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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

 Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για Οργανωτικούς Συντονιστές
και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε.
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων
Εκπ/σης)
Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου
Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται
πανελλαδικά στα «Διαδικτυακά Τμήματα»
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 112948/Δ2/01-09-2020, 131178/Δ2/30-09-2020, 131198/Δ2/30-09-2020 και
5133/Δ2/15-01-2021 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και
της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2021, στα
«Διαδικτυακά Τμήματα» κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, η
οποία έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α. (Β’ 3046), όπως έχει
τροποποιηθεί και οριστεί με την με αρ. πρωτ. 3197/Δ2/12-01-2021 Y.A. (Β΄69).
Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται και
πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης για τα «Διαδικτυακά
Τμήματα» είναι οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης (είτε αφορούν διαδικτυακά
τμήματα από μαθητές μιας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης είτε αφορούν διαδικτυακά τμήματα από
μαθητές περισσοτέρων Δ/νσεων της οικείας Π.Δ.Ε. είτε και διαπεριφερειακά διαδικτυακά
τμήματα από μαθητές περισσότερων Π.Δ.Ε. που έχουν τον συντονισμό).
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να προβούν άμεσα σε συγκρότηση των
επιτροπών ως εξής:

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης με απόφασή του συγκροτεί επιτροπή παρακολούθησης και
συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης. Η επιτροπή αποτελείται από:
 τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης, ως πρόεδρο,
 τον/τους Δ/ντή/ντές Δ.Ε. στην περίπτωση που λειτουργεί στη Δ/νσή τους Διαδικτυακό Τμήμα,
 τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων-πανελλαδικά
εξεταζόμενων μαθημάτων και
 έναν διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, ως Γραμματέα της επιτροπής, ο
οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που
αποστέλλουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν στα διαδικτυακά τμήματα, η σύνταξη και η
αποστολή Εισηγητικής έκθεσης. Στις εισηγητικές εκθέσεις των Επιτροπών να αναφέρονται τα
τμήματα στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία της ύλης, οι αιτίες καθυστέρησης,
καθώς και οι ενέργειες για την επίλυσή τους. Οι Εκθέσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα στοιχεία
του συνημμένου πίνακα και όσο το δυνατόν ευσύνοπτες.
Οι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου να είναι σε άμεση συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν στα διαδικτυακά τμήματα, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη
διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της διδακτέας ύλης.
Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπ/κού Έργου να
προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως π.χ. αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη στα διαδικτυακά τμήματα.
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές στην αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν «Διαδικτυακά τμήματα»
αποστέλλουν την Εισηγητική Έκθεση
α) μέχρι και 01-03-2021,
β) μέχρι και 24-03-2021
γ) μέχρι και 16-04-2021 και
δ) μέχρι και 12-05-2021
Η υποβολή των Εκθέσεων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω.
Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί.
Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές στην τελευταία αποστολή έκθεσης (12-05-2021) και
εφόσον η εξεταστέα – διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, να επισημαίνουν ότι έχει ολοκληρωθεί η
ύλη.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη
διδασκαλία, οι Περιφερειακοί Διευθυντές ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η εισηγητική έκθεση και μόνο θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και
Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: spοudonde@minedu.gov.gr στις
ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες.
Σας επισυνάπτουμε πίνακα στον οποίο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα διαδικτυακά τμήματα
θα καταχωρίζουν την εξεταστέα-διδακτέα ύλη, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, προκειμένου, εν
συνεχεία, η επιτροπή, αφού τον λάβει υπόψη της, να προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται
βάσει του έργου της.
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ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Συν.: πίνακας exel

Εσωτ. Διανομή
 Γραφείο Υφυπουργού
 Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΠΕ, ΔΕ & Ειδικής Αγωγής
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
 Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπ. Εκπ/σης, Ευρ. και Μειον. Σχολείων
 Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρ. Σχέσεων
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
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