
Θέμα: Ενημέρωση εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας για την εξ αποστάσεως (σύγχρονη και 

ασύγχρονη) εκπαίδευση. 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Αρχικά, εύχομαι να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας. Η νέα παραγματικότητα που όλοι 

βιώνουμε ανέτρεψε βίαια την κανονικότητά μας και επιπρόσθετα, καθιστά το ρόλο μας ως 

εκπαιδευτικών ιδιαίτερα σημαντικό αλλά και πολύπλοκο, καθώς καλούμαστε, εκτός από την 

οικογένεια και τους δικούς μας ανθρώπους, να στηρίξουμε τους μαθητές μας και τους 

συναδέλφους μας. 

Στο δύσκολο αυτό έργο που έχουμε μπροστά σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι στη 

διάθεσή σας, προκειμένου να στηρίξουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) των μαθητών, 

γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η δια ζώσης διδασκαλία/μάθηση και η επαφή με τα παιδιά στην 

τάξη δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Θα πρέπει να σκεφθούμε επίσης, ότι αυτή τη 

στιγμή, οι μαθητές σάς χρειάζονται περισσότερο από ποτέ, προέχει η επικοινωνία μαζί τους και 

η στήριξή τους με εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει αρχικά επαναληπτικό ή εμπεδωτικό 

χαρακτήρα. 

Τα εργαλεία λοιπόν που μας προσφέρονται είναι: 

 Οι δύο πλατφόρμες, η e class (η Τάξη) και η e me  για την ασύγχρονη εκπαίδευση 

 Η πλατφόρμα της webex για τη σύγχρονη. 

 

Κατανοώ απόλυτα τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες σας, καθώς και τις δυσκολίες σας, 

τεχνολογικές, ψηφιακές ή και παιδαγωγικές, που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε, αφού καλείστε 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αξιοποιήσετε ψηφιακά εργαλεία στα οποία δεν είχατε 

προηγούμενη εξοικείωση, αλλά και να μετατρέψετε το εκπαιδευτικό σας υλικό ώστε να είναι 

κατάλληλο για εξΑΕ.  

Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό υλικό στην εξΑΕ έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η εκπόνησή 

του απαιτεί μεγάλη προετοιμασία, εμπειρία και προσήλωση στο αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένο, σαφές και επεξηγηματικό. Επίσης, να προσελκύει το ενδιαφέρον 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

  
 
 

Ιωάννινα, 9 Απριλίου 2020 
Αρ. Πρωτ. 496 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

Νάτση Χάιδω 
Σ.Ε.Ε. ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας 
Ηπείρου, Θεσσαλίας & Ιονίων Νήσων  

Δ/νση: Φ. Εταιρείας 15Α& Λ. Ακρίτα                                                                          
               Ιωάννινα - 45444 
Τηλ.: 26510 73463 – 39752 
Fax: 26510 64862 
e-mail: haidonatsi@gmail.com 
             pekes@ipeir.pde.sch.gr 

  

ΠΡΟΣ 

- Εκπαιδευτικούς ΠΕ05-Γαλλικής 
Γλώσσας των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. των 
Π.Δ.Ε. Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων 
Νήσων. 

(Έδρες τους δια των Δ/νσεων Εκπ/σης) 
 
Κοιν. 
- ΠΔΕ Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων 
Νήσων 
- ΠΕ.Κ.Ε.Σ Θεσσαλίας, 1ο & 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
Ιονίων Νήσων 



2 
 

των μαθητών, να τους δίνει ευκαιρίες συμμετοχής, να  τους ανατροφοδοτεί, να συμβάλλει στην 

αυτοαξιολόγηση τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά στα προγραμματισμένα 

σεμινάρια. 

Ήδη με πολλούς συναδέλφους έχουμε επικοινωνήσει και συνεργαστεί σε διάφορα και 

διαφορετικά θέματα, όπως να δημιουργήσουν την ηλεκτρονική τους τάξη, να αξιοποιήσουν τα 

εργαλεία της πλατφόρμας e class ή e me  ή/και να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό 

για χρήση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) σύγχρονη ή/και ασύγχρονη. 

 

Γνωρίζω ότι  οι περισσότεροι έχετε δημιουργήσει τις ηλεκτρονικές σας τάξεις σε μία από τις δύο 

προτεινόμενες πλατφόρμες. Ωστόσο, αν υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση 

συγκεκριμένων εργαλείων μπορείτε να αναζητήσετε λύσεις στον πίνακα ανακοινώσεων 

(https://el.padlet.com/chaidonatsi/24d2vjvn9y9a), όπου έχω αναρτήσει τους απαραίτητους 

οδηγούς και οδηγίες ή να απευθύνεστε σε εμένα  προσωπικά μέσω email. 

 

Επίσης, για την υποστήριξή σας θέτω υπόψει σας τα παρακάτω: 

 

1. Δημιουργία δύο ανοιχτών ψηφιακών τάξεων για επιμορφωτικό σκοπό 

Έχω δημιουργήσει δύο ανοιχτές ψηφιακές τάξεις στην πλατφόρμα e class (η Τάξη) του ΠΣΔ μία 

για την Πρωτοβάθμια και μία για το Γυμνάσιο, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και στο Λύκειο. 

Οι τάξεις είναι προσβάσιμες στους παρακάτω συνδέσμους: 

 Γαλλικά Δημοτικού (https://eclass02.sch.gr/courses/G1373143/) 

 Γαλλικά Γυμνασίου (https://eclass02.sch.gr/courses/G1373139/) 

Το  υλικό στις τάξεις επικαιροποιείται σταδιακά. Μπορείτε να τις επισκέπτεστε και να 

αξιοποιήσετε το υλικό. 

2. Ανάρτηση Εκπαιδευτικού Υλικού Σύγχρονης και Ασύγχρονης εξΑΕ 

Στην ιστοσελίδα που ήδη γνωρίζετε https://chaidonatsi.weebly.com/ έχει αναρτηθεί 

εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για εξΑΕ. Θα το βρείτε ακολουθώντας τη διαδρομή 

<PROPOSITIONS DIDACTIQUES>. Θα αναρτηθεί στις προσεχείς ημέρες και οδηγός του 

εκπαιδευτικού. 

3. Επιμορφωτικά webinars 

Έχουν προγραμματιστεί επιμορφωτικά webinars αμέσως μετά τις διακοπές και σας καλώ όσοι, 

ες επιθυμείτε να τα παρακολουθήσετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στη ΦΟΡΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  

Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι είμαι στη διάθεσή σας για τη διοργάνωση πρόσθετων 

τηλεδιασκέψεων μετά από αίτημά σας, προκειμένου η υποστήριξη για είναι στοχευμένη στις 

ανάγκες σας. 

Για άμεση επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να αξιοποιείτε τα ήδη γνωστά στοιχεία επικοινωνίας, 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλέφωνο (κιν. 6973691047) καθώς και το skype (ο  λογαριασμός 

μου είναι haidonatsi). 

 

https://el.padlet.com/chaidonatsi/24d2vjvn9y9a
https://eclass02.sch.gr/courses/G1373143/
https://eclass02.sch.gr/courses/G1373139/
https://chaidonatsi.weebly.com/
https://forms.gle/9qiPuDh68j9s63Kk9
https://forms.gle/9qiPuDh68j9s63Kk9
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Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι σε κρίσιμες στιγμές να παραμένουμε 

ενωμένοι και να λύνουμε μαζί τα προβλήματα που παρουσιάζονται, καθώς η κατάσταση 

εξελίσσεται και τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα.    

 

Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για ό,τι προκύψει.  

 

Εύχομαι και πάλι υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας, και καλή δύναμη στο έργο σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

Χάιδω Νάτση 

 Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Γαλλικής Γλώσσας 

 


