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ΕξΑΕ και Σχολική Εκπαίδευση 

Σάββατο-Κυριακή 25-26/04/2020 
 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας μαζί         
με άλλα δεκατρία (13) ΠΕ.Κ.Ε.Σ από όλη τη χώρα συνδιοργανώνουν Επιστημονική           
Τηλε-Διημερίδα με θέμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) και Σχολική Εκπαίδευση, η           
οποία θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου μέσω του Παγκόσμιου Ιστού δίνοντας την ευκαιρία σε             
όλους τους εκπαιδευτικούς, στα στελέχη εκπαίδευσης και σε όποιους άλλους το επιθυμούν            
να παρακολουθήσουν τις εργασίες της δωρεάν.  
Στη διημερίδα έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες στο           
πεδίο της ΕξΑΕ και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) με μεγάλη εμπειρία στο            
πεδίο.  
Κεντρικοί ομιλητές θα είναι, ο Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Δια Βίου και εξ            
Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του            
Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης        
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, ο          
Μιχάλης Παρασκευάς, Δ/ντής Διεύθυνσης ΠΣΔ ΙΤΥΕ Διόφαντος, Αν. Καθηγητής Παν/μίου          
Πελοποννήσου, και ο Αύγουστος Τσινάκος Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου          
Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Κινητών Εφαρμογών (AETMA Lab) του         
Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και ο Θανάσης         
Χατζηλάκος, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτού Πανεπιστημίου &       
Ινστιτούτου Κύπρου.  [1η Ανακοίνωση [08/04/2020] 
 
Η διημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα ακαδημαϊκού-εκπαιδευτικού διαλόγου και          
παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων, αναλύσεων, θεωρητικών μελετών και καλών        
πρακτικών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο          
σχολείο σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 
 

Πρόσκληση υποβολής Πολύ Σύντομων (7’) 
Εισηγήσεων/Παρεμβάσεων - Καλών Πρακτικών 

 
Προσκαλούμε τους Σ.Ε.Ε. και τους εκπαιδευτικούς για την υποβολή πολύ          
σύντομων (7’) Εισηγήσεων/Παρεμβάσεων με Καλές Πρακτικές στους       
βασικούς θεματικούς άξονες που ακολουθούν. Θα επιλεγούν οκτώ (8) Καλές          
Πρακτικές για απευθείας παρουσίαση μέχρι την Παρασκευή 10/04/2020,        
ώρα 16:00. Οι υπόλοιπες που θα κριθεί ότι εμπίπτουν στους θεματικούς           
άξονες θα βρίσκονται στο τμήμα “Αναρτημένων Ανακοινώσεων” (εκτεταμένη        
περίληψη 400-600 λέξεων + video παρουσίασης)  
 

https://docs.google.com/document/d/1xwXb9zO1Qbxre3La9zCpWEmIIZffbLK6hIGk0sHU9ic/edit?usp=sharing
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Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα στον σύνδεσμο       
https://forms.gle/q51rwCydLb95gEWD7 περιλαμβάνοντας σύντομη περίληψη 150-200     
λέξεων της πρότασης σας που αφορά καλές πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που            
εντάσσονται στους άξονες που ακολουθούν. Προτείνεται να συμπεριλάβετε τον τίτλο του           
μαθήματος, τον άξονα στον οποίο εντάσσεται, την περίληψη, links ή print screens από το              
ηλεκτρονικό σας μάθημα.  
 
Δείτε και την 1η Ανακοίνωση 
 
Θεματικοί Άξονες καλών πρακτικών 
 

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ 

1 Η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω καινοτόμων προγραμμάτων 
εκπαίδευσης π.χ στις τέχνες, στη φιλαναγνωσία, στη διατροφή, για τη βιωματική 
εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο.  

2 Ο συνδυασμός εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό 
Σχολείο. 

3 Η συνεργασία εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης 
στη δημιουργία μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

4 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ειδικά σχολεία.  

5 Η διδασκαλία θετικών μαθημάτων με χρήση διαδραστικών μαθησιακών 
αντικειμένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε Γυμνάσια/Λύκεια. 

6 Η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων με χρήση διαδραστικών μαθησιακών 
αντικειμένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε Γυμνάσια/Λύκεια. 

7 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην επαγγελματική εκπαίδευση: μεταφέροντάς το 
εργαστήριο στο ηλεκτρονικό μας μάθημα.  

8 Η συνεργασία εκπαιδευτικών για τη  δημιουργία κοινού μαθήματος εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 
 

Ο Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής  Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας 
 

Δρ. Σπυρίδων  Παπαδάκης 
Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) 

https://forms.gle/q51rwCydLb95gEWD7
https://forms.gle/q51rwCydLb95gEWD7
https://docs.google.com/document/d/1xwXb9zO1Qbxre3La9zCpWEmIIZffbLK6hIGk0sHU9ic/edit?usp=sharing

