
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Θέμα: Επισημάνσεις και ενέργειες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι 

        Με τη δεδομένη κατάσταση της πανδημίας του κορονοϊού, που επέβαλε το συνεχόμενο 

κλείσιμο των σχολείων, διαμορφώνονται νέα δεδομένα και αλλάζει ο ρόλος μας ως λειτουργών 

της δημόσιας εκπαίδευσης.  

        Προκύπτει έντονα η ανάγκη για εξ΄ αποστάσεως υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

η οποία δεν είναι μόνο γνωστική, αλλά κυρίως και πρωταρχικά υποστηρικτική στον κοινωνικό 

και συναισθηματικό τομέα, για να μπορέσουμε να σταθούμε κοντά στα προβλήματα που πιθανά 

θα προκύψουν, με στόχο να σταθούμε όρθιοι όλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές 

μας. 

         Η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή και έκτακτη, δεν αντικαθιστά τη διδασκαλία στην τάξη 

με φυσική παρουσία, αλλά έχει στόχο να συμβάλει στην υποστήριξη των μαθητών. Σε αυτό το 

πλαίσιο η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει κυρίως την επανάληψη και την εμπέδωση 

γνώσεων, καθώς και τη συνέχιση της επαφής των παιδιών με τη μαθησιακή διαδικασία με 

δημιουργικές εργασίες, την εμπλοκή της τέχνης, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με 

προτάσεις για διάβασμα, για θέαση κατάλληλων ταινιών στο διαδίκτυο, κατασκευές, παιχνίδια 

κλπ. Το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε επαφή με τους μαθητές, να μας νιώθουν κοντά τόσο 

αυτοί όσο και οι οικογένειές τους. Είναι ασφαλώς πολύ σημαντικό το υλικό μας να στηρίζεται σε 

παιδαγωγικά κριτήρια. 

         Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση έχει ήδη ξεκινήσει ως 

εξής: 
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Προς:  
Τους/τις κ.Δ/ντές-τριες και την 
Προϊσταμένη των Δημ. Σχ. της 9ης ενότητας 
Ηρακλείου 
 

 

Κοιν.: 
1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Δ/νση  Α/βάθμιας Εκπ/σης Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου 



 Η Γ΄ Λυκείου στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (με σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως 

εκπαίδευση με την πλατφόρμα WEBEX) 

 Συνεχίζουν οι άλλες τάξεις του Λυκείου (σύγχρονη και ασύγχρονη) 

 Ακολουθεί το Γυμνάσιο (ασύγχρονη και αργότερα σύγχρονη) 

 Και το Δημοτικό (ασύγχρονη και αργότερα σύγχρονη) 

           Για τα δημοτικά σχολεία, λοιπόν, «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 με το παρόν έγγραφο οδηγιών». 

           Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρει η εγκύκλιος και επειδή όλοι οι μαθητές μας ενδέχεται να 

μην έχουν Η/Υ ή mail, θα μπορούσατε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε και άλλα ψηφιακά 

εργαλεία ή και άλλους τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές σας που εσείς επιλέγετε (ιστολόγιο 

σχολείου, blog δικά σας, mail γονιών, sms στα κινητά τηλέφωνα των γονιών, άλλες εκπαιδευτικές 

πλατφόρμες κ.λπ.), φροντίζοντας για τη διασφάλιση, όσο είναι δυνατόν και σεβόμενοι τα 

προσωπικά δεδομένα των μαθητών σας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά τη χρήση άλλων 

μέσων επικοινωνίας, πέραν του ΠΣΔ, για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

μαθητών μας. 

            Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και του ολοήμερου συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, Τ.Υ. και παράλληλης στήριξης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, 

συμμετέχουν υποχρεωτικά στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, με όποιο τρόπο επιλέγουν. Για τους 

εκπαιδευτικούς των Τμ. Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης έχετε ήδη λάβει οδηγίες από τη ΣΕΕ 

ΕΑΕΕ κ. Μ. Γιγουρτάκη. 

          Είναι πολύ σημαντικό να οργανωθείτε σε κάθε σχολείο, να συνεργαστείτε, να ανταλλάσσετε 

ιδέες και υλικό και να συνεργαστούν οι ΠΕ70 με τους εκπ/κούς ειδικοτήτων, Παράλληλης 

Στήριξης και Τ.Υ. Ενδείκνυται οι εκπαιδευτικοί της τάξης και οι εκπαιδευτικοί παράλληλης να 

συνεργάζονται και να υπάρχουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες για την συμπερίληψη-

συνεκπαίδευση όλων των μαθητών. 

        Έτσι λοιπόν, γι’ αυτή την περίοδο, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας, και 

μετά τη σημερινή (26-3-2020) εξ αποστάσεως σύγχρονη συνάντηση εργασίας Δ/ντών & 

Προϊσταμένης των σχολικών μονάδων της 9ης ενότητας Ηρακλείου, συνοψίζω όσα, εκτός από 

τα παραπάνω, προτάθηκαν ή/και αποφασίστηκαν από κοινού: 



 

1. Θα αποστείλω τις επόμενες μέρες τον προγραμματισμό εξ αποστάσεως συνεργασίας, 

σύγχρονης και ασύγχρονης, με τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου ή ομάδων σχολείων. 

Κάθε εκπαιδευτικός που επιθυμεί να συμμετάσχει στη σύγχρονη συνεδρία του σχολείου του 

μπορεί να το κάνει, εφόσον χρειάζεται υποστήριξη. Οι πληροφορίες για τη μέρα και ώρα και 

τον τρόπο σύνδεσής σας θα διαβιβάζονται μέσω του Δ/ντή-τριας του σχολείου σας στα mail 

σας. 

2. Θα ήταν διευκολυντικό αν στην ψηφιακή τάξη που κάθε ΠΕ70 δημιουργεί συμμετέχουν ως 

συνεργάτες και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, παράλληλης στήριξης και Τ.Υ. εντάσσοντας το 

υλικό που στέλνει καθένας σε θεματικές ενότητες, ώστε κάθε μαθητής να συνδέεται με μια 

τάξη και να αλληλεπιδρά. Αν όμως υπάρχει διαφορετική προσέγγιση είναι απολύτως 

αποδεκτή και η δημιουργία διαφορετικών ψηφιακών τάξεων. Επαφίεται σε σας να 

καταλήξετε στον πλέον πρόσφορο και βολικό τρόπο για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές.  

3. Υπενθυμίζεται ότι δεν διδάσκουμε νέα ύλη, αλλά μένουμε στις κατηγορίες δραστηριοτήτων 

που προτείνονται από τη σχετική εγκύκλιο με οδηγίες για την ασύγχρονη εκπαίδευση στα 

Δημοτικά. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να διερωτηθεί: «τι θα ήθελα να επαναλάβω με έναν 

διαφορετικό τρόπο ώστε να το εμπεδώσουν οι μαθητές μου;» και «τι 

δημιουργικό/διαφορετικό θα ήθελα να κάνω ή να προτείνω που δεν θα το προλάβαινα στην 

τάξη μου;» 

4. Κάθε σχολείο καλείται να συντάξει, με τη ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακόμη τρέχουν 

(από τις 31/3/2020) ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα επικοινωνίας με τους μαθητές του, σε 

συνεννόηση με κάθε εκπ/κό, με καθορισμό ημερών και ωρών που κάθε εκπαιδευτικός ή 

εκπαιδευτικοί μιας τάξης (από διαφορετικά τμήματα) σε συνεργασία ή παιδαγωγική ομάδα 

τάξης, θα είναι διαθέσιμος/οι για μια πιο άμεση επικοινωνία με τους μαθητές τους για α) 

για να παρουσιάζει δραστηριότητες και β) για να απαντά σε ερωτήσεις -απορίες. 

Προτείνεται να διατεθούν τουλάχιστον 2 μέρες τη βδομάδα για κάθε τμήμα ή τάξη για όσες 

ώρες κρίνετε αναγκαίες κάθε φορά. Και επιπλέον συστήνεται οι όποιες δραστηριότητες να 

στέλνονται σε μορφή word (επεξεργάσιμη) και όχι pdf ή σε μορφή εικόνας, που απαιτούν 

εκτύπωση, συμπλήρωση, σκανάρισμα κ.τ.λ. 

5. Οι ώρες που τα Δημοτικά σχολεία θα επικοινωνούν με τους μαθητές είναι 8.00-12.00 ώστε 

να επιμεριστεί ισομερώς η χρήση του φορτίου του διαδικτύου στις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Φυσικά, οποιαδήποτε άλλη ώρα ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανεβάζει υλικό, να σχολιάζει 

εργασίες των μαθητών του κ.τ.λ. 



6. Παρακαλώ τους τις Δ/ντές/τριες να μου αποστείλουν συμπληρωμένο τον πίνακα με τα 

ψηφιακά περιβάλλοντα που κάθε τάξη χρησιμοποιεί ή θα χρησιμοποιήσει 

 

7. Τέλος σας αποστέλλω υλικό που μπορείτε να αξιοποιήσετε για την εργασία σας, για τον 

καλύτερο συντονισμό, οργάνωση και προγραμματισμό του έργου σας, αλλά και για την 

ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονιών και για την εκμάθηση των 

πλατφορμών e-me και e-class. Περισσότερες προτάσεις θα συζητάμε στις εξ αποστάσεως 

σύγχρονες συναντήσεις μας. 

 

          Ηλεκτρονικές διευθύνσεις με οδηγίες χρήσης για τις πλατφόρμες e-me και eclass: 

 

Πλατφόρμα e-me 

https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-

me.edu.gr/&cause=notoken&eat=65d0718f7fd21820193c64a69d09d6c1  

Βίντεο tutorial’s από το κανάλι της e-me στο youtube! 

e-me με μια ματιά: https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ  

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

2. e-me αρχική σελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=_Y8J3qCPCUo  

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

4. e-me προφίλ μαθητή/μαθήτριας: https://www.youtube.com/watch?v=em1IwBna2SE  

5. e-me προφίλ εκπαιδευτικού: https://www.youtube.com/watch?v=hQJkhRGBvAk  

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

7. e-me αρχεία: https://www.youtube.com/watch?v=v3BhF4WgzwY  

8. e-me κυψέλη (α’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=azt3mh-HXoI  

9. e-me κυψέλη (β’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=TQW53F2aI_8  

Δείτε εδώ: οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές  

 

Πλατφόρμα e-class 

https://eclass.sch.gr/ 

 

Οδηγίες αναλυτικά στις παρακάτω σελίδες: 

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

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

ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Τάξη Πλατφόρμα/ες ΠΣΔ Άλλα ψηφιακά περιβάλλοντα 

   

   

   

   

   

   



Βίντεο αναλυτικά: 

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

Εγγραφή στο eclass.sch.gr: 

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

Δημιουργία εικονικής τάξης: 

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

Δημιουργία μαθημάτων στην eclass.sch: 

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

E-class tutorial - Μάθημα για την πλατφόρμα e-class του sch.gr: 

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

Σύνδεση μαθητών στο eclass: https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI  

 

Και 

 

Ιστολόγια εκπαιδευτικών διαδικτυακών υπηρεσιών 

 

1. Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (http://edu-

gate.minedu.gov.gr) 

2. Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr) 

3. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής/Ψηφιακό Αποθετήριο (iep.edu.gr) 

4. Ψηφιακό Σχολείο - Διαδραστικά σχολικά βιβλία (http://ebooks.edu.gr/new/) 

5. Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού «Φωτόδενδρο» (www.photodentro.edu.gr) 

6. Αποθετήριο Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων- «Αίσωπος» 

(http://aesop.iep.edu.gr/senaria) 

7. Αποθετήριο Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων Γλώσσας, Λογοτεχνίας «Πρωτέας» 

(http://proteas.greek-language.gr/) 

8. Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html) 

9. Ινστιούτο Επεξεργασίας του Λόγου (http://www.ilsp.gr/) 

10. Προσβάσιμο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (για μαθητές με δυσκολίες) 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/  

         Εύχομαι να είστε δυνατές και δυνατοί, υγιείς και αισιόδοξοι.  

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή:  

Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου κλάδου ΠΕ70 

 

Κουτσουράκη Στέλα 


