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Θέκα:  Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε  

     Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Μεηά ην ζπλερόκελν θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ 

έρνπλ δηακνξθσζεί, όπσο γλσξίδνπκε όινη, λέα δεδνκέλα σο πξνο ην ξόιν καο σο 

ιεηηνπξγώλ ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Σα δεδνκέλα απηά θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ εμ 

απνζηάζεσο ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δελ είλαη κόλν γλσζηηθή, 

αιιά θπξίσο θαη πξσηαξρηθά ππνζηεξηθηηθή ζην ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα. Η θαηάζηαζε απηή 

είλαη πξνζσξηλή θαη έθηαθηε, δελ αληηθαζηζηά ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε κε θπζηθή παξνπζία, αιιά 

έρεη ζηόρν λα ζπκβάιεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ. ε απηό ην πιαίζην ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε έρεη θπξίσο  ραξαθηήξα ηελ επαλάιεςε θαη ηελ εκπέδσζε γλώζεσλ, θαζώο θαη  ηε 

ζπλέρηζε ηεο επαθήο ησλ παηδηώλ κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο, κε πξνηάζεηο γηα δηάβαζκα, κε πξνηάζεηο γηα ζέαζε 

θαηάιιεισλ  ηαηληώλ ζην δηαδίθηπν, θαηαζθεπέο, παηρλίδηα  θιπ. Σν ζεκαληηθό είλαη λα 

δηαηεξήζνπκε επαθή κε ηνπο καζεηέο, λα καο ληώζνπλ θνληά ηόζν απηνί όζν θαη νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ην πιηθό καο λα ζηεξίδεηαη ζε παηδαγσγηθά θξηηήξηα. 

  Γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία έσο ηώξα «πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, δίθηπα θαη εθαξκνγέο πνπ έρεη αλαπηύμεη ην ΤΠΑΙΘ όπσο γηα παξάδεηγκα ην e-

class θαη ε Φεθηαθή Εθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα e-me. Μέζνδνη θαη εξγαιεία πνπ ηπρόλ 

έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα 

ηελ αλάγθε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, είλαη δπλαηόλ λα ζπλερίζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη παξάιιεια κε όζα πξνηείλνληαη κε ην παξόλ έγγξαθν νδεγηώλ». Επίζεο, 
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από 30/3/2020 θαη θαζεκεξηλά ζηηο 10 π.κ. από ηε ζπρλόηεηα ηεο ΕΡΣ2 νη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλ καζήκαηα ηειε-εθπαίδεπζεο. 

ύκθσλα κε όζα αλαθέξεη ε εγθύθιηνο θαη επεηδή όινη νη καζεηέο καο ελδέρεηαη λα 

κελ έρνπλ Η/Τ ή mail, ζα κπνξνύζαηε λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε θαη άιια ςεθηαθά 

εξγαιεία ή θαη άιινπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο ζαο πνπ εζείο επηιέγεηε 

(ηζηνιόγην ζρνιείνπ, blog δηθά ζαο, mail γνληώλ, sms ζηα θηλεηά ηειέθσλα ησλ γνληώλ, 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο θ.η.ι.), θξνληίδνληαο γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ζεβόκελνη ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ καζεηώλ ζαο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαηά ηε ρξήζε 

άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, πέξαλ ηνπ ΠΔ, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ ησλ καζεηώλ καο. 

Τπελζπκίδεηαη όηη όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ νινήκεξνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ, Σ.Τ. θαη παξάιιειεο ζηήξημεο, 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΤΠΑΙΘ, ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, κε όπνηνλ ηξόπν επηιέγνπλ. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο 

θαη Παξάιιειεο ηήξημεο έρνπλ ζηαιεί θαηεπζύλζεηο από ηε ΕΕ ΕΑΕΕ. Γηα ην ζέκα ηεο 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο γνλέσλ θαη καζεηώλ έρνπλ, επίζεο, ζηαιεί 

θαηεπζύλζεηο θαη από ην ΚΕΤ Ηξαθιείνπ γηα αμηνπνίεζε ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ ησλ 

ζρνιείσλ (π.ρ. ΕΔΕΑΤ, Φπρνιόγνη) θαη ηνπ ΚΕΤ. 

Έηζη ινηπόλ, γη’ απηήλ ηελ πεξίνδν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο: 

- Οινθιεξώλνληαη ζηηο 30.03.2020 νη ηειεδηαζθέςεηο κε ηνπο/ηηο Δηεπζπληέο/ληξηεο θαη 

Πξντζηακέλνπο/εο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο 6
εο

 Ελόηεηαο πνπ είραλ ζηόρν ηελ 

απνηύπσζεο ηεο εηθόλαο θαηά ηελ πξώηε εβδνκάδα ιεηηνπξγίαο ηεο αζύγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη ην ζρεδηαζκό πεξαηηέξσ 

βεκάησλ. 

- Από ηηο 31.03.2020 έσο θαη ηηο 10.04.2020 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηειεδηαζθέςεηο κε 

εθπαηδεπηηθνύο νκάδσλ ζρνιείσλ. Όπνηνο εθπαηδεπηηθόο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζα 

κπνξεί λα ην θάλεη. Θα ζηαιεί ζηα ζρνιεία ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ ηειεδηαζθέςεσλ, 

έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα δηεπθνιπλζείηε θαη σο πξνο ην δηθό ζαο πξνγξακκαηηζκό. Οη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε κέξα, ηελ ώξα θαη ηνλ ηξόπν ζύλδεζήο ζαο ζα δηαβηβάδνληαη κέζσ 

ηνπ Δ/ληή/ηξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζηα mail ζαο. 

- Κάζε ζρνιείν λα ζπληάμεη, κε ηε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθόκε ηξέρνπλ 

(από ηηο 31/3/2020) έλα εβδνκαδηαίν πξόγξακκα επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ζε 

ζπλελλόεζε κε θάζε εθπ/θό, κε θαζνξηζκό εκεξώλ θαη σξώλ πνπ θάζε εθπαηδεπηηθόο ή 

εθπαηδεπηηθνί κηαο ηάμεο (από δηαθνξεηηθά ηκήκαηα) ζε ζπλεξγαζία ή παηδαγσγηθή 

νκάδα ηάμεο, ζα είλαη δηαζέζηκνο/νη γηα κηα πην άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο 



 

 

ηνπο γηα α) γηα λα παξνπζηάδεη δξαζηεξηόηεηεο θαη β) γηα λα απαληά ζε εξσηήζεηο -

απνξίεο. Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ 2 κέξεο ηε βδνκάδα γηα θάζε ηκήκα ή 

ηάμε γηα όζεο ώξεο θξίλεηε αλαγθαίεο θάζε θνξά. Καη επηπιένλ πξνηείλεηαη νη όπνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο λα ζηέιλνληαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (επεμεξγάζηκε κνξθή word 

ή ςεθηαθό πιηθό) θαη όρη pdf ή ζε κνξθή εηθόλαο, πνπ απαηηνύλ εθηύπσζε, 

ζπκπιήξσζε, ζθαλάξηζκα θ.η.ι. 

- Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ηειεδηαζθέςεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ παξαθαινύληαη νη Δηεπζπληέο/ληξηεο θαη νη Πξντζηάκελνη/εο λα ζηείινπλ 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα κε ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα πνπ θάζε ηάμε ρξεζηκνπνηεί ή 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη (ελδεηθηηθή κνξθή). 

ρνιείν: 

Σάμε Πιαηθόξκα/εο ΠΓ Άιια ςεθηαθά εξγαιεία 

   

   

 

- Τπελζπκίδεηαη όηη δελ δηδάζθνπκε λέα ύιε, αιιά κέλνπκε ζηηο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη από ηε ζρεηηθή εγθύθιην κε νδεγίεο γηα ηελ 

αζύγρξνλε εθπαίδεπζε ζηα Δεκνηηθά. 

- Γηα ηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό, νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκό ηνπ έξγνπ ζαο, αιιά θαη 

γηα ηελ ελεκέξσζε ηόζν ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά θαη ησλ γνληώλ, 

επηζπλάπησ ην αθόινπζν πιηθό. 

Ηιεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο κε νδεγίεο ρξήζεο γηα ηηο πιαηθόξκεο e-me θαη eclass:  

  

Πιαηθόξκα e-me  

https://auth.eme.edu.gr/?eme=https://eme.edu.gr/&cause=notoken&eat=65d0718f7fd218

20193c64a69d09d6c1    

Βίληεν tutorial’s από ην θαλάιη ηεο e-me ζην youtube!  

e-me κε κηα καηηά: https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ 

  e-me είζνδνο: https://www.youtube.com/watch?v=_4O-KfI2OXM    

  e-me αξρηθή ζειίδα: https://www.youtube.com/watch?v=_Y8J3qCPCUo    

  e-me ξπζκίζεηο: https://www.youtube.com/watch?v=TKNZ6ixP2TI    

  e-me πξνθίι καζεηή/καζήηξηαο: https://www.youtube.com/watch?v=em1IwBna2SE    

  e-me πξνθίι εθπαηδεπηηθνύ: https://www.youtube.com/watch?v=hQJkhRGBvAk  

  e-me επαθέο: https://www.youtube.com/watch?v=_76GR5VM224    

  e-me αξρεία: https://www.youtube.com/watch?v=v3BhF4WgzwY    
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https://auth.eme.edu.gr/?eme=https://eme.edu.gr/&cause=notoken&eat=65d0718f7fd21820193c64a69d09d6c1
https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ
https://www.youtube.com/watch?v=_4O-KfI2OXM
https://www.youtube.com/watch?v=_Y8J3qCPCUo
https://www.youtube.com/watch?v=TKNZ6ixP2TI
https://www.youtube.com/watch?v=em1IwBna2SE
https://www.youtube.com/watch?v=hQJkhRGBvAk
https://www.youtube.com/watch?v=_76GR5VM224
https://www.youtube.com/watch?v=v3BhF4WgzwY


 

 

   e-me θπςέιε (α΄ κέξνο): https://www.youtube.com/watch?v=azt3mh-HXoI    

  e-me θπςέιε (β΄ κέξνο): https://www.youtube.com/watch?v=TQW53F2aI_8    

   

  Πιαηθόξκα e-class  

https://eclass.sch.gr/   

 Οδεγίεο αλαιπηηθά ζηηο παξαθάησ ζειίδεο:  

https://eclass.sch.gr/info/manual.php  

https://www.sch.gr/dimiourgiste-ti-diki-sas-ilektroniki/    

Βίληεν αλαιπηηθά:  

Γήισζε καζήκαηνο: 

https://video.sch.gr/asset/detail/z1ULBVLYWSZJOOIhUdArhupv    

Δγγξαθή: https://video.sch.gr/asset/detail/Z1PYTNMdfkUckOUeXm9UoO87    

Γεκηνπξγία εηθνληθήο ηάμεο: 

https://video.sch.gr/asset/detail/K1UEdupZZJPfTN7TUDw8Pb5m    

Γεκηνπξγία καζεκάησλ:  

https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4    

E-class tutorial - Μάζεκα γηα ηελ πιαηθόξκα e-class ηνπ sch.gr: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs    

ύλδεζε καζεηώλ ζην eclass: https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI    

  

  Ιζηνιόγηα εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ  

1. Δηθηπαθή Εθπαηδεπηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (edu-gate.minedu.gov.gr)  

2. Τπεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Δηθηύνπ (www.sch.gr)  

3. Ιλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο /  Φεθηαθό Απνζεηήξην (iep.edu.gr)  

4. Φεθηαθό ρνιείν - Δηαδξαζηηθά ζρνιηθά βηβιία (ebooks.edu.gr)   

5. Απνζεηήξην Εθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ «Φσηόδελδξν» (www.photodentro.edu.gr)  

6. Φεθηαθά Δηδαθηηθά ελάξηα- «Αίζσπνο» (aesop.iep.edu.gr/senaria)  

7. Μαζεηηθή Πύιε ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Δηθηύνπ (students.sch.gr)   

8. Ηιεθηξνληθή ρνιηθή Σάμε (eclass.sch.gr)  

9. Φεθηαθή Εθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα e-me (e-me.edu.gr) 

 

 Ο ΕΕ ΠΕ70 6
εο

 Ελόηεηαο 

                                                           Γξεγνξάθεο Γηάλλεο 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=azt3mh-HXoI
https://www.youtube.com/watch?v=TQW53F2aI_8
https://eclass.sch.gr/
https://eclass.sch.gr/info/manual.php
https://www.sch.gr/dimiourgiste-ti-diki-sas-ilektroniki/
https://video.sch.gr/asset/detail/z1ULBVLYWSZJOOIhUdArhupv
https://video.sch.gr/asset/detail/Z1PYTNMdfkUckOUeXm9UoO87
https://video.sch.gr/asset/detail/K1UEdupZZJPfTN7TUDw8Pb5m
https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI
http://www.sch.gr/
http://www.photodentro.edu.gr/

