
 
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

«Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Εξ Αποςτάςεωσ Διδαςκαλία Μακθμάτων και Υλοποίθςθ 
Προγραμμάτων και Καινοτόμων Δράςεων ςχετικών με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
ςτθν Πρωτοβάκμια & Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» 

 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Δυτικισ Μακεδονίασ, τα Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ, τα Κ.Π.Ε. Δυτικισ 
Μακεδονίασ και θ ομάδα fb «Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ» ςυνδιοργανϊνουν 
διαδικτυακι θμερίδα με τίτλο «Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Εξ Αποςτάςεωσ Διδαςκαλία 
Μακθμάτων και Υλοποίθςθ Προγραμμάτων και Καινοτόμων Δράςεων ςχετικών 
με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Πρωτοβάκμια & Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ»           
το Σάββατο 15 Μαΐου 2021.  

Η θμερίδα απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ που δίδαξαν/διδάςκουν εξ αποςτάςεωσ 
τα μακιματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ ι/και υλοποίθςαν/υλοποιοφν εξ αποςτάςεωσ προγράμματα ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων και καινοτόμεσ δράςεισ που ςχετίηονται με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 
Απευκφνεται, επίςθσ, ςε υπεφκυνουσ/υπεφκυνεσ ΕΚΦΕ και υπεφκυνουσ/υπεφκυνεσ 
ι μζλθ των παιδαγωγικϊν ομάδων των ΚΠΕ, που, λόγω τθσ πανδθμίασ, υλοποιοφν 
τισ δράςεισ και τα προγράμματά τουσ εξ αποςτάςεωσ. 

Η θμερίδα ζχει ςτόχο να αναδείξει καλζσ πρακτικζσ που ζχουν εφαρμοςτεί κατά τθ 
ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κατά τo τρζχον ι το 
προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ, ϊςτε να ςυμβάλει ςτθ διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν, ςτθν 
ανταλλαγι ιδεϊν και, ωσ εκ τοφτου, ςτθ βελτίωςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ διδακτικισ 
διαδικαςίασ.  

Η θμερίδα κα λάβει χϊρα διαδικτυακά το Σάββατο 15 Μαΐου ςε δφο ηώνεσ: 

 τθν πρωινι ηώνθ, κοινι για τθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια, από τισ 
10:00 μζχρι τθ 14:00 (αίκουςα 1). 

 τθν απογευματινι ηώνθ, που χωρίηεται ςε δφο μζρθ.  
Το πρϊτο μζροσ τθσ από τισ 16:00 μζχρι τισ 17:45 είναι κοινό για τθν 
πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (αίκουςα 1).  
Το δεφτερο μζροσ χωρίηεται ςε δφο παράλλθλεσ ςυνεδρίεσ, μία για τθν 
πρωτοβάκμια από τισ 18:00 ζωσ τισ 19:45 (αίκουςα 1) και μία για τθ 
δευτεροβάκμια από τισ 18:00 ζωσ τισ 20:30 (αίκουςα 2).  

 



 
Το αναλυτικό πρόγραμμα τθσ θμερίδασ και ο τόμοσ των περιλιψεων είναι 
διακζςιμα ςτον ιςτότοπο τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/draseis/imerides-ekdiloseis. 

Η θμερίδα κα διεξαχκεί μζςω zoom και YouTube. Όςοι ενδιαφζρονται να 
παρακολουκιςουν μζςω zoom μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθ φόρμα ςυμμετοχισ 
https://forms.gle/ffHDCCKb9Ke6GP2m7 μζχρι τθν Παραςκευι 14/5/2021 ςτισ 11:00 
π.μ. και κα τουσ ςταλοφν οι ςφνδεςμοι για το zoom ςτο email που κα ζχουν 
δθλϊςει ςτθ φόρμα. Για όςουσ δεν προλάβουν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ι 
αντιμετωπίςουν πρόβλθμα ςφνδεςθσ ςτο zoom θ θμερίδα κα μεταδοκεί και με 
livestreaming από το youtube από το κανάλι των Πόλων Εκπαιδευτικισ 
Καινοτομίασ-ΤΠΕ Δυτικισ Μακεδονίασ (αίκουςα 1) και από το κανάλι του Σ.Ε.Ε. 
Πλθροφορικισ Δυτικισ Μακεδονίασ Δθμθτρίου Τηιμα (αίκουςα 2). 
 
Στουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ, εφόςον ςυμπλθρϊςουν 
τα παρουςιολόγια που κα είναι διακζςιμα προσ ςυμπλιρωςθ μζςω του chat κατά 
τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ. 

 

https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/draseis/imerides-ekdiloseis
https://forms.gle/ffHDCCKb9Ke6GP2m7

