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ΘΕΜΑ: «ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΞ 
ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ Π.Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ (HELP DESK) ΣΑ ΠΕ.Κ.Ε.. ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» 
 

Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για τθν ανάςχεςθ τθσ διαςποράσ του νζου ιοφ SARS-CoV-2 που 

απειλεί τθ χϊρα μασ, προχϊρθςε ςτθν αναςτολι τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων και ζκεςε ςε 

ςχεδόν κακολικι εφαρμογι τθ ςφγχρονθ και αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Η εμπλοκι ςε 

δραςτθριότθτεσ μακθςιακοφ χαρακτιρα με τθν ενεργοποίθςθ ψθφιακϊν εργαλείων κεωρείται ωσ ο πλζον 

πρόςφοροσ τρόποσ, για να διατθριςουν οι μακθτζσ, οι μακιτριεσ και οι εκπαιδευτικοί τθν επαφι τουσ με 

τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτισ παροφςεσ ζκτακτεσ ςυνκικεσ τθσ πανδθμίασ που βιϊνει θ χϊρα μασ. 

ε αυτι τθ δυςχερι ςυγκυρία καλοφμαςτε να υποςτθρίξουμε ψυχολογικά και παιδαγωγικά τουσ μακθτζσ 

και τισ μακιτριζσ μασ και να κρατιςουμε ηεςτι τθν επικυμία τθσ μάκθςθσ. Γνωρίηουμε καλά πωσ θ εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ δεν υποκακιςτά τθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία, κακϊσ θ αξία τθσ διαπροςωπικισ 

επαφισ ςτθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ είναι αδιαμφιςβιτθτθ. τισ παροφςεσ 

ςυνκικεσ, θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ επιβάλλεται να χρθςιμοποιθκεί, κακϊσ ςυνιςτά ζναν ανοικτό 

δίαυλο επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ δφο βαςικοφσ ςυντελεςτζσ τθσ μάκθςθσ, τον εκπαιδευτικό και τον 

μακθτι. 

Η επιτυχία αυτισ τθσ προςπάκειασ  βαςίηεται ςτθν ουςιαςτικι ςυμβολι όλων μασ και ιδιαίτερα εςάσ των 

εκπαιδευτικϊν. Τπό αυτό το πρίςμα και με τθν εποπτεία τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ δθμιουργικθκαν ειδικζσ Δομζσ 

Απομακρυςμζνθσ Βοικειασ (Helpdesk) με Ομάδεσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ςτα 6 (ζξι)  ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ Αττικισ ςε 

ςυνεργαςία με τισ Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. Οι δομζσ αυτζσ αποτελοφν ζνα ενδιάμεςο επίπεδο υποςτιριξθσ 

ανάμεςα ςτθν ομάδα υποςτιριξθσ τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ, όπωσ ζχει οριςτεί ςτο myschool και τθν 

υπθρεςία υποςτιριξθσ χρθςτϊν (Helpdesk) του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου.  
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ΠΡΟ: 

  
 -  ΠΕ.Κ.Ε.   Αττικήσ. 
 -  ΕΕ ΠΕ 86 
  - Δ.Δ.Ε και Δ.Π.Ε  Αττικήσ. 
 -  ΚΕΤ  Αττικήσ. 
 -  χολικζσ Μονάδεσ ΠΕ και  ΔΕ ( μζςω των 
     οικείων Διευθφνςεων  ΠΕ και ΔΕ Αττικήσ) 
   -Διαδικτυακό χολείο ΠΔΕ Αττικήσ ( μζςω 
     τησ ΠΔΕ Αττικήσ)   
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Ειδικότερα, αν θ επίλυςθ των προβλθμάτων δεν είναι δυνατι ςτο επίπεδο τθσ Ομάδασ Τποςτιριξθσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ, τότε ο εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ απευκφνεται ςτθν ειδικι Δομι Απομακρυςμζνθσ 

Βοικειασ (Helpdesk) του αρμόδιου ΠΕ.Κ.Ε.. Η Ομάδα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του ΠΕ.Κ.Ε.. αξιολογεί τα 

ερωτιματα και παρζχει ομαδοποιθμζνεσ ι εξατομικευμζνεσ απαντιςεισ ςε ςυχνά προβλιματα. ε 

περίπτωςθ αδυναμίασ απάντθςθσ, παραπζμπει τα κζματα ιεραρχικά προσ τθν υπθρεςία υποςτιριξθσ 

χρθςτϊν (Helpdesk) του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου. 

Οι διευθφνςεισ του δικτυακοφ χώρου τεχνικήσ υποςτήριξησ των ΠΕΚΕ Αττικήσ (2η Γραμμή Τποςτήριξησ) 

είναι: 

1ο ΠΕΚΕ :     http://1pekesat-exae.mysch.gr/       

2ο ΠΕΚΕ      http://hd2pekesat.mysch.gr             

3ο ΠΕΚΕ :    https://ekpaideutikadeda.sites.sch.gr/support 

4ο ΠΕΚΕ  :   http://dide-d-ath.att.sch.gr/keplinet/forumd/      

5ο ΠΕΚΕ :    https://synergasia.sch.gr 

6ο  ΠΕΚΕ     http://hd6pekesat.mysch.gr/info/  

το ςθμείο αυτό κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλ. ΠΕ 86 

Πλθροφορικισ για τον πρωταγωνιςτικό τουσ ρόλο ςτθν ίδρυςθ των εν λόγω δομϊν, κακϊσ και τισ 

τουλάχιςτον δεκαμελείσ ομάδεσ ειδικϊν ςτθν εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ που μετζχουν εκελοντικά ςτθν 

υποςτιριξθ τθσ ομόχρονθσ και ετερόχρονθσ εξ' αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.  

Ευχαριςτϊ τουσ Οργανωτικοφσ υντονιςτζσ και τισ Οργανωτικζσ υντονίςτριεσ των Περιφερειακϊν Κζντρων 

Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ, τουσ Προϊςταμζνουσ και τισ Προϊςταμζνεσ των ΚΕΤ,  τουσ υντονιςτζσ και τισ 

υντονίςτριεσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, τουσ Διευκυντζσ και τισ Διευκφντριεσ Εκπαίδευςθσ, τουσ Διευκυντζσ, 

τισ Διευκφντριεσ και τισ Προϊςτάμενεσ χολικϊν Μονάδων και προπάντων τουσ εκπαιδευτικοφσ μασ, οι 

οποίοι με άοκνεσ και φιλότιμεσ προςπάκειεσ, με ςυναίςκθςθ θκικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ, 

ανταποκρίνονται άμεςα ςτισ νζεσ δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ εκπαίδευςθσ, αφιερϊνοντασ άφκονο χρόνο για 

διδακτικι προετοιμαςία, επιμορφϊςεισ και εμπλουτιςμό των ψθφιακϊν τουσ δεξιοτιτων. 

 

Ελπίηουμε πωσ ςφντομα κα επιςτρζψουμε ςτθν ομαλότθτα. Για όςο καιρό όμωσ τα ςχολεία μασ τελοφν ςε 

αναςτολι λειτουργίασ οφείλουμε να ςυμβάλουμε για να ςυνεχιςτεί απρόςκοπτα θ εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. τόχοσ μασ είναι να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να αποκτιςουν πολφτιμεσ 

γνϊςεισ, να αναπτφξουν νζεσ ικανότθτεσ και κυρίωσ να τουσ διαςφαλίςουμε το πολφτιμο αγακό τθσ 

εκπαίδευςθσ. Οι διδακτικζσ εμπειρίεσ και οι δθμιουργικοί ςχεδιαςμοί των εκπαιδευτικϊν ςτα διαδικτυακά 

τμιματα μποροφν να αποτελζςουν χριςιμο οδθγό, που κα εμπλουτίςει τθ μάκθςθ και κα ανοίξει νζουσ 

ορίηοντεσ ςτθν παιδεία τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. 

 

Με καλι διάκεςθ, υπευκυνότθτα και αλλθλεγγφθ κα βγοφμε νικθτζσ. 

Εφχομαι ςε όλεσ και όλουσ καλι δφναμθ, υγεία και αιςιοδοξία. 

 

ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
ΧΡΤΟΣΟΜΟ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ 
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Δ’ 

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ 
Εκπαίδευςησ Αττικήσ 

 

Δρ  Γεώργιοσ Κόςυβασ 
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