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Θεσσαλονίκη 16-03-2020 
Αρ. Πρωτ.: 4964 

 
 
1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής 

Μακεδονίας 

2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας 

(δια των οικείων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης) 

 

 

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία για την έναρξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Σας ενημερώνουμε πως ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας στην Κεντρική 

Μακεδονία, αρχής γενομένης από τη Γ΄ Λυκείου. 

Αυτό σημαίνει πως πρέπει: 

1. Oι εκπαιδευτικοί και oι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. να είναι έτοιμοι να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία που ξεκινά.  

2. Οι Διευθυντές να φροντίσουν να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών στο 

myschool και να έχουν τα email των μαθητών (γονιών τους) της Γ΄ Λυκείου, στους οποίους αρχικά 

θα απευθυνθούν τα μαθήματα, ώστε να τα προωθήσουν στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς 

μόλις αυτό απαιτηθεί. 

3. Οι Διευθυντές να ενημερώσουν, εντός της ημέρας, τους εκπαιδευτικούς που θα εμπλακούν, 

ώστε να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν την τηλεκπαίδευση. 

4. Οι εκπαιδευτικοί να μελετήσουν άμεσα τις οδηγίες που θα λάβουν (στις οποίες θα 

συμπεριλαμβάνεται και το link της πλατφόρμας), ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να 

είναι έτοιμοι για την πρώτη εφαρμογή-διδασκαλία. 

5. Οι Διευθυντές των Γυμνασίων και Δημοτικών σχολείων, καθώς και οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. και 

ΕΠΑ.Λ. για τις υπόλοιπες τάξεις, καλούνται να προχωρήσουν σε αντίστοιχη προετοιμασία, όσον 

αφορά στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και στην καταγραφή των e-mail των μαθητών 

(γονέων τους), ώστε να υπάρχει ετοιμότητα για τη διεύρυνση της εφαρμογής της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας, η οποία θα ακολουθήσει σύντομα. 

6. Σε κάθε σχολική μονάδα να συγκροτηθεί μια ολιγομελής ομάδα συντονισμού της διαδικασίας, 

αποτελούμενη από τον Διευθυντή και 2-3 εκπαιδευτικούς και τα στοιχεία της να κοινοποιηθούν 

στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

 

Ας συμμετέχουμε όλοι μας σε αυτή την προσπάθεια για το καλό της εκπαίδευσης, το καλό των μαθητών 

μας και των οικογενειών τους.  

Ας αποδείξουμε πως η εκπαιδευτική κοινότητα είναι εδώ, πως εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε όλοι 

παρόντες, πως είμαστε σε εγρήγορση και ετοιμότητα, πως είμαστε εδώ για να διατηρούμε την επαφή 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 

Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2310 474810 

Φαξ: 2310 474328 

Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr  

e-mail: kmakedpde@sch.gr  
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των μαθητών μας με τη γνώση και τη μάθηση, πως είμαστε εδώ για να συνδράμουμε την ελληνική 

κοινωνία στις δύσκολες ώρες που περνά. 

Σας ευχαριστώ. 

 

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης  

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

Αλέξανδρος Κόπτσης 
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