
Μαθαίνοντας στα χρόνια του Κορωνοϊού 

 

Οι διαδικασίες στη σχολική ζωή διαφοροποιήθηκαν εν μιά νυκτί, όταν με την επιβολή του 

πρώτου lock down αναγκαστήκαμε να μείνουμε στο σπίτι μας και να εργαστούμε εξ 

αποστάσεως. Αν και οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες στην πορεία βρήκαμε την ισορροπία σε 

κάποιο άλλο σημείο, όπως γίνεται πάντοτε, όταν μια αλλαγή εισβάλλει στη ζωή μας.  

Τη δεδομένη περίοδο ήταν υπό εξέλιξη ένα project με ένα από τα τμήματά μου για την 

προετοιμασία του εργαστηρίου για το Μαθητικό Συνέδριο που είχε προγραμματιστεί (2019-

2020), αλλά τελικά ακυρώθηκε λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων. Λίγες μέρες μετά το 

lock down είχε προγραμματιστεί επίσκεψη στην τάξη μας δύο ειδικών για να μπορέσουμε να 

φέρουμε εις πέρας το έργο μας. Δυστυχώς, το αρχικό σοκ που μας επέβαλε η νέα κατάσταση 

πραγμάτων μας παρέλυσε και μας αδρανοποίησε. Με βάση τα νέα δεδομένα η επίσκεψη 

εξωσχολικών παραγόντων στην τάξη μας καθίσταται αδύνατη και η επικοινωνία με την 

κοινότητα διακόπτεται βίαια. 

Με την νέα σχολική χρονιά (2021-2021), όταν πια είδαμε κάπως πιο ψύχραιμα την όλη 

κατάσταση και όταν πια εξοικειωθήκαμε με τα νέα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας για τη 

διεκπεραίωση της διδασκαλίας και μετά από πολλές εξ αποστάσεως επιμορφώσεις και 

συνέδρια που παρακολουθήσαμε και οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί, κατανοήσαμε τις απεριόριστες 

δυνατότητες που μπορεί να μας παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία και εφαρμογές όπως το skype, 

το zoom και τόσες άλλες. Τελικά, η κρίση της πανδημίας μας έδωσε περισσότερα εργαλεία και 

περισσότερες λύσεις! Κάτω από αυτό το πρίσμα κατέστη δυνατό να έχουμε εξωσχολικούς 

παράγοντες στην τάξη μας, που μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία και τις γνώσεις τους, χωρίς 

την παραβίαση του υγειονομικού πρωτοκόλλου∙ απλά και μόνο με τη χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας.   

Το τμήμα του Γ5 είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε τρεις τέτοιες τηλεδιασκέψεις στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η πρώτη τηλεδιάσκεψη έλαβε χώρα στις 

3 Νοεμβρίου 2020 και αφορούσε στη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα του Οργανισμού 

Νεολαίας «Life stories» σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSIcy 

https://csicy.com) και τον Πολιτιστικό Όμιλο «Ρόδι», υπό τον συντονισμό της Λειτουργού του 

CSICy, Ελένης Ευαγόρου. Σκοπός του προγράμματος «Life stories» είναι να προβληθεί το έργο 

και η δράση κάποιων οργανισμών/ατόμων που δύναται να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τη 

νεολαία. Ο Οργανισμός «Ρόδι» μας παρουσίασε τη δράση του κατά το πρώτο κύμα της 

πανδημίας, η οποία αφορούσε σε κοινωφελές κοινωνικό έργο, αφού, ελλείψει μασκών, οι 

εθελοντές του Οργανισμού φτιάχνουν προστατευτικές μάσκες και τις διανέμουν δωρεάν σε 

επαγγελματίες υγείας, εργάτες πρώτης γραμμής και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

του πληθυσμού (Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus - Lifestories: 

Πολιτιστικός Όμιλος Ορμήδειας "ΤΟ ΡΟΔΙ" | Facebook). 

https://csicy.com/
https://www.facebook.com/OrganismosNeolaiasKyprou/videos/lifestories-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9/282254189421583/
https://www.facebook.com/OrganismosNeolaiasKyprou/videos/lifestories-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9/282254189421583/


 

 

Η δεύτερη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας της 8ης Ενότητας Νεοελληνικής Γλώσσας με τίτλο «Μπροστά στο μέλλον» και εν 

όψει της επιλογής κατεύθυνσης για το Λύκειο, που θα έκαναν οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. Οι 

μαθητές του Γ5, στην τηλεδιάσκεψη με τίτλο «Role models in action», είχαν την ευκαιρία να 

ακούσουν για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές δύο νέων και επιτυχημένων 

επαγγελματιών, Πέτρου Τζιακούρη και Χάρη Χρυσάνθου, προκειμένου να βοηθηθούν στον 

τρόπο που οι ίδιοι θα κάνουν τις δικές τους επιλογές. 



 

 

Η τρίτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2021 στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

της 6ης Ενότητας Νεοελληνικής Γλώσσας με τίτλο «Eνεργοί πολίτες για την υπεράσπιση 

οικουμενικών αξιών». Ο Διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας (CSICy), Δημήτρης 

Χατζησοφόκλη,  παρουσίασε το έργο και την δράση του Οργανισμού, προκειμένου οι μαθητές 

να μπορέσουν να σχεδιάσουν τη δική τους κοινωνική δράση.  



 

 

Η πανδημία, όπως σε όλους τους τομείς, έβαλε αρκετά εμπόδια στη διδακτική διαδικασία και 

τη σχολική ζωή. Στην αρχή ενδεχομένως να μας παρέλυσε, όμως στην πορεία μας δίδαξε να 

είμαστε ευέλικτοι και να αναζητούμε νέους και αποτελεσματικότερους τρόπους για τη 

διεκπεραίωση του έργου μας. Τώρα, ισχυρότεροι παρά ποτέ, μαθητές και εκπαιδευτικοί 

έχουμε νέα εργαλεία στη διάθεσή μας για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας, γιατί μέσα 

από κάθε κρίση δίνονται νέες ευκαιρίες για εξέλιξη και βελτίωση! 

 

Κυριακή Τσίτσου 
Φιλόλογος 


