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ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 4-9-2020 
           ΑΡ. ΠΡΩΤ. :ΔΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΜΘ 
------------------------------ 

Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου 
691 33 Κομοτηνή   

Πληροφορίες  Ανανίας Τοζακίδης 
Τηλ.    
Fax  

: 2531083531  
 2531083555 

E-Mail  

 
Ιστοσελίδα                             

: pekesamth@sch.gr 
6syn70-amth@sch.gr 

 http://blogs.sch.gr/tananias/ 

                    
 

ΠΡΟΣ:   
1. Διευθυντές Σχολείων 5ης 

Ενότητας ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ  
2. Εκπαιδευτικούς 5ης Ενότητας  

Σχολείων ΑΜΘ 

 
ΚΟΙΝ:   

1. ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 

2. Διεύθυντής ΠΕ Δράμας 

3. ΚΕΣΥ Δράμας 

 
 

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτική συνάντηση επί της έναρξης του σχολικού έτους 2020-21»  

ΣΧΕΤ: 1.« 31η /26 - 8 - 2020 Πράξη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ»,   

2. Προεδρικό διάταγμα 79/2017,   

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΑΜΘ  με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ70 
Τοζακίδη Ανανία και σε συνεργασία με την ΠΕ Δράμας και το ΚΕΣΥ Δράμας,  

                                                  Προσκαλεί   

τους εκπαιδευτικούς της 5ης ενότητας σχολείων, για μια επιμορφωτική συνάντηση επί της 
έναρξης του Σχολ. Έτους 2020-21. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8/9/2020 και 

ώρες 09.00 με 12.00. Η συνάντηση θα γίνει με την μορφή τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα zoom 

και στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://zoom.us/j/2254820672?pwd=SVdWRklzRkEwOVgyM1AvTSt6SVcyUT09 

 Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν με τη μορφή μικρών εισηγήσεων θα είναι οι εξής: 

α/α Θεματικές ενότητες Επιμορφωτές, 
τριες 

Περιλήψεις εισηγήσεων Ημερομηνία 
ώρα  

 

1 «Η σωστή διαχείριση 
της φωνής για τον 
εκπαιδευτικό με την νέα 
συνθήκη της 
υποχρεωτικής χρήσης 
μάσκας» 

Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου 
ΠΕ16 

Καθηγήτρια 
Μουσικού 
Σχολείου 
Δράμας 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
δεν αναπνέουν σωστά και 
καταπονούν τις φωνητικές τους 
χορδές. Η σωστή στάση του 
σώματος, η συνέπεια του 
καπνίσματος, η συντήρηση των 
φωνητικών χορδών, η μάσκα 
κ.α. είναι μερικά απ’ αυτά που 
θα ειπωθούν με την επιμέλεια 
της καθηγήτριας του Μουσικού 
Σχολείου Δράμας. 

09.00   
8/9/2020 

mailto:pekesamth@sch.gr
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2 «Εκπαιδευτικοί και 
πανδημία COVID 19: 
Στρατηγικές για την 
υποστήριξη της 
ευημερίας τους» 

Ειρήνη 
Κυπριτσή, 
Ψυχολόγος 
ΚΕΣΥ Δράμας 

Η υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών στο έργο τους 
αποτελεί σημαντικό και 
αναπόσπαστο κομμάτι της 
επιτυχίας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας τόσο για τους 
ίδιους όσο και για τους μαθητές 
τους. Η παρούσα εισήγηση 
επικεντρώνεται στην παροχή 
στρατηγικών με στόχο την 
ενδυνάμωση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού τόσο ως 
επαγγελματία όσο και ως 
ατόμου κατά την εποχή της 
πανδημίας. 

09.30 
8/9/2020 

3 «Βοηθώντας τα παιδιά 
να αναπτύξουν 
κοινωνικές δεξιότητες- 
προτάσεις για γονείς 
και εκπαιδευτικούς» 

Κυριακή(Κική) 
Λαφτσίδου 
Κοινωνικός 
Λειτουργός 
ΚΕΣΥ Δράμας 

Αρχικά στην παρουσίαση 
δίνεται ένας σύντομος ορισμός 
των κοινωνικών δεξιοτήτων και 
αναφέρεται η σημασία τους 
στην ζωή του παιδιού. Έπειτα 
εστιάζουμε σε συγκεκριμένες 
δεξιότητες (αυτοαντίληψη-
αυτοεκτίμηση, επικοινωνία, 
διαπροσωπικές σχέσεις, 
ενσυναίσθηση) δίνοντας 
προτάσεις για την ανάπτυξη και 
την ενίσχυσή τους 

10.00 
8/9/2020 

4 «Συνεργασία 
εκπαιδευτικών 
Συνδιδασκαλίας-
Συνεκπαίδευσης»  

Φλωρίδης 
Θεόδωρος, ΣΕΕ 
ΕΑΕ ΠΕΚΕΣ 
ΑΜΘ 

Η συνεργασία εκπαιδευτικών 
γενικής και ειδικής αγωγής 
είναι ζωτικής σημασίας για την 
συμπερίληψη των μαθητών 
ΕΑΕ. Πρακτικές συμβουλές για 
μια επιτυχημένη συνεργασία με 
την έναρξη της σχολ. Χρονιάς, 
από τον Συντονιστή ΕΑΕ της 
ΑΜΘ.  

10.30  
8/9/2020 

 

5 «Συνεργασία σχολείου-
οικογένειας: πρακτικές 
ενίσχυσης της 
επικοινωνίας και 
αντιμετώπισης τυχόν 
δυσκολιών»  

Αλβανόπουλος 
Γεώργιος, 
Προϊστάμενος 
ΚΕΣΥ Δράμας, 
τέως Σχολικός 
Σύμβουλος ΠΕ 

 

Η συνεργασία σχολείου-
οικογένειας αναδεικνύεται ως 
ιδιαίτερα σημαντικός 
παράγοντας στην υγιή 
γνωστική, συναισθηματική και 
κοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών. Η αναφορά πρακτικών 
ενίσχυσης της επικοινωνίας 
είναι ιδιαίτερη χρήσιμη με 
αφορμή την έναρξη του Σχολ. 
Έτους. 

11.00   
8/9/2020 

 



 

 

 

 Παρακαλούνται οι διευθυντές του σχολείου να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς και η 

«ομάδα υποστήριξης» του σχολείου να ετοιμάσει έγκαιρα μια αίθουσα με βιντεοπροβολέα, ώστε 

να είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνάντησης, απ’ το σύνολο των εκπαιδευτικών του κάθε 

σχολείου.   

 

 

 Ο Συντονιστής ΕΕ ΠΕ70 ΑΜΘ 

 
     Ανανίας Τοζακίδης  

  


