
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση -Τηλεδιάσκεψη: 

 «Προγράμματα κινητικής δραστηριότητας 

 στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής»  

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,  

 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ως συνέχεια των 

τηλεδιασκέψεων που προηγήθηκαν σας προσκαλούμε σε επιμορφωτική συνάντηση -

τηλεδιάσκεψη με θέμα:  

«Προγράμματα κινητικής δραστηριότητας  

στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής»  

  

με εισηγητή τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής του 4
ου

 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κεντρικής Μακεδονίας κ. Χαράλαμπο Σαρηβασιλείου.  

Η επιμορφωτική συνάντηση  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης που αξιοποιούν οποιοδήποτε ψηφιακή πλατφόρμα  της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη ή ασύγχρονη)  και θα πραγματοποιηθεί εξ 

αποστάσεως με τη μορφή της Τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

Για τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς 

Δευτέρα 6-4-2020  ώρα: 17:00 – 18:15 

Για τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 

Δευτέρα 6-4-2020  ώρα 18:45 – 20:00 

 

Η συμμετοχή στα παραπάνω σεμινάρια είναι προαιρετική.  

Επισημάνσεις - Διευκρινίσεις:  

1. Για να συμμετάσχετε στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να διαθέτετε στο σπίτι σας 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σύνδεση στο διαδίκτυο, μικρόφωνο και (προαιρετικά) κάμερα  

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----------------- 

4
ο
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

----------------- 

Ταχ. Δ/νση Κ. Παλαιολόγου 22, τ. κ. 62125, 

Σέρρες 

Πληροφορίες : Χαράλαμπος Σαρηβασιλείου : 

Τηλέφωνο : 2321045270 

FAX : 2321059125 

e-mail 

e-mail Σ.Ε.Ε. 

: 4pekes@kmaked.pde.sch.gr 

:sarivasil@sch.gr 
 

 

Σέρρες, 5/4/2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 164 

 

Προς: 

Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11- Φυσικής 

Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς (μέσω των 

Σχολικών μονάδων τους) 

 

Κοινοποίηση: 

 Περιφερειακή Δ/ση Εκπ/σης 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 ΔΔΕ Κιλκίς 

 ΔΔΕ Σερρών 

 ΔΠΕ Κιλκίς 

 ΔΠΕ Σερρών 
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2. Η Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα “Zoom us”. Πριν συνδεθείτε 

στην τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Zoom app από εδώ: 

https://zoom.us/download.  

3. Στο παρόν mail (στο σώμα κειμένου) έχει αποσταλεί ένας σύνδεσμος (link), με τον οποίο 

θα εισαχθείτε την προγραμματισμένη ώρα στο περιβάλλον της σύγχρονης εξ αποστάσεως 

συνάντησής μας.  

4. Η σύνδεση είναι απλή, ακολουθώντας τα παράθυρα διαλόγου που θα αναδύονται 

διαδοχικά, μετά το πάτημα του συνδέσμου που θα σας αποσταλεί. 

5. Επιπλέον οδηγίες για τη σύνδεσή σας στο περιβάλλον της Τηλεδιάσκεψης μπορείτε να 

λάβετε από τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Ψηφιακή Πλατφόρμα 

Zoom» που σας έχει αποσταλεί.  

Παρακαλούνται οι κ.κ. διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς Φυσικής 

Αγωγής της σχολικής τους μονάδας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Χαράλαμπος Σαρηβασιλείου 

Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής  

4
ου

 ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 




