
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ) 

 
Ν.  ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ, ΣΕΕ ΠΕ70, 3ης Ενότητας  
Μ. ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ, ΣΕΕ ΠΕ70, 4ης Ενότητας 

Ε. ΒΙΔΑΚΗ, ΣΕΕ ΠΕ70, 5ης Ενότητας 
 

Ταχ. Δ/νση        : Ρολέν 4 
Ταχ. Κώδικας    : 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πληροφορίες   :    Γραμματεία, ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Τηλ.                      : 2810246400, 2810246870, 
                                2810246860 
E-mail                   : pekeskritis@sch.gr 

                             nikaratasos@gmail.com  

                                       mkadianaki1@gmail.com  

                                      evidaki8@gmail.com  

 

 

Ηράκλειο, 03-04-2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ2 / 851 

 
 
Προς:  
1. Διευθυντές/ ντριες &  Προϊσταμένους/νες 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  
Εκπαίδευσης Ρεθύμνου Επιστ. & Παιδ. 
Ευθύνης των ΣΕΕ ΠΕ70   3ης,4ης, 5ης Ενότητας 
 
 
 

Κοιν.: 
1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ρεθύμνου 
3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Θέμα: «Πρόγραμμα  εξ αποστάσεως υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων  

της 3ης,  4ης,5ης  Ενότητας Ρεθύμνου από 06/04/2020 έως 08/04/2020, στην παιδαγωγική αξιοποίηση 

της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Δημοτικό»  

 
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». 

Αρ. Πρωτ. 40209/Δ1/24-03-2020, με θέμα «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας (για Δημοτικά)». 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι   

μετά τις  εξ αποστάσεως σύγχρονες συναντήσεις εργασίας Διευθυντριών-Δ/ντών, Προϊσταμένων & 

εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της 3ης, 4ης, & 5ης Εν. Ρεθύμνου, που διοργανώσαμε οι ΣΕΕ ΠΕ70 

της 3ης, 4ης, & 5ης Ενότητας Ρεθύμνου με τη βοήθεια της πλατφόρμας WEBEX και  οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν: 

 για τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες της 4ης Ενότητας Ρεθύμνου, με τη ΣΕΕ κ. Μ. 

Καδιανάκη στις 27-3-2020, από 16:00-18:00 

 για τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες της 3ης & 5ης Ενότητας Ρεθύμνου  με τους  

ΣΕΕ κ. Ν. Καρατάσο και Ε. Βιδάκη αντίστοιχα  στις 27-3-2020, από 17:00-19:00 και 19:00-21:00 

 και για όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70. όλων των τάξεων  στις 30/3/2020,31/30/2020 

και 01/04/2020 με θέμα την παιδαγωγική αξιοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, 
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σας ενημερώνουμε ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, στο πλαίσιο των 

καθηκόντων μας, σε συνεργασία με τους Δ/ντές των Σχολικών μονάδων των περιοχών ευθύνης μας,  

συνεχίζουμε την ενημέρωση – υποστήριξη των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, για την υλοποίηση της 

εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης  (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 40209/Δ1/24.03.2020 του ΥΠΑΙΘ) 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 12:00- 14.00μ.μ. με εξ’ αποστάσεως ενημερωτικές συναντήσεις.  

 

Η εξ’ αποστάσεως υποστήριξη των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70  των σχολικών μονάδων της 3ης, 4ης,5ης  

Ενότητας Ρεθύμνου, αρμοδιότητας των  ΣΕΕ ΠΕ70, Καδιανάκη Μαρίας, Καρατάσου Νικόλαου και 

Βιδάκη Ειρήνης αντίστοιχα, θα γίνει, μόνο για τους εκπ/κούς των τάξεων  που προσκαλούνται 

κάθε φορά, σύμφωνα με το πρόγραμμα  που ακολουθεί, 

 

1) ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο 

https://csynnef.my.webex.com/meet/csynnef 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ακολουθούν  

 

Πρόγραμμα Επιμορφώσεων από Απόσταση  
 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70  των σχ. μονάδων 

 της 3ης, 4ης,5ης  Ενότητας Ρεθύμνου 
Διοργάνωση:   Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70,  Ενοτήτων  ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 

3ης ενότ. Νικόλαος Καρατάσος, 4ης ενότ. Μαρία Καδιανάκη, 5ης ενότ. Ειρήνη Βιδάκη  

 
Εισηγητής-Επιμορφωτής: Χρήστος Συννεφάκης εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70,  Med,  Υπ. Διδ., 

Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Κατωχωρίου Χανίων  

«Παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης» 

 

από Δευτέρα  06/04/2020    -  Τετάρτη  08/04/2020  

 

ΗΜΕΡΑ  Εκπαιδευτικοί ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 06 Απριλίου 
2020  

εκπ/κοί Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων  κλ. ΠΕ70 
Δ. Σχ. 3ης, 4ης, 5ης Ενότητας Ρεθύμνου  

12:00 –14:00 

ΤΡΙΤΗ  07 Απριλίου 
2020  

εκπ/κοί Γ΄, Δ΄ τάξεων  κλ. ΠΕ70 
Δ. Σχ. 3ης, 4ης, 5ης Ενότητας Ρεθύμνου  

12:00 –14:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 08   Απριλίου 
2020 

εκπ/κοί Α΄, Β΄ τάξεων  κλ. ΠΕ70 
Δ. Σχ. 3ης, 4ης, 5ης Ενότητας Ρεθύμνου  

12:00 –14:00 

 

Παρακαλούνται οι διευθυντές και Προϊστάμενοι των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπ/κούς 

ΠΕ70 των σχολείων τους, αποστέλλοντας  (με επιβεβαίωση λήψης) στα e-mail των εκπαιδευτικών 

το παρόν έγγραφο. 

 

 

  

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70  

Νικόλαος Καρατάσος 3ης ενότητας  
Μαρία Καδιανάκη 4ης ενότητας  

Ειρήνη Βιδάκη 5ης ενότητας  

https://csynnef.my.webex.com/meet/csynnef


 

 

 
Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Webex 

 

A. Απαραίτητος εξοπλισμός 
 
Η/Υ ή laptop (με ηχεία, μικρόφωνο και προαιρετικά κάμερα) ή smartphone. Η κάμερα δεν είναι υποχρεωτική, 
επειδή συνήθως την κλείνουμε λόγω επιβάρυνσης του δικτύου. 
 

B. Διαδικασία σύνδεσης 
 
Τρόπος σύνδεσης (Η/Υ ή laptop ή smartphone): 
 
1. Μεταβείτε στη διεύθυνση: [η διεύθυνση που παραλάβατε στο mail σας]  
2. Θα ερωτηθείτε πώς θέλετε να συνδεθείτε. Σε Η/Υ μπορείτε να επιλέξετε «join from your browser» ή να 

εγκαταστήσετε την εφαρμογή (συστήνεται). Σε κινητά smartphone (λογισμικό Android) θα σας ζητηθεί να 
εγκαταστήσετε την εφαρμογή Webex, το οποίο πρέπει να κάνετε.  

3. Μόλις συνδεθείτε, θα ανοίξει ένα παράθυρο υποδοχής. Δηλώστε όνομα-επίθετο, ώστε να σας αναγνωρίζουν 
οι συμμετέχοντες, το email σας και εάν ζητηθεί τον κωδικό της τηλεδιάσκεψης: [κωδικός που παραλάβατε] 
Πατήστε το πράσινο κουμπί: Join meeting  

4. Την πρώτη φορά ενδέχεται να ανοίξουν διαδοχικά τα παράθυρα: α) για να επιλέξετε αν θα συνδεθείτε με Η/Υ 
ή τηλέφωνο, όπου θα επιλέξετε με Η/Υ, β) για να κάνετε δοκιμή στο μικρόφωνο και στα ηχεία σας, γ) για την 
πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνό σας, όπου θα πατήσετε «αποδοχή».  

5. Στο τέλος, θα οδηγηθείτε στο παράθυρο αναμονής της τηλεδιάσκεψης και θα περιμένετε. 
Μόλις ο συντονιστής ξεκινήσει τη συνάντηση, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:  

 
Μενού εφαρμογής  
 
Χώρος προβολής 
υλικού και 
συμμετεχόντων  
 
Βασικά κουμπιά:  
 Μικρόφωνο

 Κάμερα

 Διαμοιρασμός
υλικού 

 Συμμετέχοντες
 Μηνύματα (chat)
 Περισσότερα

 Κλείσιμο

 
 
 
 
 
 
 

GS 

 
Συμμετέχοντες 
 
 
 
 

 
Περιοχή εμφάνισης 
μηνυμάτων (chat) 
 
 
Εδώ γράφουμε 
μηνύματα (προς 
όλους ή εκείνον 
που θα επιλέξουμε) 

 
6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έχουμε κλειστά μικρόφωνο και κάμερα, για εξοικονόμηση πόρων (τα σχετικά κουμπιά έχουν 

κόκκινο χρώμα). Για να ζητήσετε τον λόγο πατήστε το χεράκι που εμφανίζεται δίπλα στο όνομά σας. Όταν ο 
συντονιστής σας δώσει τον λόγο, ανοίγετε το μικρόφωνό σας. Παρομοίως, αποφεύγουμε τα άσκοπα 
μηνύματα. 

 
*  *  * 

 


