
 
 

 

 ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ςτη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Μαθαίνοντασ με ψηφιακά μζςα: 
προκλήςεισ και προοπτικζσ». 
 
  Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, τα ΠΕ.Κ.Ε.. 

Αττικισ και το Σμιμα Εκπαιδευτικισ υνεργαςίασ του Γαλλικοφ Ινςτιτοφτου Ελλάδασ  

ςυνδιοργανϊνουν  διαδικτυακι θμερίδα με τίτλο: «Μαθαίνοντασ με ψηφιακά μζςα: προκλήςεισ 

και  προοπτικζσ». Η θμερίδα, ςτθν οποία κα υπάρχει αυτόματθ μετάφραςθ, απευκφνεται ςε:  

 τελζχθ Εκπαίδευςθσ.  

 Μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων Εκπαίδευςθσ που αξιοποιοφν τα 

ψθφιακά μζςα ςτισ διδακτικζσ πρακτικζσ τουσ. 

 Φοιτθτζσ   που ενδιαφζρονται για ηθτιματα  παιδαγωγικισ αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν εργαλείων ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία. 

  Η θμερίδα πραγματοποιείται μζςω τθλεμετάδοςθσ (Webex και Zoom) τθν Παραςκευή 29 

Ιανουαρίου 2021 και περιλαμβάνει τρία (3) μζρθ (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα κακϊσ και περιλιψεισ 

ςτο ςυνθμμζνο):  

Α’ Μζροσ - Κεντρικζσ ειςθγιςεισ: 13:00 – 14:00 (Αυτόματη μετάφραςη). 

Β’ Μζροσ -  υηιτθςθ ςτρογγυλισ τράπεηασ: 14:00 – 15:30 (Αυτόματη μετάφραςη). 
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Αθήνα, 21-1-2021 
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ΠΡΟ: 

 
 
-  Δ.Π.Ε,  Δ.Δ.Ε  Αττικήσ. 
- χολικζσ Μονάδεσ Π/θμιασ και 
   Δ/θμιασ  Εκπαίδευςησ Αττικήσ  (μζςω των 
   οικείων Διευθφνςεων  Εκπαίδευςησ). 
-  ΠΕΚΕ Αττικήσ.  
-  ΚΕΤ. 
-  ΕΠ. 
 - ΚΠΕ. 
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Γ’ Μζροσ - Θεματικά Εργαςτιρια
1: 16:00 – 18:00 (Γλϊςςεσ εργαςίασ ελληνική ή γαλλική). 

   το πρϊτο μζροσ κα παρουςιαςτεί  θ προςπάκεια που ζχει καταβλθκεί, ϊςτε θ ςχολικι 

κοινότθτα να ανταποκρικεί ςτισ ζκτακτεσ εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ τισ οποίεσ προκάλεςε θ 

πανδθμία, κακϊσ και οι βαςικζσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ του Π..Δ. που αξιοποιικθκαν για τθν 

υλοποίθςθ ενόσ πρωτόγνωρου  εκπαιδευτικοφ παραδείγματοσ . 

  Θα αναλυκοφν, ςτθ ςυνζχεια, με βάςθ ερευνθτικά δεδομζνα, ποιεσ είναι  οι προχποκζςεισ για τθν 

κατάλλθλθ -παιδαγωγικά και διδακτικά- αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν μζςων και περιβαλλόντων και 

κατά πόςο θ ςυνειςφορά τουσ ςυνδζεται με μακθτοκεντρικζσ προςεγγίςεισ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν  

αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν μζςων για τθ γλωςςικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και μακθτριϊν κατά τθ 

διάρκεια τθσ πανδθμίασ. 

   Σζλοσ, ςτο πλαίςιο των κεματικϊν εργαςτθρίων, κα επιχειρθκεί εμβάκυνςθ ςτθν παιδαγωγικι 

αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν μζςων και ςτισ δφο βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, κα παρουςιαςτοφν ιδζεσ και 

πρακτικζσ για μια αποτελεςματικότερθ χριςθ τουσ και κα ςυηθτθκοφν τόςο οι προοπτικζσ που 

αναδφονται όςο και οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ςτθ διδαςκαλία και τθ 

μάκθςθ αξιοποιϊντασ τα ψθφιακά μζςα. 

   Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ θμερίδασ, παρακαλοφνται όςοι και όςεσ επικυμοφν να 

παρακολουκιςουν τισ εργαςίεσ τθσ, να δηλϊςουν, ζωσ την Σετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 

14:00 τη ςυμμετοχή τουσ ςτον παρακάτω θλεκτρονικό ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/y9T1x8GivVq3449G8 

 
Η ςυμμετοχή είναι προαιρετική.  

. 

 

 

υνθμμζνα :  Πρόγραμμα και περιλήψεις. 
 

 

 
                                                                                                                                            Ο  Περιθερειακός Διεσθσνηής 

                                                                                                                                     Εκπαίδεσζης Αηηικής 

 

 

                                                                                                                                      Δρ  Γεώργιος Κόζσβας 

 

                                                 
1 Λόγω περιοριςμζνων θζςεων, ςτα θεματικά εργαςτήρια θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ με βάςη την 
ημερομηνία και ϊρα τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ. 

https://forms.gle/y9T1x8GivVq3449G8
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