
 

ΘΕΜΑ: «’Εγγραφο Συντονιστή ΕΕ Χαρ. Ανδρεόπουλου προς του εκπ/κούς κλ. ΠΕ01 

των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος» 

 ΣΧΕΤ.:   1. Υπ. αποφ. 158733/ΓΔ4/24-09-2018, άρθ. 3, παρ. ζ,  (ΦΕΚ 4299, τ. Β΄) «Περί  
                     λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπ/κού          
                      Έργου»  
                2.  Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες υλοποίησης προγραμμάτων Εξ  
                     Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) [Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π.   
                     Φ8/38092/Δ4/16-03- 2020, υπογραφόμενο υπό της Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κας    
                     Αναστασία  Γκίκα) 
                3.  Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες για την Ασύγχρονη εξ  
                     Αποστάσεως Εκπαίδευση» (Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π. 39676/20-03- 
                     2020 υπογραφόμενο  υπό της Υφ/γού ΠΑΙΘ Κας Σοφίας Ζαχαράκη           
               
Σας διαβιβάζουμε το επισυναπτόμενο έγγραφο της Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου (ΣΕΕ) κλ. ΠΕ01 - Θεολόγων Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, αναφορικώς με την 
παιδαγωγική  επιστημονική υποστήριξη του έργου της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.                                                                                                                                                                                                             
                                                Ο  Οργανωτικός Συντονιστής 

                                                ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος                          
                                    

                                                 Δρ. Xρίστος  Μαρκαντώνης                     
                                            Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ70 

 
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:   35133 - Λαμία 
Πληροφορίες:  Mαρκαντώνης Χρίστος 
Τηλέφωνο:        2231081842 
FAX:                    2231067799 
E-mail: pekesstel@sch.gr 
Ιστοσελίδα:       http://stellad.pde.sch.gr/pekes 

  
 
 

Λαμία, 27.03.2020 

Αρ. Πρωτ.: 386 

 
                ΠΡΟΣ: 

 
 τους Θεολόγους εκπ/κούς των σχολείων    
 της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος  
 
 (μέσω των οικείων Δ/νσεων   
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης [ΔΔΕ Φθιώτιδος, 
Φωκίδος, Βοιωτίας, Ευβοίας και 
Ευρυτανίας]  
 
 δια των Δ/ντών των Σχολικών τους 
μονάδων).     
 

ΚΟΙΝ.: 
 

   - ΠΔΕ Στ. Ελλάδας 

   - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας     
 
 

 
 
 

  

mailto:pekesstel@sch.gr
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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, 27-03-2020 

      Αρ. Πρωτ.:  386 

 

           ΠΡΟΣ 
  
τους Θεολόγους εκπ/κούς 
των σχολείων της ΠΔΕ 
Στερεάς Ελλάδος  
(μέσω των οικείων Δ/νσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
[ΔΔΕ Φθιώτιδος, Φωκίδος, 
Βοιωτίας, Ευβοίας και 
Ευρυτανίας] και δια των 
Δ/ντών των Σχολικών τους 
μονάδων).     
 

ΚΟΙΝ.: 
 

   - ΠΔΕ Στ. Ελλάδας 

   - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας     
      

 

ΘΕΜΑ:   Παιδαγωγική υποστήριξη του έργου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) εκ  
               μέρους των Συντονιστών Εκπ/κού ‘Εργου.  Έγγραφο (3ο για την ΕξΑΕ) του  
               ΣΕΕ κλ. ΠΕ01 Στ. Ελλάδος, απευθυνόμενο  προς τους Θεολόγους εκπ/κούς της   
               οικείας Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης (ΠΔΕ)  
  
ΣΧΕΤ.:  1.  Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες υλοποίησης προγραμμάτων Εξ  
                 Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) [Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π.   
                  Φ8/38092/Δ4/16-03- 2020, υπογραφόμενο υπό της Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κας Αναστασία   
                 Γκίκα) 
            2. Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες για την Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως  
                 Εκπαίδευση» (Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π. 39676/20-03-2020 υπογραφόμενο  
                 υπό της Υφ/γού ΠΑΙΘ κας Σοφίας Ζαχαράκη)    
            3) Τα με Α.Π. 372/19-03-2020 (1ο) και 380/23-03-2020 (2ο) ‘Εγγραφά μας για το                     
                 θέμα της ΕξΑΕ 
    
             Αξιότιμοι/-ες κ.κ. Διευθυντές/-τριες, χαίρετε!  

Παρακαλώ, όπως μέσω της Ομάδας Υποστήριξης της ΕξΑΠ (εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης) του σχολείου σας προωθήσετε στους θεολόγους εκπ/κούς που υπηρετούν στη 

σχολική σας μονάδα το παρόν έγγραφο οδηγιών, συμβουλών και συστάσεων, αναφορικώς με 

την υποστήριξη του δικού τους έργου για την ΕξΑΠ διδασκαλία του μαθήματος των 

Θρησκευτικών.  

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,  

βασικός σκοπός και στόχος μας σ΄ αυτή τη φάση είναι να υποστηριχθεί η ομαλή 

διδασκαλία του μαθήματός μας υπό τις (αναγκαστικές) συνθήκες της ΕξΑΕ (εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης) τις οποίες επιβάλλουν οι περιστάσεις λόγω κορωνοϊου, κλπ.  Εξ αρχής 

επισημαίνω - και παρακαλώ τούτο να το έχετε κατά νού - ότι σ΄ αυτή την αρχική φάση του 

εγχειρήματος της ΕξΑΕ,  αυτό που θα πρέπει, εξάπαντος, ν΄ αποτελέσει το στόχο μας δεν 

mailto:pekesstel@sch.gr
http://stellad.pde.sch.gr/pekes
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είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά, βάσει των Οδηγιών του Υπ. Παιδείας, η συνέχιση 

της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία (βλ. Σχετ. 1, σελ. 2, § 2). 

Με αυτή την επικοινωνία μας επιτρέψτε μου τις παρακάτω επισημάνσεις, παραινέσεις 

και συμβουλές:  

1. Κατ΄ αρχήν θα σας παρακαλούσα να αναγνώσετε προσεκτικά τις "Οδηγίες και 

σχετική Ενημέρωση"  που έχει αναρτήσει στην (ιστο-) σελίδα του το Υπ. Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-

monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi ). Για την αξιοποίηση 

των ψηφιακών εργαλείων της ΕξΑΠ που έχει ενεργοποιήσει το Υπ. Παιδείας αλλά και για τη 

χρήση διάφορων άλλων λογισμικών που προτείνονται από εμπείρους συναδέλφους με 

γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδος 

(http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?p=2086), την οποία επιμελείται και εμπλουτίζει 

καθημερινώς ο συνάδελφος Συντονιστής ΕΕ ΠΕ04 και Επιμορφωτής Β΄ επιπέδου ΤΠΕ, ΔΡ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ).  

2.  Για την οργάνωση της ΕξΑΕ διδασκαλίας και για τις όποιες τεχνικές/τεχνολογικές 

απορίες ή δυσκολίες συναντήσετε στη χρήση των ψηφιακών μέσων  μην διστάσετε να 

απευθυνθείτε στην Ομάδα Υποστήριξης του σχολείου σας ή / και σε συναδέλφους του κλ. 

ΠΕ86 Πληροφορικής ή σε εκπ/κούς απασών των κλάδων / ειδικοτήτων  που έχουν 

πιστοποίηση Β’ επιπέδου στη χρήση των (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

ζητώντας τη (τεχνική) βοήθειά τους στη (διδακτική) προσπάθειά σας. Είμαι βέβαιος ότι θα 

συνδράμουν στο έργο σας.  

  3. Για τη σύγχρονη διδασκαλία χρησιμοποιούμε την ψηφιακή εικονική τάξη «Cisco 

Webex» που, εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας μετά το  email που θα λάβετε – ή έχετε ήδη  

λάβει – από το ΥΠΑΙΘ. Πρόκειται για πολύ φιλικό εργαλείο θα επιτρέπει να δημιουργήσουμε 

την τάξη μας, και να γίνουν τα μαθήματά μας. Για την ασύγχρονη διδασκαλία 

χρησιμοποιούμε τα αποθετήρια του σχολικού δικτύου «eclass». (Για αναλυτικές οδηγίες περί 

της χρήσεως του eclass, βλ στο https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf ) και «e-me» (με 

αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του εδώ: https://dschool.edu.gr/menoumespiti/   

και https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4

Teachersv1.0-Mar2020.pdf ). Και τα δύο βοηθούν να αποθηκευτεί το υλικό στο οποίο θα 

έχουν πρόσβαση οι μαθητές. Aν – σε περίπτωση ανυπερβλήτων δυσκολιών - δεν καταστεί 

δυνατή η δημιουργία εικονικής τάξεως και μέχρις ότου τούτο καταστεί εφικτό, 

χρησιμοποιήστε, παρακαλώ, σ΄ αυτή τη φάση, ένα από τα συνήθη μέσα εξ αποστάσεως 

επικοινωνίας με τους μαθητές σας (e-mail, messenger, viber, κλπ). Ακόμη μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή το ιστολόγιο του σχολείου σας (σε συνεργασία με τον/τους 

διαχειριστή/-ες) για την ανάρτηση διδακτικού υλικού που θ΄ απευθύνεται στους μαθητές/-

τριες  (με τους/τις οποίους/-ες εν συνεχεία θα συνεργάζεσθε μέσω των προαναφερθέντων εξ 

αποστάσεως μέσων επικοινωνίας).   

 

4. Πρόγραμμα / Σχεδιασμός / παιδαγωγικά μέσα: Για τη διαμόρφωση του 

προγράμματος της ΕξΑΕ υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής του σχολείου που είναι και ο 

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?p=2086
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?p=2086
https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Teachersv1.0-Mar2020.pdf
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Teachersv1.0-Mar2020.pdf
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Συντονιστής της Ομάδας Υποστήριξης της ΕξΑΕ της σχολικής μονάδας. Σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς, θα γίνει η διαμόρφωση του προγράμματος  για την κάθε σχολική τάξη. Για το 

μάθημα των Θρησκευτικών προτείνω ένα 20% των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της ΕξΑΕ  να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ένα 80%  

να αφιερωθεί στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.  Ως υλικό μπορεί να δοθούν δραστηριότητες 

επεξεργασίας των διδακτικών ενοτήτων του θρησκευτικού μαθήματος ήδη έχουν διδαχτεί. 

Ειδικά στο Λύκειο, χρήσιμα είναι φύλλα εργασίας, μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθούν και 

πολυμέσα που ο εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει στην πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που έχει επιλέξει. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί υλικό του 

ψηφιακού σχολείου (https://dschool.edu.gr ), το υλικό από τον Εθνικό Συσσωρευτή 

Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου «Φωτόδεντρο»  (http://photodentro.edu.gr/aggregator/ ) και τα 

διδακτικά ψηφιακά σενάρια ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/ ). Ειδικά για τους Θεολόγους 

το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδος (βλ. ΥΛΙΚΟ ΣΕΕ ΠΕ01) διαθέτει άφθονο 

υλικό (διδακτικά σενάρια και προτάσεις και πολλά άλλα χρήσιμα ψηφιακά εκπαιδευτικά 

υλικά) για το μάθημα των Θρησκευτικών. 

 

5. Καλό θα ήταν  να «δανεισθείτε» απ΄ τη τεχνογνωσία και το έτοιμο διδακτικό υλικό 

που έχουν αναρτήσει αρκετοί συνάδελφοί μας στα ιστολόγιά τους. Δείτε εν προκειμένω τα 

ημέτερα ιστολόγια  Συντονιστή ΕΕ Θεολόγων  (https://blogs.sch.gr/xandreo/) και  Θεολόγοι 

Στερεάς Ελλάδος  (http://thriskeftikaedu.blogspot.com/), όπου υπάρχουν ανηρτημένα 

Διδακτικά Σενάρια από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, δικά μου και από ιστολόγια συναδέλφων μας 

θεολόγων. (Προσοχή: στη περίπτωση που χρησιμοποιούμε διδακτικό υλικό άλλων 

δημιουργών, είτε από «επίσημες» πηγές (Υπ. Παιδείας, ΙΕΠ, ΠΕΚΕΣ, κλπ), είτε συναδέλφων 

εκπαιδευτικών, πάντα κάνουμε αναφορά [παραπομπή] στη πηγή προελεύσεως).   

6.  Διδακτική πρόταση: α) Επιλέγουμε τη διδακτική ενότητα του μαθήματος μιας 

συγκεκριμένης τάξης που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει τους μαθητές μας να κρατήσουν την 

επαφή με τη σχολική διαδικασία. Τοποθετούμε φύλλα εργασίας, δραστηριότητες, υλικό από 

το Φωτόδεντρο, πολυμέσα, κείμενα,  διευθύνσεις του διαδικτύου (τις οποίες έχουμε ελέγξει 

σχολαστικά)  κοκ, στο αποθετήριο του σχολικού δικτύου που έχουμε επιλέξει, υλικό και 

αφορά τη συγκεκριμένη ΔΕ ενημερώνουμε τους μαθητές μας να το δούν και επεξεργασθούν, 

β) Οργανώνουμε σύγχρονη διδασκαλία στη δική μας «εικονική τάξη», στην πλατφόρμα cisco 

webex. Επικεντρωνόμαστε στο υλικό που υπάρχει στο αποθετήριό μας. Συζητούμε με τους 

μαθητές/-τριε. Επιλύουμε απορίες. Αναθέτουμε μικρές εργασίες, σε εθελοντική βάση 

καλώντας τους μαθητές/-τριές μας να τις παρουσιάσουν σε επόμενη σύγχρονη διαδικτυακή 

μας συνάντηση. 

7. Για την υποστήριξη της ΕξΑΕ η συνεργασία μας αποκτά, πλέον, τακτική βάση με 

περιοδικές ενημερωτικές συναντήσεις ανατροφοδότησης οι οποίες (αφού – εννοείται - 

προηγηθεί η σχετική έγκαιρη πληροφόρησή σας) θα γίνονται - βάσει προγράμματος - κατά 

ομάδες σχολείων και κατά νομό με τη μέθοδο είτε της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (π.χ. με τις 

πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων είτε Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου , ή  (εναλλακτικά) του  

"Ζοοm" ), είτε με τη μέθοδο της ασύχρονης τηλεπικοινωνίας (π.χ. με τη χρήση των ιστολογίων 

μου ή (ασύχρονης) επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [e-mails], για την 

ευέλικτη και προσφορότερη μέθοδο της οποίας δημιούργησα την Ομάδα (Googlegroup) 

«Θεολόγοι Στερέας Ελλάδος» (https://groups.google.com/forum/#!forum/theologoistereas ) 

https://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://aesop.iep.edu.gr/
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?page_id=817
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?attachment_id=970
https://blogs.sch.gr/xandreo/
https://blogs.sch.gr/xandreo/
http://thriskeftikaedu.blogspot.com/
http://thriskeftikaedu.blogspot.com/
http://thriskeftikaedu.blogspot.com/
https://meeting.sch.gr/
https://zoom.us/
https://groups.google.com/forum/#!forum/theologoistereas


4

 

 

 

για την οποία έχετε ήδη λάβει σχετική πρόσκληση την οποία παρακαλώ να αποδεχθείτε για 

να καταστήσουμε την επικοινωνία μας λειτουργικότερη – και ελπίζω αποτελεσματικότερη.   

Καλή δύναμη στο έργο σας - σε όλους και σε όλες. 

Προχωράμε! 

                                                                                      Με εκτίμηση 

 

                                                                       ΔΡ  ΧΑΡ.  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ                          

 
                                        Συντονιστής Ε.Ε. κλ. ΠΕ01 

                                        ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος 

 
 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 
 
Oι Θεολόγοι εκπαιδευτικοί των σχολικών  

μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος 

 
(μέσω των οικείων ΔΔΕ: 
 
α) Ν. Φθιώτιδας,  

β) Ν. Φωκίδας, 

γ) Ν. Βοιωτίας, 

δ) Ν. Ευρυτανίας, και 

ε) Ν. Ευβοίας, 

 
δια των Διευθυντών/-τριών 

των Σχολικών τους μονάδων).  

 


