
 
 

 

 Διαδικτυακι Ενθμζρωςθ τθσ ΠΔΕ Αττικισ: 
«Πανελλαδικζσ Eξετάςεισ 2020». 

 
Ενόψει  των  Πανελλαδικϊν Εξετάςεων θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αττικισ διοργανϊνει διαδικτυακι ενθμερωτικι ςυνάντθςθ, με κζμα: «Πανελλαδικζς 

Εξετάσεις 2020».Η διαδικτυακι επιμόρφωςθ κα πραγματοποιθκεί ςε ηωντανι αναμετάδοςθ μζςω του 

youtube τθν: 

Τρίτθ  9  Ιουνίου 2020 και ϊρεσ 17:30 - 20:00. 

Απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ (επιτθρθτζσ, βακμολογθτζσ, εξεταςτζσ, μζλθ επιτροπϊν, επικουρικό 

προςωπικό), ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και γονείσ. Η εν λόγω ςυνάντθςθ αποβλζπει ςτθν αςφαλι 

ςυμμετοχι των υποψθφίων και όλων των εμπλεκομζνων ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ, ςτθν ψυχολογικι 

υποςτιριξθ  και αποφόρτιςθ των εφιβων και ςτθν ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν για τθ ςωςτι 

οργάνωςθ, τθν αδιάβλθτθ διεξαγωγι και τθν  απρόςκοπτθ ολοκλιρωςθ των εξετάςεων αυτϊν, ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 Στο πλαίςιο αυτό, δθμιουργιςαμε θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ ερωτθμάτων, ςτθν 

οποία μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ και να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ 

ειςθγθτζσ μζχρι τθ Δευτζρα 8-6-2020 και ϊρα 14:00,  επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/KW5pBAB88iJbeHhy5 
 

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ενθμερωτικισ 

τθλεςυνάντθςθσ. Διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ κα δϊςουν οδθγίεσ και ςυςτάςεισ για πρακτικά κζματα 

αςφάλειασ και υγιεινισ ςτον χϊρο του ςχολείου. Επίςθσ, κα προτείνουν τρόπουσ διαχείριςθσ του άγχουσ 

των μακθτϊν/μακθτριϊν  και  διατιρθςθσ τθσ καλισ  ψυχολογικισ τουσ κατάςταςθσ.  

Για να παρακολουκιςετε τθν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ ηωντανά, δεν ζχετε παρά να επιλζξετε τθν 

ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ : 

https://youtu.be/8WKz-UPF8vY 

 

(Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήςετε την εκδήλωςη  επιλζγοντασ  την ενςωμάτωςη που υπάρχει 

ςτην αρχική ςελίδα του ιςτότοπου τησ ΠΔΕ Αττικήσ - pdeattikis.gr) 

 

 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί/ ι και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ  που επικυμοφν βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ, 

κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ, ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ  

https://forms.gle/mi4XoQwx255EiX3G6,  χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) τθσ εγγραφισ 

τουσ. Η φόρμα αυτι κα ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. 

 

Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι. 

 
 
 Δείτε το πρόγραμμα τθσ ενθμερωτικισ εκδιλωςθσ. 
 
 
 

https://forms.gle/KW5pBAB88iJbeHhy5
https://youtu.be/8WKz-UPF8vY
https://pdeattikis.gr/
https://forms.gle/mi4XoQwx255EiX3G6


 

 

 

                                                                                                                                             
 

 

 

Το πρόγραμμα ηης ενημερωηικής εκδήλωζης είναι ηο ακόλοσθο: 
 

               

 

 
Γεϊργιοσ  Κόςυβασ 
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – Συντονιςμόσ. 

Εκπρόςωποσ του Υπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων Χαιρετιςμόσ. 

Καλομοίρα  Μαροφγκα 
Προϊςταμζνθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ψθφιακϊν 
Συςτθμάτων, Υποδομϊν και Εξετάςεων, ΥΠΑΙΘ. 

Βαςικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ των 
Πανελλαδικϊν Εξετάςεων 2020. 

Δρ Δθμιτριοσ Παραςκευισ                                        
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Επιδθμιολογίασ 
– Προλθπτικισ Ιατρικισ, Εργαςτιριο 
Υγιεινισ Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ 
Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι, ΕΚΠΑ. 

 
 
 Οδθγίεσ για τον COVID-19 προσ τθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα. 
 

Δρ Μαρία Δερζκα  
Ειδικι παιδαγωγόσ, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου  Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ 
Εκπαίδευςθσ, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικισ.  

Προφορικζσ ι γραπτζσ εξετάςεισ υποψθφίων με  
αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

 
Ιωάννθσ Γράψασ,  Δρ  Χθμικόσ,            
Διευκυντισ  του 2ου  ΓΕΛ  Π. Φαλιρου. 

Η λειτουργία  του Εξεταςτικοφ Κζντρου (Ε.Κ.) 
Πανελλαδικϊν Εξετάςεων 2020 

Ιωάννθσ  Σεχίδθσ  
Προϊςτάμενοσ του 1ου ΚΕΣΥ Β’ Ακινασ. 

Τρόποι διαχείριςθσ του άγχουσ ςτισ Πανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ. Οδθγίεσ προσ γονείσ και μακθτζσ. 

Κωνςταντίνοσ Καφετηόπουλοσ 
Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλ. ΠΕ04, 3ο 
ΠΕΚΕΣ Αττικισ. 
 

Η αςφαλισ  και αξιόπιςτθ λειτουργία των 
Βακμολογικϊν Κζντρων. 


