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Προς: Σχολικές Μονάδες Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου
Κοιν.: Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Δνση Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου
Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

ΘΕΜΑ: «Εξ’ αποστάσεως υποστήριξη των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών και των γονέων τους»
Λαμβάνοντας υπόψη Κοινή Υπουργική Απόφαση, 155689/ΓΔ4 - ΦΕΚ 5044/Β/14-11-2020,
με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 κοινής απόφασης της
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β' 3882)», την υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020
- (ΦΕΚ Β' 4899/06-11-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30
Νοεμβρίου 2020» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71608/9.11.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.72687/12.11.2020, Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14.11.2020 και
Δ1α/Γ.Π.οικ.73325/16.11.2020., την με αρ. πρωτ.: 159484/ΓΔ4, 20 /11/2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ
με θέμα «Οδηγίες λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»,
γνωστοποιούμε ότι υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του ΚΕΣΥ,
τηλεφωνικά ή και με ηλεκτρονικά μέσα, για συμβουλευτική και υποστήριξη των σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των γονέων και μαθητών,
που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε αιτούνται την παραπάνω υπηρεσία πρώτη φορά.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω το ΚΕΣΥ Λασιθίου ήδη έχει δημιουργήσει φόρμα στο Google forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuYHyyauhiv2_64W20gjOxsyENgSHZcuhhzf61apTH
T5HtXw/viewform
και είναι αναρτημένη στο ιστολόγιό του
http://kday.las.sch.gr
στην οποία μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τα παιδιά και οι γονείς/κηδεμόνες, που
επιθυμούν να υποστηριχθούν.
O παραπάνω σύνδεσμος μπορεί να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τα σχολεία
στις οικογένειες. Επίσης μπορεί να βρίσκεται αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του Σχολείου
(εφόσον υπάρχει).
Η προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Λασιθίου
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