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------------------Tαχ. Δ/νση:
Αρκαδίου 8
Τ.Κ. – Πόλη:
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Πληροφορίες: Χαρ. Ανδρεόπουλος, ΣΕΕ κλ. ΠΕ01
Τηλέφωνο:
FAX:
E-mail:
Ιστοσελίδα:

2231081842
2231067799
pekesstel@sch.gr
http://stellad.pde.sch.gr/pekes

Αρ. πρωτ. 949
ΠΡΟΣ:
Τους Θεολόγους (ΠΕ01)
και Φιλολόγους (ΠΕ02,
διδάσκοντες με Γ΄ ανάθεση
το μάθημα των Θρησκευτικών)
των σχολείων Β/θμιας
αρμοδιότητας ΠΔΕ/ΠΕΚΕΣ
Στερεάς Ελλάδος,
δια των Διευθυντών/-τριών
των Σχολικών τους Μονάδων,
μέσω των οικείων ΔΔΕ
(Φθιώτιδας, Φωκίδας,
Bοιωτίας, Ευρυτανίας,
Ευβοίας)
ΚΟΙΝ.:
Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπ/σης (ΠΔΕ)
Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Αγαπητοί/-ες συνάδελφοι/-ισσες
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του
ΥΠΑΙΘ για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) σε μαθητές που δεν
δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία και
ανταποκρινόμενοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας στις ανάγκες που ενδεχομένως να
δημιουργηθούν κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σας προσκαλούμε σε
επιμορφωτικές τηλεσυναντήσεις με θέμα:
«Μεθοδολογία της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτική αξιοποίηση
ψηφιακών περιβαλλόντων (Webex, e-class, e-me) και διδακτικά παραδείγματα».
Oι επιμορφωτικές τηλεσυναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Cisco
Webex, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/xandreo
Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί με ευθύνη των Διευθυντών/-τριών
των Σχολικών τους Μονάδων.
Οι τηλεσυναντήσεις θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες κατά τις ημέρες που
αναφέρονται κατωτέρω (Πρόγραμμα ανά Νομό / ΔΔΕ) περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες
επιμέρους θεματικές ενότητες:
17:00-17:20: Μεθοδολογία της σχολικής ΕξΑΕ

17:20-17:40: Πλατφόρμα Σύγχρονης ΕξΑΕ «Webex»
17.40-18:00: Πλατφόρμες Ασύγχρονης ΕξΑΕ «e-class», e-me»
18.00 – 18.10: Διάλειμμα
18:10-18:30: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Μαθήματος για την ΕξΑΕ - Παιδαγωγικές
προσεγγίσεις
18.30 – 19.00: Ερωτήσεις - Συζήτηση
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ / ΔΔΕ:
ΗΜΕΡΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ,
01-10-2020
ΔΕΥΤΕΡΑ,
05-10-2020
ΤΕΤΑΡΤΗ,
07-10-2020

ΣΧΟΛΕΙΑ (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ)

ΩΡΕΣ
17.00 – 19.00

ΘΕΟΛΟΓΟΙ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ
17.00 – 19.00
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
17.00 – 19.00
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Για όσους/-ες εκπαιδευτικούς δεν μπορέσουν να συμμετάσχουν κατά τις στις ανωτέρω
ημερομηνίες οι τηλεσυναντήσεις για την ΕξΑΕ θα επαναληφθούν σε ημερομηνίες που θα
ανακοινώνονται αρμοδίως.
Οι συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται μετά την είσοδό τους στην
πλατφόρμα να συμπληρώσουν σε φόρμα google που θα αναρτηθεί στο chat αλλά και στο
ιστολόγιο του Συντονιστή Θεολόγων Στερεάς Ελλάδος (https://blogs.sch.gr/xandreo) , τα

στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, Σχολική Μονάδα, e-mail) προκειμένου να διευκολυνθεί η
περαιτέρω επικοινωνία και συνεργασία μας στις τηλεσυναντήσεις και τηλεδιασκέψεις που
θ΄ ακολουθήσουν αποκλειστικά για το μάθημα (νέα [μεταβατικά] Προγράμματα Σπουδών,
νέα Βιβλία, κλπ).
Με εκτίμηση

Ο Συντονιστής ΕΕ κλ. ΠΕ01
Δρ Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος

