
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη για την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Αγαπητοί/ συνάδελφοι/σσες 
Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού 
διαμορφώνει ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο ως εκπαιδευτικοί καλούμαστε να 
το υποστηρίξουμε μέσα από το παιδαγωγικό και διδακτικό μας ρόλο. Οι οδηγίες του 
Υπουργείου Παιδείας μας προτρέπουν να αξιοποιήσουμε τις πλατφόρμες του ΠΣΔ και το υλικό που 
υπάρχει στα αποθετήρια, ώστε οι μαθητές μας να είναι σε επαφή με το σχολείο όσο αυτό 
παραμένει κλειστό. 

Είναι προφανές ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κανονικό 
μάθημα και δεν μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη.  Στις δύσκολες 
συνθήκες όμως που διανύουμε, όλοι μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.  

Με αυτά τα δεδομένα σας καλούμε σε τηλεδιάσκεψη  την Τρίτη 7 Απριλίου και ώρα 6:30 
μ.μ. όπου, σε συνεργασία με το  ΕΚΦΕ Χανίων και τον Υπεύθυνο κ. Αναστασάκη Νίκο,  θα 
συζητήσουμε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία στα μαθήματα των Φυσικών επιστημών και θα 
παρουσιάσουμε κάποια ενδεικτικά διδακτικά σενάρια. Η τηλεδιάσκεψη θα έχει διάρκεια  περίπου 
2 ώρες και απευθύνεται σε καθηγητές που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε Γυμνάσια και Λύκεια.  

Θερμή παράκληση είναι να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης.  Ο σύνδεσμος 
 της τηλεδιάσκεψης είναι: 

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/aginoudi 

Καλή δύναμη στο έργο σας, 

Οι ΣΕΕ κλάδου ΠΕ04 
Αθηνά Γκινούδη 

Μαρία Καλαθάκη 
 

 

 
 
Ηράκλειο, 02/04/2020 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/839 

 
 
Προς: 
 Τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04  
των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων  
 
Κοιν. 1) Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης 

2) Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων 
3) ΕΚΦΕ Χανίων 

 
Εσωτερική  Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

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:  
 Αθηνά Γκινούδη: aginoudi@gmail.com 
Τηλ.:   6944705010 

Μαρία Καλαθάκη: kalathakimaria.edu@gmail.com 
Τηλ:  6946500408 
Τηλ.Γραμματείας ΠΕ.Κ.Ε.Σ : 2810 246860 – 
 342206 – 246400 
Fax: 2810222076  
 


