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ΠΡΟΣ:   
1. Διευθυντές Σχολείων 3ης& 5ης 

Ενότητας ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ  
2. Εκπαιδευτικούς 3ης& 5ης 

Ενότητας  Σχολείων ΑΜΘ 

 
ΚΟΙΝ:   

1. ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 

2. Διευθύντρια ΠΕ Δράμας 

3. ΚΕΣΥ Δράμας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αξιοποιώντας την ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση,     

                  ανατροφοδοτικές συναντήσεις από τη θεωρία στην πράξη, των ΣΕΕ  3
ης

 και 5
ης

  

                  ενότητας σχολείων»  

   

ΣΧΕΤ:« 10
η
 /4 - 11 – 2020, Πράξη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ΄.Θ »  

 

        Προκειμένου να υποστηριχθούν οι σχολικές μονάδες για την αποτελεσματικότητα της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70,  Βλαστάρης Κων/νος & 

Τοζακίδης Ανανίας, έχουν ως κύριο σκοπό της λειτουργίας τους, για τη φετινή σχολική χρονιά,  

«την επιστημονική και παιδαγωγική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε μια σχολική 

κοινότητα που η λειτουργία της στηρίζεται στο σεβασμό και στη συνεργασία». Για αυτό οι 

κύριοι στόχοι που έχουν τεθεί είναι: 

 Η καλλιέργεια και η εμπέδωση της συνεργατικής κουλτούρας και η δρομολόγηση 

διαδικασιών στη σχολική μονάδα που θα αναδεικνύουν τη συνεργασία και την αποδοχή. 

 H υποστήριξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ώστε συνεργαζόμενοι, να 

αντιμετωπίζουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν στο τμήμα και στο σχολείο τους.  

      Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ., οι ανωτέρω Συντονιστές, 

συνεχίζουν τη  συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολείων Χωριστής & 3
ου

 Προσοτσάνης  

κ.κ. Δ. Καζάκη Δ. & Χ. Τσορτανίδη, καθώς και με το ΚΕΣΥ Δράμας, διοργανώνοντας 

διαδικτυακές συναντήσεις, με θέμα: «Αξιοποιώντας την ασύγχρονη και σύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη». 

     Οι τηλεδιασκέψεις-συναντήσεις θα είναι ανοικτές (χωρίς προεγγραφή) και η συμμετοχή 

προαιρετική.  Κύριος σκοπός τους θα είναι  η εμβάθυνση και η εξοικείωση των Εκπαιδευτικών 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεδιάσκεψη Webex, e-me, e-class, blog, κλπ), καθώς και η 

αξιοποίηση καλών πρακτικών  από την έως τώρα εφαρμογή της. Παράλληλα  θα δίνεται η 

δυνατότητα  ανατροφοδότησης και  «ενεργητικής συμμετοχής».  

    Οι διαδικτυακές συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί  είναι οι ακόλουθες: 

 

 Δευτέρα,  23/11/2020 και ώρα 10.00 ως 11.00.  Τηλεδιάσκεψη Webex: από τις απλές 

λειτουργίες της πλατφόρμας στις πιο σύνθετες λειτουργίες της), στο σύνδεσμο WebEx 

είναι: (θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δοκιμάζουν τις διάφορες 

λειτουργίες), στο σύνδεσμο WebEx: https://minedu-primary2.webex.com/meet/kvlastaris   
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 Τετάρτη, 25/11/2020  και ώρα 10.00 ως 11.00.    Ιστολόγια: πώς  δημιουργούμε ένα 

προσωπικό ιστολόγιο (οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα 

με τους κωδικούς του ΠΣΔ να δημιουργήσουν τα προσωπικά τους ιστολόγια), στο 

σύνδεσμο WebEx είναι: https://minedu-primary2.webex.com/meet/kvlastaris 

 

 Παρασκευή, 27/11/2020 και ώρα 10.00 ως 11.00.   e-me & e-class: από τις απλές 

λειτουργίες ως τις πιο σύνθετες(θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

δοκιμάσουν στην πράξη τις διάφορες λειτουργίες της πλαφόρμας), στον σύνδεσμο 

WebEx είναι: στο σύνδεσμο WebEx είναι:https://minedu-

primary2.webex.com/meet/kvlastaris 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει τεχνικό πρόβλημα σύνδεσης στην πλατφόρμα, σας παραθέτουμε , 

εναλλακτικά, το σύνδεσμο: 

https://zoom.us/j/2254820672?pwd=SVdWRklzRkEwOVgyM1AvTSt6SVcyUT09 

Επαναλαμβάνουμε  τις  τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Φορητός υπολογιστής, ή σταθερός 

με ηχεία, κάμερα και μικρόφωνο ή και με έξυπνο τηλέφωνο. Επίσης, τα σχολεία μας είναι 

ανοιχτά και θεωρούμε πως μπορούμε να εξυπηρετηθούμε όλοι. 

 

 

 

 

        Οι Συντονιστές ΕΕ ΠΕ70 ΑΜΘ 

 
Βλαστάρης Κων/νος & Τοζακίδης Ανανίας 
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