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Θέμα: 
1.  «Ενημέρωση για προαιρετική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Προσχολικής 

Εκπαίδευσης των Νηπιαγωγείων της  Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας» 
 

Έχοντας υπόψη:   
α) την υπ. αρ. 13852/Ε3/30.01.2019 Απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Υλοποίηση Δ’ Κύκλου Επιμόρφωσης από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

προς τα στελέχη των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης τους»  
β) τις διατάξεις των παρ. 2 & 3 άρ. 4 και παρ. 1 άρ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 

102/12.06.2018 τ. Α’) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της π/θμιας 

και δ/θμιας εκπ/σης και άλλες διατάξεις» 
γ) τις διατάξεις των παρ. 1 άρ. 1, παρ. 3 άρ. 2 και παρ. 3 & 4 άρ. 4 της υπ. αρ. 

158733/ΓΔ4/24.09.2018 (ΦΕΚ 2499/27.09.2018 τ. Β’) Υ.Α. με θέμα «Ενιαίος 

Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των 
ΣΕΕ» 

δ) τις διατάξεις των παρ. 1 άρ. 19, παρ. 2 άρ. 27, παρ. 1 άρ. 30, παρ. 5, 6 & 23 

άρ. 36 και παρ. 10 άρ. 39 της υπ. αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (ΦΕΚ 
1340/16.10.2002 τ. Β’) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. 
Φ.353.1/10/58660/Δ1/26.04.2013 (ΦΕΚ 1186/15.05.2013 τ. Β’) Υ.Α. με θέμα 
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 

περιφερειακών υπηρεσιών π/θμιας και δ/θμιας εκπ/σης, των δ/ντών και υποδ/ντών 
των σχολ. μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»  

ε) τις διατάξεις της παρ. 2 άρ. 59 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09.02.2007 τ. Α’) 

με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 

στ) τις διατάξεις της περ. ιγ’ άρ. 23 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. 

Α’) με θέμα «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»  
ζ) τις διατάξεις της περ. στ’ παρ. 1 άρ. 55 του Ν. 1566/1985 με θέμα «Δομή και 

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  
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η) την υπ’ αρ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 (ΦΕΚ 2316/τ. Β΄/19-06-2018) 
Υ.Α. με θέμα «Κατανομή των θέσεων Σ.Ε.Ε. στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. κατά κλάδο και ανάθεση 
επιστημονικής ευθύνης» 

θ) την υπ’ αρ. Φ.32.1/10841/25-09-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΞ4653ΠΣ-57Β) Απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Δ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Τοποθέτηση Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας»  

ι) την υπ’ αρ. Φ.63/12890/02-11-2018, (ΑΔΑ: ΩΦΝΟ4653ΠΣ-ΙΛΘ) Απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Π.Δ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Ανάθεση Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής ευθύνης Σχολικών Μονάδων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α στους Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας»  

ια)  την υπ. αρ. 57/25-02-2021 πράξη της Ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ Δυτικής 
Ελλάδας 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ΣΕΕ ΠΕ60 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Διδάχου 

Ελένη, Κοΐδου Ελένη, Κουζέλη Χαρούλα και Νικολακοπούλου Ελένη συνδιοργανώνουν 

με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της OMEP, 

προαιρετικό επιμορφωτικό σεμινάριο για Νηπιαγωγούς μέσω τηλεδιάσκεψης σε 

πλατφόρμα Zoom την Παρασκευή 12/03/2021 και ώρα 17:00-19:00με θέμα: 

«Εξ αποστάσεως  εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο: προκλήσεις και προτάσεις» 

 
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα με κλειστά σχολεία η αβεβαιότητα στο χώρο της 

εκπαίδευσης αυξάνεται. Η καθημερινή διαχείριση των εικονικών τάξεων από τους 

εκπαιδευτικούς αποτελεί μια συνεχή πρόκληση που μάλλον γεννάει περισσότερα 

ερωτήματα από απαντήσεις και λύσεις. Καθώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις 

μικρές ηλικίες αποτελεί ένα νέο πεδίο για το οποίο μέχρι τώρα η 

επιστημονική κοινότητα δεν είχε λόγο να ασχοληθεί, δεν υπάρχουν έτοιμες προτάσεις 

ή δοκιμασμένες λύσεις. Η νέα συνθήκη διαμορφώνει ένα περιβάλλον μάθησης που 

δεν μοιάζει σε τίποτα με αυτό που θεωρούμε σήμερα μάθηση στην προσχολική ηλικία 

και τίποτα ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί. Στο πλαίσιο αυτής της 

γενικότερης αβεβαιότητας οι εισηγήσεις της συνάντησης επιχειρούν, μέσα από το 

πρίσμα σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, να διαπραγματευθούν  

μερικές από τις προκλήσεις που φαίνεται να αναδύονται από αυτό το περίεργο 

πείραμα των εικονικών προσχολικών τάξεων, και να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις. 

Με αυτή την προοπτική, οι εισηγήσεις θα εστιάσουν στη συνεργασία με την 

οικογένεια, στο ρόλο του παιχνιδιού και στις δυνατότητες για 

ανοιχτές δράσεις με τα παιδιά στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 

επιμορφωτική δράση θα περιλαμβάνει τρεις εισηγήσεις, ως ακολούθως: 
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1. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ο ρόλος της οικογένειας», με εισηγήτρια την κ. 

Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

 

2. «Δυνατότητες για παιχνίδι στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση», με εισηγήτρια την κ. 

Μαρία Παπανδρέου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

 

3. «Ανοιχτές Δράσεις με τα παιδιά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση», με εισηγήτρια 
την κ. Μαρία Μπιρμπίλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ. 
 
Το σεμινάριο θα έχει περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό, 

παρακαλούμε να δηλώσετε εγκαίρως συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας 
στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1OE-
ZhxKITz3Cww1aiENgENQykuyRQi67HcJEs0DlgG4/edit 

 

Επισημαίνεται ότι η φόρμα θα κλείσει και δεν θα γίνονται αποδεκτές άλλες αιτήσεις 
όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός. Τα απαραίτητα στοιχεία για σύνδεση 
στην πλατφόρμα και για παρακολούθηση της επιμορφωτικής 

εισήγησης θα σταλούν στα προσωπικά e-mail των συμμετεχόντων λίγες ημέρες πριν 
από την εισήγηση. Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε σωστά τα στοιχεία και το 
προσωπικό e-mail σας ,ώστε να είναι βέβαιο ότι θα λάβετε το σύνδεσμο. 

 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου σας.  
 
 

 
 

 
 

Οι  Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου 
ΠΕ 60 

 

Διδάχου Ελένη, Κοΐδου Ελένη, 
Κουζέλη Χαρούλα, Νικολακοπούλου Ελένη 

 
 

 
Κουζέλη Χαρούλα 
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