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Κοιν. ΔΙΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

            ΔΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επικοινωνία στα 

νηπιαγωγεία 2ης Ενότητας Ρεθύμνου – Ηρακλείου. » 

 

 Αγαπθτοί/ζσ ςυνάδελφοι/ςςεσ, 

Μετά τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθν κακθμερινότθτά μασ και τθν αναςτολι 

λειτουργίασ των ςχολείων ζχει διαμορφωκεί μια κατάςταςθ πρωτόγνωρθ τθν οποία 

καλοφμαςτε όλοι να αντιμετωπίςουμε. 

Το Υπουργείο Παιδείασ ζχει ιδθ ςτείλει ςχετικζσ εγκυκλίουσ (38091/16-3-2020, 

39676/20/3/2020) με οδθγίεσ για τθν εξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ 

εκπαίδευςθ των μακθτϊν όλων των βακμίδων.  

Ζχετε λάβει επίςθσ ςχετικζσ οδθγίεσ από τθν Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ για τθν δθμιουργία προςωπικϊν λογαριαςμϊν εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν ςτο ΠΣΔ και τθν ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων ςτο myschool.  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, προτείνεται να 
αξιοποιθκοφν πλθροφοριακά ςυςτιματα, δίκτυα και εφαρμογζσ που ζχει αναπτφξει 
τοΥΠΑΙΘ όπωσ για παράδειγμα το e-class και θ Ψθφιακι Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα 
e-me. 
Στθν προςχολικι αγωγι εφαρμόηεται θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ με τθν 
διαδικαςία τθσ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ.Τον τρόπο με τον οποίο κάκε ςχολικι 
μονάδα κα επιλζξει να επικοινωνεί με τισ οικογζνειεσ και τουσ μακθτζσ κα το 
αποφαςίςει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων με ευκφνθ του Προϊςταμζνου του 
Νθπιαγωγείου και με τθν κακοδιγθςθ του Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου.  
 
Προςοχι: Δεν επιτρζπεται να καλλιεργοφμε ανταγωνιςτικό κλίμα ςτθν ςχολικι 

Μονάδα, οφτε μεταξφ των νθπιαγωγείων. Επίςθσ ςεβόμαςτε τισ διαφορετικζσ 

δυνατότθτεσ και γνϊςεισ ςτισ ΤΠΕ των εκπαιδευτικϊν και ο ζνασ βοθκά και 

υποςτθρίηει τον άλλο. 
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Ο ςκοπόσ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ για τα νθπιαγωγεία είναι θ διατιρθςθ 
επαφισ και επικοινωνίασ με τουσ γονείσ και τα παιδιά ϊςτε να νοιϊκουν ότι τουσ 
υποςτθρίηετε και τουσ κακοδθγείτε ςε κακθμερινι βάςθ.  
Ο ςτόχοσ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των νθπίων, ϊςτε να μθν εμφανίςουν 

ςθμάδια κόπωςθσ, ανίασ ι  επικετικότθτασ και άλλων ςυμπεριφορϊν που μπορεί 

να είναι απόρροια αυτισ τθσ κατάςταςθσ. 

Κάθε ζσολική μονάδα έσει ηην αςηονομία να επιλέξει ηον ηπόπο με ηον οποίο θα 

επικοινωνεί με ηα παιδιά και ηιρ οικογένειερ (ηλεκηπονική ή ηηλεθωνική 

επικοινωνία). Έσει διαπιζηωθεί όηι, από ηιρ ππώηερ μέπερ απκεηά νηπιαγωγεία έσοςν 

πάπει ππωηοβοςλία και έσοςν ήδη ξεκινήζει ηην επικοινωνία με ηοςρ μαθηηέρ 

οπγανώνονηαρ δπαζηηπιόηηηερ εξ αποζηάζεωρ με ιζηολόγια,blogs, e-mail, ζελίδερ 

ζηο facebook, ηηλεθωνική επαθή κλπ. και ςπάπσει και ζσεηική 

αναηποθοδόηηζη.ηην πεπίπηωζη αςηή πποζέσοςμε ιδιαίηεπα ηη διαθύλαξη ηων 

πποζωπικών δεδομένωνκαη’ εθαπμογή ηος ΝέοςΕςπωπαϊκού Κανονιζμού 

ΠποζηαζίαρΠποζωπικώνΔεδομένων 2016/679 και ηος νόμος 4624/2019(ονόμαηα, 

θωηογπαθίερ, ζηοισεία επικοινωνίαρ μαθηηών και γονέων).Επίζηρ αν σπηζιμοποιούμε 

ςλικό και ζςνδέζμοςρ από εκπαιδεςηικέρ ιζηοζελίδερ, πποζέσοςμε να είναι μη 

κεπδοζκοπικέρ.  

 

Προτείνεται να  κακοδθγιςετε τουσ γονείσ να δθμιουργιςουν ρουτίνεσ, δθλαδι να 
οργανϊςουν τθν θμζρα των παιδιϊν τουσ με κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ ςτο 
ςπίτι, όπωσ παιδαγωγικά παιχνίδια, παηλ, αφιγθςθ και επεξεργαςία παραμυκιϊν  
κ.α  τισ οποίεσ εςείσ μπορείτε να προτείνετε και να παρακολουκείτε. 
 Η νθπιαγωγόσ μπορεί να ςτείλει link με ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ-παιχνίδια κ.λπ. 
ςτο email του γονιοφ.  
Τα παιδιά πρζπει να αντιλθφκοφν ότι θ δαςκάλα και οι ςυμμακθτζσ είναι εδϊ, 
ςυηθτοφν, δθμιουργοφν, παίηουν. Οι νθπιαγωγοί μποροφν επίςθσ να οργανϊςουν εξ 
αποςτάςεωσ «τθλε-ςυνάντθςθ, ςε τακτικι βάςθ, με όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ.  
 
Χριςιμεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ για τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ: 
Το e-me με μια ματιά: https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ 
Εγγραφι ςτο 
eclass.sch.gr:https://video.sch.gr/asset/detail/Z1PYTNMdfkUckOUeXm9UoO87 
Ψθφιακό Σχολείο - Διαδραςτικά ςχολικά βιβλία: ebooks.edu.gr  
Αποκετιριο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ «Φωτόδενδρο»: www.photodentro.edu.gr 
Ψθφιακά Διδακτικά Σενάρια- «Αίςωποσ»:aesop.iep.edu.gr/senaria 
Επίςθσ το πρόγραμμα τουe-twinning :  «Mζνουμε ςπίτι μαηί» 
 
Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ 
 Οι εκπαιδευτικοί τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ και των Τμθμάτων Ζνταξθσ μποροφν να 
εφαρμόςουν εξατομικευμζνο πρόγραμμα με τουσ μακθτζσ τουσ. Σχετικζσ οδθγίεσ 
ζχουν ςταλεί από τθν ΣΕΕ ΕΑ κ ΕΕ κα Μαρία Γιγουρτάκθ. 

Ενζργειεσ ςε ςυνεργαςία με τθν Συντονίςτρια ΕΕ 

Ο/Η Συντονιςτισ/τρια  ΕΕ παρακολουκεί, προτείνει, ςυντονίηει όλθ αυτι τθν δράςθ. 
Για τον λόγο αυτό κα δθμιουργθκεί μια πλατφόρμα επικοινωνίασ του ΠΣΔ ςτο 
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Webex όπου κα μασ δίνει τθν δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ, μετά από ςυνεννόθςθ, 
ϊςτε να ανταλλάςςουμε απόψεισ και προτάςεισ και να επιλφουμε προβλιματα. 
Μόλισ ετοιμαςτεί θ πλατφόρμα Webex κα ςασ ςτείλω link μαηί με οδθγίεσ ϊςτε να 
πραγματοποιθκεί  θ τθλε επικοινωνία μασ.  
Στο μεταξφ κα ςασ ςτείλω το πρόγραμμα επικοινωνίασ μασ με κάκε ςχολικι μονάδα 
ξεχωριςτά, μετά ανά ομάδεσ όμορων και ςε τρίτθ φάςθ τθλεδιαςκζψεισ με τουσ 
Διευκυντζσ/τριεσ και Προϊςταμζνουσ/νεσ ανά νομό. 
 Προτεινόμενθ ϊρα για τθν επικοινωνία μασ αυτι είναι ςτο χρονικό διάςτθμα  
10:00-14:00. 
Είμαι ςτθν διάκεςι ςασ για περαιτζρω επικοινωνία. 

Σασ εφχομαι καλι δφναμθ με αιςιοδοξία και ελπίδα. 
 

Η Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ 60 

 

Ελευθερία Σιμιτζή-Δέλλα 

 


