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Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ηράκλειο, 9-11-2020 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/1941  
 
ΠΡΟΣ: 1.  τις Διευθύνσεις και τους/τις  
Εκπαιδευτικούς των Σχολείων της 
Παιδαγωγικής μου Ευθύνης στα Χανιά και στο 
Ρέθυμνο 
2.  τις Διευθύνσεις και τους/τις  Φιλολόγους 
των Σχολείων της Επιστημονικής μου Ευθύνης 
στα Χανιά και στο Ρέθυμνο 
 
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Υποστηρικτικό Υλικό για την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
στα σχολεία Δ.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου. Ενημέρωση για το ταχύρρυθμο 
Επιμορφωτικό Σεμινάριο από το «Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών 

Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α)» του 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. Αρ. Πρωτ. 151977/7-11-2020 με θέμα: «Οδηγίες και πληροφορίες για 
την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»: 
https://drive.google.com/file/d/16r91We4dNIs4PaUhcumqoKB08u3HjJcx/view?usp=sharing 

 
ΦΕΚ 4900/7-11-2020 με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 
υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 
2020-2021» (Β’ 3882)»: 
https://drive.google.com/file/d/1g5lm5D8ojZXAKSy1V-REy4kGfp10EbwG/view?usp=sharing 
 

Εγχειρίδιο Χρήσης Πύλης myschool (Αρ. Πρωτ. 150487/4-11-2020 ): «Λειτουργικότητα 
δήλωσης αναστολών λειτουργίας λόγω covid-19 για σχολικά τμήματα και σχολικές μονάδες».   
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΠΑΙΘ.: 
https://drive.google.com/file/d/1b9BD9QjZ8S4ndedBh6dklMfwz8hvbbxN/view?usp=sharing 

Εγχειρίδιο: 
https://drive.google.com/file/d/1s95rendi0t2zLrxMHLwL-syOMRL0EWzr/view?usp=sharing 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Τηλεκπαίδευση. Είσοδος στην τηλεδιάσκεψη Webex για εκπαιδευτικούς. 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. Χρήσιμα εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης (πλατφόρμες, ψηφιακά 
αποθετήρια, κλπ.): 
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/ 
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Αρχείο power point:   
https://drive.google.com/file/d/1HDew-_hRRVLn0QXtQ4lM_nXGSiG3ZrSg/view?usp=sharing 
 

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=AJlojiEqVx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39TKSsuR
6SH3A7H2DxZLgs4g9G58eCOV3boHrAR42fubshXH_kmX9gmVU&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE
%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6%
CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82 

Δουλεύουμε στην πλατφόρμα Webex με ομάδες μαθητών σε ανεξάρτητα τμήματα 
εργασίας (κλωνοποίηση δωματίου) 

Webex Breakout Sessions / Webex Breakout Rooms - How To and Demo (με ελληνικούς 

υπότιτλους: ρυθμίσεις βίντεο  – αυτόματη μετάφραση – ελληνικά) 

Δείτε εδώ:  https://www.youtube.com/watch?v=KzScm0WhGQQ&t=161s&ab_channel=TheTechCatalyst 

 

Τα Συνεργατικά Έγγραφα (sch+γραφίς) είναι μια νέα υπηρεσία του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου για την online διαχείριση εγγράφων μέσω διαδικτύου με ασφαλή τρόπο. Τα 
συστήματα online διαχείρισης εγγράφων υποστηρίζουν τη διαχείριση και την αποθήκευση 
ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω του διαδικτύου. Είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για την 
Εκπαίδευση, τόσο για τις διευθύνσεις και τα σχολεία, όσο και για τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές, επειδή υποστηρίζουν τη συνεργατικότητα και την ασφαλή διαμοίραση 
πληροφοριών. Ενδεικτικά: 

 Οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν τις εργασίες τους σε φακέλους στο διαδίκτυο και 
να κάνουν εύκολη και γρήγορη αναζήτηση σε αυτές. 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώνουν χρονοδιαγράμματα εργασιών, να τις 
αναθέτουν στους μαθητές τους και κατόπιν να διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών 
τους μέσω του διαδικτύου. Μπορούν επίσης να διαμοιράζουν έγγραφα και ψηφιακό 
υλικό τόσο με τους μαθητές τους όσο και με τους συναδέλφους τους. 

 Τα σχολεία και οι Διευθύνεις, μπορούν να διαμοιράζουν έγγραφα διοικητικής φύσης και 
εγκυκλίους τόσο μεταξύ τους όσο και με τους εκπαιδευτικούς τους. 
Δυνατότητες: 

 Δημιουργία νέων εγγράφων και αρχείων. 
 Επεξεργασία υπαρχόντων εγγράφων σε πραγματικό χρόνο. 
 Κατηγοριοποίηση, οργάνωση και αποθήκευση εγγράφων και αρχείων. 
 Εισαγωγή εγγράφων και αρχείων από εξωτερικές πηγές., καθώς και εξαγωγή τους. 
 Αναζήτηση εγγράφων και αρχείων. 
 Προσθήκη πολυμέσων σε έγγραφα (π.χ. φωτογραφίες, video κλπ.). 
 Αναζήτηση εγγράφων και αρχείων. 
 Δυνατότητα καταχώρησης αρχείου μέσω ειδικής διεπαφής από οποιονδήποτε 

υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
 Οργάνωση και ανάθεση εργασιών με τη χρήση ημερολογίων. 
 Οργάνωση προσωπικών επαφών. 

Δείτε εδώ: 
https://grafis.sch.gr/apps/schtheme/manual/index.php?fbclid=IwAR3oZmFVy77vJSILDBy8R
psCGtFQYIFuv-yOQdcMyIwBLjTuWyq6pY-H0cI 
 

«Η μηχανή αναζήτησης της google» του Νίκου Κακλαμάνου: 
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https://drive.google.com/file/d/1-Ua4o0hImst3Q09I-pi2o-BvyCOhhT_x/view?usp=sharing 
 
«Google Drive – Το οικοσύστημα εφαρμογών» του Νίκου Κακλαμάνου: 
https://www.openbook.gr/google-drive-to-oikosystima-efarmogon/ 
 

Αναλυτικές πληροφορίες / Αιτήσεις (Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 21.00 10/11 - Λήξη 
Υποβολής Αιτήσεων: 16.00 11/10. *Δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης Παρακολούθησης 
έχουν μόνο όσοι/ες υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής): 
 https://www.edivea.org/elschools3.html?fbclid=IwAR0fYCORQVnwmDh39NdVDpG3unQqJerVwIOpg
WWwKSkgQPq_lpgm4MAsH6o 
Εκπαιδευτικό υλικό: https://www.edivea.org/learning-material1.html 

 
 
 
 

 
 

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 
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