
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα: «Διαβίβαση εγγράφου περί Παιδ/κής Υποστήριξης» 
 

Σχετ.: 1) Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» (Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π. Φ8/38092/Δ4/16- 
03-2020 υπογραφόμενο υπό της Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κας Αναστασίας Γκίκα) 
2) Ν. 4547/2018, αρθ. 14, παρ. 1 (ΦΕΚ 102, τ. Β΄/12-06-2018) 
3) Υπ. Απόφαση 222084/ΓΔ4. «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 

Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΠΕ και ΔΔΕ» (ΦΕΚ 5919, τ. 
Β’/31.12.2018) 

 
 

  Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο του Συντονιστή Ε.Ε. κλ. ΠΕ01 Χ. Ανδρεόπουλου 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.                                    

 
 
 
 
 

 

      

                                                             

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ: 
 
 

 
 

                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
_____________ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
_____________ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

_______________ 

Δ/νση :              Αρκαδίου 8 

Τ.Κ.- Πόλη:       35131 - Λαμία 

Πληροφορίες: Χρίστος Μαρκαντώνης 

Τηλ.:                  22310-81842 

Fax:                    22310-67799 

E-mail:               pekesstel@sch.gr 

Web-site:         stellad.pde.sch.gr/pekes 

 
 
 
 

 

Λαμία, 19-03-2020 

Αρ. Πρωτ.: 372 

 
 
 

 
ΠΡΟΣ 

 

Διευθυντές/-τριες Σχολικών Μονάδων 
Παιδαγωγικής Ευθύνης Συντονιστή Εκπ/κού 
Έργου Στερεάς Ελλάδος κλ. ΠΕ01 

 Χαραλ. Ανδρεόπουλου 

ΚΟΙΝ 
 

- ΠΔΕ Στ. Ελλάδας 

- ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας 

(Οργανωτικό Συντονιστή) 
- ΔΔΕ: Φθιώτιδας, Φωκίδας, 
        Βοιωτίας και Ευβοίας 

 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας 

 
 

Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης 

Συντονιστής Ε.Ε. ΠΕ70 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

--------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

------------------- 
Tαχ. Δ/νση:   Αρκαδίου 8 

Τ.Κ. – Πόλη:   35100 - Λαμία 

Πληροφορίες: Χαρ. Ανδρεόπουλος, ΣΕΕ κλ. ΠΕ01   
Τηλέφωνο:   2231081842 

FAX:                 2231067799 

E-mail:   pekesstel@sch.gr 
Ιστοσελίδα:    http://stellad.pde.sch.gr/pekes 
  

             Λαμία, 19-03-2020 

      Αρ. Πρωτ.: 372  

 

           ΠΡΟΣ 

Διευθυντές/-τριες Σχολικών 
Μονάδων Παιδαγωγικής 

   Ευθύνης  
   Συντονιστή Εκπ/κού Έργου.   
   Στερεάς Ελλάδος κλ. ΠΕ01    
   Χαραλ. Ανδρεόπουλου  
 

ΚΟΙΝ.: 
 

   - ΠΔΕ Στ. Ελλάδας 

   - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας     
     (Οργανωτικό Συντονιστή) 
   - ΔΔΕ: Φθιώτιδας, Φωκίδας,    
     Βοιωτίας και Ευβοίας 
 

 
 

ΘΕΜΑ:   Παιδαγωγική υποστήριξη του έργου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκ μέρους 
                των Συντονιστών Εκπ/κού ‘Εργου 
 
ΣΧΕΤ.:   1) Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων  
                Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» (Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π. Φ8/38092/Δ4/16- 
                03-2020 υπογραφόμενο υπό της Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κας Αναστασίας Γκίκα) 

            2) Ν. 4547/2018, αρθ. 14, παρ. 1 (ΦΕΚ 102, τ. Β΄/12-06-2018) 
            3) Υπ. Απόφαση 222084/ΓΔ4. «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων  
                Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΠΕ και ΔΔΕ» (ΦΕΚ 5919, τ.  
                Β’/31.12.2018)    

 

Αξιότιμοι/-ες κ.κ. Διευθυντές/-τριες, καλημέρα!  

Με αφορμή την ήδη εκκινηθείσα διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης / 

διδασκαλίας προς τους μαθητές (και) της Β/θμιας στην οποία υπηρετούμε, επιτρέψτε μου τις 

ακόλουθες επισημάνσεις, σκέψεις και συμβουλές:   

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξ αιτίας της αναγκαστικής – των 
περιστάσεων ένεκα – αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών και σχολικών 
μονάδων και για την ανάσχεση της μεταδόσεως του κορωνοϊού έχει ήδη ενεργοποιήσει 
ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Βάσει των Οδηγιών του Υπουργείου και στο πλαίσιο της 
αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων το πρόγραμμα της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας διαμορφώνουν οι Διευθυντές/-τριες των σχολείων ως Υπεύθυνοι/-
ες της Ομάδας Υποστήριξης που συγκροτείται αποτελουμένη, κατά τα οριζόμενα, από τους 
ίδιους/ίδιες (Διευθυντές/-τριες) και από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες 
ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ 
κ.τ.λ.), προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου (βλ. Σχετ. 1). Οι Οδηγίες αφορούν κατ΄ αρχήν την Γ΄ Λυκείου και θ΄ ακολουθήσουν 
και οι υπόλοιπες τάξεις (Α’, Β’ Λυκείου και [όλες οι τάξεις του] Γυμνασίου).  

mailto:pekesstel@sch.gr
http://stellad.pde.sch.gr/pekes
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2. Για την ευδοκίμηση της όλης προσπάθειας και, εν τέλει, την επιτυχή περαίωση των 

τιθεμένων στόχων, βάσει των ιδίων Οδηγιών του Υπ. Παιδείας (βλ. Σχετ. 1, «Οδηγίες», σελ. 2, 
παρ. 3), οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) καλούμαστε να συμβάλλουμε στην 
παιδαγωγική υποστήριξη του όλου εγχειρήματος. Συνεπώς, παρακαλώ, να θεωρήσετε 
δεδομένη την - εκ της ιδιότητός μου, ως Συντονιστού ΕΕ έχοντος την παιδαγωγική ευθύνη του 
σχολείου σας - συνδρομή μου στην παιδαγωγική υποστήριξη του έργου υλοποιήσεως της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης προς τους μαθητές/-τριες των σχολικών σας μονάδων. Και τούτο 
όχι τόσο για λόγους τυπικής υποχρεώσεως (επειδή η Οδηγία το προβλέπει), αλλά και – 
κυρίως - ηθικούς (επειδή η συνείδησή μου μου επιβάλλει να ευρίσκομαι στο πλευρό σας, 
ιδίως σ΄ αυτές τις δύσκολες για όλους μας – εμάς και τους μαθητές μας – συνθήκες και 
περιστάσεις).  

 
3. Στην έννοια της παιδαγωγικής υποστηρίξεως περιλαμβάνεται, σαφώς, και η 

κατάλληλη, εκ μέρους των Συντονιστών ΕΕ του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδος απασών των 
ειδικοτήτων (ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, κ.ο.κ.), επιστημονική υποστήριξη του εγχειρήματος, ως 
συμβολή για την εύρυθμη - και με όρους παιδαγωγικής και επιστημονικής προσεγγίσεως των 
ζητημάτων, πάντα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες – διεξαγωγή της (σύγχρονης και 
ασύγχρονης) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης / διδασκαλίας. Σ΄ αυτήν δε την αρχική φάση του 
εγχειρήματος,  αυτό που θα πρέπει, εξάπαντος, ν΄ αποτελέσει το στόχο μας δεν είναι η 
κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά, βάσει των Οδηγιών του Υπ. Παιδείας, η συνέχιση της 
επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.  

 
4. Η συμμετοχή στην προς ώρας νέα αυτή μορφή λειτουργίας του (ψηφιακού, πλέον) 

σχολείου είναι υποχρεωτική για όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα σχολεία δεν 
έκλεισαν, δεν είναι σε διακοπές, αλλά λειτουργούν με το νέο, προσωρινό πλαίσιο της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας το οποίο υλοποιείται από τους καθηγητές και έχει αποδέκτες τους 
μαθητές. Μόλις ολοκληρωθούν οι τεχνικές διαδικασίες (ολοκλήρωση εγκαταστάσεως της 
εφαρμογής Webex Meetings εκ μέρους του καθηγητή και  αποστολή του συνδέσμου της 
προσωπικής του ψηφιακής τάξεως στους μαθητές του) και διευθετηθούν τα όποια πρακτικά 
ζητήματα (π.χ. εκδήλωση αδυναμίας κάποιων εκπ/κών να διδάξουν με το σύστημα εξ 
αποστάσεως λόγω απειρίας στη χρήση των ΤΠΕ, αδυναμία η οποία μπορεί – και πρέπει - να 
ξεπερασθεί με ταχύρρυθμα εξ αποστάσεως - ει δυνατόν - σεμινάρια υποβοηθήσεως των 
συναδέλφων στην εκμάθηση της χρήσεως των ψηφιακών εργαλείων), μετά ταύτα,  λοιπόν, οι 
Διευθυντές/-τριες οφείλετε να εκδώσετε Πρόγραμμα Μαθημάτων το οποίο, αφού 
συμφωνηθεί στο Σύλλογο διδασκόντων (μέσω τηλεδιασκέψεως – θα πρότεινα μέσω της 
απλής, σχετικής εφαρμογής της πλατφόρμας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου: 
https://meeting.sch.gr),  θα πρέπει να υποβληθεί και εγκριθεί από την οικεία ΔΔΕ.   

       
5. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων ως πρώτιστη και βασική προϋπόθεση τίθεται 

η επιτυχής αξιοποίηση / εφαρμογή - στο επίπεδο των σχολικών μονάδων - των ψηφιακών 
εργαλείων που έχει ενεργοποιήσει το Υπ. Παιδείας. Για το έργο αυτό, ως Διευθυντές/-τριες, 
πέραν της υποστηρίξεως που θα έχετε από τους εκπαιδευτικούς με εξειδικευμένες γνώσεις 
και ψηφιακές δεξιότητες (κλ. ΠΕ86 Πληροφορικής, ή/και εκπ/κών με πιστοποίηση Β΄ 
επιπέδου στις ΤΠΕ) του σχολείου σας, μπορείτε να ζητήσετε και την συνδρομή της Δ/νσης 
Β/θμιας Εκπ/σης (ΔΔΕ) στην οποία υπάγεται διοικητικώς το σχολείο σας. Ειδικότερα, να 
ζητήσετε, εφ΄ όσον το κρίνετε απαραίτητο, την υποστήριξη του Υπευθύνου Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών της οικείας ΔΔΕ στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του οποίου 
προβλέπεται η παροχή της «τεχνικής υποστήριξης και η εφαρμογή της πληροφορικής και των 
νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες», βάσει του Νόμου (Σχετ. 2) και της Υπουργικής 
αποφάσεως που τον εξειδικεύει ως προς τα συγκεκριμένα καθήκοντα / αρμοδιότητες (Σχετ. 
3).       

https://meeting.sch.gr/
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6. Με πολλούς/-ες εξ υμών έχουμε ήδη επικοινωνήσει (μέσω τηλεφώνου, ή/και των 
μέσων κοινωνικής δικτυώσεως, F/B, κλπ) και χάρηκα για το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές η 
πορεία εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εξελίσσεται ομαλά και εν γένει 
ικανοποιητικά.  Για τα όποια τυχόν προβλήματα παιδαγωγικής φύσεως θα παρακαλούσα να 
με ενημερώνετε εγκαίρως ούτως ώστε αυτά, στο μέτρο του εφικτού, να αντιμετωπίζονται 
μέσω παρεμβάσεων του ΠΕΚΕΣ και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Για τα όποια 
διοικητικής φύσεως ζητήματα μπορείτε να απευθύνεσθε στην οικεία προϊσταμένη σας 
διοικητική αρχή (Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης).    
 

7.  Για τις εξελίξεις στα θέματα της εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεως, όπως Οδηγίες του 
Υπ. Παιδείας, τα  ενημερωτικά σημειώματα για τη χρήση του «Webex Meetings», τις 
εφαρμογές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ., sch.gr), της ψηφιακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας e-me, τις χρήσεις ελευθέρου λογισμικού , κ.α., μπορείτε να ενημερώνεσθε από 
την ιστοσελίδα του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδος και το ιστολόγιό μου (Ιστολόγιο Συντονιστή 
Θεολόγων Στ. Ελλάδος ).  
 

8.  Τις επόμενες ημέρες θα αποστείλω έγγραφο με οδηγίες απευθυνόμενο προς 
τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς μου (κλ. ΠΕ01) για την μέσω της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας απρόσκοπτη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών.      

Καλή δύναμη το έργο σας!  

                                                                             Με εκτίμηση 

 

                                    ΔΡ  ΧΑΡ.  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ                          

 
                                    Συντονιστής Ε.Ε. κλ. ΠΕ01 

                                    ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος 

 
 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 
 
Oι κ.κ. Διευθυντές/-τριες 

των σχολικών μονάδων: 
 
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: 
 
1.      Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ν. Μοναστηρίου 

2.      6ο Γυμνάσιο Λαμίας 

3.      Εσπερινό ΓΕΛ Λαμίας 

4.      Γυμνάσιο Δομοκού 

5.      ΓΕΛ Δομοκού 

6.      Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας 

 
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
7.      Γυμνάσιο Λ.Τ. Πύλης 

8.      Γυμνάσιο Λ.Τ. Ασωπίας 

9.      Γυμνάσιο Λ.Τ. Αγ. Γεωργίου 

https://www.webex.com/downloads.html
http://e-learning.sch.gr/
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=a730c04c2db485b5f962a2a65df16c04
https://edu.ellak.gr/2020/03/17/elefthero-ke-anichto-logismiko-gia-tis-anagkes-tis-tilekpedefsis-ton-scholion/
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?p=2086
https://blogs.sch.gr/xandreo/
https://blogs.sch.gr/xandreo/
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10.   4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς 

11.   Γυμνάσιο Αλιάρτου 

12.   ΓΕΛ Αλιάρτου 

13.   Γυμνάσιο Οινοφύτων 

14.   Γυμνάσιο Αράχωβας 

15.   ΓΕΛ Αράχωβας 

 
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
16.   Γυμνάσιο Λ.Τ. Αγίας Άννας 

17.   Γυμνάσιο Μαντουδίου 

18.   ΓΕΛ Μαντουδίου 
 


