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Θέμα: Διευκρινήσεις - ενημερώσεις σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Ειδικής Αγωγής
Αγαπητοί συνάδελφοι
Επειδή καθημερινά λαμβάνω πολλά ερωτήματα από συναδέλφους Ειδικής Αγωγής
και εκπαίδευσης σχετικά με την Ειδική Αγωγή και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
θα ήθελα να σας διευκρινίσω αλλά και να σας ενημερώσω για τα εξής:

1. Όσον αφορά στην ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και
οικογενειών τους:
Τα ΚΕΣΥ Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, έχουν αναρτήσει οδηγίες
σχετικά με τη διαδικασία εξ αποστάσεως υποστήριξης μαθητών και γονέων.
Οι οδηγίες επισυνάπτονται στο παρόν e-mail χωριστά για το κάθε ΚΕΣΥ .
Ιστοσελίδα ΚΕΣΥ Χανίων: http://blogs.sch.gr/kdaychan
Ιστοσελίδα ΚΕΣΥ Ρεθύμνου: kesyreth.blogspot.com
Ιστοσελίδα ΚΕΣΥ Ηρακλείου: http://kesy.ira.sch.gr
Ιστοσελίδα ΚΕΣΥ Λασιθίου: http://kday.las.sch.gr

2. Όσον αφορά στο προτεινόμενο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν η Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Πλούσιο υλικό θα βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα από τα ΚΕΣΥ αλλά και στις
ιστοσελίδες των ΚΕΣΥ για ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ Αγωγή.
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3. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
Κάντε περιήγηση στις δραστηριότητες από τους ακόλουθους συνδέσμους:
http://eeeekliv.blogspot.com/2020/03/blog-post_14.html
http://eeeekliv.blogspot.com/2020/03/2_16.html
http://eeeekliv.blogspot.com/2020/03/3.html
http://eeeekliv.blogspot.com/2020/03/4.html
http://eeeekliv.blogspot.com/2020/03/5.html
https://docs.google.com/document/d/1AmkXkYfsAGB79lfX_nO9JNgriA1-7jt0xC3fCFZOnY/edit
https://learningapps.org/9493732
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip53/Default.html

( πηγή: especial.gr)


ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΔΑΦ:

«ΠΩΣ ΧΑΙΡΕΤΩ»
https://www.youtube.com/watch?v=4PHGFk_B-CU&feature=emb_logo
«ΠΟΤΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΩ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ»
https://www.youtube.com/watch?v=TijARCJLChg
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ»
https://www.slideshare.net/EvaSkanavi/ss-47136901
«ΠΟΤΕ ΣΒΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ;»
https://www.youtube.com/watch?v=Va6HnUeOEe0
ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ!
https://www.youtube.com/watch?v=ZjcIaUl5Stg
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ – ΠΩΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=k_7t_kjmyU
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ – ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ
https://www.youtube.com/watch?v=Mn-v_3xlwcY


ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΤΟ ΝΤΡΟΠΑΛΟ ΧΤΑΠΟΔΙ
https://www.youtube.com/watch?v=rX2-ishw80I
ΕΛΜΕΡ
https://www.youtube.com/watch?v=OxbVCqVEpUU
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=dAwONXb7t-A
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΟΤΑ” (ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ)
https://www.youtube.com/watch?v=rApOf1-isB0
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(Πηγή: www.especial.gr)



Οπτικοποιημένες συμβουλές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(βιντεάκια ή σε Powerpoint - με αφήγηση) από τους
Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής :

-καθημερινής προσωπικής φροντίδας
- Διαχείρισης κατάστασης κορωνοϊού για μικρά παιδιά (υπάρχει στο υλικό των ΚΕΣΥ)
- καθημερινής γυμναστικής - σωματικών δραστηριοτήτων
- σωστής διατροφής και άσκησης
- τήρησης προγράμματος δραστηριοτήτων και ύπνου -για τους γονείς αυτό (είναι
σημαντικό να μην αλλάξει δραματικά το πρόγραμμα των παιδιών και το βιολογικό
τους ρολόι, ιδίως μετά την αλλαγή της ώρας)
- πώς μπορούν να τακτοποιήσουν τα παιχνίδια τους, με συγκεκριμένα βήματα.

4. Από το ΥΠΑΙΘ:
Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου μπορείτε να
βρείτε
Εκπαιδευτικό
Υλικό
και
πολλές
Δωρεάν
Εφαρμογές. http://photodentro.edu.gr/aggregator/
Διαδραστικά σχολικά βιβλία- Περιέχει όλα τα βιβλία των τριών σχολικών βαθμίδων
με εμπλουτισμένα link, με σχετικά βίντεο και δραστηριότητες ανά ενότητα και βιβλίο.
http://ebooks.edu.gr/new/
Στην επίσημη σελίδα του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ενότητα Ειδικής
Αγωγής μπορείτε να βρείτε θέματα σχετικά με τα Σχολεία, την Αξιολόγηση των
μαθητών, Εκπαιδευτικό Υλικό, χρήσιμα Έντυπα και Ανακοινώσεις.
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ για μαθητές με Ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες

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


Πλατφόρμα e-me

https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://eme.
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
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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://edugate.
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.greeklanguage.gr/greekLang/index.html)
9. Ινστιούτο Επεξεργασίας του Λόγου (http://www.ilsp.gr/)
10. Προσβάσιμο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (για μαθητές με δυσκολίες)
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http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
(παράθεση από έγγραφο της ΣΕΕ ΠΕ 70 9ης περιφέρειας κ. Κουτσουράκη)

6. Από την ΠΔΕ Κρήτης:
Στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κρήτης και στην ενότητα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηοδηγίες και σχετική ενημέρωση» μπορείτε να βρείτε Οδηγίες και συχνές
ερωτήσεις- απαντήσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση http://www.pdekritis.gr/

7. Σχετικά με την εξ αποστάσεως υποστήριξη με τηλεδιάσκεψη
από τη ΣΕΕ ΕΑΕ:
1. Επειδή τίθενται ερωτήματα από κάποιους εκπαιδευτικούς Τμημάτων
Ένταξης και Παράλληλων Στηρίξεων εάν θα γίνει τηλεδιάσκεψη με την ΣΕΕ
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης η οποία έχει την επιστημονική ευθύνη των
Τ.Ε. και Π.Σ. θέλω να σας ενημερώσω ότι εκτός των ΣΜΕΑΕ των οποίων έχω
την παιδαγωγική ευθύνη, δυστυχώς αυτό είναι ανέφικτο εξαιτίας του τεράστιου
αριθμού που προσεγγίζουν. Αυτός είναι ο λόγος που οι σχολικές μονάδες και
οι εκπαιδευτικοί Π.Σ και Τ.Ε. λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες από τη ΣΕΕ ΕΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση :





Για να φτιάξετε και να διαχειριστείτε ψηφιακή τάξη, ή να συμμετέχετε σ αυτή
Για να ανεβάσετε υλικό σε πλατφόρμα
Για τον προγραμματισμό σας σε σχέση με τον προγραμματισμό άλλων
εκπαιδευτικών
Για όλα τα διαδικαστικά

Ελάτε σ επικοινωνία και συνεργαστείτε με την ομάδα υποστήριξης της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης του σχολείου σας η οποία παίρνει οδηγίες από τον/τη ΣΕΕ του/των
σχολείου/ων παιδαγωγικής ευθύνης που ανήκετε.
2. Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και οι Ειδικότητες στις ΣΜΕΑΕ παίρνουν
οδηγίες και κατευθύνσεις ως προς την υλοποίηση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης στο επιστημονικό , παιδαγωγικό και διαδικαστικό μέρος από τη
ΣΕΕ ΕΑΕ και συνεργάζονται με την ομάδα υποστήριξης της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης του σχολείου.
Επίσης προτείνεται και είναι στη διακριτική διάθεση των ΣΜΕΑΕ όλων των νομών
της Κρήτης η δυνατότητα να συνεργαστούν ανά βαθμίδα και να ανταλλάξουν απόψεις
σε θέματα καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, όπως και να
κάνουν από κοινού δράσεις π.χ. ένα παραμύθι, ένα βιντεάκι και όποια άλλη
δραστηριότητα θα μπορούσε να γίνει από κοινού.

5

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας, καλή υγεία σε όλες/ους
και να βγούμε αλώβητοι σωματικά και ψυχικά όλοι απ’ αυτή την κατάσταση.
Θα είμαι κοντά σας για ό, τι χρειαστεί.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!

Η ΣΕΕΕΑ & ΕΕ
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Κρήτης
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