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Ηράκλειο, 27-4-2020 

          Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /908 
ΠΡΟΣ:   

Διευθύνσεις  και Εκπαιδευτικούς 
Φιλολόγους (ΠΕ02) Σχολείων Δ.Ε. 
επιστημονικής  αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε.  Β. 
Καλοκύρη 

Διευθύνσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων 
Δ.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύμνου  
παιδαγωγικής ευθύνης της Σ.Ε.Ε.  Β. 
Καλοκύρη: 

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
7Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ  
ΓΕΛ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ   
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΞΑΡΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους) 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 

4. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 

 
Θέμα: Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού: Διαδικτυακές πηγές για την «εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση» (στις έκτακτες συνθήκες αναστολής λειτουργίας του 
σχολείου) και για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας σε συνθήκες 
«κανονικότητας».    
 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Σας αποστέλλω συνημμένο αρχείο με  διαδικτυακές  διευθύνσεις-συνδέσμους 

που αποτέλεσαν υποστηρικτικό υλικό των επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεών μας την 

περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολείων, λόγω της πανδημίας (Μάρτιο - 

Απρίλιο 2020), και που στη συνέχεια έχω εμπλουτίσει και θα αξιοποιήσουμε σε 
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προσεχείς επιμορφώσεις, σε ανταπόκριση προς τις ανάγκες της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης αλλά και της εκπαίδευσης στο σχολείο1.  

Το υλικό είναι δομημένο σε 9 άξονες:  

1. ζητήματα θεωρητικού πλαισίου,   

2. ψηφιακές πλατφόρμες για ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση που 

προτείνονται από το ΥΠΑΙΘ, για να διατηρηθεί η επαφή των μαθητών με το 

σχολείο,  

3. πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα,  

4. λίστα ιστοτόπων με ελεύθερη διάθεση εικόνων και φωτογραφιών,   

5. η τέχνη στην εκπαίδευση,  

6. ελεύθερης χρήσης - δωρεάν ψηφιακά βιβλία  λογοτεχνίας, γλώσσας, 

πρόγραμμα υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση και 

καλλιέργεια φιλαναγνωσίας 

7. «Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα» 

8. Επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς (Υλικό από Επιστημονική Διημερίδα 

των 18 ΠΕΚΕΣ, 25-26.4.20). 

9. Ψηφιακές δημιουργίες, ψηφιακά εργαλεία 

Αντιμετωπίζοντας την κρίση ως πρόκληση, προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τους 

μαθητές και το σχολείο, φροντίζοντας με ζήλο να αναπροσαρμόσουμε πρακτικές και 

εργαλεία. Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων και οι αρχές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης μπορούν να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού μας έργου στο σχολείο, σε συνθήκες «κανονικότητας». Οι 

προσπάθειές σας να εφαρμόσετε όσο άμεσα ήταν δυνατό νέα εργαλεία και να 

διαχειριστείτε παιδαγωγικά πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις αναδεικνύουν 

ότι η εκπαίδευση, πάνω από όλα, λειτουργεί με την ψυχή και το μεράκι των 

εκπαιδευτικών.  

 
1 Βλ. Διαβιβαστικό στα σχολεία αρμοδιότητάς μου. ΠΕΚΕΣ Κρήτης, Αρ. Πρ.  908/30-4-2020, με θέμα. 
Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού: Διαδικτυακές πηγές για την «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 
(στις έκτακτες συνθήκες αναστολής λειτουργίας του σχολείου) και για τον εμπλουτισμό της 
διδασκαλίας σε συνθήκες «κανονικότητας».    

 



Σας ευχαριστώ θερμά για την συνεργασία, την επικοινωνία και τους ουσιώδεις 

προβληματισμούς που μοιραζόμαστε! 

Ελπίζω το υλικό να σας φανεί χρήσιμο και να το αξιοποιήσετε! 

 

Με τιμή, 
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 
Βασιλεία  (Λιάνα) Καλοκύρη 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή:   Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 


