
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
4Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Νέα Σμύρνη,  21/12/2020 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Καθηγητές/ριες ΠΕ04 Δ΄ Αθήνας 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

- Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και   Β/θμιας 

Εκπ/σης Αττικής 

-  Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας  

-  1ο ΕΚΦΕ (Ν. Σμύρνης) 

- 2ο ΕΚΦΕ (Αλίμου) 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Συγγρού 165,   
  17121, Νέα Σμύρνη  
Πληροφορίες : 
Τηλ. γραφείου: 

Τηλ. Γραμματείας : 
E-mail: 
Ιστοσελίδα:         

1ο ΕΚΦΕ:  
Τηλ. 
Ιστοσελίδα  
2ο ΕΚΦΕ:  
Τηλ. 
Ιστοσελίδα 

Ασημίνα Κοντογεωργίου 
2131617362 

2131617442 
akontogeorgiou@gmail.com 
https://akontogeorgiou.blogspot.com/ 

 
Αθανάσιος Γκουρμπής 
210 9849241 
http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/ 
Γεωργία Παπαγεωργάκη 
2109607765 
http://ekfe-
alimou.att.sch.gr/index.html 
 

 

 
ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για παρουσίαση Καλών Πρακτικών στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών 
 
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, 

 

Σε συνέχεια των συζητήσεων και των σκέψεων που μοιραστήκατε μαζί μας στις 

τηλεδιασκέψεις, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, σας προσκαλούμε με τους 

υπεύθυνους του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ, κ. Αθανάσιο Γκουρμπή και κ. Γεωργία Παπαγεωργάκη, να 

παρουσιάσετε Καλές Πρακτικές που εφαρμόσατε κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως 

διδασκαλία, πιθανώς και πριν από αυτή. 

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε όλοι για ιδέες, σκέψεις και πρακτικές, που 

προέκυψαν από την πραγματικότητα που ζούμε από τον Μάρτιο και μετά. 

Οποιαδήποτε πρόταση έχετε, «μικρή» ή «μεγάλη» για να κινητοποιηθούν οι μαθητές και 

να τους κεντρίσουμε το ενδιαφέρον, μη διστάσετε να την μοιραστείτε μαζί μας. 

Επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν μαζί μας, για να συζητήσουμε την καλύτερη 

οργάνωση τηλεδιασκέψεων μετά τις γιορτές. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε, εκτός από τις ιστοσελίδες των δύο ΕΚΦΕ, που αναφέρονται και 

πιο πάνω: 

• Το Forum εξ αποστάσεως του 4ου ΠΕΚΕΣ:  

http://dide-d-ath.att.sch.gr/keplinet/forumd/ 

https://akontogeorgiou.blogspot.com/
http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/
http://ekfe-alimou.att.sch.gr/index.html
http://ekfe-alimou.att.sch.gr/index.html
http://dide-d-ath.att.sch.gr/keplinet/forumd/


  

• Το “ThePhysicProject”, του συναδέλφου Σωκράτη Καλελή, το οποίο εμπλουτίζει συνεχώς:   

https://sites.google.com/view/thephysicproject/home?authuser=0   

 

• Το ebook “Mobile learning: 20… Νανοσενάρια Φυσικής, που μπορείτε να το 

«κατεβάσετε» δωρεάν από την ιστοσελίδα: https://www.openbook.gr/mobile-

learning-20-nanosenaria-fysikis/  

Καλές γιορτές, αν και διαφορετικές φέτος! 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν προσωπικά όλους τους 

ΠΕ04 του σχολείου τους.  

 

Ασημίνα Κοντογεωργίου  
Φυσικός 
ΣΕΕ για εκπαιδευτικούς ΠΕ04 

https://sites.google.com/view/thephysicproject/home?authuser=0
https://www.openbook.gr/mobile-learning-20-nanosenaria-fysikis/
https://www.openbook.gr/mobile-learning-20-nanosenaria-fysikis/

