Ηράκλειο, 16/11/2020
Αρ. Πρωτ.: Φ2/1998

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση: Ρολέν 4 - Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Μπαγιάτη Ειρήνη
Τηλ. : 2810 246860
Fax: 2810222076
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr
Ε-mail προσωπ. : ebagiati@gmail.com

Προς:
Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες & τους
Προϊσταμένους /ες των Δημοτικών
Σχολείων 8ης Ενότητας Ηρακλείου
Κοιν.:
1)
κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.
και Δ.Ε. Κρήτης
2)
κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης
Ηρακλείου

Θέμα: «Πρόσκληση σε τηλε-Διάσκεψη Εργασίας των Διευθυντών/ντριών και
Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων της 8ης Ενότητας Ηρακλείου με θέμα:
«Θεσμικό πλαίσιο και προτάσεις για την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση
λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Π/θμιας Εκπ/σης σε
συνθήκη πανδημίας»
Προσκαλούμε τους Διευθυντές/-τριες και Προϊστάμενους/-ες των σχολικών
μονάδων επιστημονικής/παιδαγωγικής ευθύνης της Σ.Ε.Ε. Μπαγιάτη Ειρήνης,
κλάδου ΠΕ70 (8ης Ενότητας Ηρακλείου) σε τηλε-Διάσκεψη Εργασίας με θέμα:
«Θεσμικό πλαίσιο και προτάσεις για την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση
λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Π/θμιας Εκπ/σης σε
συνθήκη πανδημίας». Η τηλε-Διάσκεψη Εργασίας των στελεχών της 8ης Ενότητας
Ηρακλείου έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ολομέλειας του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (Πράξη 19/12-10-2020) για τον ετήσιο προγραμματισμό του και του
συλλογικού προγραμματισμού του μηνός Νοεμβρίου 2020.
Η τηλε-Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16/11/2020 και ώρα 13.00.
Μεταξύ των θεμάτων που θα αναλυθούν είναι:

I.

Τι ισχύει ως τώρα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Δημοτική
Εκπαίδευση (ΦΕΚ και εγκύκλιοι)

II.

Το ΦΕΚ 5044/Β/14-11-20 όπου δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της
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)
III.

Οργάνωση Ε.Ω.Π. - Προτάσεις

IV.

Προτάσεις για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης από την ομάδα υποστήριξης της κάθε σχολικής μονάδας και
το διδακτικό της προσωπικό

V.

Κύκλοι επιμόρφωσης (https://pekes.pdekritis.gr/epimorfosi/) από το
ΠΕΚΕΣ Κρήτης για την υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού των
σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης κατά την υλοποίηση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στη σύγχρονη επικοινωνία μας θα αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα Cisco Webex
Meetings και το σύνδεσμο (link) https://minedu-primary.webex.com/meet/eimpag.
Καλό είναι να μπαίνετε (Join Meeting) στην ηλεκτρονική αίθουσα συνδιάσκεψης 10
λεπτά πριν την έναρξη της ενημερωτικής συνάντησης, ώστε να αντιμετωπίσουμε
έγκαιρα τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Συστήνουμε να δώσετε ένα όνομα με το οποίο
θα είστε αναγνωρίσιμοι μέσα στην αίθουσα.

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

