
Οδηγίες Υποστήριξης Νηπιαγωγών για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/σσες, 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην καθημερινότητά μας και την αναστολή 

λειτουργίας των σχολείων έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση πρωτόγνωρη την οποία 

καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε. 

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη στείλει σχετικές εγκυκλίους (38091/16-3-2020, 

39676/20/3/2020) με οδηγίες για την εξ αποστάσεως σύγχρονη ή ασύγχρονη 

εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων.  

Έχετε λάβει επίσης σχετικές οδηγίες από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την δημιουργία προσωπικών λογαριασμών εκπαιδευτικών και 

μαθητών στο ΠΣΔ και την συμπλήρωση στοιχείων στο my school.  

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. 
Στην προσχολική αγωγή εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την 
διαδικασία της ασύγχρονης εκπαίδευσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι 
εκπαιδευτικοί, δεν είναι όμως υποχρεωτικό για τους μαθητές του νηπιαγωγείου. 
Τον τρόπο με τον οποίο κάθε σχολική μονάδα θα επιλέξει να επικοινωνεί με τις 

οικογένειες και τους μαθητές θα το αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων με 

ευθύνη του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου και με την καθοδήγηση του 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.  

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται να καλλιεργούμε ανταγωνιστικό κλίμα στην σχολική 

Μονάδα, ούτε μεταξύ των νηπιαγωγείων. Επίσης σεβόμαστε τις διαφορετικές 

δυνατότητες και γνώσεις στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών και ο ένας βοηθά και 

υποστηρίζει τον άλλο. 

Ο σκοπός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα νηπιαγωγεία είναι η διατήρηση 
επαφής και επικοινωνίας με τους γονείς και τα παιδιά ώστε να νοιώθουν ότι τους 
υποστηρίζετε και τους καθοδηγείτε σε καθημερινή βάση.  
Ο στόχος είναι η δημιουργική απασχόληση των νηπίων, ώστε να μην εμφανίσουν 

σημάδια κόπωσης, ανίας ή  επιθετικότητας και άλλων συμπεριφορών που μπορεί 

να είναι απόρροια αυτής της κατάστασης. 

Κάθε σχολική μονάδα έχει την αυτονομία να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα 

επικοινωνεί με τα παιδιά και τις οικογένειες (ηλεκτρονική ή τηλεφωνική 

επικοινωνία). Έχει διαπιστωθεί ότι, από τις πρώτες μέρες αρκετά νηπιαγωγεία 

έχουν πάρει πρωτοβουλία και έχουν ήδη ξεκινήσει την επικοινωνία με τους μαθητές 

οργανώνοντας δραστηριότητες εξ αποστάσεως με ιστολόγια,blogs, e-mail, σελίδες 

στο facebook, τηλεφωνική επαφή κλπ. και υπάρχει και σχετική ανατροφοδότηση. 

Στην περίπτωση αυτή προσέχουμε ιδιαίτερα τη διαφύλαξη των προσωπικών 

δεδομένων (ονόματα, φωτογραφίες, στοιχεία επικοινωνίας μαθητών και γονέων). 



Επίσης αν χρησιμοποιούμε υλικό και συνδέσμους από εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, 

προσέχουμε να είναι μη κερδοσκοπικές.  

Προτείνεται να  καθοδηγήσετε τους γονείς να δημιουργήσουν ρουτίνες, δηλαδή να 
οργανώσουν την ημέρα των παιδιών τους με καθημερινές δραστηριότητες στο 
σπίτι, όπως παιδαγωγικά παιχνίδια, παζλ, αφήγηση και επεξεργασία παραμυθιών  
κ.α  τις οποίες εσείς μπορείτε να προτείνετε και να παρακολουθείτε. 
 Η νηπιαγωγός μπορεί να στείλει link με ευχάριστες δραστηριότητες-παιχνίδια κ.λπ. 
στο email του γονιού.  
Τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν ότι η δασκάλα και οι συμμαθητές είναι εδώ, 
συζητούν, δημιουργούν, παίζουν. Οι νηπιαγωγοί μπορούν επίσης να οργανώσουν εξ 
αποστάσεως «τηλε-συνάντηση, σε τακτική βάση, με όλα τα παιδιά της τάξης.  
 
Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 
Το e-me με μια ματιά: https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ  
Εγγραφή στο eclass.sch.gr: 
https://video.sch.gr/asset/detail/Z1PYTNMdfkUckOUeXm9UoO87  
 Ψηφιακό Σχολείο - Διαδραστικά σχολικά βιβλία: ebooks.edu.gr  
 Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού «Φωτόδενδρο»: www.photodentro.edu.gr 
Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια- «Αίσωπος»: aesop.iep.edu.gr/senaria 
Επίσης το πρόγραμμα του  e-twinning :  «Mένουμε σπίτι μαζί» 
 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
 Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης μπορούν να 
εφαρμόσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα με τους μαθητές τους. Σχετικές οδηγίες 
έχουν σταλεί από την ΣΕΕ ΕΑ κ ΕΕ κα Μαρία Γιγουρτάκη. 

Ενέργειες σε συνεργασία με την Συντονίστρια ΕΕ 

Ο/Η Συντονιστής/τρια  ΕΕ παρακολουθεί, προτείνει, συντονίζει όλη αυτή την δράση. 
Για τον λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας του ΠΣΔ στο 
Webex όπου θα μας δίνει την δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, μετά από συνεννόηση, 
ώστε να ανταλλάσσουμε απόψεις και προτάσεις και να επιλύουμε προβλήματα. 
Μόλις ετοιμαστεί η πλατφόρμα Webex θα σας στείλω link μαζί με οδηγίες ώστε να 
πραγματοποιηθεί  η τηλε επικοινωνία μας.  
Θα ενημερωθείτε σύντομα για το πρόγραμμα των τηλε-διασκέψεων οι οποίες 
ξεκινήσουν αρχικά με τους διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες ανά νομό και 
μετά θα συνεχίσουν ανά ομάδες όμορων νηπιαγωγείων αλλά και με κάθε σχολική 
μονάδα ξεχωριστά. Προτεινόμενη ώρα για την επικοινωνία μας αυτή είναι στο 
χρονικό διάστημα  12:00-14:00. 
Είμαι στην διάθεσή σας για περαιτέρω επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή δύναμη με 

αισιοδοξία και ελπίδα. 

Ελευθερία Σιμιτζή-Δέλλα 

Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ 60 

2ης ενότητας Ρεθύμνου-Ηρακλείου 

ΠΕΚΕΣ Κρήτης 
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