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Προς:
1ο, 2ο & 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου
1ο & 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου
1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αγίου Νικολάου
5º Γυμνάσιο Ηρακλείου, 7ο Γυμνάσιο
Ηρακλείου, 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου, 1ο ΕΠΑΛ
Ηρακλείου, 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου,
6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, 1ο Ε.Κ Ηρακλείου
Κοιν.:
 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
(ανάρτηση σελίδα ΠΕΚΕΣ)
 Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Ηρακλείου και Λασιθίου
(ανάρτηση ιστοσελίδες)
 ΚΕΣΥ Ηρακλείου, ΚΕΣΥ Λασιθίου

Θέμα: Οδηγίες Εξ αποστάσεως Διδασκαλίας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
εύχομαι υγεία και δύναμη σε εσάς και στους αγαπημένους σας. Να προσέχετε ο ένας τον
άλλον!
Η ανάγκη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην παρούσα συγκυρία, δεν είναι μόνο
γνωστική αλλά, κυρίως και πρωταρχικά, κοινωνική και συναισθηματική. Ο στόχος είναι να
σταθούμε όλοι όρθιοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές. Η κατάσταση αυτή είναι
προσωρινή και έκτακτη και δεν αντικαθιστά την διδασκαλία στην τάξη με φυσική
παρουσία.
Σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση είναι ο
συνδυασμός και των δύο τρόπων παιδαγωγικής και διδακτικής επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης:




Σύγχρονος τρόπος: Από το ΥΠΑΙΘ στέλνεται ένας email με σύνδεσμο “ACTIVATE”
για την δημιουργία προσωπικού «δωματίου» για κάθε εκπαιδευτικό. Στα ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ έχει ήδη σταλεί. Στα Γυμνάσια και Δημοτικά στέλνεται.
Ασύγχρονος τρόπος: Από το ΥΠΑΙΘ προτείνονται να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές
εκπαιδευτικές πλατφόρμες e-me ή e-class.

Εντούτοις «Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται
από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται με το
παρόν έγγραφο οδηγιών». Επομένως άλλα μέσα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης

είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν παίρνοντας όμως μέτρα για (α) τα προσωπικά δεδομένα
των μαθητών και μαθητριών μας (πχ επιλογή πλατφορμών χωρίς εγγραφή των μαθητών με
δικά τους στοιχεία, σύγχρονη διδασκαλία χωρίς βίντεο κ.α.) και (β) την ενημέρωση και
συναίνεση των γονέων.
Προτείνεται:




Να δίνονται από τους εκπαιδευτικούς σύντομες δραστηριότητες στους μαθητές
και μαθήτριες με τρόπο ασύγχρονο, συστηματικά κάθε εβδομάδα και να
χρησιμοποιείται η σύγχρονη εβδομαδιαία επικοινωνία για α) διευκρινιστικές
ερωτήσεις β) για επίλυση αποριών και γ) για την διατήρηση του συναισθηματικού
δεσμού της ομάδας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού.
Να δημιουργηθεί για κάθε σχολείο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σύγχρονης
διδασκαλίας για μέχρι την 10η Απριλίου το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα
μαθήματα του σχολείου ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε
μαθήματος πχ
1ωρο μάθημα
1 45΄ έως 10 Απριλίου
2ωρο μάθημα
1 45΄ /εβδομάδα
3ωρο μάθημα
1-2 45΄έως 10 Απριλίου
4ωρο μάθημα
2 45΄/εβδομάδα
κοκ
Και πρόβλεψη για διάλειμμα 10-15 λεπτών μεταξύ των ωρών για να μπορέσουν οι
μαθητές να μιλήσουν μεταξύ τους στο διάλειμμα και να μεταβούν από το ένα
«δωμάτιο» στο άλλο.





Γνωρίζω ότι ούτε όλοι οι συνάδελφοι ούτε όλοι οι μαθητές έχουν το ίδιο επίπεδο
ψηφιακού εγγραματισμού. Καλούμαστε όλες και όλοι, όμως, τώρα, να κάνουμε ένα
βήμα παραπάνω για να μην χάσουμε την επαφή μας με τους μαθητές μας και με το
λειτούργημά μας:
 Οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούσαν και πριν το email τους καλούνται να
φτιάξουν μια πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.
 Οι συνάδελφοι που δεν χρησιμοποιούσαν πριν email αλλά χειρίζονταν λίγο
τον υπολογιστή καλούνται να φτιάξουν email και από εκεί να στέλνουν
αρχικά τις εργασίες προς τους μαθητές ενώ παράλληλα δημιουργούν και
αυτοί πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης.
 Για τους συναδέλφους που ποτέ δεν έχουν χρησιμοποιήσει υπολογιστή ας
στείλουν αρχικά μια επιστολή προς τους μαθητές τους με το ταχυδρομείo,
ας κάνουν και ένα τηλέφωνο, ενώ συγχρόνως προσπαθούν και αυτοί να
ξεκινήσουν με την δημιουργία ενός email.
Σε κάθε περίπτωση το σχολείο στην αρχική σελίδα του ιστότοπού του έχει έναν
πίνακα ή λίστα με τα τμήματα του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν ώστε ο γονέας να μπορεί εύκολα να βρίσκει (α) τον ασύγχρονο και
σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας με κάθε εκπαιδευτικό του σχολείου και για κάθε
μάθημα που διδάσκεται καθώς και (β) το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξ αποστάσεως



διδασκαλίας (προσοχή δεν βάζουμε τους συνδέσμους webex και τα email να
φαίνονται απευθείας στην πρώτη σελίδα αλλά μετά από «πάτημα» πάνω στα
τμήματα και στο όνομα του εκπαιδευτικού).
Στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μπορεί να προστεθεί και
κάποια ώρα/ώρες ψυχολογικής υποστήριξης για τους μαθητές αξιοποιώντας τον
ψυχολόγο του σχολείου ή και τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς των
ΚΕΣΥ

Η επικοινωνία μας θα πραγματοποιείται καθημερινά, για όποια/όποιον συνάδελφο
επιθυμεί, στις ώρες και στο «δωμάτιο» Webex που σας έχω στείλει στο email του σχολείου.
Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Γεώργιος Πανσεληνάς

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

