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Ηράκλειο, 24-03-2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ2/ 700 

 
Προς:  

1. Διευθυντές/ ντριες  Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

Επιστημονικής /Παιδαγωγικής Ευθύνης της 

ΣΕΕ ΠΕ70   5ης Ενότητας 

Δ.Σ. ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ 

26Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

34Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

40Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

25Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

27Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

43Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1Ο Δ.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

2Ο Δ.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

Δ.Σ. ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ.Σ. ΡΟΔΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ.Σ.   ΦΟΔΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

Κοιν.: 

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

νομού Ηρακλείου 

3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Θέμα: Ενημέρωση για δράσεις σχετικές με  την προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

από απόσταση 

Σχετ.: Αρ. Πρωτ. 38091/Δ2/16-03-2020, με θέμα «Οδηγίες για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση»  και 

Αρ. Πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020, με θέμα «Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση». 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ,  

μετά το συνεχόμενο κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, 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 έχει κυρίως  χαρακτήρα την επανάληψη και την εμπέδωση γνώσεων, 

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

εργασίες, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με προτάσεις για διάβασμα, με προτάσεις για θέαση 

κατάλληλων  ταινιών στο διαδίκτυο, κατασκευές, παιχνίδια  κλπ. Το σημαντικό είναι να 
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διατηρήσουμε επαφή με τους μαθητές, να μας νιώθουν κοντά τόσο αυτοί όσο και οι οικογένειές 

τους. Είναι πολύ σημαντικό το υλικό μας να στηρίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση έχει ήδη ξεκινήσει  

ως εξής: 

✓ η Γ΄ Λυκείου στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (με σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση 

με την πλατφόρμα WEBEX) 

✓ Θα συνεχίσουν οι άλλες τάξεις του Λυκείου (σύγχρονη και ασύγχρονη) 

✓ Θα ακολουθήσει το Γυμνάσιο (ασύγχρονη και αργότερα σύγχρονη) 

✓ Και μετά 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 χρησιμοποιείται 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 

κλπ) σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών σας. Προσοχή πολύ 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 ολοημέρου, όλες οι  ειδικότητες και οι παράλληλες 

στηρίξεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, συμμετέχουν υποχρεωτικά στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση, με όποιο τρόπο επιλέγουν.  

Άμεσα θα έχετε οδηγίες από τη ΣΕΕ ΕΑΕΕ κ. Μ Γιγουρτάκη για τους εκπαιδευτικούς των Τμ. Ένταξης 

και Παράλληλης Στήριξης.  

Ο συνάδελφοι (ψυχολόγοι και Κ.Λ ) των ΕΔΕΑΥ μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα ΣΔΕΥ που 

ανήκουν και με τα ΚΕΣΥ και σε συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες των σχολείων που έχουν στην 

αρμοδιότητά τους να βρουν τρόπους επικοινωνίας με τους γονείς που έχουν ανάγκη να 

απευθυνθούν κάπου (π.χ αιτήματα-ερωτήματα σε μια google φόρμα που θα σταλεί στους γονείς, 

απαντήσεις τηλεφωνικές με σειρά προτεραιότητας αργότερα από Ψυχολόγο ή Κ.Λ. ή άλλους 

τρόπους ) 

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να οργανωθείτε σε κάθε σχολείο, να ανταλλάσσετε ιδέες και υλικό και 

να συνεργαστούν οι ΠΕ70 με τις  ειδικότητες και τους εκπ/κούς Παράλληλης Στήριξης. Ενδείκνυται 

οι εκπαιδευτικοί τάξης και οι εκπαιδευτικοί παράλληλης να συνεργάζονται και να υπάρχουν 

διαφοροποιημένες δραστηριότητες για την συμπερίληψη-συνεκπαίδευση όλων των μαθητών. 

Έτσι λοιπόν αυτή την περίοδο για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας,  

• Ζήτησα και συγκεντρώνω  τα προσωπικά mail των Διευθυντών/ντριών και των εκπαιδευτικών για 

να μπορούμε να επικοινωνούμε πιο άμεσα .  

• Επίσης ζητώ από τους διευθυντές και τις διευθύντριες  



o Να καταγράψουν τα ψηφιακά εργαλεία που ήδη χρησιμοποιεί κάθε εκπαιδευτικός για να 

επικοινωνεί με τους μαθητές του και  

o να φτιάξει ( ο Δ/ντής/ντρια, μετά τις 1/4/2020) ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε συνεννόηση 

με κάθε εκπ/κό, που θα ορίζεται 2 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα κάθε φορά να 

επικοινωνεί ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές του [α)για να παρουσιάζει δραστηριότητες  

και β) για να απαντά σε ερωτήσεις -απορίες]. Αυτό θα γνωστοποιηθεί αργότερα και στους 

γονείς. 

• Θα επιδιώξω να κάνουμε συνεργασίες εξ ‘ αποστάσεως σε ομάδες  και  

• Τέλος σας αποστέλλω υλικό που μπορείτε να αξιοποιήσετε για την εργασία σας, αλλά και για την 

εκμάθηση των πλατφορμών e-me και e-class.   

Θα ενημερωθείτε σύντομα για το πρόγραμμα των τηλε-διασκέψεων οι οποίες ξεκινήσουν αρχικά με 

τους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένους/νες ανά νομό. 

Για τον καλύτερο συντονισμό, οργάνωση και προγραμματισμό του έργου σας, αλλά και για την 
ενημέρωση τόσο των συναδέλφων εκπαιδευτικών, αλλά και των γονιών, σας αποστέλλω το 
ακόλουθο υλικό. 
 
Σας αποστέλλω εδώ ηλεκτρονικές διευθύνσεις με οδηγίες χρήσης για τις πλατφόρμες e-me και e-

class: 

 

e-me 
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-
token&eat=65d0718f7fd21820193c64a69d09d6c1 
 
Βίντεο tutorial’s από το κανάλι του 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 
 
e-class 
https://eclass.sch.gr/ 
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Οδηγίες αναλυτικά στις παρακάτω σελίδες: 
 
https://eclass.sch.gr/info/manual.php  
 
https://www.sch.gr/dimiourgiste-ti-diki-sas-ilektroniki/ 
 
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 

  Ιστολόγιο εκπαιδευτικών διαδικτυακών υπηρεσιών 

1. Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (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 (ebooks.edu.gr)  

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

6. Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια- «Αίσωπος» (aesop.iep.edu.gr/senaria) 

7. Μαθητική Πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (students.sch.gr)  

8. Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (eclass.sch.gr) 

9. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (e-me.edu.gr) 

 

Θα επικοινωνήσουμε ξανά σύντομα. 

Σας εύχομαι να είστε δυνατές και δυνατοί και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Είναι 

μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά …..  

….Κι αυτό θα περάσει. 

Για ότι θελήσετε μη διστάσετε να μου στείλετε e-mail. Είμαι στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση 

Ειρήνη Βιδάκη 

ΣΕΕ ΠΕ 70, 5ης  Ενότητας Ηρακλείου- Ρεθύμνου 
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