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Αιγάλεω, 2 Φεβρουαρίου 2022 
Αρ. Πρωτ. : Φ.60/189 

 
 

ΠΡΟΣ: 
Τους/Τις Εκπαιδευτικούς των Δημοσίων και 
Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Αγίας Βαρβάρας, Αγίων 
Αναργύρων, Αιγάλεω, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και 
των παράλληλων στηρίξεων και τμημάτων ένταξης. 

 

ΚΟΙΝ.: 
• Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής 

• Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας 

• 1ο &2ο ΚΕΔΑΣΥ Γ΄Αθήνας 

 
 
 

 
Θέμα: «Δημιουργώντας ένα Ιστολόγιο» 
Σχετ.: H υπ΄αριθμ. 2/24-01-2022 Πράξη της Ολομέλειας του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής 

 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων του 3ου ΠΕΚΕΣ 
Αττικής και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2/24-01-2022 Πράξη της Ολομέλειας, η 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών ΠΕ60 του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Φώτη 
Παρασκευή και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86 Μάλαμας 
Κωνσταντίνος συνδιοργανώνουν προαιρετικό διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο 
συνολικής διάρκειας 10 ωρών, 6 σύγχρονης και 4 ασύγχρονης με θέμα:  

 
     «Δημιουργώντας ένα Ιστολόγιο» 

 
 Το πρόγραμμα  έχει στόχο να παρουσιάσει την υπηρεσία ιστολογίων (blogs)  του  

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), τη δημιουργία   προσωπικών ιστολογίων και την 
αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΠΕ60 νηπιαγωγείων δημόσιων και ιδιωτικών 

νηπιαγωγείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής ευθύνης της ΣΕΕ ΠΕ60 κ. Φώτη 
Παρασκευής όπως και εκπαιδευτικών παράλληλων στηρίξεων και τμημάτων ένταξης 
που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν  ένα ιστολόγιο στη σχολική μονάδα.   

 
Το πρόγραμμα αναλυτικά: 
 
Στην 1η επιμορφωτική συνάντηση εξ αποστάσεως μέσω webex διάρκειας 3 

διδακτικών ωρών (Τετάρτη 9/2/2022 και ώρα 6-8 μμ) θα παρουσιαστούν από τους 
εισηγητές οι υπηρεσίες του ΠΣΔ, τα χαρακτηριστικά των ιστολογίωνν και αναλυτικά η 
δημιουργία ιστολογίου στο ΠΣΔ. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί άσκηση για τη 
δημιουργία προσωπικού ιστολογίου στο ΠΣΔ. 

 
Κατά τη διάρκεια των 2 επομένων εβδομάδων (10/2/2022 -22/2/2022)  οι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

------ 
Δ/νση : Ατταλείας 2 & Ιερά Οδός, 

Τ.Κ. 12241 – Αιγάλεω 
Τηλ.: 210-5752000 

E-mail: 3pekes@attik.pde.sch.gr 
Ιστοσελίδα:http://attik.pde.sch.gr/3pekes/ 
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επιμορφούμενοι πρέπει να  συνδεθούν στο ΠΣΔ και να δημιουργήσουν το προσωπικό 
τους ιστολόγιο σύμφωνα με τα βήματα της άσκησης που τους έχει δοθεί. Θα 
αναρτήσουν τη διεύθυνση του ιστολογίου τους στη φόρμα του προγράμματος όπου 
μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και απορίες στους εισηγητές. Το ασύγχρονο τμήμα 
του προγράμματος αντιστοιχεί σε επιμόρφωση 4 διδακτικών ωρών. 

 
Στην 2η επιμορφωτική συνάντηση εξ αποστάσεως μέσω webex διάρκειας 3 

διδακτικών ωρών (Τετάρτη 23/2/2022 και ώρα 6-8 μμ) θα παρουσιαστούν 
προχωρημένα χαρακτηριστικά του ιστολογίου στο ΠΣΔ καθώς και η δημιουργία 
εκπαιδευτικών κοινοτήτων και η συμμετοχή σε αυτές. Επίσης θα επιλυθούν απορίες 
που θα έχουν διατυπωθεί στη φόρμα του σεμιναρίου από τους/ τις  
επιμορφούμενους/ες. 

Οι επιμορφούμενοι/ες θεωρείται ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα εφόσον παρακολουθήσουν τις 2 σύγχρονες συναντήσεις και 
δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο.  
Το προαιρετικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 
https://minedu-primary2.webex.com/meet/parasfoti 

Όσοι/ες νηπιαγωγοί επιθυμούν να λάβουν μέρος , θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή 
έως την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUANkOX- 
JIVv7LmBZwlmIvdQRafUHSpTqhBuPgjGLafz2_iQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ60 Νηπιαγωγών  

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ86 Πληροφορικής 

 

Φώτη Παρασκευή 

Μάλαμας Κωνσταντίνος 
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