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ΠΡΟΣ: 

- Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Μακεδονίας  

- Σχολικές Μονάδες Δυτικής 

Μακεδονίας (μέσω των οικείων 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

- ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας  

- ΕΚΦΕ Δυτικής Μακεδονίας  

- ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας  

- ΚΕΣΥ Δυτικής Μακεδονίας  

 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση της ημερίδας “Καλές 
Πρακτικές στην Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία Μαθημάτων και Υλοποίηση Προγραμμάτων 
και Καινοτόμων Δράσεων σχετικών με τις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια & 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”». 
 
 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Μακεδονίας, τα Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, τα Κ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας και η ομάδα 
fb «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση» συνδιοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Καλές 
Πρακτικές στην Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία Μαθημάτων και Υλοποίηση Προγραμμάτων 
και Καινοτόμων Δράσεων σχετικών με τις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια & 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»           το Σάββατο 15 Μαΐου 2021.  

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που δίδαξαν/διδάσκουν εξ αποστάσεως τα 
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ή/και υλοποίησαν/υλοποιούν εξ αποστάσεως προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και 
καινοτόμες δράσεις που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες. Απευθύνεται, επίσης, σε 
υπεύθυνους/υπεύθυνες ΕΚΦΕ και υπεύθυνους/υπεύθυνες ή μέλη των παιδαγωγικών 
ομάδων των ΚΠΕ, που, λόγω της πανδημίας, υλοποιούν τις δράσεις και τα προγράμματά τους 
εξ αποστάσεως. 

Η ημερίδα έχει στόχο να αναδείξει καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κατά τη σύγχρονη 
ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τo τρέχον ή το προηγούμενο σχολικό έτος, 
ώστε να συμβάλει στη διάχυση καλών πρακτικών, στην ανταλλαγή ιδεών και, ως εκ τούτου, 
στη βελτίωση της εξ αποστάσεως διδακτικής διαδικασίας.  
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Η ημερίδα θα λάβει χώρα διαδικτυακά το Σάββατο 15 Μαΐου σε δύο ζώνες: 

• την πρωινή ζώνη, κοινή για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, από τις 10:00 
μέχρι τη 14:00 (αίθουσα 1). 

• την απογευματινή ζώνη, που χωρίζεται σε δύο μέρη.  
Το πρώτο μέρος της από τις 16:00 μέχρι τις 17:45 είναι κοινό για την πρωτοβάθμια 
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αίθουσα 1).  
Το δεύτερο μέρος χωρίζεται σε δύο παράλληλες συνεδρίες, μία για την πρωτοβάθμια 
από τις 18:00 έως τις 19:45 (αίθουσα 1) και μία για τη δευτεροβάθμια από τις 18:00 
έως τις 20:30 (αίθουσα 2).  

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας και ο τόμος των περιλήψεων είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 
https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/draseis/imerides-ekdiloseis. 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί μέσω zoom και YouTube. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν 
μέσω zoom μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής 
https://forms.gle/ffHDCCKb9Ke6GP2m7 μέχρι την Παρασκευή 14/5/2021 στις 11:00 π.μ. και 
θα τους σταλούν οι σύνδεσμοι για το zoom στο email που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα. Για 
όσους δεν προλάβουν να δηλώσουν συμμετοχή ή αντιμετωπίσουν πρόβλημα σύνδεσης στο 
zoom η ημερίδα θα μεταδοθεί και με livestreaming από το youtube από το κανάλι των Πόλων 
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας-ΤΠΕ Δυτικής Μακεδονίας (αίθουσα 1) και από το κανάλι του 
Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας Δημητρίου Τζήμα (αίθουσα 2). 
 
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, εφόσον συμπληρώσουν τα 
παρουσιολόγια που θα είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση μέσω του chat κατά τη διάρκεια 
της ημερίδας. 

  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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