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ΘΕΜΑ : «Επιμοπθωηική ζςνάνηηζη για ηην  e – class: επγαλεία αξιολόγηζηρ 

και αναηποθοδόηηζηρ»  
 

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Σε ζπλέρεηα ησλ ζπλεξγαηηθώλ θαη εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ πνπ 

έρνπκε ήδε πινπνηήζεη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, νη  Σπληνληζηέο 

Δθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ ΠΔΚΔΣ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Μπαιακπαλίδνπ Εαθείξα θι. 

ΠΔ03 θαη Πνδνπθίδεο Νηθόιανο θι. ΠΔ06, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σπληνληζηή 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηνπ 1
νπ

 ΠΔΚΔΣ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Κνπθνπιάθε Χαξάιακπν 

θι. ΠΔ03, δηνξγαλώλνπκε επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε κε ζέκα: 

«Η διδακηική αξιοποίηζη επγαλείων αξιολόγηζηρ και αναηποθοδόηηζηρ ηηρ 

ηλεκηπονικήρ ηάξηρ (e-class)» 

Δηζεγήηξηα: Κωνζηανηίνα Κοκκίνη, Μαζεκαηηθόο, Δπηκνξθώηξηα ΤΠΔ Β' Δπηπέδνπ. 

Ζ ζπλάληεζε έρεη σο ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ όλων ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ 

Στολικών Μονάδων Γενικής Παιδαγωγικής Εσθύνης καο ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία. 

Σηε ζπλάληεζε ζεσξνύκε σο πξνϋπόζεζε όηη νη ζπλαδέιθηζζεο/νη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

έλα ηνπιάρηζηνλ κάζεκα ζηελ e-class ή όηη κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ.  

Ζ εζηίαζε ζα βξίζθεηαη ζηελ θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ησλ εμήο εξγαιείσλ: 

 Δξσηεκαηνιόγηα 

 Δξγαζίεο 

 Αζθήζεηο 

 Βαζκνιόγην. 

Ζ επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Δεςηέπα 07.12.2020, ώπα 15.30 –

17.00. 

Ο ζύλδεζκνο ηεο ηειεδηάζθεςεο είλαη:  

                           
 
    
      
 
 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

ΧΕΔΙΑΜΟΤ  
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 
- 

 
 
 
 

 
Κοηάνθ  01-12-2020 
 
Αρικμ. Πρωτ.: 378 
 
 
ΠΡΟ: 
 
 
 
 
 

1. χολικζς Μονάδες Γενικις 
Παιδαγωγικις Ευκφνθς τθς 
.Ε.Ε. Ζ. Μπαλαμπανίδου 
 

2. χολικζς Μονάδες Γενικις 
Παιδαγωγικις Ευκφνθς του 
.Ε.Ε. Ν. Ποηουκίδθ 

 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ  
ΕΚΠ/Η 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

 

  

 

 

 

Σαχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 5 
Σ.Κ. – Πόλη: 501 00 Κοζάνη 
Σηλέφωνο: 24610 24756 - 6937108879 
E-mail: pekesdm@sch.gr 

balabazaf@gmail.com 
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https://minedu-secondary.webex.com/meet/zafbalampa 

Οη εγγξαθέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ έσο 07/12/2020 θαη ώξα 13:00 κέζσ ηεο 

παξαθάησ ειεθηξνληθήο θόξκαο:  

https://bit.ly/37pan9q 

Θα κπνξνύζαηε αλ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα ανενεργό μάθημα με ηίηλο 

"Αζκήζεις και Εργαζίες ζηην e class", ώζηε απηό λα κε θαίλεηαη ζηε ιίζηα ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο θαη λα κπνξείηε έηζη λα θάλεηε άθνβα δνθηκέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Γηα ηνλ 

ζθνπό απηό ζαο επηζπλάπηνπκε νδεγίεο από ηελ επηκνξθώηξηα. 

 

Σαο επραξηζηνύκε  γηα ηε ζπλεξγαζία. 

Οη Σπληνληζηέο  Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ  

Εαθείξα Μπαιακπαλίδνπ (ΠΔ03) 

Νηθόιανο Πνδνπθίδεο (ΠΔ06) 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/zafbalampa
https://bit.ly/37pan9q

