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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: «Ασύγχρονη μάθηση: η αξιοποίηση της e-me»
ΣΧΕΤ:« 10η /4 - 11 – 2020, Πράξη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ »

Η σημασία της ασύγχρονης εκπαίδευσης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία, παρά την
καθολική εφαρμογή στα σχολεία μας, της σύγχρονης εκπαίδευσης. Μάλιστα, η συνδυαστική
χρήση της ασύγχρονης με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι ιδιαίτερα επωφελής
στην εκπαιδευτική διαδικασία, με εξαιρετικά αποτελέσματα, παρ΄ όλο που η κάθε μια μπορεί
να λειτουργήσει από μόνη της.
Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων λοιπόν του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ, οι Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Βλαστάρης Κων/νος & Τοζακίδης Ανανίας, συνεχίζουν τη
συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς, διοργανώνοντας διαδικτυακές συναντήσεις, με
θέμα: «Αξιοποιώντας την ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τη θεωρία
στην πράξη».
Οι συναντήσεις είναι σε προαιρετική βάση, ανοικτές (χωρίς προεγγραφή) και έχουν στόχο την
εμβάθυνση και την εξοικείωση των Εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και
στις εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός.
Η νέα διαδικτυακή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί είναι οι ακόλουθη:
 Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 10.00 με 11.00 «Ασύγχρονη μάθηση: η αξιοποίηση της
e-me». Η παρουσίαση θα γίνει από την εκπαιδευτικό ΠΕ70 του 13ου ΔΣ Δράμας κ.
Θεοδοσιάδου Δήμητρα. Η συνάντηση θα γίνει στον σύνδεσμο WebEx: https://mineduprimary.webex.com/meet/tananias και θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
δοκιμάσουν στην πράξη τις διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής.
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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