
                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ηράκλειο, 24/03/2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     Αρ. Πρωτ.: Φ.2/699 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ                   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/νση: Ρολέν 4 * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Σωτηρία  Μαρτίνου  
Τηλ: 2810 246860 - 342206 - 246400 
Fax: 2810 222076 * Κινητό: 6939319120 
Ε-mail: Γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
Ε-mail προσωπ. :  smarti@edc.uoc.gr 

         Προς: 
       

 Τους/Τις κ.κ Δ/ντές-τριες 

των Δημοτικών  Σχολείων Π/θμιας 

Εκπ/σης, 10
ης

  Ενότητας Σχολικών 

Μονάδων Επιστημονικής 

/Παιδαγωγικής Ευθύνης της ΣΕΕ 

ΠΕ70 Σωτηρίας  Μαρτίνου 

(δια των Δ/νσεων  Π/θμιας Εκπ/σης 

Ηρακλείου-Λασιθίου και του 

ΠΕΚΕΣ Κρήτης) 

 
 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νσεις Π/θμιας 

         Εκπ/σης Ηρακλείου και 

         Λασιθίου ΠΔΕ Κρήτης 

                                  

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία και 

εκπαίδευση»  

 

 
 

Aγαπητοί συνάδελφοι,  

Προσπαθώντας να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, σε συνέχεια του 

προηγούμενου εγγράφου μας (688/19.3.2020) και λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο 

39676/Δ2/20/3/2020 με θέμα «Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση» και τις Οδηγίες για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 

οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:  

 

1. Ενώ «Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, 

προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που 

έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή 



Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me, μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη 

αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την 

ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να 

χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται».  

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα υποστηριχθούν 

για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me και για την ψηφιακή πλατφόρμα e-class από τα 

αντίστοιχα κέντρα εξυπηρέτησης (Help Desk). Οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες 

που απαιτούνται για την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τον 

συντονισμό των οποίων έχουν  οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας όλης της χώρας, μέσω 

των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και 

την Τρίτη 24/3/2020.  
2. Τα σχετικά links αναφέρονται στις Οδηγίες, καθώς και οι προπαρασκευαστικές 

διαδικασίες αναλυτικά.  

 

3. Ως προς τις Ενδεικτικές Δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

α. Δραστηριότητες εμπέδωσης της διδαγμένης ύλης 

β. Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας 

γ. Δημιουργικές δραστηριότητες- εργασίες 

δ. Την αξιοποίηση των τεχνών στις παραπάνω δραστηριότητες. 

 

4. Το υλικό που προορίζεται για τους μαθητές συστήνεται να είναι σε μορφή word ή 

ppt για να μπορούν να το επεξεργαστούν. Οι ώρες που θα ανεβαίνει στην πλατφόρμα, 

είναι πρωνινές ώρες:9.00-12.00 

 

5. Συμμετέχουν όλοι οι ΣΕΕ στην εξ’ αποστάσεως. Και οι ειδικότητες. 

 

 

6.  Θα ήθελα να με ενημερώσετε όλοι για την υπάρχουσα κατάσταση του σχολείου 

σας, ώστε να έχω μια γενικότερη εικόνα και να ρυθμίσω τις επόμενες ενέργειές μου 

ως προς τα εξής: 

 

1. να  στείλετε τη λίστα με τα επικαιροποιημένα  προσωπικά e-mail, Δ/ντών και 

εκπ/κών των Σχολικών Μονάδων  για επικοινωνία ] 

2. να  στείλετε την καταγραφή από το Δ/ντή/ντρια, των γνώσεων για εξ΄ 

αποστάσεως εργαλεία, των εκπ/κών 

3. να  στείλετε την καταγραφή από το Δ/ντή/ντρια, του τρόπου που χρησιμοποιείται 

ήδη από το σχολείο ή των τρόπων που επιλέγουν οι εκπ/κοί να χρησιμοποιήσουν 

για ασύγχρονη επικοινωνία με του μαθητές τους. 

4. να  στείλετε την προγραμματισμένη Συνεδρίαση εξ΄αποστάσεως Συλλόγων 

Διδ/ντων, συζήτηση για όλα αυτά και προγραμματισμός. 

5.Τον Εβδομαδιαίο Προγραμματισμό των σχολείων. 

 

7. Τις ελλείψεις σε ψηφιακές υποδομές. 

8. Το υλικό που προορίζεται για τους μαθητές να είναι σε μορφή word ή ppt για να 

μπορούν να το επεξεργαστούν.  

9. Συμμετέχουν όλοι οι ΣΕΕ στην εξ’ αποστάσεως. Και οι ειδικότητες. 

 

10. Εκτός από την επικοινωνία μας μέσω e-mail και τηλεφώνου, σε αρχική φάση, 

λόγω του μεγάλου αριθμού των εκπαιδευτικών, ακολουθεί ένας πίνακας με τον 



εβδομαδιαίο  προγραμματισμό ενημερωτικών εξ αποστάσεως επικοινωνιών με ΒΒΒ 

με τους/τις Διευθυντές/ντριες  των Σχολικών Μονάδων της 10
ης 

Ενότητας. (θα λάβετε 

σύνδεσμο όταν έχω τα στοιχεία). 

Θα λάβετε στην πορεία και άλλους τρόπους επικοινωνίας που θα υποστηρίζουν την 

ομαδική συμμετοχή των εκπαιδευτικών. 

   

 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξ αποστάσεως ενημερωτικών επικοινωνιών  

Δημοτικών Σχολείων 10
ης

 Ενότητας Σχολικών Μονάδων Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 Mαρτίνου 

Σωτηρίας ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ  

(24-27/3/2020)   

Ημέρα Δημοτικό Σχολείο Ώρες 

συνεργασίας 

Παρασκευή 27 Μαρτίου  Σχολικές Μονάδες 10
ης

 Ενότητας 

ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

18.00 – 21.00 

 

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 70 

10
ης

  Ενότητας Σχολικών Μονάδων 

ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

 

Δρ. Σωτηρία Μαρτίνου 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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