
 

  
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  

ΣΕΕ ΠΕ07& ΠΕ08 των ΠΕΚΕΣ  

Δυτικής Ελλάδας & Ηπείρου  

    

ΠΡΟΣ: 

Εκπαιδευτικούς επιστημονικής ευθύνης των 

Σ.Ε.Ε. Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07), 

Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) αρμοδιότητας 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης Ηπείρου (μέσω του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου) 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου 

2. Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 

ΠΔΕ Ηπείρου 

 

  

  

 

Θέμα: Ενημέρωση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

επιστημονικής ευθύνης των Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων ΠΕ07 & ΠΕ08 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Ελλάδας & ΠΕΚΕΣ Ηπείρου αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονη 

& Σύγχρονη Εκπαίδευση. 

 

Αξιότιμες συναδέλφισσες,  

Αξιότιμοι συνάδελφοι,  

 

Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να σας συγχαρούμε 

για την ενεργό συμμετοχή σας στην ενίσχυση της έννοιας του «ανοιχτού» σχολείου 

και στη διατήρηση της επαφής του μαθητή με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για το συντονισμό και τα επόμενα βήματα 

οργάνωσης και υποστήριξης των μαθητών, με σκοπό την αξιοποίηση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Για την καλύτερη υποστήριξή σας, έχει ήδη αναρτηθεί από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Ελλάδας, έγκυρο ενημερωτικό/επιμορφωτικό υλικό το οποίο συνεχώς 

επικαιροποιείται, στις κάτωθι ιστοσελίδες: 

- Οδηγός προς την Ομάδα Υποστήριξης του σχολείου και προς τον Εκπαιδευτικό: 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825 

- Τηλεργασία - Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση: 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813 

- Στην ενότητα Ανακοινώσεις του ιστότοπου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, θα 

βρίσκετε τις Προσκλήσεις σε Επιμορφωτικά Ιστοσεμινάρια για τη χρήση των 

προτεινόμενων από το ΥΠΑΙΘ, Ψηφιακών Πλατφορμών Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης. Στα εν λόγω Ιστοσεμινάρια, εφόσον τα παρακολουθείτε σύγχρονα σε 

πραγματικό χρόνο, έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε και ενεργά θέτοντας 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825
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ερωτήματα στον Ομιλητή με ήχο ή γραπτώς.  Τα Ιστοσεμινάρια που έχουν ήδη 

διεξαχθεί μπορείτε να τα παρακολουθήσετε ασύγχρονα ακολουθώντας τους 

συνδέσμους (links) στο Κανάλι των Webinars στο Youtube. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε όλα τα εργαλεία τα οποία παρέχονται, προκειμένου να μη χάσουν 

οι μαθητές την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο και με 

γνώμονα το μέγιστο όφελος των μαθητών μας, προτείνεται από το ΥΠΑΙΘ, η εξ 

αποστάσεως διδασκαλία, Σύγχρονη ή Ασύγχρονη ή και συνδυασμός των δύο.  

Κατά την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως διδασκαλίας προτείνονται τα 

ακόλουθα: 

• Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά το μάθημα στην τάξη. Στόχος 

είναι η εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη και η διατήρηση της στενής επαφής των 

μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η αξιοποίηση δραστηριοτήτων, οι οποίες διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τη 

συμμετοχή όλων των μαθητών (σύγχρονα ή ασύγχρονα), ενισχύουν την 

αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθησή τους, με τρόπο δημιουργικό και 

ταυτόχρονα ψυχαγωγικό.  

• Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί για την Ασύγχρονη 

Εκπαίδευση έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού.  

 «Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια 

του/της κάθε εκπαιδευτικού. Ενθαρρύνεται η χρήση της προτεινόμενης από το 

ΥΠΑΙΘ πλατφόρμας λόγω της προσφερόμενης ασφάλειας των προσωπικών 

δεδομένων. Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν αναπτυχθεί και αξιοποιούνται 

ήδη από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς είναι δυνατόν να συνεχίσουν να 

αξιοποιούνται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαφύλαξη των προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών/τριών και στη σχετική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων 

σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (ΥΠΑΙΘ «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Οδηγίες και σχετική 

ενημέρωση» 

Επίσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ από την 

Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, θα παρέχεται πλέον χωρίς χρέωση δεδομένων η 

πρόσβαση από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς στις ψηφιακές πλατφόρμες που 

χρησιμοποιεί το ΥΠΑΙΘ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.: 

[https://www.minedu.gov.gr/news/44583-06-04-20-xoris-xreosi-apo-kinita-diktya-i-

prosvasi-se-psifiakes-platformes-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi-2] 

 

Ακολούθως, προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται συγκεντρωτικά τα στοιχεία 

επικοινωνίας των Συντονιστών Κοινών Ειδικοτήτων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 

http://www.youtube.com/user/webinarspe1920/videos
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τα οποία βρίσκετε ανά πάσα στιγμή και στον Ιστότοπο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 των Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

& ΠΕΚΕΣ Ηπείρου 
Γεωργακοπούλου 

Άννα, ΠΕ07 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γερμανικής, ΠΕ07 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, 

1ο & 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιόνιων Νήσων 

 

Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/syn07-de/ 

Email: anngeorgak@sch.gr 

Email: syn07-de@sch.gr  

Εναλλακτικό e-mail: annageorgakopoulou2@gmail.com 

Skype  live: anngeorgak -  Anna Georgakopoulou  

Κινητό τηλ.: 6974937056 

  

Λίλλη Μόνικα, ΠΕ08 Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, 1ου & 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιόνιων 

Νήσων 

 

Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/mlilli/ 

Email: mlill@sch.gr 

Εναλλακτικό e-mail: monica.lillis1313@gmail.com  

Skype name: monica lillis 

Skype name live: mony.1313  
 

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας για την εξ αποστάσεως 

διδασκαλία και την εκπαίδευση των μαθητών σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες. 

 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. 

 

 

Οι Συντονίστριες Κοινών Ειδικοτήτων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας & του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου 

 

Γεωργακοπούλου Άννα, Σ.Ε.Ε. Κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής 

   Λίλλη Μόνικα Σ.Ε.Ε. Κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων  
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