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ΠΡΟ:

- Διευκυντζσ/ Διευκφντριεσ Δ.Δ.Ε και Δ.Π.Ε
Αττικισ
- ΠΕΚΕ Αττικισ
- ΕΕ ΠΕ 86
- χολικζσ Μονάδεσ ΠΕ και ΔΕ ( μζςω των
οικείων Διευκφνςεων ΠΕ και ΔΕ Αττικισ)

ΚΟΙΝ:

- Γραφείο Τφυπουργοφ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων, κασ . Ζαχαράκθ
- Γραφείο Γενικισ Γραμματζα
Πρωτ/κμιασ, Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ και
Ειδικισ Αγωγισ, κασ Αν. Γκίκα

ΘΕΜΑ: «ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΞ
ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ Π.Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (HELP DESK) ΣΑ ΠΕ.Κ.Ε.. ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»
Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για τθν ανάςχεςθ τθσ εξάπλωςθσ των κρουςμάτων του
κορωνοϊοφ προχϊρθςε ςτθν αναςτολι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων και ζκεςε ςε εφαρμογι τθ ςφγχρονθ
εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (τθλεκπαίδευςθ). Σο Τ.ΠΑΙ.Θ διζκεςε ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ειδικά
διαμορφωμζνθ διαδικτυακι πλατφόρμα τθλεδιαςκζψεων για τθν πραγματοποίθςθ των μακθμάτων. Η
ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ςυνιςτά απευκείασ παράδοςθ του μακιματοσ ςτθν ψθφιακι τάξθ
από τον εκπαιδευτικό ςτουσ μακθτζσ και τθν παρακολοφκθςι του από υπολογιςτι, κινθτό ι tablet.
Μετά τθν αναςτολι τθσ διδαςκαλίασ με φυςικι παρουςία θ ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία και
επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςυνιςτά ζναν πρόςφορο τρόπο, για να διατθριςουν οι
μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί τθν επαφι τουσ με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτισ παροφςεσ ζκτακτεσ
ςυνκικεσ που βιϊνει θ χϊρα μασ, χωρίσ να αποςκοπεί ςτθν υποκατάςταςθ τθσ δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ
οφτε ςτθν κάλυψθ τθσ διδακτζασ φλθσ.
Τπό αυτό το πρίςμα, θ Π.Δ.Ε. Αττικισ καλείται να προτείνει ζναν μελετθμζνο ςχεδιαςμό τθλεκπαίδευςθσ
και να μεριμνιςει για τον ςυντονιςμό όλων των ςυντελεςτϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. το πλαίςιο
αυτό οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Π.Ε., Δ.Δ.Ε.), τα Περιφερειακά
Κζντρα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε..) και οι υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου (.Ε.Ε.) καλοφνται
να προχωριςουν ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ, ζτςι ϊςτε να παραςχεκεί θ απαραίτθτθ επιςτθμονικι,
παιδαγωγικι και τεχνικι βοικεια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων. Ειδικότερα, για τθν
υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ
παρακαλοφμε να υλοποιθκοφν τα ακόλουκα:

1

Τπό τθν εποπτεία τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ, ςτα 6 ( ζξι) ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ Αττικισ και ςε ςυνεργαςία με τισ Δ.Π.Ε.
και Δ.Δ.Ε. δθμιουργοφνται ειδικζσ Δομζσ Απομακρυςμζνθσ Βοικειασ (Help Desk) με Ομάδεσ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ, οι οποίεσ κα βοθκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ και τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτθ ςφγχρονθ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Οι Ομάδεσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ μποροφν να αξιοποιοφν τισ υλικοτεχνικζσ
υποδομζσ και τον τεχνολογικό εξοπλιςμό των ΠΕ.Κ.Ε.., των Δ.Δ.Ε και Δ.Π.Ε. ι τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ. τισ
πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ εφαρμογισ των ζκτακτων μζτρων θ Ομάδα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ μπορεί να
εργάηεται εξ αποςτάςεωσ και να προςφζρει τεχνικι βοικεια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν
μονάδων κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ των ψθφιακϊν τάξεων με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Σθν Ομάδα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ οργανϊνει, επιβλζπει και ςυντονίηει ο .Ε.Ε.
κλ. ΠΕ 86 του αρμόδιου ΠΕ.Κ.Ε.. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο .Ε.Ε. Πλθροφορικισ ορίηει τθν ομάδα ςτθν οποία
μετζχουν οι εξισ:



Οι Τπεφκυνοι Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ και
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Ειδικοί ςε κεματικά αντικείμενα, όπωσ: Webex, e-class, κ.λπ.

Η επιλογι των μελών τθσ Ομάδασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ γίνεται από τον .Ε.Ε. Πλθροφορικισ εκάςτου
ΠΕ.Κ.Ε.. ανάλογα με τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ. Σα ςυγκεκριμζνα μζλθ πρζπει να διακζτουν γνϊςεισ και
εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Μπορεί να είναι: Επιμορφωτζσ Β' Επιπζδου
Πλθροφορικισ, άλλοι .Ε.Ε., εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ86 ςχολείων Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ι αποςπαςμζνοι ςτισ Διευκφνςεισ, κ.λπ.
Κάκε Ομάδα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ κζτει ςε λειτουργία τθ Δομι Απομακρυςμζνθσ Βοικειασ (Help
Desk). Η δομι αυτι διακζτει email ι/και e-φόρμα για τθν επικοινωνία με τουσ εκπαιδευτικοφσ. Μπορεί
επίςθσ να υποςτθρίηεται από δικτυακό τόπο με δυνατότθτα δθμιουργίασ χϊρου (session forum) για τθν
υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ ςτισ ψθφιακζσ τάξεισ. Για λόγουσ
ταχείασ και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ οι ερωτιςεισ των εκπαιδευτικών κα πρζπει να περιορίηονται
μόνο ςε τεχνικό επίπεδο.
το πλαίςιο τθσ αυτονομίασ και ευελιξίασ των ςχολικϊν μονάδων δθμιουργείται Ομάδα Τποςτιριξθσ
για τθν εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ, που ςυμβάλλει ςτθν κακοδιγθςθ και διευκόλυνςθ των υπόλοιπων
εκπαιδευτικϊν ςτθν εγκατάςταςθ και χριςθ των ψθφιακϊν τάξεων και ςτθν υποςτιριξθ τθσ ςφγχρονθσ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ. Ο/Η Διευκυντισ/ντρια τθσ ςχολικισ
μονάδασ ορίηεται ωσ υπεφκυνοσ τθσ ομάδασ, θ οποία αποτελείται από τον ίδιο και από τουλάχιςτον ζναν
εκπαιδευτικό με εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ (π.χ. Τποδιευκυντισ, Τπεφκυνοσ χολικοφ
Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ και Εφαρμογϊν Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ
ΠΕ86, γνϊςτθσ e-class/e-me, Επιμορφωτισ Βϋ επιπζδου ΣΠΕ, ειδικόσ τεχνικϊν εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικόσ με ψθφιακζσ ικανότθτεσ, κ.λπ.) για να προςφζρει υποςτιριξθ ςτουσ
υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. Ο/Η Διευκυντισ/ντρια καταχωρίηει τθν Ομάδα Τποςτιριξθσ ςτο
myschool και αναλαμβάνει να ςυντονίςει τθν επικοινωνία κακενόσ εκπαιδευτικοφ με τουσ μακθτζσ του,
μετά από ενθμζρωςθ των γονζων και κθδεμόνων.
Οι Διευκυντζσ Π.Ε. και Δ.Ε. καλοφνται να διευκολφνουν τισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ
ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. υντονίηουν και ενθμερϊνουν τισ ςχολικζσ
μονάδεσ, παρεμβαίνουν για τθν εξομάλυνςθ των αδυναμιϊν, ζτςι ϊςτε να εδραιωκεί θ καλφτερθ δυνατι
ςυνεργαςία. Ειδικότερα, για να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ υπερφόρτωςθσ του ςυςτιματοσ μεριμνοφν, ζτςι
ϊςτε οι τεχνικζσ απορίεσ των εκπαιδευτικϊν να λφνονται πρϊτα ςτθ ςχολικι μονάδα. Αν θ επίλυςθ των
προβλθμάτων δεν είναι δυνατι ςτο επίπεδο τθσ Ομάδασ Τποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, τότε ζνασ
εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ απευκφνεται ςτθν ειδικι Δομι Απομακρυςμζνθσ Βοικειασ (Help Desk) του
αρμόδιου ΠΕ.Κ.Ε.. Η Ομάδα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του ΠΕ.Κ.Ε.. αξιολογεί τα ερωτιματα και παρζχει
ομαδοποιθμζνεσ ι εξατομικευμζνεσ απαντιςεισ και απαντιςεισ ςε ςυχνά προβλιματα. Ο .Ε.Ε. κλ. ΠΕ 86
ανακζτει τα τεχνικά ερωτιματα ςτον κεματικά ειδικό για τθ δρομολόγθςθ τθσ απάντθςθσ. ε περίπτωςθ
αδυναμίασ απάντθςθσ, παραπζμπει τα κζματα ιεραρχικά προσ το Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ τθσ Κεντρικισ
Ομάδασ Σθλεκπαίδευςθσ του ΤΠΑΙΘ.
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Ωσ εκ τοφτου:






Παρακαλοφνται οι .Ε.Ε. ΠΕ86 των ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ Αττικισ να προχωριςουν ςτθ δθμιουργία Δομϊν
Απομακρυςμζνθσ Βοικειασ (Help Desk) και ςτθ ςφνκεςθ Ομάδων Σεχνικισ Τποςτιριξθσ, οι οποίεσ
αναμζνεται να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.
Καλοφνται επίςθσ, να ενθμερώνουν τουσ Οργανωτικοφσ υντονιςτζσ των ΠΕ.Κ.Ε.. και τθν Π.Δ.Ε.
Αττικισ για τθν εξζλιξθ τθσ λειτουργίασ των εν λόγω δομϊν και τθσ παρεχόμενθσ τεχνικισ ςτιριξθσ
των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτισ ψθφιακζσ τάξεισ με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ
ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ.
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ και οι Διευκφντριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικισ να επιβλζπουν τισ τοπικζσ
Ομάδεσ Τποςτιριξθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, να ςυμβάλλουν ςτθ
διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ τουσ και να ενθμερώνουν τθν Π.Δ.Ε. Αττικισ για
τον ρυκμό επίλυςθσ των τεχνικών προβλθμάτων που ανακφπτουν. Καλοφνται επίςθσ να
βοθκιςουν ςτθ δθμιουργία των Ομάδων Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και των Δομϊν Απομακρυςμζνθσ
Βοικειασ (Help Desk) των ΠΕ.Κ.Ε..
Οι Οργανωτικοί υντονιςτζσ και οι Οργανωτικζσ υντονίςτριεσ των ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ Αττικισ καλοφνται
ςε ςυνεργαςία με τουσ .Ε.Ε. ΠΕ86 να μεριμνιςουν για τθ δθμιουργία τθσ Ομάδασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ ςτο ΠΕ.Κ.Ε.., που προΐςτανται, θ οποία κα υποςτθρίηει τεχνικά τουσ εκπαιδευτικοφσ
και τουσ .Ε.Ε. κατά τθν εφαρμογι τθσ τθλεκπαίδευςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, παρακαλοφνται μζχρι
τθ Δευτζρα 23/3/2020 και ώρα 1:00 μ. μ. να αποςτείλουν ςτθν Π.Δ.Ε. Αττικισ τθ ςφνκεςθ τθσ
Ομάδασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του ΠΕ.Κ.Ε.. (όνομα, επϊνυμο, κινθτό τθλζφωνο και email). τθ
ςυνζχεια καλοφνται να ενθμερϊςουν τισ ςχολικζσ μονάδεσ, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ ανάγκθσ να
απευκφνονται ςτθν Ομάδα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του ΠΕ.Κ.Ε..

Η επιτυχία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςυνδζεται ςτενά με τθν ποιότθτα τθσ υποςτιριξθσ των
εκπαιδευτικϊν. Γι’ αυτό κα πρζπει ςε κάκε ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ να ενθμερωκοφν οι .Ε.Ε. για τα
ανωτζρω, ζτςι ϊςτε ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ να προςφζρουν παιδαγωγικι και επιςτθμονικι
υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ κατά τθν εξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ
διδαςκαλία και μάκθςθ.
τισ ςτιγμζσ τθσ απειλθτικισ πανδθμίασ από τον κορωνοϊό που βιϊνουμε όλοι μασ, κα πρζπει να
δράςουμε με λεπτι προςοχι, ζτςι ϊςτε το ρθξικζλευκο εγχείρθμα τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ να
κρατιςει ηεςτι τθν επικυμία τθσ μάκθςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν μασ. Η μάκθςθ είναι αναφαίρετο
δικαίωμα όλων και υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ. Για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ είναι απαραίτθτθ θ
ςυμβολι όλων των παραγόντων τθσ εκπαίδευςθσ. Είναι αναγκαίο να ςτθρίξουμε τθν προςπάκεια των
νζων μασ. Με αίςκθμα κοινωνικισ ευκφνθσ, με αρωγι και ςυνεργαςία μποροφμε να τα καταφζρουμε.
Για περιςςότερθ ενθμζρωςθ ςτα κζματα τθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, ςασ παρακαλοφμε να
επιςκζπτεςτε τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.
Με το παρόν ανακαλείται το υπ’ αρικ πρωτ. Φ.15/4670/20-3-2020 προθγοφμενο ζγγραφό μασ.

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ
Εκπαίδευςθσ Αττικισ

Δρ. Γεώργιοσ Κόςυβασ
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