
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενημζρωςη για τη ςφνδεςη ςτην Σηλε-Ημερίδα για την Πρόληψη και την Αςφάλεια ςτο 

ςχολείο - Covid 19» 

Σχετ: Αρ. Πρωτ. 8361/03-09-2020 με ΘΕΜΑ «Πρόσκληση σε Τηλε-Ημερίδα για την Πρόληψη και 

την Ασφάλεια στο σχολείο - Covid 19» 

 
Σε ςυνζχεια τθσ άνω ςχετικισ, θ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λάριςασ ςασ 

ενθμερϊνει για τον τρόπο ςφνδεςθσ ςτθν Τθλε-Ημερίδα που διοργανϊνει με τίτλο: «Πρόληψη 

και Αςφάλεια ςτο χολείο - Διαχείριςη COVID-19», τθν Σρίτη 8 επτεμβρίου 2020, από τισ 9.00 

π.μ. ζωσ τισ 12.00 π.μ..  

Υπενκυμίηουμε ότι θ Τθλε-Ημερίδα κα πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα 

Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.  

Η Εκπαιδευτικι Τθλε-Ημερίδα διαρκρϊνεται ςε: 

Αϋ Μζροσ: Ειςθγιςεισ από προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν 

ζγκαιρθ και ζγκυρθ  ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν  για τα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ από 

τθ νόςο Covid-19, τόςο ςε επίπεδο πρόλθψθσ όςο και διαχείριςθσ περιςτατικϊν.  

 

Λάριςα,  07/09/2020 

Αρικ. Πρωτ: 8493 

ΠΡΟ: 

Δ/ντζσ-τριεσ, Προϊςτάμενουσ/νεσ και 

Εκπαιδευτικοφσ Σχολικϊν Μονάδων 

(Δθμοτικϊν Σχολείων, Νθπιαγωγείων) 

Π.Ε. Λάριςασ 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ ΠΕ & ΔΕ ΘΕΑΛΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ 

Ταχ. Δ/νςθ      : Διμθτρασ Τςάτςου 2 & Φαρςάλων 

Τ.Κ.                   :    41335 Λάριςα 

Πλθροφορίεσ : Χατηθμίχου Κωνςταντίνα  

                           Υπεφκυνθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 

Τθλζφωνο      : 2414409871, 6976552455 

FAX                  : 2414409839, 2414409870 

E-mail       Ε-mail             : kchatzim@sch.gr 

Ιςτοςελίδα    : http://dipe.lar.sch.gr/ 

-Γενικι Γραμματεία  Π. & Δ. Εκπ/ςθσ & 
Ειδικισ Αγωγισ 
-Γενικι Διεφκυνςθ Σπουδϊν 
Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
-Δ/νςθ Σπουδϊν, Προγραμμάτων και 
Οργάνωςθσ  Π/κμιασ  Εκπ/ςθσ 

-Περιφερειακι Δ/νςθ Α/κμιασ & 

Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ 

-ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεςςαλίασ 

-Τμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ 

ΚΟΙΝ: 

mailto:kchatzim@sch.gr
http://dipe.lar.sch.gr/


Βϋ Μζροσ: Διάλογοσ με βάςθ τα ερωτιματα και τουσ προβλθματιςμοφσ που κα κζςουν 

προσ ςυηιτθςθ οι εκπαιδευτικοί. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθν Εκπαιδευτικι Τθλε-Ημερίδα και ειδικότερα τθν είςοδο, 

παρακολοφκθςθ, υποβολι ερωτθμάτων ςτθν Τθλε-Ημερίδα επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 

1. Η Εκπαιδευτικι Τθλε-Ημερίδα κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ πλατφόρμασ Cisco Webex 

Events και ο ςφνδεςμοσ από τον οποίο οι εκπαιδευτικοί κα ειςζλκουν είναι: 

Event: Ημερίδα για τθν πρόλθψθ και αςφάλεια ςτο ςχολείο  

Event address for 

attendees: 

https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=eac3eda404dc203fe9ed0d6a5

820905b7 

Date and time: Tuesday, September 8, 2020 9:00 am 

Greece Summer Time (Athens, GMT+03:00) 

Duration: 3 hours 

Event number: 162 808 4731 (για ςφνδεςθ από tablet) 

Event password: eschool  

 

2. Για τθν είςοδό τουσ οι ςχολικζσ μονάδεσ ανοίγουν τον παραπάνω ςφνδεςμο τθσ Cisco 

Webex Events ςτον φυλλομετρθτι τουσ (π.χ. Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer) 

και κατόπιν ςυμπλθρϊνουν:  

Την επωνυμία της σχολικής μονάδας,   

Το e-mail της, και  

τον κωδικό: eschool .  

3. Οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα -ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ Εκπαιδευτικισ Τθλε-

Ημερίδασ- να επικοινωνοφν μζςω του Chat τθσ Cisco Webex Event και να κζτουν ερωτιματα 

ςτουσ ειςθγθτζσ ι να κατακζτουν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ μζςω του Q & A (Questions & 

Answers),  όπου κα δθλϊνουν και το όνομα του ειςθγθτι ςτον οποίο απευκφνονται. Μετά το 

τζλοσ των ειςθγιςεων, τα ερωτιματα αυτά κα τεκοφν προσ “ςυηιτθςθ” και οι προςκεκλθμζνοι 

ειςθγθτζσ κα καλοφνται να εκφράςουν τισ κζςεισ τουσ.  

4.Μετά το τζλοσ τθσ Τθλε-Ημερίδασ οι εκπαιδευτικοί καλοφνται (προαιρετικά) να 

ςυμπλθρϊςουν ανϊνυμα “Ερωτηματολόγιο” αξιολόγθςι τθσ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

“Ερωτηματολόγιο αξιολόγηςησ Σηλε-Ημερίδασ” https://forms.gle/utCAegQbgFaR8Ykc6 

Επιςθμαίνεται ότι, οι ςυμμετζχοντεσ ειςθγθτζσ και προςκεκλθμζνοι  με τθν είςοδό τουσ 

δθλϊνουν τθν αποδοχι τθσ καταγραφισ δεδομζνων, τα οποία κα παραχκοφν κατά τθ διάρκεια 

τθσ Τθλε-Ημερίδασ,  δθλαδι τθσ παρουςίαςθσ – ειςιγθςισ τουσ (pptx)  και  τα δεδομζνα  

ιχου/ομιλίασ τουσ, τα οποία ωςτόςο δεν κα αποκθκευτοφν μετά το πζρασ τθσ. Για τθ μθ 

https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=eac3eda404dc203fe9ed0d6a5820905b7
https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=eac3eda404dc203fe9ed0d6a5820905b7
https://forms.gle/utCAegQbgFaR8Ykc6


παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν, τθρουμζνων των αντίςτοιχων 

νομικϊν διατάξεων, δεν ςυλλζγονται τα προςωπικά δεδομζνα των «Xρθςτϊν», δεν 

επεξεργάηονται, και τουσ λόγουσ αυτοφσ θ δυνατότθτα τθσ ςυμμετοχισ τουσ κα περιορίηεται ςτθν 

καταγραφι των ερωτιςεϊν τουσ ςτο Q & A. 

Γενικότερα, όςον αφορά ςτα Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτιρα των ςυμμετεχόντων ςτθν 

Τθλε-Ημερίδα εκπαιδευτικϊν επιςθμαίνεται ότι, κα τθρθκοφν όςα προβλζπονται για τθν 

επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν, ςφμφωνα με τον Νόμο 4624/2019, Αρχι Προςταςίασ 

Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, τα μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα, τθν ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 και άλλεσ 

διατάξεισ. 

Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθ ςυμμετοχι ςασ, θ οποία εκτιμάται ότι κα 

αποτελζςει το ςθμαντικότερο παράγοντα ςτθν επιτυχία του εγχειριματοσ.  

Επιςυνάπτεται το πρόγραμμα τθσ θμερίδασ. 

Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν  ενυπόγραφα όλοι και όλεσ οι εκπαιδευτικοί. 

 

 

 

 

 

Η Προςωρινή Διευθφντρια ΠΕ Λάριςασ 

 

Αικατερίνη Καραγιϊργου 


