
Η  προσαρμογή  των  μαθητών στην  τηλεκπαίδευση  και ο ρόλος των γονιών σε 

αυτήν. 

Η συνέχιση των έκτακτων μέτρων λόγω κορωναϊού επέφερε και τη συνέχιση της 

χρήσης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τους 

μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εν μέσω γενικού lockdown σε όλη την 

επικράτεια.  

Η πρωτόγνωρη για όλους κατάσταση που μπήκε στη ζωή  των ανθρώπων του 

πλανήτη πριν ένα περίπου χρόνο, έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην 

καθημερινότητα και στη λειτουργία των ανθρώπων μέσα σε αυτήν. 

Έξω από αυτές τις αλλαγές δεν θα μπορούσαν να μείνουν οι μαθητές,  που 

καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο τρόπο καθημερινής διδασκαλίας , 

μελέτης και  πηγών μάθησης, με την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων στην σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

Ο νέος αυτός τρόπος διεξαγωγής του καθημερινού μαθήματος ενδέχεται να 

επιφέρει στους μαθητές  δυσκολίες προσαρμογής, ένταση και άγχος. Τα παιδιά από 

4 έως 18 ετών καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα εκπαιδευτική πρακτική 

στερούμενα  την κοινωνική επαφή και συνδιαλλαγή με τους συμμαθητές τους, αλλά 

και την δια ζώσης αλληλεπίδραση με τον κύριο υπεύθυνο διδασκαλίας, δηλαδή τον 

εκπαιδευτικό της τάξης ή του μαθήματος που διδάσκεται. 

Τα δύσκολα συναισθήματα που οι μαθητές βιώνουν αυτή την περίοδο μπορεί να  

εντείνονται ακόμη περισσότερο όταν: 

o οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ζωής της οικογένειας  του 

μαθητή/τριας δεν του επιτρέπουν να προσαρμοστεί άμεσα στη νέα ανάγκη,  

o όταν το περιβάλλον του σπιτιού δεν είναι αρκετά ευνοϊκό για την 

πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  

o όταν η στάση των γονέων απέναντι στην τηλεκπαίδευση δεν είναι  

πρακτικά και συναισθηματικά διευκολυντική για την καλή προσαρμογή των 

παιδιών στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Παράγοντες όπως η ταυτόχρονη τηλεργασία των γονέων, οι οικιακές εργασίες που 

συμβαίνουν παράλληλα, η φροντίδα μικρότερων αδελφών ή ηλικιωμένων μελών 

της οικογένειας, ενδέχεται να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της 

τηλεκπαίδευσης και να συντελέσουν διασπαστικά στην αφοσίωση των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Προκειμένου να ξεπεραστούν με επάρκεια οι παραπάνω δυσκολίες είναι 

απαραίτητο να γίνει  καλή οργάνωση του χώρου της οικίας ώστε να διασφαλίζεται  

χώρος που διατίθεται για την παρακολούθηση του μαθήματος από τους μαθητές 



του σπιτιού, αλλά και να μην διαταράσσεται η λειτουργία των υπόλοιπων 

καθημερινών δράσεων και αναγκών της οικογένειας. 

Ο ρόλος των γονιών είναι πολύ σημαντικός για να επιτευχθεί η αναγκαία ισορροπία 

σε όλες τις οικογενειακές λειτουργίες και να καλύπτονται ταυτόχρονα οι ανάγκες 

όλων των μελών που συνοικούν, μελετούν, εργάζονται και διάγουν την 

καθημερινότητά τους κάτω από την ίδια στέγη. 

Η ειλικρινής επικοινωνία με τα παιδιά και η υποστήριξή τους σε συνθήκες ηρεμίας 

ανάγονται σε αναγκαίους  παράγοντες  που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη 

λειτουργία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  

Προκειμένου οι γονείς να αποτελέσουν συνειδητό παράγοντα ενίσχυσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας από το σπίτι, είναι σημαντικό να καταφέρνουν με 

απλότητα και ειλικρίνεια, να επισημαίνουν την αγάπη τους για το παιδί τους και  τη 

στήριξή τους στην προσπάθεια που αυτό καταβάλλει στις πρωτόγνωρες συνθήκες 

εκπαίδευσης  που αυτό βιώνει. 

Διευκολυντικές ενέργειες που θα ωφελήσουν, τόσο το παιδί που κάνει μάθημα από 

το σπίτι,  όσο και όλη την εκπαιδευτική διαδικασία είναι: 

o Θετική στάση των γονέων απέναντι στο νέο τρόπο εκπαίδευσης. Είναι 

χρήσιμη η ρεαλιστική αναγνώριση των δυσκολιών που υπάρχουν, αλλά και 

της αναγκαιότητας να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας. 

o Πρακτική διαμόρφωση του χώρου που το παιδί χρησιμοποιεί για μελέτη, 

ώστε να εξασφαλιστεί ένα ήσυχο, κατά το δυνατόν, μέρος, που το παιδί θα 

έχει τη δυνατότητα να ακούσει τη διδασκαλία χωρίς παρεμβάσεις τρίτων και 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα που αποσπούν την προσοχή του από το 

μάθημα. 

o Ενίσχυση του παιδιού για την προσπάθεια του και προσδοκίες απόδοσής 

του ανάλογες των συνθηκών. 

o Συζήτηση με το παιδί για τις δυσκολίες που ο νέος τρόπος εκπαίδευσης 

περιέχει και διευκόλυνση θετικής σκέψης πάνω σε αυτόν με την προτροπή 

εύρεσης των καλών στοιχείων που ο τρόπος αυτός συμπεριλαμβάνει . 

o Προσθήκη  στην καθημερινή ρουτίνα της οικογένειας μικρών καθημερινών 

περιπάτων,  ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα μέλη που συμβιούν σε 

συνθήκες υποχρεωτικού εγκλεισμού, σωματική κίνηση και επαφή με το 

εξωτερικό περιβάλλον . 

Η καλύτερη στρατηγική προσαρμογής στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 

εξαιτίας της πανδημίας είναι η αποδοχή. Η αποδοχή μας απαλλάσσει από άσκοπη 

γκρίνια, σπατάλη ενέργειας και αρνητική διάθεση. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις 



συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε, το πώς εμείς 

αντιδρούμε σε αυτές.  

Αποδεχόμενοι χωρίς παθητικότητα, αλλά με ρεαλιστική και αισιόδοξη οπτική, την 

πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε, βοηθάμε ταυτόχρονα  και τα παιδιά μας να 

αποδεχτούν αυτήν την πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο συντελούμε τελικά 

όλοι, από κοινού, στο να επηρεάσουμε θετικά τις συνθήκες, συμβάλλοντας, στο 

μέτρο που μας αναλογεί, στην θετική εξέλιξη της πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα, 

ζούμε  τη ζωή μας με το λιγότερο δυνατό ψυχικό και εκπαιδευτικό κόστος.  
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