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 Π.Ε.Κ.Ε.. Αηηηθήο 

 

   

Αλαθνίλσζε 
 

ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 68/20-03-2020) θαη ζην άξζξν 65, παξ. 1 

«Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ» αλαθέξεηαη όηη: «Η 

Υποςπγόρ Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων μποπεί να λαμβάνει όλα ηα αναγκαία μέηπα, ώζηε να καθίζηαηαι 

δςναηή για ηο ζύνολο ηων εκπαιδεςηικών δομών, ανεξαπηήηωρ ηύπος και βαθμίδαρ, δημόζιων ή 

ιδιωηικών, η εξ αποζηάζεωρ διδαζκαλία.». 
 

Με ηηο εγθπθιίνπο Φ8/38091/Δ4/16-03-2020 θαη 39676/Δ2/20-03-2020 ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ., θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο πνπδώλ, δηαβηβάδνληαη νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, δίθηπα θαη 

εθαξκνγέο πνπ έρεη αλαπηύμεη ην Τ.ΠΑΘ.Θ., όπσο γηα παξάδεηγκα ε Ηιεθηξνληθή Σάμε (e-class) θαη ε 

Ψεθηαθή Εθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα (e-me). Αλαθέξεηαη, επίζεο, όηη μέθοδοι και επγαλεία πος ηςσόν 

έσοςν, ήδη, αναπηςσθεί θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ αλάγθε ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, είλαη δπλαηόλ λα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη παπάλληλα κε όζα 

πξνηείλνληαη κε ην παξόλ έγγξαθν νδεγηώλ. Η επιλογή ηηρ πλαηθόπμαρ πνπ ζα αμηνπνηεζεί έγθεηηαη ζηε 

διακπιηική εςσέπεια ηνπ/ηεο θάζε εθπαηδεπηηθνύ. 
 

Σνλίδεηαη, αθόκα, όηη ζην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο κεγαιύηεξεο επειημίαο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ, νη Δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ δηακνξθώλνπλ ην πξόγξακκα ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο. Η 

διαδικαζία ςλοποιείηαι από κάθε εκπαιδεςηικό είηε με ζύγσπονερ είηε με αζύγσπονερ μεθόδοςρ 

διδαζκαλίαρ είηε ζςνδςαζηικά. 
 

αθέζηαηα, από ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δςναηόηηηα επιλογήρ, ηεο πην 

πξόζθνξεο ζε απηνύο κεζόδνπ, για ηην ςλοποίηζη ηηρ εξ αποζηάζεωρ διδαζκαλίαρ, ε νπνία είλαη έλα 

εξγαιείν γηα λα δηαηεξήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο καο ηελ επαθή ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο 

έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ βηώλεη ε ρώξα καο, ρσξίο, όκσο, ζε θακηά πεξίπησζε, λα απνζθνπεί ζην λα 

ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δώζεο εθπαίδεπζε νύηε λα θαιύςεη ηε δηδαθηέα ύιε. 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ, σο 

θπξίαξρν όξγαλν, εθηηκώληαο ηε κνλαδηθόηεηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο να αποθαζίζοςν ποια μέθοδο εξ 

αποζηάζεωρ διδαζκαλίαρ θα ακολοςθήζοςν, πάληα κε γλώκνλα ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ καο θαη ην όξακα πνπ έρνπκε γηα έλα ηζρπξό δεκόζην ζρνιείν, έλα ζρνιείν ρσξίο 

απνθιεηζκνύο, έλα ζρνιείν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε όισλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 
 

 

Γηα ην Δ.. 
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Η Γ. Γξακκαηέαο 
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