
 

 

 
 

23 Οκτωβρίου 2020 
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
 
Αυτή είναι μια σημαντική ενημέρωση για τις οικογένειες μαθητών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με την εναλλαγή μεταξύ δια ζώσης και εικονικής εκπαίδευσης, καθώς και τις 
αλλαγές στο μοντέλο εικονικής εκπαίδευσης για μαθητές που επιθυμούν να αρχίσουν να 
συμμετέχουν στην εικονική εκπαίδευση το 2ο Τετράμηνο. 
 
Με περισσότερους από 18.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένους στο 
Εικονικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο του ΠΣΣΤ, δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε επιπλέον μαθητές 
χωρίς σημαντική αναδιοργάνωση του συστήματος - κάτι που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στα 
σχολεία δια ζώσης εκπαίδευσης και θα είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή εξάλειψη πολλών 
μαθημάτων. 
 
Ο απώτερος στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη σταθερότητα τόσο στα δια ζώσης σχολεία όσο 
και στο Εικονικό Σχολείο και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα μαθήματα που χρειάζονται οι 
μαθητές. Ως αποτέλεσμα, θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η εικονική 
εκπαίδευση σε μαθητές που ζητούν τη μετάβαση σε εικονική εκπαίδευση για το 2ο Τετράμηνο.  
 
Ενώ το Εικονικό Σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να υποστηρίζει τους υπάρχοντες 
μαθητές του, οι μαθητές που θα ήθελαν να μεταβούν από τη δια ζώσης στην εικονική 
εκπαίδευση για το 2ο Τετράμηνο θα φιλοξενηθούν με μια εικονική επιλογή στο 
υφιστάμενο δια ζώσης σχολείο τους. 
 
Μετάβαση από τη δια ζώσης στην εικονική εκπαίδευση 
 
Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε δια ζώσης σχολεία και θα ήθελαν να μεταβούν στο 
εικονικό μοντέλο, θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες από το σχολείο τους, 
συμπεριλαμβανομένης μιας φόρμας στην οποία θα δηλώσουν τι θα ήθελαν να κάνουν. Αυτή η 
αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ στην αρχή του 2ου Τετραμήνου στις 23 Νοεμβρίου 2020. 
  
Το σχολικό μοντέλο εικονικής εκπαίδευσης του σχολείου σας θα διαφέρει από τάξη σε τάξη και 
θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως ο αριθμός των μαθητών που επιθυμούν να εκπαιδευτούν 
εικονικά και τα διαθέσιμα μαθήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα υπάρχουν αρκετοί μαθητές 
για την παροχή εικονική εκπαίδευσης σε μια ολόκληρη τάξη. Σε άλλες περιπτώσεις, η τάξη θα 
χωριστεί σε ομάδες εικονικής και δια ζώσης μάθησης. 
  
Τα σχολεία θα προετοιμάσουν και θα ολοκληρώσουν τα μοντέλα τις επόμενες μέρες, καθώς θα 
γνωρίζουμε καλύτερα τον αριθμό των μαθητών που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν εικονικά. 
Ειδικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν από το σχολείο σας πριν από την έναρξη του 2ου 
Τετραμήνου. Λάβετε υπόψη ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μαθητών που επιθυμούν να 
μεταβούν σε εικονική επιλογή στο δια ζώσης τους σχολείο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, 



 

 

 
 

ενδέχεται να απαιτηθούν αλλαγές στα επιθυμητά μαθήματα σε ένα συγκεκριμένο τετράμηνο για 
να εναρμονιστούν με τη διαθεσιμότητα και τις προσφορές μαθημάτων. 
 
Μετάβαση από το Εικονικό Σχολείο στη Δια Ζώσης Εκπαίδευση 
  
Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Εικονικό Σχολείο και επιθυμούν να επιστρέψουν στο δια 
ζώσης σχολείο τους πρέπει να επικοινωνήσουν με το σύμβουλο καθοδήγησης στο δια ζώσης 
σχολείο τους έως τις 28 Οκτωβρίου 2020 για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να δημιουργηθεί 
χρονοδιάγραμμα για τα συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν ζητήσει για το 2ο, 3ο και 4ο 
Τετράμηνο. Εάν μπορεί να δημιουργηθεί χρονοδιάγραμμα, θα διευκολυνθεί η μεταφορά στο δια 
ζώσης σχολείο. Λάβετε υπόψη ότι ο χώρος ενδέχεται να είναι περιορισμένος και η μεταφορά 
ενδέχεται να μην είναι δυνατή. 
 
Εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτημα για επιστροφή στο δια ζώσης σχολείο σας για το 2ο Τετράμηνο, 
επικοινωνήστε ξανά με το σχολείο σας για να επιβεβαιώσετε αυτό το αίτημα.  
 
Ευχαριστώ όλους τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές για την υπομονή σας σε αυτήν την 
εξελισσόμενη κατάσταση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των 
μαθητών, διασφαλίζοντας παράλληλα όσο το δυνατόν περισσότερη σταθερότητα σε όλες τις 
αίθουσες και τα σχολεία κατά την περίοδο της πανδημίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφρασμένων εκδόσεων αυτής 
της επιστολής τις επόμενες ημέρες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΠΣΣΤ.  
 
Με εκτίμηση, 
 

 
Kathy Witherow 
Προσωρινή Διευθύντρια Εκπαίδευσης 
 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School

