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Αγαπθτζσ ςυνάδελφοι, αγαπθτοί ςυνάδελφοι 

Με χαρά δζχτθκα τθν πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου  και του Δ.Σ. του Συνδζςμου Φιλολόγων 

Κοηάνθσ για ςυμμετοχι ςτθ ςθμερινι διαδικτυακι θμερίδα με κζματα τα Φιλολογικά 

Μακιματα και τθν Τθλεκπαίδευςθ.  

Η απροςδόκθτθ εμφάνιςθ τθσ πανδθμίασ COVID 19 ματαίωςε τθν ομαλι ροι και εξζλιξθ 

τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ. Δεν κατζβαλε όμωσ τθ δθμιουργικι φανταςία των 

εκπαιδευτικϊν τθσ Περιφζρειάσ μασ οι οποίοι με, υπευκυνότθτα και εξαιρετικι 

αποτελεςματικότθτα, προςαρμόςτθκαν ςτα νζα δεδομζνα.  

Μζςα από τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, ςφγχρονθ και αςφγχρονθ οι εκπαιδευτικοί μασ 

απζδειξαν για άλλθ μια φορά ότι και ςτα πολφ δφςκολα μποροφμε να τα καταφζρουμε 

κατακτϊντασ τθν εμπιςτοςφνθ των μακθτϊν/τριϊν τθσ Περιφζρειασ μασ και τον ςεβαςμό 

των πολιτϊν ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 

Είναι αλικεια ότι δεν ιταν ζτοιμοι όλοι οι εκπαιδευτικοί μασ για τθν εφαρμογι τθσ εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Πολφ γριγορα όμωσ επιμορφϊκθκαν και εξοικειϊκθκαν ςτθν 

αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν μζςων που πρότεινε το ΥΠΑΙΘ επιδεικνφοντασ  προςωπικό  ηιλο 

και με τθ βοικεια των Πόλων Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ που δθμιουργιςαμε ωσ ΠΔΕ 

Δυτικισ Μακεδονίασ.  

Πολφ ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν επιτυχία του όλου εγχειριματοσ ωσ προσ το παιδαγωγικό 

του μζροσ είχαν και οι δράςεισ των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου και ιδιαίτερα οι 

ολοκλθρωμζνεσ προςπάκειεσ που κατζβαλαν οι ΣΕΕ των Φιλολόγων, θ καΠαπαδοποφλου 

και θ κα Πολατίδου για τα δικά ςασ γνωςτικά αντικείμενα. 

Άλλωςτε και οι ελλείψεισ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν Περιφζρειά μασ ιταν ελάχιςτεσ  

εξαιτίασ του μεγάλου προγράμματοσ εξοπλιςμοφ που είχε δρομολογιςει ιδθ από το 2016 

θ ΠΔΕ. 

Στο ςθμείο αυτό επιτρζψτε μου μια μικρι αναφορά ςτο νζο πρόγραμμα εξοπλιςμοφ που 

ζχουμε υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτο ΥΠΑΙΘ και ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι τθσ Περιφζρειασ 

μασ. 

Πρόκειται για πρόγραμμα που κα εξοπλίςει όλεσ τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ των ςχολείων 

μασ με ςτακεροφσ προτηζκτορεσ, κα εξοπλίςει τα εργαςτιρια Φυςικϊν Επιςτθμϊν των 



Γυμναςίων μασ, κα εκςυγχρονίςει τα τεχνολογικά μζςα όλων των δομϊν τθσ ΠΔΕ, ΕΚΦΕ, 

ΚΕΣΥ, ΚΠΕ, Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ, ΠΕΚΕΣ, ΠΕΚΤΠΕ και κα δθμιουργιςει χϊρουσ 

πολυαιςκθτθριακισ αγωγισ ςτα ειδικά μασ ςχολεία. Κι αυτό γιατί και θ εμπειρία τθσ 

πανδθμίασ και των μζτρων που πιραμε αφινει μια νζα κλθρονομιά ςτον τρόπο λειτουργίασ 

του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ. 

Επίκαιρθ λοιπόν και απολφτωσ εφςτοχθ θ εςτίαςθ του Συνδζςμου Φιλολόγων Κοηάνθσ ςτθν 

παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν που εφαρμόςτθκαν το προθγοφμενο διάςτθμα ςτθ 

διδαςκαλία των φιλολογικϊν μακθμάτων. 

Υποκζτω ότι ςτο πλαίςιο του αναςτοχαςμοφ και τθσ αποτίμθςθσ των όςων εφαρμόςτθκαν 

αβίαςτα προκφπτει ότι απαιτείται καλι οργάνωςθ, προετοιμαςία και ςχεδιαςμόσ, όπωσ 

άλλωςτε και ςτθν εκπαίδευςθ με φυςικι παρουςία εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, 

παράγοντεσ που ορίηουν τθ διαφορά μεταξφ επιτυχίασ και αποτυχίασ. 

Αγαπθτζσ/τοι ςυνάδελφοι, οι κρίςεισ ζχουν και κετικι ςυμβολι όταν μεταςχθματίηονται ςε 

διδάγματα και οι εκπαιδευτικοί μασ μετζτρεψαν μια δεινι κρίςθ ςε ευκαιρία κάνοντασ 

πολφ γριγορα όχι απλά βιματα, αλλά άλματα ςτον ψθφιακό εκςυγχρονιςμό. 

Βλζπω ςτο πρόγραμμα τθσ ςθμερινισ διαδικτυακισ θμερίδασ ιδιαίτερα ενδιαφζρουςεσ 

παρουςιάςεισ ακόμθ και ςε κζματα που δφςκολα κα πίςτευε κάποιοσ ότι μποροφν να 

προςεγγιςτοφν με εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 

Φρόντιςα να μάκω και το ιςτορικό του ςυνδζςμου ςασ και διαπίςτωςα ότι ζχει παράδοςθ 

ςτον πλουραλιςμό, ςτθν εξωςτρζφεια και ςτουσ ανοιχτοφσ ορίηοντεσ μζςα από πολυμερείσ 

ςυνεργαςίεσ. 

Ολοκλθρϊνοντασ το ςφντομο χαιρετιςμό μου εφχομαι κάκε επιτυχία ςτθ ςθμερινι 

διαδικτυακι θμερίδα και ςασ διαβεβαιϊνω ότι θ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ κα είναι δίπλα 

ςασ ςε κάκε προςπάκεια που κα κάνετε για τθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Περιφζρειά 

μασ.  


