
 

 

19 Ιουνίου 2020 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
 
Σήμερα ο Επικεφαλής Υπουργός και ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσαν τις Κυβερνητικές Οδηγίες του 
Οντάριο για την επιστροφή στα σχολεία από Σεπτέμβρη. Ζητήθηκε από τα σχολικά συμβούλια στο Οντάριο 
να προετοιμαστούν για τρία πιθανά σενάρια, τα οποία θα εξαρτηθούν από την τότε κατάσταση της δημόσιας 
υγείας: 
 

• Κανονική σχολική ρουτίνα με ενισχυμένα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας: οι μαθητές πηγαίνουν 
καθημερινά σχολείο, σε αίθουσες που αντανακλούν κανονισμούς τάξης συνηθισμένου μεγέθους. 
 

• Τροποποιημένη σχολική ρουτίνα: με βάση τις συμβουλές για τη δημόσια υγεία,έχει σχεδιαστεί ένα 
τροποποιημένο υπόδειγμα μάθησης που επιτρέπει τη φυσική απόσταση και ομαδοποιήση των 
μαθητών. Στο υπόδειγμα αυτό, ζητείται από τα σχολικά συμβούλια να διατηρήσουν ένα όριο 15 
μαθητών ανά αίθουσα ανά πάσα στιγμή και να υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που θα 
επέτρεπε στους μαθητές να έρχονται σε επαφή μόνο με τους συμμαθητές τους και με έναν μόνο 
δάσκαλο για όσο μεγαλύτερο κομμάτι της σχολικής ημέρας γίνεται. Αυτό το υπόδειγμα θα απαιτούσε 
διδασκαλία τμημάτων της τάξης ημέρα παρά ημέρα ή εβδομάδα παρά εβδομάδα. 

 
• Διδασκαλία κατ' οίκον: σε περίπτωση που παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων, ή σε περίπτωση 

που κάποιοι γονείς αποφασίσουν να μη στείλουν τα παιδιά τους πίσω στο σχολείο, τα σχολικά 
συμβούλια πρέπει να είναι προετοιμασμένα να προσφέρουν διδασκαλία εξ αποστάσεως. Η 
διδασκαλία εξ αποστάσεως θα πρέπει να πραγματοποιείται διαδικτυακά στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 
συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ελάχιστων προσδοκιών για την άμεση επαφή μαθητών με 
το δάσκαλό τους ταυτόχρονα και σε τακτική βάση, τακτική γνωστή και ως συγχρονισμένη μάθηση. Η 
συγχρονισμένη μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδασκαλία ολόκληρης της τάξης, μικρότερων 
ομάδων μαθητών ή/και ως ένας-προς-έναν. 

 
Το ΣΣΠΤ εξερευνά και σχεδιάζει αναφορικά με όλες αυτές τις δυνατότητες εδώ και πολλές εβδομάδες και θα 
εργαστεί τώρα για την οριστικοποίηση των σχεδίων, με βάση τη σημερινή ανακοίνωση. Για την περαιτέρω 
ενίσχυση και επικαιροποίηση των σχεδίων, το ΣΣΠΤ ζητά από τους γονείς/κηδεμόνες, το προσωπικό και 
τους μαθητές να μοιραστούν τις σκέψεις τους για την επιστροφή του Σεπτέμβρη συμπληρώνοντας 
διαδικτυακές έρευνες. Τα σημαντικά αυτά σχόλια θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση της εργασίας του ΣΣΠΤ 
όσο θα επεξεργάζεται τα σχέδια για το Σεπτέμβρη. Πρόσβαση στην έρευνα για Γονείς/Κηδεμόνες θα βρείτε 
εδώ και για τη μαθητική έρευνα για τις Τάξεις 7 έως 12 εδώ. 
 
Έχει ζητηθεί από τα σχολικά συμβούλια να υποβάλουν τα σχέδιά τους στο Υπουργείο Παιδείας έως τις 4 
Αυγούστου 2020 και το ΣΣΠΤ δεσμεύεται ότι θα δημοσιεύσει τα σχέδια στις σχολικές κοινότητες αμέσως 
μόλις εγκριθούν, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι μαθητές και 
οι οικογένειές τους έχουν προετοιμαστεί καλά και γνωρίζουν τι να περιμένουν με την επιστροφή στα σχολεία 
το Σεπτέμβριο. 
 
Όπως πάντα, θα εξακολουθήσουμε να σας ενημερώνουμε για όποιες επιπλέον  πληροφορίες υπάρξουν. 
 
Μετά τιμής, 

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/06/ontario-prepares-for-the-safe-reopening-of-schools.html
https://news.ontario.ca/opo/en/2020/06/ontario-prepares-for-the-safe-reopening-of-schools.html
https://tdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8lhMazEtpB8OYbX
https://tdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cURWIJ5bs4DpMPz
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