
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 
Δ/νση: Ρολέν 4 * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Μπαγιάτη Ειρήνη 
Τηλ. γραμματείας: 2810 - 246400 
Fax γραμματείας: 2810222076  
Ε-mail: Γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
Ε-mail προσωπ.: ebagiati8@gmail.com  &  
Κινητό: 6936564225 

  
Ηράκλειο, 27/03/2020 

                       Αρ. Πρωτ.: Φ2/725 
 
ΠΡΟΣ: 
 
Την/τον κ.κ Δ/ντρια/ντή, 
Προϊστάμενο/νη &  το διδακτικό 
προσωπικό των δημοτικών σχολείων  
της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου 
 
Κοιν.:         

• κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.   
και Δ.Ε. Κρήτης 

• κ. Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου 

 

 

Θέμα: «Πρόγραμμα  εξ αποστάσεως υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών 
μονάδων της 8ης Ενότητας Ηρακλείου από 30/03/2020 έως 10/04/2020» 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου στο πλαίσιο των καθηκόντων 

τους σε συνεργασία με τους Δ/ντές των Σχολικών μονάδων των περιοχών ευθύνης τους,  

οργανώνουν την ενημέρωση – υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση της εξ 

αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης  (εγκύκλιός με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20.03.2020 του 

ΥΠΑΙΘ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά προτίμηση απογευματινές ώρες με εξ 

αποστάσεως ενημερωτικές συναντήσεις. Η εξ αποστάσεως υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

των σχολικών μονάδων της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου αρμοδιότητας της ΣΕΕ 

Μπαγιάτη Ειρήνης από 30/03/2020 έως 10/04/2020 θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω 

προγραμματισμό: 

 

Πρόγραμμα  εξ αποστάσεως υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων  
της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου αρμοδιότητας της ΣΕΕ ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 

από 30/03/2020 έως 10/04/2020 

ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΩΡΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαρτίου 2020 Διευθυντές/ντριες & Προϊστάμενοι/νες 11:00 –14:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαρτίου 2020 2ου ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ & ΓΑΛΙΑΣ 18:00 – 21:00 

ΤΡΙΤΗ 31  Μαρτίου 2020 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ,  
ΚΑΜΑΡΩΝ, ΚΡΟΤΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ & ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 

18:00 – 21:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Απριλίου 2020 1ου ΜΟΙΡΩΝ & ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ 18:00 – 21:00 

ΠΕΜΠΤΗ 2 Απριλίου 2020 2ου ΜΟΙΡΩΝ & ΖΑΡΟΥ 18:00 – 21:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Απριλίου 
2020 

53ου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  & ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ 18:00 – 21:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 Απριλίου 2020 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ & ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ 18:00 – 21:00 

ΤΡΙΤΗ 7 Απριλίου 2020 ΒΟΡΩΝ,  7ου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & 1ου ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 18:00 – 21:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 Απριλίου 2020 54ου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  & 3ου ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  18:00 – 21:00 

ΠΕΜΠΤΗ 9 Απριλίου 2020 ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ, ΓΕΡΓΕΡΗΣ,  ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΠΟΜΠΙΑΣ & ΣΙΒΑ 18:00 – 21:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Απριλίου 
2020 

17ου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΒΟΡΙΖΙΩΝ 18:00 – 21:00 
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Στη σύγχρονη επικοινωνία μας θα αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα Cisco Webex Meetings 

και για να συνδεθείτε θα λάβετε στα προσωπικά σας mail, την παραμονή της 

προγραμματισμένης εξ αποστάσεως ενημερωτικής μας συνάντησης, ένα σύνδεσμο (link). 

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην εξ αποστάσεως ενημερωτική μας συνάντηση θα πρέπει 

να πατήσετε πάνω σε αυτό το link που θα σας έχει δοθεί. Καλό είναι να μπαίνετε στην 

ψηφιακή τάξη 10 λεπτά πριν την έναρξη της ενημερωτικής συνάντησης, ώστε να 

αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Απαραίτητες ενέργειες που θα 

πρέπει να κάνετε προκειμένου να συνδεθείτε με επιτυχία συμπεριλαμβάνονται στο 

συνημμένο έγγραφο.  

Στη ενημερωτική εξ αποστάσεως συνάντηση Διευθυντών/ντριων & Προϊστάμενων τη 

Δευτέρα 30.03.2020, θα δοθεί και καθοδήγηση για θέματα ψυχολογικής προσέγγισής των 

παιδιών από τους εκπαιδευτικούς κατά την επικείμενη σύγχρονή - ασύγχρονη επικοινωνία 

με τους μαθητές τους από τη κ. Σμαριανάκη Μαρία – Ψυχολόγο ΚΕΣΥ Ηρακλείου. 

Στις επικείμενες εξ αποστάσεως ενημερωτικές συναντήσεις για τον καλύτερο συντονισμό, 

οργάνωση και προγραμματισμό του έργου σας θα σας δοθούν εκ νέου οδηγίες και υλικό, 

που μπορείτε να αξιοποιήσετε για την εργασία σας, αλλά και για την εκμάθηση των 

πλατφορμών e-me και e-class, καθώς και για την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του 

ΥΠΑΙΘ. Επίσης, προτείνετε να έχετε ετοιμάσει από κάθε σχολείο λίστα με ερωτήματα καθώς 

και τυχόν καλές πρακτικές που ακολουθήσατε για να τις ανταλλάξετε με τους υπόλοιπους 

συναδέλφους.  

 Οι εκπαιδευτικοί της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου έχουν ακόμη τη δυνατότητα, όπως 

ήδη κοινοποιήσαμε με προηγούμενες οδηγίες και εφαρμόζεται και εφόσον το κρίνουν 

απαραίτητο, να απευθύνονται στη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για θέματα τα οποία 

αφορούν στην υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-mail (ebagiati@gmail.com)  

ή τηλεφώνου. 

 

 

 
 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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