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Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Υ. 

Τους Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών μα-
θητριών μας  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡ-

ΓΟΥ (Σ.Ε.Ε.) 3οΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Κατερίνη,   20/03/2020 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΡΟΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
6ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
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ΘΕΜΑ: Ενημερωτική Επιστολή για Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονη Εκπαιδευτική Διαδι-
κασία 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας, 

Τα αναγκαία μέτρα που πάρθηκαν από την πολιτεία κατά της διασποράς του κορονοϊού άλ-

λαξαν την καθημερινότητά μας, επηρεάζοντας ακόμη και τις πιο απλές αλλά προσφιλείς σε 

όλους/ες μας ρουτίνες, όπως είναι π.χ. οι συναντήσεις μας με οικεία πρόσωπα ή οι απλές 

έξοδοι στα πάρκα τόσο των ενήλικων όσο και των παιδιών.  

Το κλείσιμο των σχολείων, ως το πρώτο από τα δραστικά μέτρα, μας οδηγεί στο να κάνουμε 

ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε το πολύτιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό 

της μόρφωσης να συνεχίσει να είναι προσπελάσιμο από όλους/ες. 

Στη βάση αυτή, σύμφωνα και με τις αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου μας, του Συντο-

νιστή Εκπαιδευτικού Έργου στον οποίο υπάγεται το σχολείο μας, έχουμε ήδη ξεκινήσει να 

οργανώνουμε εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης χωρίς τη φυσική παρουσία μαθη-

τών/τριών και εκπαιδευτικών. Οι τρόποι αυτοί στο σύνολό τους αναφέρονται ως Εξ Αποστά-

σεως Εκπαίδευση, της οποίας η υλοποίηση γίνεται με την αξιοποίηση διάφορων ψηφια-

κών/διαδικτυακών εργαλείων.  

«[…] Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να δια-

τηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική 

διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να α-

ποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδα-

κτέα ύλη [….]» (Υ.ΠΑΙ.Θ, 16-03-2020). 

Ταχ.   Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 15 
    601 34    Κατερίνη  
Πληροφορίες : Ιωάννης Οργανόπουλος 
Τηλέφωνο  : 23510- 29313  
FAX            : 23510- 29313 

E-mail  : mail@6dim-kater.pie.sch.gr 

Ιστότοπος : http://6dim-kater.pie.sch.gr  

Ιστολόγιο (1) : http://6katerinis.blogspot.com 

Ιστολόγιο (2) : http://blogs.sch.gr/6dimkate   
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Ως εκ τούτου, σκοπός τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν είναι η «παράδοση» νέας ύλης αλλά 

η προσπάθεια να απασχολούνται οι μαθητές/τριές μας στο σπίτι δημιουργικά με εκπαιδευτι-

κά θέματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μπορεί να είναι (α) Σύγχρονη και (β) Ασύγχρονη.  

« […] Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήμα-

τος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μα-

θητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κι-

νητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλε-

φωνικά. 

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον 

εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή 

δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και 

χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου […]» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 16-03-2020) 

Οι τωρινές δυνατότητες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν την Ασύγχρονη διαδι-

κασία. Η κάθε σχολική μονάδα, με μία ομάδα συντονισμού που έχει συγκροτήσει, δρομολο-

γεί στο μέτρο των δυνατοτήτων που υπάρχουν τους τρόπους υλοποίησης αυτής της διαδι-

κασίας (Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση). Τώρα λοιπόν, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

βρισκόμαστε στο στάδιο της οργάνωσης. Ως βασικό εργαλείο δημιουργήσαμε ξεχωριστό ι-

στολόγιο για κάθε τάξη (όχι για κάθε τμήμα). Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (έως τα 

μέσα της ερχόμενης εβδομάδας) στο ιστολόγιο της κάθε Τάξης θα ανεβάζουν οι εκπαιδευτι-

κοί των τμημάτων προτάσεις/οδηγίες για δραστηριότητες είτε παραπέμποντας σε διαδικτυα-

κές εφαρμογές είτε αξιοποιώντας φύλλα εργασίας αλλά και τις πλατφόρμες/αποθετήρια εκ-

παιδευτικού ψηφιακού υλικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Ιστολογίων των τάξεων βρίσκονται τόσο στη στατική ιστο-

σελίδα μας όσο και στα δύο ιστολόγιά μας:  

1. http://6dim-kater.pie.sch.gr/   

2. http://6katerinis.blogspot.com/  

3. http://blogs.sch.gr/6dimkate/  

Παρακαλούμε από την ερχόμενη εβδομάδα να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του σχολείου και 

μέσω αυτών το ιστολόγιο της τάξης στην οποία ανήκει το κάθε παιδί, ώστε να αντλείτε το υ-

λικό που θα ανεβάζουν οι εκπαιδευτικοί για την ενασχόληση στο σπίτι με εκπαιδευτικές δρα-

στηριότητες.  
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Ο στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να επεκτείνει και την Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση και στο Δημοτικό σχολείο.  

Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας σε μήνυμά του, σας διαβεβαιώνω πως η εκπαιδευτική κοινότητα είναι 

εδώ, πως εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε όλοι παρόντες, πως είμαστε σε εγρήγορση και ετοι-

μότητα, πως είμαστε εδώ για να διατηρούμε την επαφή των μαθητών κα μαθητριών μας με 

τη γνώση και τη μάθηση, πως είμαστε εδώ για να συνδράμουμε την ελληνική κοινωνία στις 

δύσκολες ώρες που περνά. 

Καλή δύναμη σε όλους και όλες σας.  

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων 

 

 

Σταθερό Τηλέφωνο: 2351033176 

Κινητό Τηλέφωνο:    6974285373 


