14 Απριλίου 2020
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα διδασκαλίας εξ αποστάσεως στο Σχολικό Συμβούλιο
της Περιφέρειας Τορόντο (ΣΣΠΤ), θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία και την
υπομονή σας ενόσω βοηθάμε μαθητές και εκπαιδευτικούς κατά τη μετάβαση από τη
διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο στη διδασκαλία εξ αποστάσεως.
Πολλοί από εσάς μάλλον ακούσατε ότι ο Επικεφαλής Υπουργός Doug Ford ανακοίνωσε
σήμερα ότι οι μαθητές δε θα επιστρέψουν στα σχολεία στις 4 Μαΐου, όπως είχε αρχικά
ειπωθεί. Τόνισε πως αυτό δε σημαίνει ότι ακυρώνεται η σχολική χρονιά και πως ο Υπουργός
Παιδείας θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες τις ερχόμενες ημέρες. Μόλις γνωρίζουμε
περισσότερα με περισσότερες λεπτομέρειες να μοιραστούμε, θα το πράξουμε αμέσως.
Γνωρίζουμε ότι οι οικογένειες έχουν πολλές ερωτήσεις και αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις
αυτήν τη στιγμή και το προσωπικό μας επιθυμεί να είναι όσο πιο υποστηρικτικό μπορεί. Ως εκ
τούτου, οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με τις οικογένειες με διάφορους τρόπους, όπως
λογισμικές πλατφόρμες όπως τα Google Classroom και Brightspace ή μέσω ηλεκτρονικών
μηνυμάτων, τηλεφώνου ή ακόμα και δι' αλληλογραφίας.
Κατά τη συνεργασία μας σε αυτή τη διαδικασία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λάβαμε
πολύτιμα σχόλια από μαθητές, οικογένειες και προσωπικό. Οι προτάσεις που μας δόθηκαν και
οι ανησυχίες που ακούστηκαν ποικίλουν. Για να διευκολύνουμε την ανταπόκρισή μας,
παρουσιάζουμε τις πέντε αρχές που θα διέπουν τη δουλειά μας στο εξής:
1.
Προτεραιότητα είναι η υγεία και η ευημερία όλων.
2.
Επικέντρωση στη συνέχεια της μάθησης με διάφορους τρόπους.
3.
Διατήρηση των σχέσεων και της σύνδεσης μεταξύ μας.
4.
Ενασχόληση όλων των μαθητών, ειδικά αυτών που ιστορικά αδικούνται και
αυτών που ίσως να μην μπορούν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία
εξ αποστάσεως για διάφορους λόγους.
5.
Δημιουργούμε επάρκεια προσωπικού, ώστε η διδασκαλία εξ αποστάσεως να
είναι αποτελεσματική.
Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι δεσμευόμαστε να παράσχουμε σε κάθε μαθητή την ευκαιρία να
συνεχίσει να μαθαίνει εξ αποστάσεως και με ασφάλεια, από το σπίτι. Υποστηρίζουμε, επίσης,
το προσωπικό μας που ενδιαφέρεται να εξυπηρετεί τα παιδιά σας με τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο σε αυτό το περιβάλλον διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Όπως πάντα, θα συνεχίσουμε να
σας ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Ακολουθούν πληροφορίες για:
•
•

Διαδικτυακή Ασφάλεια για
Μαθητές
Διανομή Συσκευών

•
•

Πλατφόρμες Διαδικτυακής
Μάθησης
Αξιολόγηση Μαθητών

•
•

Εκδρομές, Αποφοίτηση και άλλες
εκδηλώσεις
Επαφή με το Προσωπικό σχετικά
με: Ερωτήσεις ή Ανησυχίες

•

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Διαδικτυακή Αφάλεια για Μαθητές
Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τις διαδικασίες διαδικτυακής ασφάλειας, τώρα που
πολλοί μαθητές περνούν αυξημένο χρόνο στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο προσφέρει στις
κοινότητές μας πολλές ευκαιρίες για μάθηση και επαφή, αλλά επίσης εκθέτει τη νεολαία στον
κίνδυνο εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, σε ακατάλληλη χρήση των κοινωνικών δικτύων, σε
ζητήματα ιδιωτικότητας και σε άλλα πολλά. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε υποστηρικτικές
πληροφορίες για συζητήσεις σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια των οικογενειών σας. Εάν
εργαστούμε μαζί – γονείς/κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί – μπορούμε να κρατήσουμε
τους μαθητές μας ασφαλείς από διαδικτυακούς κινδύνους.
Ακολουθούν μερικές συμβουλές ασφαλείας για γονείς/κηδεμόνες και μαθητές:
Οι μαθητές δεν πρέπει ποτέ να μοιράζονται στο διαδίκτυο χωρίς γονεϊκή έγκριση προσωπικές
πληροφορίες, όπως ο αριθμός τηλεφώνου τους, η διεύθυνση, ο αριθμός κοινωνικής
ασφάλισης, η ημερομηνία γέννησης, προσωπικές φωτογραφίες ή οικονομικές πληροφορίες.
Αν οι μαθητές δουν κάποιο μήνυμα, σχόλιο, φωτογραφία, ή οτιδήποτε άλλο διαδικτυακά τούς
κάνει να ανησυχήσουν για την προσωπική τους ασφάλεια ή να νιώσουν άβολα, πρέπει να
ενημερώσουν κάποιον ενήλικα αμέσως. Και
Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να είναι ενήμεροι και να παρατηρούν τους ιστότοπους, τα
παιχνίδια και τις εφαρμογές που τα παιδιά χρησιμοποιούν, ώστε να διασφαλίζουν ότι είναι
κατάλληλες και χρησιμοποιούνται με ασφάλεια.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Διαδικτυακής
Ασφάλειας του ΣΣΠΤ.
Πλατφόρμες Διαδικτυακής Μάθησης και Διαδικτυακά Σεμινάρια
Το ΣΣΠΤ παρέχει στους εκπαιδευτικούς επιλογές αναφορικά με της διαδικτυακές πλατφόρμες
μάθησης και βιντεοσυνεδριάσεων για απομακρυσμένη σύνδεση με τους μαθητές. Επαφίεται
στους εκπαιδευτικούς να διαλέξουν ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσουν και ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος ενασχόλησης μαθητών και οικογενειών, με βάση τη δική τους γνώση και το
επίπεδο άνεσης και με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες του κάθε μαθητή και οικογένειας.
Είναι σημαντικό να θυμούνται οι μαθητές και οι οικογένειες ότι η διδασκαλία εξ αποστάσεως
διαφέρει από τάξη σε τάξη και επαφίεται στην επαγγελματική κρίση του εκπαιδευτικού.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, αλλά δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν συνεδρίες μέσω βίντεο.
Ο κοινός μας στόχος είναι η ενασχόληση όλων των μαθητών. Αυτό θα επιτευχθεί με
διαφορετικούς τρόπους και χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές και διαδικτυακά
εργαλεία. Προσδοκούμε ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής στα
Νηπιαγωγεία θα έχουν μια μέθοδο τακτικής ενασχόλησης με όλους τους μαθητές τους, για να
διασφαλίσουν ότι οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και

πόρους, να ελέγχουν την ευημερία των μαθητών και να τους παρέχουν ενημέρωση.
Αναγνωρίζουμε ότι οι οικογένειες με μαθητές που έχουν ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης ή που
μαθαίνουν την Αγγλική Γλώσσα μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω προσοχή και υποστήριξη με
τις μοναδικές μαθησιακές τους ανάγκες. Στο ΣΣΠΤ είναι προτεραιότητά μας η υποστήριξη των
μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και οι εκπαιδευτικοί και οι καθηγητές Αγγλικών σαν Δεύτερη
Γλώσσα συνεχίζουν τη συνεργασία με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, για να
προσωποποιήσουν το μαθητικό προγραμματισμό με βάση τις συγκεκριμένες ικανότητες και
ανάγκες που υπογραμμίζονται στο IEP για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που
έχουν πρόσβαση στη Διδακτέα Ύλη του Οντάριο ή στην Εναλλακτική Διδακτέα Ύλη ή αυτούς
που μαθαίνουν την Αγγλική Γλώσσα. Ενθαρρύνουμε τις οικογένειες να επισκεφτούν τον
ιστότοπο με τις Υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης ή τις Υπηρεσίες για τα Αγγλικά σαν Δεύτερη
Γλώσσα, για να αποκτήσουν υποστηρικτικά εργαλεία και εργαλεία για τη διαδικτυακή μάθηση.
Διανομή Συσκευών σε Μαθητές
Για την υποστήριξη μαθητών που χρειάζονται μια συσκευή για πρόσβαση στη διδασκαλία εξ
αποστάσεως, έχουμε κάνει συμφωνίες για δανεισμό συσκευών στους μαθητές. Όπως
μπορείτε να καταλάβετε, έχουμε λάβει ένα μεγάλο αριθμό αιτήσεων – περίπου 29.000
οικογένειες χρειάζονται συσκευές -, αλλά το προσωπικό μας δουλεύει νυχθημερόν για να
προετοιμάσει και να διανείμει αυτές τις συσκευές το συντομότερο δυνατό. Πήραμε την
απόφαση να διανείμουμε τις συσκευές απευθείας στα σπίτια των μαθητών μας, ώστε να
διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες παραμένουν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Αυτή η επιλογή θα
πάρει περισσότερο χρόνο, αλλά η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κοινοτήτων μας.
Αν το παιδί σας λάβει μια συσκευή, θα υποστηρίξουμε τις οικογένειες με τα οποιαδήποτε
τεχνικά ζητήματα. Συμπεριλάβαμε αυτές τις πληροφορίες στην παράδοση της συσκευής. Οι
μαθητές μπορούν επίσης να ενημερώσουν τους καθηγητές τους για τυχόν προβλήματα με τη
συσκευή.
Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν
πρόσβαση στο Ποσό Ειδικού Εξοπλισμού (ΠΕΕ) για υποστηρικτικό εξοπλισμό της
διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Οι οικογένειες και τα σχολεία θα συνεργαστούν με την ομάδα
ΠΕΕ, την ομάδα ΟΤ/ΠΤ και την ομάδα Τεχνικών Υπολογιστών, για να διασφαλίσουν ότι είτε τα
Chromebook είτε συγκεκριμένος και εξειδικευμένος εξοπλισμός έχει παραδοθεί στους
μαθητές.
Αξιολόγηση Μαθητών
Γνωρίζω ότι έχουμε μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες μαζί σας στο παρελθόν, αλλά είναι
σημαντικό εσείς και το παιδί σας να καταλάβετε τη διαδικασία αξιολόγησης της διδασκαλίας εξ
απσοτάσεως:
Για μαθητές Δημοτικού, οι δάσκαλοι θα συγκεντρώσουν αποδεικτικό υλικό για τη μαθησιακή
εξέλιξη και θα παράσχουν εποικοδομητικά σχόλια στους μαθητές σχετικά με την πρόοδό τους.
Ενδείξεις σημαντικής βελτίωσης στη μάθηση κατά το κλείσιμο της σχολικής περιόδου θα

ληφθούν υπόψη από το δάσκαλο, όταν θα παραδίδει τον τελικό βαθμό σε ένα μάθημα.
Ειδάλλως, οι μαθητές των τάξεων 1-8 θα λάβουν το βαθμό που είχαν κερδίσει μέχρι το
κλείσιμο των σχολείων στις 13 Μαρτίου 2020. Όλοι οι μαθητές, από Νηπιαγωγείο μέχρι την 8η
τάξη, θα λάβουν Ελέγχους Ιουνίου.
Βαθμούς στο μέσο της χρονιάς θα λάβουν μόνο οι μαθητές της 12ης τάξης μέχρι τις 27
Απριλίου, για να προλάβουν την προθεσμία υποβολής βαθμών στο Κέντρο Πανεπιστημιακών
Αιτήσεων του Οντάριο (ΚΠΑΟ) και την Υπηρεσία Αιτήσεων Κολλεγίων του Οντάριο (ΥΑΚΟ). Οι
βαθμοί θα αντανακλούν την πρόοδο που έγινε μέχρι τις 13 Μαρτίου 2020 (από την αρχή του
τριμήνου, για σχολεία που λειτουργούν με τρίμηνα, ή από τον προηγούμενο έλεγχο προόδου,
για σχολεία που δε λειτουργούν βάσει τριμήνων). Ωστόσο, οι καθηγητές μπορεί να δεχθούν
εργασίες που έπρεπε να έχουν παραδοθεί πριν τις 13 Μαρτίου και μπορεί να αναθέσουν
επιπλέον εργασίες μετά τις 6 Απριλίου, για να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να
αποδείξουν τη βελτίωσή τους. Αυτές οι εργασίες θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του
τελικού βαθμού μόνο αν βελτιώνουν τη βαθμολογία μέχρι τις 13 Μαρτίου.
Για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι καθηγητές θα αναθέσουν εργασίες και
συλλογικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εξ αποστάσεως και θα
παράσχουν εποικοδομητικά σχόλια. Ωστόσο, αυτή η δουλειά θα ληφθεί υπόψη στον τελικό
βαθμό μόνο αν βελτιώνει τη συνολική βαθμολογία του μαθητή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
τελικός βαθμός που θα υποβληθεί τον Ιούνιο θα αντανακλά τη δουλειά που ολοκληρώθηκε
έως τις 13 Μαρτίου 2020.
Κατανοούμε ότι οι οικογένειες ίσως ανησυχούν για τα κενά που μπορεί να δημιουργηθούν
κατά τη διαδικασία διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Όταν τελειώσει η σχολική περίοδος και έρθει
το επόμενο φθινόπωρο, θα εργαστούμε με ζέση να διαπιστώσουμε τις συγκεκριμένες
μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή και θα παρέμβουμε όπου χρειάζεται.
Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση στη διδασκαλία εξ αποστάσεως, είτε διαδικτυακά
είτε μέσω εκτυπωμένου υλικού. Μερικοί μαθητές μπορεί να μη βρίσκουν κίνητρο να
συνεχίσουν τη μάθηση, εξαιτίας του τρόπου βαθμολόγησης των επόμενων μερικών μηνών,
αλλά ζητάμε από τους μαθητές να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία όσο και όποτε
μπορούν. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές κατά την επιστροφή στις τάξεις και στο σχολικό
περιβάλλον, όταν αυτό καταστεί δυνατό. Ακόμα και αν κάποιος μαθητής νιώθει ανίκανος να
συμμετάσχει στη συνεχιζόμενη μάθηση μέσω της διδασκαλίας εξ αποστάσεως, τους ζητάμε να
παραμείνουν σε επαφή με το σχολείο και τους καθηγητές τους.
Εκδρομές, Τελετές Αποφοίτησης και άλλες δραστηριότητες
Λάβαμε πολλές ερωτήσεις αναφορικά με επερχόμενες εκδρομές, τελετές αποφοίτησης,
σχολικούς χορούς και άλλες δραστηριότητες. Δεδομένης της αβεβαιότητας για τις εβδομάδες
που έρχονται, λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε όλες τις εκδρομές και τα ταξίδια
με διανυκτέρευση για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς. Αναφορικά με όλες τις άλλες
δραστηριότητες, όπως σχολικοί χοροί και τελετές αποφοίτησης, εργαζόμαστε για να
εξακριβώσουμε το συντομότερο αυτές τις λεπτομέρειες.

Ψυχική Υγεία και Υπηρεσίες
Κατανοούμε ότι πολλές οικογένειες ζουν δύσκολες προκλήσεις και ότι η απομόνωση μπορεί να
επηρεάσει την ψυχική τους υγεία και ευμάρεια. Αν έχετε ανάγκη, παρακαλώ ελέγξτε τις
πολύτιμες πληροφορίες αυτοβοήθειας και τους διαθέσιμους παρόχους υπηρεσιών στην
ιστοσελίδα μας για την Ψυχική Υγεία και Ευημερία. Είναι σημαντικό να εργαστούμε μαζί για να
διασφαλίσουμε ότι οι κοινότητές μας παραμένουν υγιείς, σωματικά και ψυχικά.
Θα Υποστηρίξουμε τις Οικογένειές μας
Θα ήθελα να τονίσω πόσο πολύ εκτιμώ την υπομονή και τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ
για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή σας και τη δέσμευσή σας για την εκπαίδευση των παιδιών
σας και όλων των μαθητών στο Σχολικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Τορόντο. Γνωρίζουμε
ότι θα υπάρξουν δυσκολίες και ανάγκες προσαρμογών στην πορεία, αλλά μαζί θα υπερβούμε
όλες αυτές τις προκλήσεις. Το πιο σημαντικό είναι να παραμείνετε εσείς και οι οικογένειές σας
ασφαλείς σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους καθηγητές
των παιδιών σας. Αν χρειάζεστε επιπλέον υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε με το
Διευθυντή του σχολείου. Αν έχετε μια ερώτηση σχετικά με σχολικά ζητήματα, αλλά δεν έχετε
πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παρακαλώ τηλεφωνήστε στο σχολείο σας, αφήστε
μήνυμα και κάποιος θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Αν έχετε κάποια
ερώτηση σχετικά με το όλο σύστημα, παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στον
Επιθεωρητή σας. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παρακαλώ
τηλεφωνήστε στο Γραφείο Επιθεωρητή για το σχολείο σας, αφήστε μήνυμα και κάποιος θα
επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Για πληροφορίες επικοινωνίες σχετικά με το
σχολείο σας, παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπο Βρες το Σχολείο Σου. Όπως πάντα, για τα
τελευταία νέα παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΣΣΠΤ.
Άλλη μια φορά, παρακαλώ να φροντίζετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας.
Με εκτίμηση,

