
 

Κοηάνθ, 17/5/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Διαδικτυακι θμερίδα “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 θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τα Ε.Κ.Φ.Ε. και τα Κ.Π.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ 
ςυνδιοργάνωςαν διαδικτυακι θμερίδα με κζμα «Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Εξ 
Αποςτάςεωσ Διδαςκαλία Μακθμάτων και Υλοποίθςθ Προγραμμάτων και 
Καινοτόμων Δράςεων ςχετικών με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Πρωτοβάκμια & 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ». 
 
Τθν θμερίδα, που παρακολοφκθςαν 221 ςυμμετζχοντεσ από διάφορα ςθμεία τθσ 
Ελλάδασ και τθσ Κφπρου, χαιρζτιςαν θ Αντιπρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Μακεδονίασ Άννα Σπφρτου, θ κακθγιτρια του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 

Αικατερίνθ Πλακίτςθ, ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Ηπείρου 
Κωνςταντίνοσ Καμπουράκθσ και ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 
Κριτθσ Εμμανουιλ Καρτςωνάκθσ. 
 
Τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ θμερίδασ είχαν οι Πόλοι Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ, 
Τεχνολογίασ και Επικοινωνιϊν (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.) τθσ Π.Δ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ και ο 
Σ.Ε.Ε. Πλθροφορικισ του ΠΕΚΕΣ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 
Συνολικά, παρουςιάςτθκαν 30 ειςθγιςεισ από εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Β/κμιασ 
εκπαίδευςθσ, Υπεφκυνουσ Ε.Κ.Φ.Ε. και Υπεφκυνουσ και Μζλθ Παιδαγωγικϊν 
Ομάδων Κ.Π.Ε. από διάφορα ςθμεία τθσ χϊρασ. Στθν πρωινι ηϊνθ παρουςιάςτθκαν 

10 ειςθγιςεισ ςτθ κεματικι «Το πείραμα ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ». Στθν 
απογευματινι ηϊνθ παρουςιάςτθκαν 7 ειςθγιςεισ ςτθ κεματικι «Καλζσ πρακτικζσ 
ςτθν εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ προγραμμάτων & καινοτόμων δράςεων ςχετικϊν 
με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ», 9 ειςθγιςεισ ςτθ 
κεματικι «Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία των μακθμάτων των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ» και 4 ειςθγιςεισ ςτθ 
κεματικι «Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία των μακθμάτων των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ». 
 
Η θμερίδα αποτζλεςε ευκαιρία να αναδειχκοφν καλζσ πρακτικζσ που ζχουν 
εφαρμοςτεί κατά τθ ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ επείγουςα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

κατά τo τρζχον ι το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ και ελπίηουμε να ςυμβάλει ςτθ 



διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν, τθν ανταλλαγι ιδεϊν και, ωσ εκ τοφτου, τθ βελτίωςθ τθσ 
εξ αποςτάςεωσ διδακτικισ διαδικαςίασ. 
 
Ευχαριςτοφμε τουσ/τισ ειςθγθτζσ/ειςθγιτριεσ αλλά και όςουσ/όςεσςυμμετείχαν 
ςτθν θμερίδα. Για όςουσ/όςεσ επικυμοφν να τθν παρακολουκιςουν, μποροφν να 
επιςκεφτοφν τουσ εξισ ςυνδζςμουσ: 
 
Θεματικι «Το πείραμα ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ»: 
https://www.youtube.com/watch?v=jMzzP3rQhXo&t=15s 
 
Θεματικζσ «Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ προγραμμάτων & 
καινοτόμων δράςεων ςχετικϊν με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθ δευτεροβάκμια 
&πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ» &«Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία 
των μακθμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ» 
https://www.youtube.com/watch?v=DqllQJeCC8g&t=25s 
 
Θεματικι «Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία των μακθμάτων των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ» 
https://www.youtube.com/watch?v=1IqHH8njW18&t=3s 
 
Ο τόμοσ των περιλιψεων είναι διακζςιμοσ ςτον ιςτότοπο τθσ Περιφερειακισ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

https://dmaked.pde.sch.gr/.../1166-kales-praktikes-stin... 
 

Από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ                                                                                           

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 
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