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ΠΡΟΣ:   
1. Διευθυντές Σχολείων 5ης 
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ΚΟΙΝ:   

1. ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 

2. Διεύθυντής ΠΕ Δράμας 
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ΘΕΜΑ: «Μαθήματα εξ αποστάσεως εργαλείων σύγχρονης & ασύγχρονης εκπαίδευσης για 

εκπαιδευτικούς ΠΕ70»  
ΣΧΕΤ:  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

H ενασχόλησή μας όλο αυτό το τελευταίο διάστημα με τρόπους και εργαλεία για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών μας, ανέδειξε την χρησιμότητα του blog στην 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως, αλλά και της τηλεδιάσκεψης για την σύγχρονη εξ αποστάσεως του 

Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Τα προαναφερόμενα, αποτέλεσαν μερικά απ’ τα κύρια 

εργαλεία για τη γέφυρα επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών, σ' όλη αυτή την περίοδο της 

κρίσης λόγω Covid 19. 

Στο πλαίσιο αυτό το ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ με τον ΣΕΕ Τοζακίδη Ανανία προγραμματίζει οργάνωση 

μαθημάτων εξ αποστάσεως(2-3 συναντήσεων ολιγομελών τμημάτων στην πλατφόρμα WebEx) 

για το πως μπορούμε: 

 Να κατασκευάσουμε ένα blog μέσω Π.Σ.Δ.(ασύγχρονη) 

 Να οργανώσουμε μια τηλεδιάσκεψη μέσω Π.Σ.Δ. με το BigBlueButton & WebEx 

(σύγχρονη εκπαίδευση) 

Επιπλέον, στις συναντήσεις πρωτεύοντα ρόλο θα έχει ο ψηφιακός γραμματισμός, με στόχο την 

εξυπηρέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/11hmVIQ6Fk6KRTF3j6PaalszhctvATf6aRLpB_HjrCqs/edit 

Οι εκπαιδευτικοί μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους, θα μπορούν να διαθέτουν προσωπική 

ιστοσελίδα, καθώς επίσης θα μπορούν να οργανώσουν μια τηλεδιάσκεψη με μαθητές ή γονείς. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής φορητός υπολογιστής, ή σταθερός με ηχεία, κάμερα και μικρόφωνο 

καθώς και η κατοχή των κωδικών εισόδου στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. 

 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι υπάρχει μία πρόσκληση από το ΙΕΠ για μια 48ωρη εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση στον γλωσσικό εγγραμματισμό, εγγραμματισμό στα Μαθηματικά και 

στις Φυσικές Επιστήμες. 

Σας παροτρύνουμε να δηλώσετε συμμετοχή ώστε να υπάρχουν στην Περιφερειακή μας Ενότητα 

εκπαιδευτικοί που θα είναι ενήμεροι για τις προαναφερόμενες θεματικές. 
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Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση εδώ 

 Εάν δηλώσετε συμμετοχή και εφόσον επιλεγείτε, σας παρακαλούμε θερμά να μας 
ενημερώσετε (mail: 6syn70-amth@sch.gr ) 
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