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                                    Η ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

Τα δθμοτικά ςχολεία τθσ Πορτογαλίασ ζκλειςαν ςτισ 22 Ιανουαρίου 
λόγω τθσ πανδθμίασ που προκλικθκε 
από το Covid-19 και τελικά άνοιξαν 
ςτισ 15 Μαρτίου. 
Τθν πρϊτθ μζρα ςτο S. Victor School, 
όλοι ιταν χαροφμενοι και με ζνα 
χαμόγελο ςτα πρόςωπά τουσ. Ήκελα να 
μάκω τι ςκζφτονταν οι μακθτζσ για τον 
περιοριςμό και τθν επιςτροφι ςτο 
ςχολείο. Ζτςι τουσ πιρα ςυνζντευξθ και 
οι περιςςότεροι μακθτζσ είπαν ότι θ 

καραντίνα ιταν το χειρότερο  που κα μποροφςε να είχε ςυμβεί και ότι 
ιταν τρομερό και βαρετό, γιατί δεν μποροφςαν να φφγουν από τα 
ςπίτια τουσ. Στουσ περιςςότερουσ μακθτζσ δεν  άρεςαν τα διαδικτυακά 
μακιματα και ζχαςαν τουσ φίλουσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ. 
Ελπίηουν πραγματικά ότι αυτό δεν κα ςυμβεί ξανά. 
Σχετικά με τθν επιςτροφι ςτο ςχολείο, κάποιοι οι μακθτζσ διλωςαν ότι 
ιταν φανταςτικό, απίςτευτο και πολφ ωραίο. 

 Πιςτεφουν ότι είναι πιο εφκολο να μελετιςουν και να διδαχτοφν 
ςτο ςχολείο. Οι μακθτζσ ιταν πολφ χαροφμενοι, επειδι 
μποροφςαν να επικοινωνιςουν και να παίξουν με φίλουσ χωρίσ 
οκόνθ υπολογιςτι. 

                                                                                    από τον Maksym Tyshko 

 Για να μάκω τθ γνϊμθ των μακθτϊν ςχετικά με τθ διδαςκαλία 
μζςω ψθφιακϊν πλατφορμϊν, πραγματοποίθςα μια ζρευνα 
μεταξφ μακθτϊν ςτθν τάξθ 4.-1 ςτο S. Victor School. 
Υποβλικθκαν οι ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 

"Ποιο μοντζλο διδαςκαλίασ ςασ αρζςει περιςςότερο: διαδικτυακι 
διδαςκαλία ι πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία;" και 
«Ποιεσ είναι οι κετικζσ και αρνθτικζσ πτυχζσ των διαδικτυακϊν 
μακθμάτων;». 
Από τισ απαντιςεισ που ελιφκθςαν, διαπιςτϊκθκε ότι οι περιςςότεροι 
μακθτζσ προτιμοφν μακιματα πρόςωπο με πρόςωπο,γιατί μποροφν να 
δουν και να παίξουν με τουσ φίλουσ τουσ. Μόνο ζνασ μακθτισ είπε ότι 



προτιμοφςε διαδικτυακά μακιματα, γιατί δεν του άρεςε πολφ το 
ςχολείο. 
Όςον αφορά τισ αρνθτικζσ πτυχζσ των διαδικτυακϊν μακθμάτων, 
ανζφεραν: προβλιματα με το Διαδίκτυο, δυςκολίεσ ςτθν ακρόαςθ του 
δαςκάλου,  ζλλειψθ τεχνολογικϊν πόρων (δεν είχαν όλοι 
ζνασ υπολογιςτισ) και οι κανόνεσ δεν τθροφνταν πάντα. Η πιο αρνθτικι 
πτυχι ιταν αυτό : Η διαδικτυακι διδαςκαλία δεν επζτρεπε ςτουσ 
μακθτζσ να παίηουν ςτο ςχολείο. 
Από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν, μπορϊ να καταλιξω ςτο ςυμπζραςμα 
ότι τα διαδικτυακά μακιματα ζχουν περιςςότερεσ αρνθτικζσ πτυχζσ 
παρά κετικζσ και θ πλειονότθτα των μακθτϊν ικελε να επιςτρζψει ςτο 
ςχολείο. 
                                                                  Από τον Pedro Fernandes Carvalho 
 

 


