε ότι
όλα είναι στην εντέλεια και όλα λειτουργούν και
οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν. Ασφα-
λώς υπάρχουν προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί
προσπαθούν με όποιο τρόπο να ανταποκριθούν
στις δυσκολίες των μαθητών. Γι’ αυτό υπάρχει
και η τηλεκπαίδευση από τα κρατικά κανάλια, η
επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές
μπορεί να γίνει και από κινητό τηλέφωνο, ακόμη
και από σταθερό και  προσπαθούμε να μην
υπάρχει ούτε ένας μαθητής εκτός εκπαίδευσης».
Τέλος, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Μαγνησίας ξεκαθάρισε για την εγκύκλιο του
Υπ. Παιδείας με τους φορητούς υπολογιστές
πως αυτοί τελικά, είναι για τις ανάγκες των σχο-
λείων, αντιστοιχεί ένας ανά 50 μαθητές κι δεν θα
δίνονται σε όποιον μαθητή δεν έχει, αλλά θα πα-
ραμένει ο φορητός υπολογιστής στο σχολείο.
Αυτή είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παι-
δείας, ενώ η χορήγηση των υπολογιστών θα
γίνει μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. 

γ. πΟλυζΟσ:  σε λιγεσ ημερεσ καναμε αλματα,
για να μπΟρεσΟυμε να ανταπΟκριθΟυμε …
μαθηματα σε μαθητεσ δημΟτικων, απΟ υπΟλΟγιστη, κινητΟ, ακΟμη και απΟ σταθερΟ τηλεφωνΟ

Μένουμε σπίτι εδώ και αρκετές ημέρες και οι
οικογένειες που έχουν παιδιά, πρέπει να δια-
χειριστούν τα νέα αυτά δεδομένα της καθη-

μερινότητας με τέτοιο τρόπο, ώστε να κατανοήσουν
τα παιδιά τους λόγους για τους οποίους η ρουτίνα
όλων, έχει αλλάξει. Η κ. Άρτεμις Τσίτσικα, Αναπλ.
καθηγήτρια Παιδιατρικής –Εφηβικής της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εται-
ρείας Εφηβικής Ιατρικής και υπεύθυνη προγραμ-
μάτων της Ακαδημίας Γονέων μίλησε στο Ράδιο
ΕΝΑ και τον Ηλία Κουτσερή, για τις κινήσεις που
πρέπει να κάνουν οι γονείς στην εποχή του «Μέ-
νουμε σπίτι».
Σύμφωνα με την Καθηγήτρια, αυτή η περίοδος που
διανύουμε, έχει προκλήσεις και καλούμαστε όλοι να
αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε, βλέποντας
όμως, πως κάθε αλλαγή έχει και τη θετική της
πλευρά.

Πρωταρχικό στοιχείο, η ενημέρωση
Όπως τόνισε η ίδια, η ενημέρωση των παιδιών πρέ-
πει να είναι πρωταρχικό στοιχείο της νέας καθημε-
ρινότητας. 
« Από κει που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η ενημέ-
ρωση των παιδιών. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται
αυτή η μεγάλη αλλαγή. Είναι πολύ σημαντικό να
γίνει σε όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών, γιατί δεί-
χνουμε ότι τα σεβόμαστε και τους εξηγούμε. Είναι
πολύ χειρότερο να ακούνε ψιθύρους, να νιώθουν ότι
κάτι συμβαίνει, να νιώθουν ένα κλίμα και να γεμίζουν
ανασφάλεια, οπότε μπορεί να αντιδράσουν και να
μην συνεργάζονται, να θυμώνουν και αυτό το εκφρά-
ζουν με τη συμπεριφορά τους. Όταν ενημερώνονται
από μικρή ηλικία για το τι είναι ο ιός, νιώθουν ήρεμα,
ασφαλή, ότι τα εμπιστευόμαστε και είμαστε κοντά
τους», εξήγησε η ίδια.
Παράλληλα, στα μεγαλύτερα παιδιά η ενημέρωση
πρέπει να είναι πιο δυναμική. Χρειάζεται, σύμφωνα
με την ίδια, συζήτηση των παιδιών με τους γονείς,
παράθεση δεδομένων, ενώ τα παιδιά αντιλαμβάνον-
ται τι γίνεται και μπορεί να πάρουν και δικές τους
πρωτοβουλίες. 

« Πάρα πολλές φορές, μπορεί να μας εκπλήξουν τα
παιδιά με τον εθελοντισμό, τις ιδέες τους,  την προ-
σφορά τους και γίνονται σιγά σιγά ενεργοί πολίτες.
Αναπτύσσουν αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, μπαί-
νουν δηλαδή στη θέση άλλων ανθρώπων και κατα-
λαβαίνουν πως αισθάνονται άλλοι άνθρωποι. Πρέπει
να έχουμε υπόψη μας ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν
τόσο με τις θεωρίες, όσο με το πρότυπο και το μον-
τέλο που έχουμε εμείς μέσα στην καθημερινότητα»,
ανέλυσε η Καθηγήτρια.

Αισιοδοξία, θετικό κλίμα και ρουτίνα
Η κ. Τσίτσικα εκτός από την ενημέρωση των παιδιών,
έθεσε ως πολύ σημαντικά ζητήματα την ύπαρξη αι-
σιοδοξίας και θετικού κλίματος στο σπίτι, αλλά και
μιας ρουτίνα, που θα εξακολουθούν να κρατούν γο-
νείς και παιδιά. 
« Πολύ σημαντικό θέμα είναι η θετική διάθεση στο
σπίτι, η αισιοδοξία. Τα παιδιά αισθάνονται όμορφα
και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα όταν
έχουμε ένα θετικό κλίμα. Εξηγούμε ότι αυτό που
ζούμε είναι παροδικό, δεν λέμε πότε θα τελειώσει
για να μην ρωτούν συνέχεια και τα παιδιά και είναι

πολύ σημαντική μία ρουτίνα.
Ξεκινώντας από την πρωινή ρουτίνα,  που δίνει και

τον τόνο της ημέρας. Πρέπει να υπάρχει συγκεκρι-
μένος χρόνος και για τον ύπνο, καθώς  βοηθά και
στη μαθησιακή διαδικασία. Οκτώ ώρες ύπνου είναι
σημαντικές και το βράδυ είναι ο καλύτερος ύπνος κι
αυτός που ξεκουράζει. Ρουτίνα πρέπει να έχουμε και
στα γεύματα και με όσο υγιεινότερες επιλογές , γιατί
μπορεί να υπάρχουν ακρότητες και στη διατροφή,
ενώ απαραίτητο είναι  ένα πρόγραμμα μελέτης για
τα μεγαλύτερα παιδιά κι ένα πρόγραμμα άσκησης
και για τα μικρά», εξήγησε η ίδια σχολιάζοντας πως
η ρουτίνα δίνει μία κανονικότητα στο νέο τρόπο
ζωής στο σπίτι.

Συμβουλές για παιδιά κι εφήβους
Παράλληλα οι γονείς τώρα που έχουν χρόνο, μπο-
ρούν να κάνουν δημιουργικά πράγματα με τα παιδιά
τους, καλλιτεχνικά και να σκεφτούν παιδιά και ενή-
λικες πράγματα που δεν είχαν πριν το χρόνο να το
κάνουν.
Φυσικά, τόνισε η κ. Τσίτσικα πως τα μικρά παιδιά δεν
θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα στην τηλεόραση,
καθώς μπορεί να δουν εικόνες και να λάβουν πλη-
ροφορίες που δεν κάνει και μπορεί να τρομάξουν.
Σε ότι αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά και κυρίως αυτά
που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις,
είναι σημαντικό να διαχειριστούν το άγχος τους. Η
ρουτίνα, η οργάνωση, ο ύπνος, τα γεύματα παίζουν
σημαντικό ρόλο, όπως και η διαχείριση του χρόνου
χαλάρωσής τους. Κάθε παιδί μπορεί να αποφασίσει
μόνο του πως θα περάσει την ώρα χαλάρωσής του.
Μπορεί να μιλήσει με τους φίλους του, να βγει στη
βεράντα, να σκεφτεί και να κάνει αυτό που το χαλα-
ρώνει.
Τέλος, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν
με τη γραμμή «Με Υποστηρίζω» που  λειτουργεί στη
Μονάδα Εφηβικής Υγείας στο τηλέφωνο
8001180015, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις
3 το μεσημέρι, ενώ στην πλατφόρμα weknowhow.gr
μέχρι στιγμής 6.000 έφηβοι έχουν μοιραστεί σκέψεις
τους, φωτογραφίες, συνταγές κ.α.

αισιΟδΟξια, θετικΟ κλιμα και …ακρωσ 
σημαντικΟ… να διατηρηθει η ρΟυτινα! 
Oπωσ δηλωσε η κα Aρτεμισ τσιτσικα, αναπλ. καθηγητρια παιδιατρικησ –εφηΒικησ  ιατρικησ
και πρΟεδρΟσ τησ ελληνικησ εταιρειασ εφηΒικησ ιατρικησ, δινΟντασ συμΒΟυλεσ διαχειρισησ

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, ως
εταίρος της κοινωνικής σύμ-
πραξης Π.Ε Μαγνησίας -
Σποράδων, ανακοινώσει ότι
τη Μ. Δευτέρα 13 και τη Μ.
Τετάρτη 15Απριλίου 2020,
από 9 π.μ. ως 4 το απόγευμα
θα πραγματοποιήσει δια-
νομή προϊόντων ΤΕΒΑ, κατ’
οίκον, λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα με τον Δήμο, θα
εξυπηρετηθούν συνολικά
285 οικογένειες, παραλαμ-
βάνοντας στο σπίτι τους
από τα ειδικά συνεργεία του
Δήμου το πακέτο με τα τρό-
φιμα, που θα περιλαμβάνει
μέλι, τοματοπολτό, ζυμα-
ρικά, όσπρια, ρύζι, γάλα
εβαπορέ, ζάχαρη, λάδι και
το πακέτο με είδη καθαριό-
τητας, που θα περιλαμβάνει
υγρό πιάτων, υγρό καθαρι-
στικό γενικής χρήσης, σκόνη
πλυντηρίου, οδοντόκρεμα
και σαμπουάν. 
Οι δικαιούχοι θα ειδοποιούν-
ται τηλεφωνικά ή με sms για
την κατ’ οίκον παραλαβή
των προϊόντων και κατά την
παράδοσή τους  θα πρέπει
να έχουν μαζί τους δικό
τους στυλό, τα βιβλιάρια
κοινωνικής ασφάλισης ή
άλλο επίσημο έγγραφο από
το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ
και το δελτίο ταυτότητας ή
διαβατήριο. 

κατ’ ΟικΟν η
διανΟμη 
πρΟϊΟντων
τεΒα 
στΟ δημΟ 
ν. πηλιΟυ

Οι εκπαιδευτικΟι 
πρΟσπαθΟυν να 
μην αφησΟυν 
κανενα μαθητη 
εκτΟσ εκπαιδευτικησ 
διαδικασιασ


