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Αρθ. Πρωτ: Φ2/1590 
 
ΠΡΟΣ: 1. τους/τις Διευθυντές/-τριες και τους/τις 
εκπαιδευτικούς των Σχολείων της παιδαγωγικής 
μου ευθύνης στο Ν. Χανίων και Ν. Ρεθύμνου 
           2. τις Διευθύνσεις και τους/τις  Φιλολόγους 
των Σχολείων της Επιστημονικής μου Ευθύνης στο 
Ν. Χανίων και Ν. Ρεθύμνου 
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Χρήσιμες πληροφορίες και σύνδεσμοι για την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 

για τα σχολεία της παιδαγωγικής ευθύνης και για τους/τις φιλολόγους των σχολείων της 

επιστημονικής ευθύνης της  ΣΕΕ Σ. Ζανέκα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο 

 

Στον καιρό της πανδημίας, στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας καλούνται να διαδραματίσουν ένα ρόλο που δεν έχει άμεση σχέση με τη 

φύση του έργου τους.  Καλούνται να εξασφαλίσουν, κατά το δυνατόν, τις κατάλληλες υγειονομικές  

συνθήκες στον σχολικό χώρο, με στόχο την πρόληψη μετάδοσης και εξάπλωσης του covid-19, και 

εντέλει την ασφάλεια τη δικιά τους, των μαθητών/τριών τους και των οικογενειών τους. Γι’ αυτό το 

λόγο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται σε σχέση με τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, 

διότι είναι ανάγκη να ανταποκριθεί στις ραγδαίες αλλαγές  -κοινωνικές, τεχνολογικές, 

επιστημονικές- που σημειώνονται και επηρεάζουν το έργο του.  

Ακολουθούν χρήσιμοι σύνδεσμοι με ΦΕΚ, εγκυκλίους, ιστοσελίδες, οδηγούς, επιμορφωτικά 

προγράμματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ι.Ε.Π για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021. 

 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021 
 

1. Οδηγίες υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.): Οδηγίες για 

εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, σχετικοί σύνδεσμοι, 

υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και άλλες ενέργειες και δράσεις του 

υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού. Δείτε 

εδώ: https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/ 

 

2. Άδειες (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 117396/Ε3/08-09-2020): Ενημέρωση για άδειες 

εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Δείτε εδώ: 

https://drive.google.com/file/d/1087AWzcdpWbOSCT8l7J1NIiKBeVvgrds/view?usp=shari

ng 

 

3. Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών 
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εργαστηρίων, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους (ΦΕΚ 3780/08-09-2020). 

Θέματα που ρυθμίζονται από το ΦΕΚ: 
 

 Άρθρο 1. Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 Άρθρο 2. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας 

 Άρθρο 3. Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, 

μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές 

 Άρθρο 5. Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης – κυρώσεις 

 Άρθρο 6. Γενικά μέτρα προστασίας 

 Άρθρο 7. Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων 

 Άρθρο 8. Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών 

 Άρθρο 9. Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτικών 

Δείτε εδώ:  https://drive.google.com/file/d/1r_H-W35RfKL1w5mSyDonqUv-

mo1TFHMa/view?usp=sharing 

 

4. 25 απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής 

χρονιάς από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Δείτε εδώ: https://www.minedu.gov.gr/rss/46125-25-apantiseis-se-kairia-erotimata-gia-tin-

enarksi-tis-neas-sxolikis-kai-akadimaikis-xronias-2 

 

 Ερώτηση 16. Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που θα έχουν ειδικό λόγο 

απουσίας; Πώς θα καλυφθεί τυχόν αναπλήρωση;  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει μεριμνήσει ώστε να εξασφαλίσει 

επιπλέον πιστώσεις για την κάλυψη όσων κενών προκύψουν από την απουσία 

εκπαιδευτικών επειδή αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως 

αυτές θα οριστούν στις σχετικές πράξεις του Υπ. Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί που θα 

απουσιάσουν θα αξιοποιούνται για ανάγκες τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές 

που επίσης θα απουσιάζουν (επειδή ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου). 

Στην περίπτωση που χρειαστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί για τη διαμόρφωση 

«διαδικτυακών τμημάτων», το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει επιπλέον προσλήψεις για 

τη διενέργεια αποκλειστικά εξ αποστάσεως μαθημάτων. 

 

5. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2020-2021. Δείτε 

εδώ:  

https://drive.google.com/file/d/1jCGa_9HtyzyadZO9MU3w4iUTMsKP0ep8/view?usp=shar

ing 

 

 Επισήμανση: Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

(εγκύκλιος 112948/Δ2/01-09-200): Γενική οδηγία για τη διδασκαλία των 

μαθημάτων: Σχετικά με τη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα 

μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ  ́τάξης Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου σάς γνωρίζουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να 

ακολουθεί τη σειρά των Κεφαλαίων/Ενοτήτων που ορίζει η εξεταστέα ύλη, ώστε να 

υπάρχει ομοιομορφία στην πρόοδο της διδακτέας / εξεταστέας ύλης στις σχολικές 

μονάδες. Δείτε εδώ: 

https://drive.google.com/file/d/1wlx1dseto5QytWEE07u4SkETNsmJfpz1/view?usp

=sharing 
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6. ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ: Οδηγίες του Ι.Ε.Π. 

για την αναπλήρωση της μη διδαχθείσας ύλης σχολικού έτους 2019-2020 στην αρχαία 

ελληνική γλώσσα, τη νεοελληνική γλώσσα και την ιστορία. 

Δείτε εδώ:  

https://drive.google.com/file/d/16m5FjLn2cjT-

SslVWN1UDLIYUmQJQRVK/view?usp=sharing 

 

Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ι.Ε.Π-Α.Ε.Ι. 

Στο κατώφλι της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης μέσω της Πληροφορικής, ο 

εκπαιδευτικός επιμορφώνεται, αυτομορφώνεται και επεξεργάζεται συνεχώς αυτές τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που διαθέτει και τις επικαιροποιεί, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχείς και 

επιταχυνόμενες κοινωνικές και παιδαγωγικές αλλαγές. Σήμερα γίνεται όλο και περισσότερο 

αποδεκτό ότι μέσα στο συγκείμενο του σχολείου οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν τις συμπεριφορές 

και στάσεις τους σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση, προκειμένου να ανταποκριθούν 

καλύτερα στους νέους σύνθετους και απαιτητικούς ρόλους τους οποίους καλούνται να επιτελέσουν. 

Το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού προσιδιάζει σε έναν εκπαιδευτικό ευέλικτο και ικανό να 

σταθμίζει τις ανάγκες του και προϋποθέτει δεξιότητες στοχασμού, διερεύνησης και ετοιμότητα για 

συμμετοχή σε διαδικασίες δια βίου μάθησης. 

 

1. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως. Δείτε εδώ: 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/1067-odigos-gia-ton-ekpaideftiko-sxediasmo-mathimaton-

eks-apostaseos 

 

2. ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (MOOC) ΕΑΠ: «Μεθοδολογία της σχολικής 

εκπαίδευσης από απόσταση». Δείτε εδώ: http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/148-

anoikto-diadiktyako-mathima-mooc-eap. Το μάθημα φιλοξενείται στην πλατφόρμα 

Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Learn του ΕΑΠ που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: 

 

https://learn.eap.gr/ 

 

3. ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (MOOC) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: «Εξ 

αποστάσεως σχολική εκπαίδευση». Δείτε εδώ: 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/147-anoikto-diadiktyako-mathima-mooc. Το 

πρόγραμμα φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων elearn του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: 

https://elearn.aegean.gr/ 

 

Γ. ΕΥΧΕΣ 

Εύχομαι καλή επιτυχία στον συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων στον σχολικό χώρο 

είτε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στην τάξη είτε εξ αποστάσεως, ώστε να προστατευτεί η ατομική 

και δημόσια υγεία και ,επίσης, να αποφευχθούν κάθε είδους προσκόμματα στην ομαλή εξέλιξη του 

παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου λόγω της έκτακτης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. 

 

Καλή σχολική χρονιά με έμπνευση και φαντασία, 
υγεία και δημιουργία,  
ασφάλεια και αντοχή,  

μέριμνα για όλους/ες απ’ όλους/ες! 
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Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 
Με τιμή 

                                                                
ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 

 

 


