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Προς
1. κ. Γιγουρτάκη Μαρία
2. Δ/νση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων
3. Δ/νση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων

ΘΕΜΑ: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ, των σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και συμβουλευτική υποστήριξη των
μαθητών και των γονέων τους από το ΚΕΣΥ Χανίων»
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 155689/ΓΔ4 - ΦΕΚ 5044/Β/14-11-2020 Υπουργική
Απόφαση, 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»:
Το ΚΕ.Σ.Υ. Χανίων μετά από συνεδριάσεις τόσο του Συλλόγου προσωπικού στις
25-11-2020 όσο και ομάδας προσωπικού του ΚΕ.Σ.Υ. Χανίων με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Χανίων στις 27-11-2020, σχετικά με την εξ αποστάσεως υποστήριξη των
ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ, των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και τη

συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών και των γονέων τους από το ΚΕΣΥ
Χανίων, κατέληξε σε κάποιες προτάσεις για πρακτικές υποστήριξης.
Αναφορικά με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ.:
● Να δημιουργήσουν e-mail μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να
αποστείλουν ενημερωτικό υλικό στους γονείς.
● Χρησιμοποίηση της πλατφόρμας webex ,είτε δημιουργώντας δική τους τάξη
είτε μπαίνοντας στο μάθημα εκπαιδευτικών και μαζί να συζητούν με τους
μαθητές ή να κάνουν μικρές δραστηριότητες (συμμετοχή ως
προσκεκλημένοι).
● Πραγματοποίηση προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας με μαθητές και
γονείς που έχουν ενταχθεί στην ΕΔΕΑΥ. Προτάθηκε η μετάβαση στα σχολεία
ΕΔΕΑΥ ή στο σχολείο ΣΔΕΥ, προκειμένου να πραγματοποιούν από εκεί τις
τηλεφωνικές τους επικοινωνίες.
● Πραγματοποίηση τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους διευθυντές των σχολείων
που υποστηρίζουν με στόχο την ανατροφοδότηση και την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών.
● Καταγραφή των ημερήσιων δραστηριοτήτων των ΕΔΕΑΥ και αποστολή με
email στους διευθυντές των σχολείων.
● Διοργάνωση τηλε-ημερίδων απευθυνόμενοι σε γονείς ή εκπαιδευτικούς.
● Αξιοποίηση του ενημερωτικού υλικού της ιστοσελίδας του ΚΕΣΥ Χανίων.
● Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του ΠΕΚΕΣ Κρήτης με θεματική την εξ’
αποστάσεως υποστήριξη.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή όλων των παραπάνω
πρακτικών και κάθε ΕΔΕΑΥ προσαρμόζει την υποστήριξη με βάση το δικό της
πλαίσιο αναγκών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η χρήση προσωπικών τηλεφώνων
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία με γονείς και μαθητές/τριες,
σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να αποφεύγεται.
Προτείνεται κάθε επικοινωνία να πραγματοποιείται μέσω του Π.Σ.Δ και των
τηλεφώνων των σχολικών μονάδων.
Τέλος, την υποστήριξη των σχολικών μονάδων του Ν. Χανίων που δεν
υποστηρίζονται από ΕΔΕΑΥ την αναλαμβάνει το ΚΕΣΥ Χανίων σύμφωνα με τις
παραπάνω οριζόμενες πρακτικές. Οι γονείς των μαθητών/τριών μπορούν να
απευθύνονται απ’ ευθείας στο ΚΕΣΥ Χανίων τηλεφωνικά (από 9.00π.μ. ως
13.00μ.μ.) ή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην παραπάνω ηλεκτρονική
διεύθυνση.
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Προϊσταμένη

Γιαννοπούλου
Νικολίτσα

