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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση για  ενημέρωση των 
καθηγητών γαλλικής ΠΕ05 – Συνοπτική παρουσίαση». 
 
Σχετικά:  1. Διαβίβαση Οδηγιών για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αρ. πρωτ. 
39676/Δ2/20-03-2020 

Σχετικό 2. ΥΠΑΙΘ, Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
 

Στο πλαίσιο των Οδηγιών για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘ, για 

την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να 

αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το 

ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-

me. Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις 

μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.  

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας  όλης της χώρας, μέσω των 

Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης, να συντονίσουν τη διαδικασία και να παρέχουν 

κάθε απαραίτητη διευκόλυνση προς τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους ώστε 
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Σταυρούπολη  23/03/2020 

Αρ. Πρωτ.:   402    
 
 
 

ΠΡΟΣ:  τις  Διευθύνσεις Β/θμιας και Α/ 
θμιας  Εκ/σης Ανατολικής  και  Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 
και Νομών Χαλκιδικής, Ημαθίας, 

Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Κοζάνης, 
Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας.   
 

 
Τους  Διευθυντές  Σχολικών Μονάδων  

 Β/θμιας και Α θμιας Εκ/σης Ανατολικής 
και Δυτικής Θεσσαλονίκης   και Νομών 

Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, 
Σερρών, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, 

Φλώρινας.   
 

(διά των οικείων Διευθύνσεων) 
 
  
 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22  
 Πληροφορίες : Χριστίνα Σταμνά 
Τηλέφωνο: 2310643065 
Fax: 2310643056 
Ηλ. διεύθυνση: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 
Ιστοσελίδα: www.kmaked.gr/2pekes 
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έως και την Τρίτη 24/3/2020 να έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές 

διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης όπως περιγράφονται παρακάτω. Ως προς τη διαδικασία για τη δημιουργία 

των ψηφιακών τμημάτων και την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης επισημαίνονται τα εξής:  

Βήμα 1. Ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας ορίζεται υπεύθυνος ομάδας εξ 

αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από τον ίδιο και από 

τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. 

εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ κτλ.). Η ομάδα εξ 

αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης αναλαμβάνει με εξ αποστάσεως  εργασία,  να 

προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου κατά 

το σχεδιασμό και καθ   όλη τη διάρκεια του προγράμματος ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν και στην 

υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω.  

Βήμα 2. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας κάθε σχολικής μονάδας, οι 

εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη, αποκτούν κωδικούς πρόσβασης για το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.  

Βήμα 3. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την πλατφόρμα την οποία θα αξιοποιήσουν (e-me 

ή eclass) και δημιουργούν το/τα ψηφιακό/ά τμήμα/τα στα οποία στη συνέχεια 

εντάσσουν τους/τις  μαθητές/τριές τους. Προτείνεται να δημιουργηθούν από κάθε 

εκπαιδευτικό περισσότερα από ένα ψηφιακά τμήματα, κατ’ αντιστοιχία του αριθμού 

τμημάτων στα οποία διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τον Διευθυντή / τη 

Διευθύντρια για την πλατφόρμα που επέλεξαν μέσω email στο οποίο επισυνάπτουν τον 

σχετικό σύνδεσμο – Link.  

Βήμα 4. Με ευθύνη του Διευθυντή/τριας ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου: α) για τη δυνατότητα 

συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση  β) για την 

πλατφόρμα που αξιοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία του ψηφιακού 

τμήματος κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο Link. γ) για την εφαρμογή του Νέου 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του 

νόμου 4624/2019. https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php  
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Βήμα 5. Οι γονείς/κηδεμόνες, με ευθύνη του Διευθυντή, μεριμνούν για την εγγραφή 

των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι 

μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την 

δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα 

https://register.sch.gr/students/ .   

Βήμα 6. Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την 

απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ (από το πρώτο βήμα) εισέρχονται για μια φορά 

στην πλατφόρμα που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς  ώστε στη συνέχεια να 

γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή.  

Βήμα 7. Ο Δ/ντής μετά την απόκτηση του λογαριασμού ΠΣΔ από τους μαθητές: α) 

εισέρχεται στη σελίδα διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών που διαθέτει στο ΠΣΔ 

https://register.sch.gr/students/admins/ , και β) επιλέγει τους/τις μαθητές/τριες μίας 

τάξης και γ) αποστέλλει τους λογαριασμούς ΠΣΔ των μαθητών/τριών της τάξης αυτής 

στον/ στους εκπαιδευτικούς της τάξης που διδάσκει/ουν τα μαθήματα.  

Βήμα 8. Οι εκπαιδευτικοί της τάξης συνδέονται στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή 

e-class) χρησιμοποιώντας τον υπηρεσιακό λογαριασμό που έχει ο καθένας στο ΠΣΔ 

(@sch.gr). (σχετικές οδηγίες υπάρχουν εντός της σελίδας διαχείρισης μαθητικών 

λογαριασμών https://register.sch.gr/students/admins/ ).  

Βήμα 9 Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν το/τα ψηφιακό/α τμήμα/τμήματα στην 

πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή e-class) και προσκαλούν σε αυτές τους/τις 

μαθητές/τριες με βάση τα ονόματα χρήστη (usernames) που τους έστειλε ο 

Διευθυντής/τρια του σχολείου. Οι μαθητές αποδέχονται τις προσκλήσεις και 

αυτομάτως εντάσσονται στο αντίστοιχο ψηφιακό τμήμα του/των εκπαιδευτικών .  

➢ Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης 

εκπαίδευσης και τον Δ/ντή προτείνεται να συνδέονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας . 

 ➢ Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν στην πλατφόρμα 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους μαθητές και τις μαθήτριες των 
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τμημάτων στα οποία διδάσκουν προτείνεται να είναι από 08:00 έως και 14:00.  

➢  Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ωράριο σε περισσότερες από μια 

σχολικές μονάδες, προτείνεται, σε συνεννόηση με τον/την Δ/ντή/τρια του κάθε 

σχολείου, να ρυθμίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι για κάθε 

σχολική μονάδα για επίλυση αποριών, ερωτήσεων κλπ.  

Προετοιμασία υλικού- Πρόγραμμα :  

Οι εκπαιδευτικοί της τάξης, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου οι 

οποίοι έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής τους μονάδας 

προετοιμάζουν το υλικό το οποίο θα αναρτούν στα ψηφιακά τμήματα.  Οι Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου υποστηρίζουν εξ αποστάσεως σε καθημερινή βάση τους 

εκπαιδευτικούς των οποίων έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη και τους 

καθοδηγούν για την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προτείνεται η 

κατανομή των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενημέρωσης – 

υποστήριξης κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη είσοδος στις 

πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων ανά 

ημέρα.  Για τον λόγο αυτό συντάσσεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα επιμορφωτικών 

συναντήσεων ανά σχολική μονάδα το οποίο κοινοποιείται εγκαίρως στους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν και να συμμετέχουν. Το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα καταγράφεται από κάθε συντονιστή/τρια και κοινοποιείται 

στον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης σε εβδομαδιαία βάση.   

  Δομή εξ αποστάσεως διδασκαλίας Ενδεικτικό πλάνο ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης:  Ανάρτηση στο ψηφιακό τμήμα, με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού, 

εκπαιδευτικού υλικού, υλικού προς μελέτη, ασκήσεων - εργασιών κλπ. Μελέτη του 

υλικού από τους μαθητές/ριες, υποβολή ερωτήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό, λύση 

ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό της 

τάξης σε προθεσμία που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός.  Αξιολόγηση των εργασιών και 

ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αποστολή σε κάθε μαθητή/τρια 

μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης (με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. μέσω της 

πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  
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Ενδεικτικές Δραστηριότητες:  

Δραστηριότητες εμπέδωσης της διδαγμένης ύλης για την επανάληψη και εμβάθυνση 

ενοτήτων που έχουν ήδη διδαχθεί. Το μέρος της εξ αποστάσεως που θα γίνεται 

ασύγχρονα προτείνουμε να περιλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση:  το υλικό (ενότητα 

βιβλίου ή/και ψηφιακές δραστηριότητες ή/και βίντεο κ.λπ.) που καλείται ο μαθητής ή η 

μαθήτρια να αξιοποιήσει για την επανάληψή του,  την ανάθεση σε καθημερινή βάση 

εργασιών, ασκήσεων, τεστ αυτοαξιολόγησης που καλείται να κάνει ο μαθητής στη 

συγκεκριμένη περίοδο τη διόρθωση των εργασιών – ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό 

της τάξης και αποστολή σε κάθε μαθητή μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης  

Το υλικό μελέτης και οι εργασίες των μαθητών μπορεί να προέρχονται 

από το σχολικό βιβλίο, ψηφιακά υλικά πιστοποιημένα από φορείς του 

Υ.ΠΑΙ.Θ  

Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας  

Δημιουργικές εργασίες – δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες, είναι 

δυνατόν να αποτελέσουν σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο που θα ευνοήσει έστω και 

εξ αποστάσεως την οικοδόμηση της κοινότητας μάθησης, τη δημιουργία συνεργατικών 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων αξιοποίησης της 

βιβλιοθήκης (libraryskills) και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. 

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/81- dimiourgikes-ergasies-lykeiou-

2018-2019 

 Η αξιοποίηση των τεχνών στις παραπάνω δραστηριότητες  

Η αξιοποίηση των τεχνών μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο εργαλείο στη 

διευκόλυνση της επαφής των μαθητών/τριών με τη μαθησιακή διαδικασία. Οι τέχνες 

δίνουν τη δυνατότητα εναλλακτικών προσεγγίσεων και περαιτέρω εμβάθυνσης στη 

δημιουργική αξιοποίηση της διδαχθείσας ύλης.  

 

 

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/81-%20dimiourgikes-ergasies-lykeiou-2018-2019
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/81-%20dimiourgikes-ergasies-lykeiou-2018-2019
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Χρήσιμες πληροφορίες Για την πλατφόρμα e-me, για την πλατφόρμα e-class και στοιχεία 

επικοινωνίας Help Desk αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. 
 

Προτεινόμενα  από το ΥΠΑΙΘ ψηφιακά υλικά  μελέτης 

  

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (E- books)  

Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή.  

http://ebooks.edu.gr/ 

 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο)  

Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, 

μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων.  

http://photodentro.edu.gr/ 

 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Ο επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

http://iep.edu.gr/ 

  

Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια  

Ολοκληρωμένο εργαλείο  

σχεδίασης ψηφιακών http://aesop.iep.edu.gr/ 

Προτεινόμενα αποθετήρια διδακτικών 

σεναρίων: 

-Σενάρια διαφόρων γνωστικών 

αντικειμένων  

http://aesop.iep.edu.gr/senaria 

-Σενάρια που εμπλέκουν τις τέχνες στη γλωσσική 

εκπαίδευση  

http://iep.edu.gr/el/component/k2/853-didaktika-senaria-oi-texnes-sti-glossiki-

ekpaidefsi 

-Σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και 

γραμματείας με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων  

http://proteas.greek-language.gr/ 

http://ebooks.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/
http://iep.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/senaria
http://iep.edu.gr/el/component/k2/853-didaktika-senaria-oi-texnes-sti-glossiki-ekpaidefsi
http://iep.edu.gr/el/component/k2/853-didaktika-senaria-oi-texnes-sti-glossiki-ekpaidefsi
http://proteas.greek-language.gr/
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-Σενάρια για την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον της 

Ελλάδας  

http://scenaria-ekt.mitida.gr/ 

-Σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο 

συνεδρίων  

http://iep.edu.gr/el/arts-yliko/synedrio-texni-ekpaidefsi-didaktikes-kai-

paidagogikes- proseggiseis-sto-sxoleio-tou-21ou-aiona 

-Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο  

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses 

  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Β/θμιας και Α/θμιας  

Εκ/σης  
   

1. να ενημερώσουν άμεσα  τους καθηγητές γαλλικής γλώσσας των σχολείων τους για το 

παρόν έγγραφο και το συνημμένο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  

 

2. να υποστηρίξουν, στο σχεδιασμό και καθ   όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τους καθηγητές γαλλικής των σχολείων τους 

σε συνεργασία  με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης 

 

3. να  κοινοποιήσουν στη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Γαλλικής Γλώσσας  το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων των καθηγητών γαλλικής με τους μαθητές 

τους, σύμφωνα με το   Σχετικό 2, στο μέηλ akofidou@hotmail.gr μέχρι τη  Δευτέρα 30 

Μαρτίου 2020.   

  

 

Η Συντονίστρια Γαλλικής γλώσσας Κεντρικής  & Δυτικής Μακεδονίας  

       

Δρ. Κοφίδου Αγγελική 

http://scenaria-ekt.mitida.gr/
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses
mailto:akofidou@hotmail.gr

