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ΕΦΙΚΤΟ

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θµιας & Δ/θµιας Εκπ/σης Θεσσαλίας
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 



Εξ αποστάσεως: οι στόχοι

■ Εµπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες µαθησιακού χαρακτήρα µε τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και 
επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών µαθητών.

■ Στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουµε, η εξ αποστάσεως διδασκαλία φαίνεται πως 
αποτελεί το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι µαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί την επαφή τους µε την εκπαιδευτική διαδικασία.

■ Στόχος δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η συνέχιση της επαφής των 
µαθητών µε τη µαθησιακή διαδικασία.



Απόφαση της σχολικής µονάδας 

■ Η απόφαση για τον τρόπο που θα υποστηρίξτε τους µαθητές / τις µαθήτριές σας και 
τις οικογένειές τους είναι καθαρά δική σας.

■ Οι Εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών/τριών τους. 
Ανάλογα προσαρµόζουν το πρόγραµµα της υποστήριξής τους.

■ Η πρόταση του ΠΕΚΕΣ για όλες τις βαθµίδες είναι η µείξη σύγχρονης και ασύγχρονης 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ακόµη και στο νηπιαγωγείο…

■ Τηλεσυνάντηση µέσω skype µε τα παιδιά και τους γονείς για απλή επικοινωνία

■ Σε συνθήκες ασύγχρονης προτείνουµε να µοιράζεστε προτάσεις για δηµιουργική 
απασχόληση.



Η σχέση εκπαιδευτικού - µαθητή

■ Η πρότασή µας κατατίθεται µε βάση τις αρχές και οδηγίες που προτάθηκαν από το 
ΥΠΑΙΘ της καλλιέργειας σχέσης των παιδιών µε το µαθησιακό αντικείµενο.

■ Οι εκπαιδευτικοί είµαστε »σηµαντικοί άλλοι» για το παιδί. Συνδεόµαστε µε τους/τις 
µαθητές/µαθήτριές µας στο πλαίσιο της µαθησιακής διαδικασίας. Σε συνθήκες εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης / επικοινωνίας, η σχέση αυτή εκφράζεται µε την 
ενηµέρωση και την ανατροφοδότηση.

■ Η ενηµέρωση περιλαµβάνει απόλυτη πληροφόρηση για τις ενέργειες και τις 
διαδικασίες που θα αναπτυχθούν. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση / επικοινωνία, δεν 
χωρούν «αιφνιδιασµοί». Καλωσορίστε τις/τους µαθήτριες/µαθητές σας µε ένα µήνυµα 
στο οποίο θα περιγράφετε τις ενέργειες που θα αναπτυχθούν.

■ Η ανατροφοδότηση περιλαµβάνει κατευθύνσεις που δίνει ο εκπαιδευτικός για να 
ξεπεραστούν προβλήµατα και δυσκολίες ώστε να ολοκληρωθεί µε επιτυχία ένα έργο. 
Σηµειώνουµε πως η ανατροφοδότηση θα πρέπει να µπορεί να δοθεί σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας.  



Συνεργατική εργασία για όλη την τάξη –
Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα επιβράβευσης –
όλοι/ες µπορούν να εκφραστούν (https://en.linoit.com)



Τι µπορεί να αναρτηθεί σε µια 
ηλεκτρονική τάξη;
■ Η απόφαση είναι καθαρά δική σας και φυσικά εξαρτάται απόλυτα από τις 
δυνατότητες των µαθητών/τριών σας.

■ Μαθησιακές ενέργειες σε αλληλουχία που να οδηγούν στην ολοκλήρωση έργου –
webquest ή ηλεκτρονικό σχέδιο εργασίας.

■ Δηµιουργικές ενέργειες έξω από τον η/υ, όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου, η 
δηµιουργική µαγειρική, το ξεφύλλισµα άλµπουµ φωτογραφιών, η δηµιουργία 
καλλιτεχνιών κτλ.

■ Προτάσεις προς τους γονείς για ενέργειες που µπορούν να αναπτύξουν µε τα παιδιά 
τους – στη µαγνητοσκόπηση του σεµιναρίου προς τις/τους νηπιαγωγούς θα ακούσετε 
πολλές δηµιουργικές προτάσεις (µπορείτε να τις δείτε και στις παρουσιάσεις που 
έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας.



Ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης
■ Η ανατροφοδότηση, το µπράβο, ο ζεστός λόγος µπορεί να δοθεί σε συνθήκες που τα 
παιδιά µοιράζονται µια ζωγραφιά, ένα ποίηµα ή ένα τραγούδι µαζί τους.

■ Προτείνουµε να ενεργοποιήστε κάθε δυνατό / πρόσφορο µέσο επικοινωνίας.

■ Η πλατφόρµα e-class ή το ιστολόγιο που θα δηµιουργήστε µπορούν να υποστηρίξουν 
την επικοινωνία σας είτε µε τους/τις µαθητές/µαθήτριές σας (σε «κλειστές» τάξεις που 
απαιτούνται κωδικοί) είτε µε τους γονείς (ανοιχτά µαθήµατα χωρίς υποχρέωση 
δηµιουργίας λογαριασµών) . 



Υποχρεωτικότητα

• Αρκετά τα ερωτήµατα που έχουν φτάσει σε µας για την υποχρεωτικότητα της 
εφαρµογής από τη µεριά των εκπαιδευτικών καθώς και από τη µεριά των 
µαθητών/τριών.

• Η απάντησή µας είναι πως στις συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί, η συµβολή όλων 
των παραγόντων της εκπαίδευσης, θα βοηθήσουν την κοινωνία να σταθεί στα πόδια 
της.

• Η ποιότητα των προσφερόµενων ηλεκτρονικών µαθηµάτων εκτιµούµε πως θα 
κερδίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και θα ανεβάσει τα ποσοστά συµµετοχής τους 
στα µαθήµατα.



Προστασία & Δικαιώµατα: Απαραίτητα 
στοιχεία για συµµετοχή
Ποια προσωπικά δεδοµένα µαθητών είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στην πλατφόρµα;

■ 1) Email (ή messenger ή οποιοδήποτε άλλο µέσο επικοινωνίας επιλέξει ο µαθητής): το οποίο ο 
µαθητής το δίνει µόνο στον Εκπαιδευτικό / Διευθυντή της σχολικής µονάδας προκειµένου να 
λαµβάνει εκεί τους συνδέσµους (link) για τα µαθήµατά του.

■ 2) Ονοµατεπώνυµο ή όνοµα χρήστη (κατ’ επιλογή του µαθητή) το οποίο δηλώνεται από τον µαθητή 
κατά την είσοδο στην πλατφόρµα για να µπορεί ο εκπαιδευτικός να τον διακρίνει µέσα στην εικονική 
τάξη, να του δώσει τον λόγο κτλ.

■ Συνιστάται στους µαθητές να συνδέονται στην πλατφόρµα µέσω λογισµικού πλοήγησης (browser) και 
όχι µέσω εφαρµογής.

Γιατί επελέγησαν οι συγκεκριµένοι πάροχοι;

■ Η επιλογή των εκάστοτε µεθόδων και εργαλείων γίνεται µε γνώµονα ιδίως τις ποιοτικές και τεχνικές 
προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την ασφάλεια, την τεχνική δυνατότητα ταυτόχρονης 
εξυπηρέτησης του µέγιστου αριθµού χρηστών και το φιλικό περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης, 
καθώς και την εµπειρία από την επιτυχή εφαρµογή τους – για ανάλογο σκοπό και σε αντίστοιχη 
κλίµακα – σε άλλες χώρες. Επισηµαίνεται ότι το όλο εγχείρηµα δεν έχει καµία οικονοµική επιβάρυνση 
για το Κράτος. Το Υπουργείο θα συνεχίσει να διερευνά και άλλες µεθόδους και εργαλεία εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βέλτιστη παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους µαθητές.

– Προσθέτουµε: δεν υπάρχουν διαφηµίσεις και δεν είναι εύκολο να παρεισφρήσουν άλλοι, ξένοι 
προς το µάθηµα



Προστασία & Δικαιώµατα: Λίστες 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων & καταγραφή 
εικόνας
■ Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εξ αποστάσεως – σύγχρονη είτε ασύγχρονη –
εκπαίδευση, απαιτείται η γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των 
µαθητών/τριών/γονέων (ανάλογα).

■ Συνάδελφοι, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και διαφύλαξη αυτών των 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων καθώς έχουν δοθεί στο σχολείο για συγκεκριµένο λόγο που 
είναι η παροχή εκπαίδευσης.

■ Υπενθυµίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνοµιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη 
συγκατάθεσή του είναι παράνοµη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. 
Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεµόνα του. 

■ Ο/Η Διευθυντής/ντρια αναλαµβάνει να ενηµερώσει όλους τους γονείς/κηδεµόνες και 
µαθητές σχετικά ́ µε την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων αποκλειστικά ́ για 
τον σκοπό́ της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κοινοποιώντας τους το κείµενο που έστειλε το 
ΥΠΑΙΘ για τον λόγο αυτό. 



Πνευµατικά δικαιώµατα

■ Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση εικόνων, κειµένων, βίντεο και γενικά εφαρµογών 
καθώς πολλά από όσα από τα παραπάνω κυκλοφορούν στο διαδίκτυο υπόκεινται σε 
πνευµατικά δικαιώµατα.

■ Μελετήστε σχετικά µε τη σήµανση των κατηγοριών άδειας (Creative Commons 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=el ) και χρησιµοποιήστε ό,τι κρίνετε για 
τον σχεδιασµό του µαθήµατός σας µε βάση την ελευθερία χρήσης. Οι εφαρµογές που 
είναι αναρτηµένες στο εθνικό µας αποθετήριο µπορεί να χρησιµοποιηθούν χωρίς 
πρόβληµα.

■ Ό,τι αναρτάται στο διαδίκτυο πρέπει να αντιµετωπίζεται σα να ανακοινώνεται σε µια 
πλατεία γεµάτη κόσµο. Πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί/ές στον τοµέα αυτό. 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=el


eclass, e-me, open eclass, google class, 
viber, skype, blog, site, moodle αλλά και
webex, e:presence, zoom, skype…
■ Γίναµε αποδέκτες ερωτηµάτων για το ποιο είναι το καλύτερο από τα υπάρχοντα 
εργαλεία.

■ Γίναµε αποδέκτες ερωτηµάτων για το αν πρέπει να σταµατήσει η χρήση κάποιου 
εργαλείου για να ξεκινήσει η χρήση των προτεινόµενων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

■ Γίναµε αποδέκτες κρίσεων γονέων που τα παιδιά τους αναζητούν καθηµερινά τις 
δραστηριότητές τους σε διαφορετικές πλατφόρµες.

■ Προτείνουµε να συνεχίστε να λειτουργείτε στην πλατφόρµα και µε τα λογισµικά που 
µέχρι τώρα λειτουργούσατε και σταδιακά και καθώς θα έρχεται η σταθερότητα στη 
λειτουργία του σχολικού δικτύου, να περάσετε στις πλατφόρµες που προτείνονται από 
το Υ.ΠΑΙ.Θ..



Τι προβλέπεται για την υποστήριξη 
µαθητών/τριών µε ε.ε.α. και/ή αναπηρία;
■ Στη συνεργασία που είχε η Τριµελής Επιτροπή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. µε τις/τον 
Προϊστάµενες/ο των Κ.Ε.Σ.Υ. Θεσσαλίας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

■ Δηµιουργία ηλεκτρονικής φόρµας η διεύθυνση της οποίας θα ανακοινωθεί εκτός από 
τις ιστοσελίδες των Κ.Ε.Σ.Υ. και στις ιστοσελίδες σχολείων, Δ.Π.Ε., Δ.Δ.Ε., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και 
Π.Δ.Ε. µέσω της οποίας, οι γονείς µπορεί να αιτούνται βοήθεια και να ορίζουν και το 
µέσο παροχής της επικοινωνίας. Οι Εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν βοήθεια για την 
υποστήριξη µαθητή/µαθήτριάς τους µπορούν να επικοινωνούν µε τα Κ.Ε.Σ.Υ. µέσω 
της φόρµας αυτής.

■ Ανάρτηση λογισµικών και άλλων προτάσεων ηλεκτρονικού χαρακτήρα που 
προτείνονται για παιδιά µε ε.ε.α. και/ή αναπηρία στις ιστοσελίδες των Κ.Ε.Σ.Υ.. Το 
προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. δουλεύει στην κατεύθυνση αυτή.



Και οι Εκπαιδευτικοί;

■ Αρχικά να πούµε «συγχαρητήρια» σε όλες/όλους που έχετε δραστηριοποιηθεί στην 
υποστήριξη των µαθητών/τριών σας.

■ Δουλεύουµε στην κατεύθυνση δηµιουργίας οµάδων εκπαιδευτικών (διαφόρων 
βαθµίδων) που σε συνθήκες συνεργασίας για τη δηµιουργία διδακτικών πακέτων µε 
θέµατα της επικαιρότητας. Με τον τρόπο αυτό θα δώσουµε τη δυνατότητα διεξόδου 
στη διάθεση δηµιουργίας.

■ Μόνο αν στηριχθούµε µεταξύ µας, αν συνεργαστούµε, θα ξεπεράσουµε την κρίση 
αυτή!



e-mail: pekes@thess.pde.sch.gr
Δικτυακός τόπος: http://pekesthess.sites.sch.gr
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