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Σέρρες 18 – 09 - 2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 270 
 

Προς: 

Σχολικές μονάδες 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
Σερρών και Κιλκίς 

 

Κοιν.: 
1.Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας 

2. Διευθύνσεις Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

και Κιλκίς 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην 
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» 

 Σχετ.: 
  Φ.15/6972/07-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

 Αριθ. Πρωτ. 3667/04-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

 Αριθ. Πρωτ. 3747/10-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

      Αριθ. Πρωτ. 121802/ΓΔ4/15-09-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ 

      Πράξη1/01-09-2020  Ολομέλειας του 4ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας 

 

 

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της σύγχρονης και ασύγχρονης Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης, προγραμματίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων 

για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης των Π.Ε. Σερρών και Κιλκίς 

με θέμα: «Σχεδιασμός και οργάνωση διδακτικών σεναρίων στην Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση». Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διεξαχθούν ανά κλάδο και ειδικότητα, 

θα αφορούν σχέδια διδασκαλίας συγκεκριμένων εννοιών και θεμάτων των επί μέρους 

γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος και θα αναδεικνύουν «καλές» 

διδακτικές πρακτικές με αξιοποίηση ψηφιακού υλικού του ΥΠΑΙΘ, του ΙΕΠ, του ΙΤΥΕ-



Διόφαντος και άλλων εκπαιδευτικών φορέων. Θα αποσταλεί σχετική πρόσκληση 

ενδιαφέροντος προς όλους τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης των 

σχολικών μονάδων ευθύνης μας. 

 

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα εν λόγω 

επιμορφωτικά σεμινάρια, προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί που θα εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον: 

1. Να εξοικειωθούν σε βασικές δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).  

Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ή οι 

εκπαιδευτικοί που χρονικό διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2020, δεν παρείχαν Εξ 

αποστάσεως Εκπαίδευση, προτείνουμε να υποστηριχθούν -στο πλαίσιο της 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης- από τις Ομάδες Υποστήριξης της Εξ Αποστάσεως  

εκπαίδευσης, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στις σχολικές μονάδες, 

σύμφωνα με την Φ8/38092/Δ4/16-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. 

2. Να εξοικειωθούν σε βασικές δεξιότητες στη χρήση και αξιοποίηση των 

ψηφιακών περιβαλλόντων του ΥΠΑΙΘ (Sisco Webex, E-class , E-me) για την 

οργάνωση Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  

Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης και 

αξιοποίησης των ψηφιακών περιβαλλόντων του ΥΠΑΙΘ (Sisco Webex, Eclass, 

E-me) ή/και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις 

και δεξιότητες τους στη χρήση και αξιοποίηση τους, προτείνεται να 

ανατρέξουν στο Επιμορφωτικό Υλικό που έχει αναρτηθεί στο YouTube, στο 

Κανάλι του του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/channel/UCcrZjjdakcFBCU7mWDmmGhA   

Το υλικό περιλαμβάνει τα video των επιμορφωτικών σεμιναρίων του 4ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σχ. Έτους 2019-2020, στα οποία παρουσιάζεται βήμα – βήμα και με 

συγκεκριμένα παραδείγματα η χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών 

https://www.youtube.com/channel/UCcrZjjdakcFBCU7mWDmmGhA


περιβαλλόντων του ΥΠΑΙΘ για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Sisco Webex, 

E-class , E-me).  

Στόχος όλων των παραπάνω επιμορφωτικών διαδικασιών είναι η ετοιμότητα των 

σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών να προσφέρουν αποτελεσματικά Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση, στις περιπτώσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.  

 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι θα υποστηρίξουμε, δια των Συντονιστών Παιδαγωγικής και 

Επιστημονικής ευθύνης, τους εκπαιδευτικούς που θα χρειαστεί να οργανώσουν άμεσα 

διδασκαλίες από απόσταση.  

 

Με ευθύνη των Διευθυντών/τριών να λάβει άμεσα ενυπόγραφη γνώση το σύνολο των 

υπηρετούντων Εκπαιδευτικών κάθε Σχολικής Μονάδας. 

 

 

 

 

Ο Οργανωτικός ΣΕΕ του 4ου
 ΠΕΚΕΣ 

 

     Χρήστος Πράμας  

 

 

 

 

 


