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ΦΟΡΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΕ Αργολίδας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΕ Αργολίδας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΕ Κορινθίας

ΗΜ/ΝΙΑ: 9/06/2021                                 Φορείς Εκπαίδευσης

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Χαιρετήθηκε η Διαβούλευση και επισημάνθηκε η άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα της 
κτηριακής κατάστασης των σχολικών υποδομών, το ζήτημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, οι ανισότητες στην 
πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία ανάμεσα σε περιοχές αστικές και αγροτικές, η ισότιμη εκπαίδευση για ειδικές και 
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, η ψηφιακή διακυβέρνηση των σχολικών μονάδων και το κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης 
των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. Έγιναν προτάσεις για αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών των σχολείων, 
για ένταση της προσπάθειας απόκτησης ειδικού εξοπλισμού των μονάδων (πχ. εργαστηρίων), για αξιοποίηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, για σχεδίαση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών, για ενεργειακή αναβάθμιση των 
σχολικών μονάδων και για σχεδιασμό προγραμμάτων εξειδίκευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών για στήριξη των μαθητών 
στην μετά την πανδημία εποχή.

Τονίστηκε η σημαντικότητα της Διαβούλευσης και έγινε αναφορά στην κατάσταση του σχολικού δικτύου της ενότητας. 
Προτάθηκε ο σχεδιασμός προγραμμάτων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η εκμετάλλευση των ψηφιακών τεχνολογιών, 
η στήριξη των μαθητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολικών υποδομών.

Χαιρετήθηκε η Διαβούλευση και αναδείχθηκαν τα προβλήματα της στέγασης των σχολικών μονάδων. Συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούσαν την αναβάθμιση των υποδομών προσβασιμότητας μαθητών με διάφορα προβλήματα (ΑμεΑ), την αντιμετώπιση της 
σχολικής διαρροής μαθητών, την περαιτέρω υποστήριξη των μαθητών μέσω σχολικών γευμάτων και διαδικασίες ελέγχου 
σεισμικής καταλληλότητας των σχολικών μονάδων 

Τονίστηκε η αξία της διαδικασίας της Διαβούλευσης και αναδείχθηκαν ως άμεσης προτεραιότητας ζητήματα, αυτά της 
αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και της εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι σύγχρονες ψηφιακές 
τεχνολογίες στην διαδικασία της εκπαίδευσης.



ΦΟΡΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΕ Κορινθίας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΕ Λακωνίας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΕ Αρκαδίας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΕ Μεσσηνίας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΕ Μεσσηνίας

Χαιρετήθηκε η Διαβούλευση και αναδείχθηκαν θέματα που αφορούν την κατάσταση των σχολικών υποδομών, η αντιμετώπιση 
της παιδικής φτώχειας, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και η κατάρτιση προγραμμάτων εξειδίκευσης για 
εκπαιδευτικούς. Επίσης, έγινε αναφορά και για την αναβάθμιση και υποστήριξη των υποδομών των πρωτοβάθμιων και 
δευτεροβάθμιων διευθύνσεων.

Έγινε αναφορά για τη σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της Περιφέρειας και 
αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στέγαση των μαθητών σε πιο σύγχρονες αίθουσες, στην γενικότερη αναβάθμιση των 
υποδομών των σχολικών μονάδων, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στο σχεδιασμό πολυδύναμων σχολικών μονάδων.

Συζητήθηκε η σημαντικότητα της Διαβούλευσης και αναδείχθηκαν τα ζητήματα της αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών των 
σχολικών μονάδων και της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών. Επίσης, τέθηκε και το θέμα της  συνεργασίας μεταξύ των 
υπηρεσιών με στόχο την αντιμετώπιση διαδικαστικών ζητημάτων. 

Χαιρετήθηκε η Διαβούλευση και συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στήριξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών, τα κτηριακά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και η ενδυνάμωση των 
εργαστηριακών υποδομών. 

Θεωρήθηκε σημαντική η διαδικασία της Διαβούλευσης και αναδείχθηκαν τα ζητήματα των κτηριακών υποδομών, της διαρροής 
μαθητών από τα σχολεία και της σωστής κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 
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