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Δωρεάν laptop & tablet σε μαθητές σε Ραφήνα & Πικέρμι

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου ενημερώνει σε σχέση με τα
προγράμματα απομακρυσμένης εκπαίδευσης που έχουν ξεκινήσει από
την Πολιτεία στα σχολεία της χώρας λόγω της εφαρμογής των
μέτρων για τον περιορισμό του covid-19 και τη διαπίστωση
ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής (λαπ τοπ τάμπλετ κλπ) στη
μαθητική κοινότητα και την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών
στην εκπαίδευση ενημερώνουμε γονείς και μαθητές ότι:

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με εξαιρετικά επείγουσα
εγκύκλιό του προς τις Α/θμιες και Β/θμιες Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας, καλεί τους διευθυντές
όλων των σχολικών μονάδων να καταγράψουν τις ανάγκες και τις
ελλείψεις που έχουν διαπιστώσει στους μαθητές τους και να
υποβάλλουν συγκεντρωτικούς πίνακες ανά σχολείο στην αρμόδια
διεύθυνση του Υπουργείου, ώστε η Πολιτεία κεντρικά να
προχωρήσει στη συνολική τους κάλυψη.

Αναλυτικά η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Υποβολή
συσκευών.

αναγκών

εξοπλισμού

φορητών

ηλεκτρονικών

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και παροχή
εξοπλισμού φορητών
ηλεκτρονικών συσκευών (laptop και tablet) στις σχολικές
μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης, προκειμένου να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς ή/και
μαθητές, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια και τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε σχολικής
μονάδας.

Στόχος είναι:

α) να υποστηριχθεί άμεσα η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο κατά
την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την
αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού όσο και
μετέπειτα στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων, για την ανάπτυξη
νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης και για την
υποστήριξη της διδασκαλίας και των νέων μορφών μάθησης.

β) να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία
από όλους αφού πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές (σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης) είτε σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε λόγω της
οικονομικής κρίσης της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης βασικού
εξοπλισμού. Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το γεγονός
ότι αρκετές οικογένειες δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό
ηλεκτρονικών συσκευών για χρήση στο διαδίκτυο (π.χ. λόγω
χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, τηλεργασία
γονέων/κηδεμόνων)

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την

υλοποίηση των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα για
την καταγραφή των αναγκών της ανωτέρω δράσης σε επίπεδο
σχολικής μονάδας και να το αποστείλετε στο τμήμα Μελέτης και
Προμήθειας Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υ.ΠΑΙ.Θ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
Διεύθυνση akonstantaras@minedu.gov.gr, έως την Πέμπτη 9/4/2020
και ώρα 12.00. Η καταγραφή θα γίνει αυστηρά με τη χρήση
(συμπλήρωση) της συνημμένης φόρμας σε μορφή excel.

Η τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας είναι επιτακτική, δεδομένου
ότι η όλη διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Σημειώνεται
ότι η μη υποβολή των αναγκών εντός της προαναφερθείσας
προθεσμίας συνεπάγεται τη μη συμμετοχή σας στην πράξη.

O Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης
Γεώργιος Δασκαλογιάννης
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Ολοήμερο
σχολείο:
Οι
6
σημαντικές
αλλαγές
που
προτείνουν οι διευθυντές για
τη νέα σχολική χρονιά
Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενόψει του προγραμματισμού
λειτουργίας του ολοήμερου για τη νέα σχολική χρονιά
(2019-2020) εξέδωσε ανακοίνωση όπου γνωστοποιεί τις προτάσεις
της που θεωρεί ότι θα αναβαθμίσουν το θεσμό.

Αυτές είναι οι 6 ριζικές αλλαγές για την
αναβάθμιση του Ολοήμερου
Άρση των περιορισμών εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Να μπορούν να εγγράφονται και να φοιτούν στο Ολοήμερο
Πρόγραμμα όλοι οι μαθητές που οι γονείς τους το επιθυμούν,
χωρίς την προσκόμιση κανενός απολύτως δικαιολογητικού. Έτσι,
στην κατεύθυνση προσφοράς αντισταθμιστικής αγωγής, ηοποία

αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, θα δοθεί η δυνατότητα
σεόλους τους μαθητές των οποίων οι γονείς αδυνατούν να
ταβοηθήσουν στα μαθήματά τους, να ολοκληρώνουν ένα μεγάλο
μέροςτης Μελέτης-Προετοιμασίας των μαθημάτων τους για την
επόμενη ημέρα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Επαναφορά του Υπεύθυνου δασκάλου Ολοήμερου

Να ορίζεται ένας δάσκαλος ως Υπεύθυνος του Ολοήμερου σε όλα τα
σχολεία με δύο και άνω τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος γιαόλες
τις ημέρες της εβδομάδας, και όχι να ορίζεται, όπως
τώρα,Υπεύθυνος
Ολοήμερου
ανά
ημέρα,
αφού
αυτό
υποβαθμίζεισημαντικά τη λειτουργία του και τον παιδαγωγικό του
χαρακτήρα.Διάθεση και δεύτερου εκπαιδευτικού ΠΕ 70 σε όλα τα
Ολοήμερασχολεία που λειτουργούν με τέσσερα(4) και άνω τμήματα
μαθητών/τριών.

Στήριξη του Ολοήμερου Προγράμματος στα σχολεία Ειδικής Αγωγής

Να διασφαλιστεί η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος σε
όλατα σχολεία Ειδικής Αγωγής, με την τροποποίηση των
επιμέρουςσυμβάσεων με τους ιδιώτες μεταφορείς, ώστε να
εξασφαλιστεί ημεταφορά των μαθητών/τριών μετά τη λήξη του
ΟλοήμερουΠρογράμματος στις 16:00, αλλά και με την τοποθέτηση
επιπλέονΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
ΕιδικούΒοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) για την κάλυψη των
αναγκών τουΟλοήμερου Προγράμματος.

Εισαγωγή της Ευέλικτης Ζώνης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Στα

διδακτικά

αντικείμενα

του

Ολοήμερου

Προγράμματος

νασυμπεριληφθεί και η Ευέλικτη Ζώνη ώστε να είναι δυνατή
ηυλοποίηση Προγραμμάτων ΣχολικώνΔραστηριοτήτων(Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων).

Διαμόρφωση χώρων εστίασης σε όλα τα σχολεία και πρόσληψη του
αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμων,καθαριστριών)

ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τήρηση εφαρμογήςτων κανόνων
υγιεινής και καθαριότητας για την παροχή γεύματος στους
μαθητές.

Παροχή δωρεάν γεύματος σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στο
Ολοήμερο Πρόγραμμα
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