
 
 

 

 ΘΕΜΑ:    Πρόσκληση στη διαδικτυακή επιμόρφωση της ΠΔΕ Αττικής, με θέμα: 
                    «Καλές πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κατά την περίοδο  
                    αναστολής και επαναλειτουργίας των σχολείων». 

               
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διοργανώνει 

διαδικτυακή επιμόρφωση, με θέμα: «Καλές πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κατά την 

περίοδο αναστολής και επαναλειτουργίας των σχολείων», η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ζωντανή 

αναμετάδοση μέσω YouTube την: 

Πέμπτη 11  Ιουνίου 2020 και ώρες 17:30 - 20:00. 

Απευθύνεται στο προσωπικό γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων και 

γενικά στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Η εν λόγω συνάντηση αποβλέπει στη συνεύρεση  

εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων της 

ΠΔΕ Αττικής και στην ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών για την ανάδειξη καλών πρακτικών 

συνεκπαίδευσης/συμπερίληψης των μαθητών/μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες. Επίσης, αποσκοπεί στην προώθηση δημιουργικού διαλόγου για τις προοπτικές της Ειδικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης προς όφελος πρωτίστως των εκπαιδευομένων, αλλά και του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου. 

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και υποβολής ερωτημάτων, στην 

οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας και να υποβάλετε σχετικά ερωτήματα προς τους 

εισηγητές  μέχρι την Τετάρτη  10-6-2020 και ώρα 14:00,  επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 

                                               https://forms.gle/c5g5ATxupaywzUYH7 

 

                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                             

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ’  

 

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 15-17  

Τ.Κ. 11521. Αθήνα 

Ιστοσελίδα: www.attik.pde.sch.gr  

E-mail: mail@attik.pde.sch.gr  

Πληροφορίες: Αλ.  Σαρδέλη 

Τηλ:  210 6450 254 

Fax:  210 6450 609 

 

  

 

 

Αθήνα,  5-6-2020 

Αριθ. Πρωτ. :  Φ.15.2/7677 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 
 
-  Δ.Π.Ε,  Δ.Δ.Ε  Αττικής. 
- Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και 
   Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Αττικής  (μέσω των 
   οικείων Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης). 
-  ΠΕΚΕΣ Αττικής.  
-  ΚΕΣΥ. 
-  ΣΕΠ. 
 - ΚΠΕ. 

 

  

 

 

 

   
   

 

https://forms.gle/c5g5ATxupaywzUYH7
http://www.attik.pde.sch.gr/
mailto:mail@attik.pde.sch.gr


 
 

 

 

Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν από τους προσκεκλημένους ομιλητές κατά τη διάρκεια της 

επιμορφωτικής  τηλεσυνάντησης.  

Για να παρακολουθήσετε την επιμορφωτική εκδήλωση ζωντανά, δεν έχετε παρά να επιλέξετε την 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : 

https://youtu.be/7FoAXJ4V4V0 

 (Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και μέσω της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ που θα υπάρχει 

στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της ΠΔΕ Αττικής - pdeattikis.gr) 

 

Οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί/ ή και τα στελέχη εκπαίδευσης  που επιθυμούν βεβαίωση παρακολούθησης, 

θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στη φόρμα επιβεβαίωσης παρακολούθησης  

https://forms.gle/NQe1S25ivgHRycr26  χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) της εγγραφής 

τους. Η φόρμα αυτή θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

 

Η συμμετοχή είναι προαιρετική. 

 
 
Συνημμένα : Το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                             
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Ο   Περιφερειακός Διευθυντής 

Εκπαίδευσης Αττικής 

 

 

Δρ  Γεώργιος Κόσυβας 

 

https://youtu.be/7FoAXJ4V4V0
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https://forms.gle/NQe1S25ivgHRycr26


 

 

 

Το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι το ακόλουθο: 
 

 

  

Γεώργιος  Κόσυβας 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής. 

Καλωσόρισμα – Συντονισμός. 

Αδριανός Γ. Μουταβελής 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού  Έργου  Ειδικής Αγωγής 
και Ενταξιακής Εκπαίδευσης,  4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής. 

Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε μια ημέρα: 
Ο ρόλος του Τμήματος Ένταξης & 
της Παράλληλης Στήριξης. 
 

Ιωάννης Μπουσδούνης  
Προϊστάμενος 2ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας. 

Εξ αποστάσεως Διεπιστημονική Συνεργασία 
και υποστήριξη μαθητών/μαθητριών 
και των οικογενειών τους.  

Σπυρίδων Κονταράκης  
Δ/ντης  Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου.  

Καλές πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου 

Δήμου Σοφία, Παπαχρήστου Βασιλική 
Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Δευτεροβάθμιας ( ΠΕ02). 
1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής.  

 

Αυτορρύθμιση- Αυτό- αποτελεσματικότητα  στη 
γενική και ειδική εκπαίδευση . Η συμβολή της 
υπολογιστικής τεχνολογίας και της Παράλληλης 
Στήριξης. Μια πρόκληση για μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς.  

Ιωάννης Ζυμβρακάκης  
Δ/ντής του 1ου Ολοήμερου Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Δραπετσώνας. 
 

Αδαμαντία Ψαλλιδάκου  
Δ/ντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά για 
παιδιά με αυτισμό. 

 
Το παράδειγμα  δικτύου δυο σχολικών μονάδων:  
1ο Ολοήμερο  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Δραπετσώνας- Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά 
για παιδιά με αυτισμό. 
 
 

Ιωάννης Παραράς  
Δ/ντής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου – Λυκείου Αιγάλεω.     

Η λειτουργία των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Αιγάλεω. 
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