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ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο τέλος του σχολικού 
έτους 2020-2021 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ι.Ε.Π. 
Υποστηρικτικό υλικό και προτάσεις. 

 
Αγαπητοί/-ές Συνάδελφοι/-ισσες, 

 

Με την επανέναρξη των μαθημάτων στον φυσικό τους χώρο και τη δια ζώσης 
διδασκαλία, καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των 
μαθητών/-τριών μας, στο πλαίσιο μιας δύσκολης και απαιτητικής σχολικής πραγματικότητας 
που διαμορφώθηκε από την συνεχιζόμενη πανδημία και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας 
του εκπαιδευτικού έργου - τόσο σε παιδαγωγικό, διδακτικό και μαθησιακό όσο και σε 
ψυχοκοινωνικό επίπεδο- από τον Μάρτιο 2020 έως και σήμερα. 

 

1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών  
 Επανασύνδεση των μαθητών/-τριών με το σχολείο και τη λειτουργία του 
 Δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών και 

μαθητών μεταξύ τους 
 

2. Διάγνωση μαθησιακής κατάστασης και διαχείριση ύλης και ενδεχόμενων 
μαθησιακών κενών  
 Διαγνωστική αξιολόγηση των μαθησιακών κενών με τεστ και 

προγραμματισμός της ύλης σύμφωνα με τα αποτελέσματα τους και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τμήματος και του/της κάθε μαθητή/-τριας με 
τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ο κάθε εκπαιδευτικός 
ξεχωριστά είναι ο κύριος συντελεστής της οργάνωσης της διδακτέας ύλης, με 
γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες που εντωμεταξύ έχουν διαμορφωθεί από τις 
έκτακτες συνθήκες του σχολικού έτους και την προετοιμασία των 
μαθητών/-τριών για τη μετάβαση στην επόμενη σχολική βαθμίδα ή τάξη. 

mailto:pekeskritis@sch.gr
mailto:stergianizaneka@gmail.com
http://www.pdekritis.gr/pekes/
https://szaneka.academia.edu/
https://tpe-filologika.blogspot.com/


 Ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα  (Γυμνάσιο, Λύκειο) ή διαγωνίσματα στην 
ενότητα της ημέρας (Γυμνάσιο) για την αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας 
στο Β΄ τετράμηνο. Σε περίπτωση που ήδη έχετε διεξάγει ψηφιακά 
διαγωνίσματα δεν απαιτείται η δια ζώσης επανάληψή τους. Ας σημειωθεί ότι 
στην αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας συνυπολογίζονται και άλλα 
κριτήρια που αφορούν στο βαθμό συμμετοχής του/της μαθητή/-τριας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ως προς την εν γένει παρουσία και συμβολή του 
στις  δράσεις και τις δραστηριότητες της τάξης και στις εξωσχολικές εργασίες 
του μαθήματος. 

3. Διαδικασία ενεργού εμπλοκής των μαθητών/μαθητριών, διάγνωσης 
αφομοίωσης και ανακεφαλαίωσης της ύλης  
 Επιλογή, ως επί το πλείστον, δραστηριοτήτων που επικεντρώνουν και 

ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη 
μαθησιακή διαδικασία. Προτείνεται η επιλογή της ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας ως η πλέον κατάλληλη για την ομαλή επανένταξη του μαθητή/-
τριας στο κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και 
τη σχολική εμπειρία εφαρμογής της, με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η 
συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
μεγαλύτερη, καθώς οι μαθητές έχουν δυνατότητες αυτενέργειας τόσο στη 
δράση όσο και στη σκέψη με αποτέλεσμα να αποκτούν κοινωνικές 
δεξιότητες, δημοκρατικές συμπεριφορές και να αναπτύσσουν συλλογικές 
πρακτικές και στάσεις. Επιπλέον, παρέχει μέσα από τις διαπροσωπικές 
σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ομάδας δυνατότητες για 
συζήτηση, διαφωνία, αντιπαράθεση, λήψη αποφάσεων, προάγοντας με 
αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του μαθητικού λόγου, αλλά και την 
υλοποίηση κοινών στόχων και σκοπών. Προωθούνται οι διαπροσωπικές 
σχέσεις των μελών και διευκολύνεται η κοινωνική ένταξη ατόμων 
διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικών δυνατοτήτων, ώστε να 
αμβλύνονται οι ανταγωνιστικές στάσεις και πρακτικές. Επομένως, 
συμβάλλει στον σχολικό και κοινωνικό γραμματισμό και στην ηθική 
ανάπτυξη, αφού πραγματοποιούνται σημαντικές μαθησιακές 
αληλλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών και εν τέλει προωθεί 
μελλοντικά μια νέα φιλοσοφία κοινωνικής οργάνωσης. 

 Επιλογή δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διάγνωση της μαθησιακής 
κατάστασης, δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών 
καθώς και της ύπαρξης ενδεχόμενων μαθησιακών κενών.  

 Επιλογή ανακεφαλαιωτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση σε 
κεντρικά σημεία της ύλης τα οποία αναδεικνύονται από τις οδηγίες που 
δόθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς (αναφορικά με τα μαθήματα στα 
οποία πραγματοποιήθηκε καταγραφή της ύλης τα κεντρικά σημεία εστίασης 
της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων εξειδικεύονται σε 
Παραρτήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την ειδικότητα ΠΕ02. Δείτε εδώ: 
https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof/48415-16-04-21-
odigies-anaforika-me-ton-programmatismo-tis-ekpaideftikis-leitourgias-
kai-ti-diaxeirisi-tis-ylis-diarkoysis-tis-pandimias-covid-19). 

 Δεδομένου ότι δεν θα διεξαχθούν στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, η πίεση που ασκείται συνήθως 
στους εκπαιδευτικούς στο τέλος κάθε σχολικού έτους από τα «φορτωμένα» 
με ύλη σχολικά εγχειρίδια, προκειμένου αυτός να αντεπεξέλθει στην 
ποσότητα της διδακτέας ύλης, δεν υφίσταται φέτος. Ως εκ τούτου, ο 
εκπαιδευτικός, απελευθερωμένος πλέον από το άγχος της επίδοσης των 
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μαθητών/-τριών του στις  τελικές γραπτές εξετάσεις -μιας μονόπλευρης 
δηλαδή εξέτασης-  δύναται να προγραμματίσει το έργο του με όρους 
πρωτοτυπίας και δημιουργικότητας προς την κατεύθυνση της ανανέωσης 
της παιδαγωγικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών. 

Ιδιαίτερα, η διαδικασία της διάγνωσης υπόκειται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού 
ο/η οποίος/οποία μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία της τάξης του/της και 
τις ανάγκες των μαθητών/-τριών, να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων και 
εργαλείων εκείνα που θεωρεί τα καταλληλότερα για τον σκοπό αυτό (π.χ. προφορικές 
ή γραπτές ερωτήσεις, διάλογο, ομαδικές εργασίες, ολιγόλεπτο διαγνωστικό κριτήριο 
(τεστ), ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις, δραστηριότητες από τα εμπλουτισμένα σχολικά 
εγχειρίδια κ.ά.). Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί τόσο κατά τη διαγνωστική όσο 
και κατά την ανακεφαλαιωτική διαδικασία για τους/τις μαθητές/-τριες που το 
επόμενο σχολικό έτος θα μεταβούν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στην τάξη 
ολοκλήρωσης των εγκύκλιων σπουδών τους, ώστε να προετοιμαστούν για τις 
διαδικασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά το επόμενο διδακτικό έτος. 

 

1. Webinar 2: Ψυχική ανθεκτικότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα - Χ. Πετράκη / Κ. 
Ανδρουλάκη. Εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=XvGNVngHh1o&ab_channel=%CE%A0%CE%95
%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82 

2. Ε. Παρασκάκης - Α. Παπαδάκης: Ανάσες ζωής - Αποστάσεις αγάπης για ένα ασφαλές 
σχολικό περιβάλλον. Εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=JatV6k1Lw2I&ab_channel=%CE%A0%CE%95%
CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82 

3. Δ. Καραγιάννης: Υπερασπίζοντας το δώρο της ζωής σε συνθήκες επιβίωσης: Η ψυχική 
ανθεκτικότητα. Εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=nkvIkytFp74&ab_channel=%CE%A0%CE%95%C
E%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82 

4. Δράση: Καραντίνα - κρίση Απειλή ή ευκαιρία - Μαρία Ψυχουντάκη, Ψυχολόγος - 
Αθλητική Ψυχολόγος. Εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=47_78CwL4_o&t=770s&ab_channel=%CE%A0%
CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%C
F%82 

5. Η αναπτυξιακή περίοδος της εφηβείας: προκλήσεις και ευκαιρίες, Αικατερίνη 
Μπιτζαράκη- Παιδοψυχίατρος. Εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=TX1IvitOpt4&t=72s&ab_channel=%CE%A0%CE
%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF
%82 
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6. Η συμβολή της Οικογένειας και του Σχολείου στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 
και τη σχολική επιτυχία. Εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=8RWmUd_UvZo&t=62s&ab_channel=%CE%A0%
CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%C
F%82 

7. Έφη Μπουκουβάλα: "Το άγχος των εξετάσεων και η διαχείρισή του". Εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
C4an_3lAP0&t=373s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE
%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82 

8. Διαδικτυακός εκφοβισμός: στον απέραντο κόσμο του διαδικτύου. Εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=7uQSC0DJoYI&ab_channel=%CE%A0%CE%95%
CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82 

 Ιστοσελίδα για ενημερωτικό υλικό: https://isecurenet.sch.gr/portal/ 
9. Κακοποίηση-παραμέληση μαθητή/μαθήτριας. Διαχείριση ενδείξεων - Πρωτόκολλο 

ενεργειών - Ο ρόλος του σχολείου. Εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=hAjICtLhjVU&t=3s&ab_channel=%CE%A0%CE%
95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%8
2 

10. Φ.  & Μ. Φουσταλιεράκη, Ψυχολόγος. Πως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
προλαμβάνει την κακοποίηση; Εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=wnrVJS-
VQwQ&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81
%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82 
 

Για μελλοντικές δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης μπορείτε να ελέγχετε το ηλεκτρονικό 
μας ημερολόγιο με όλες τις συλλογικές δράσεις. Εδώ: https://pekes.pdekritis.gr/ 
 
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Εδώ: http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-
27-17-58-58 
 

Δελτίο τύπου της ΠΔΕ Κρήτης 

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης, για άλλη μια χρονιά, σε συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. 
Ηρακλείου, το Κ.Ε.Σ.Υ.  Ρεθύμνου, το Κ.Ε.Σ.Υ.  Λασιθίου και το Κ.Ε.Σ.Υ.  Χανίων, ενημερώνει ότι 
οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων και των οικογενειών τους 
είναι :  

 Κ.Ε.Σ.Υ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τηλ. 2810 - 215022 (Τρίτη - Πέμπτη 12:00-15:00)  
Κ.Ε.Σ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ τηλ. 28310 - 35185 (Δευτέρα - Τετάρτη 13:00-16:00)  
Κ.Ε.Σ.Υ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ τηλ. 28410 - 82480 ( Τρίτη 14:00-19:00)  
Κ.Ε.Σ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ τηλ. 28210 - 50492 (Παρασκευή 11:00-13:00)  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: 
1. ΕΞΕ - 44311 - 2021 - Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της 
πανδημίας (Covid- - Έκδοση 1) 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
COVID-19 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΠΕ02_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ  
4. Εσπερίδα για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων του ΚΕ.ΣΥ. 

Ρεθύμνου 
5. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RWmUd_UvZo&t=62s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=8RWmUd_UvZo&t=62s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=8RWmUd_UvZo&t=62s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=-C4an_3lAP0&t=373s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=-C4an_3lAP0&t=373s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=-C4an_3lAP0&t=373s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=7uQSC0DJoYI&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=7uQSC0DJoYI&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://isecurenet.sch.gr/portal/
https://www.youtube.com/watch?v=hAjICtLhjVU&t=3s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=hAjICtLhjVU&t=3s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=hAjICtLhjVU&t=3s&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=wnrVJS-VQwQ&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=wnrVJS-VQwQ&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=wnrVJS-VQwQ&ab_channel=%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://pekes.pdekritis.gr/
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-27-17-58-58
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-27-17-58-58


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΘΕΡΜΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 
 

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 

 

 


