
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θέμα: «Τηλεδιασκέψεις του ΣΕΕ ΠΕ04 για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ)» 
 

Αγαπητοί/ες  συνάδελφοι/σες 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες των ΥΠΑΙΘ & ΙΕΠ για 

την παροχή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές που δεν δύνανται να 

παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, και ανταποκρινόμενοι, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων μας, στις ανάγκες που ενδεχομένως να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, σας προσκαλούμε, σύμφωνα και με την 38η/29-09-2020  Απόφαση της Ολομέλειας ΠΕΚΕΣ Στ. 

Ελλάδας, σε τηλεδιασκέψεις σύμφωνα με τις θεματικές και τον προγραμματισμό που ακολουθεί: 

«Μεθοδολογία της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακών 

περιβαλλόντων μικτής εξΑΕ (Webex, η-τάξεις) και διδακτικά παραδείγματα» 

Οι απογευματινές τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Webex/ΠΣΔ, 

ακολουθώντας τον σύνδεσμο του προσωπικού μου ψηφιακού χώρου: 

https://minedu-secondary.webex.com/join/ggiannakas 

(Για τη σύνδεσή σας μέσω σταθερού τηλεφώνου (μόνο ακρόαση, σε περίπτωση τεχνικών σας 

προβλημάτων) ακολουθείτε τη γνωστή διαδικασία (στα τηλέφωνα 21-1990-2394, 21-1198-1029) και 

κάνοντας χρήση του κωδικού μου: 121 207 4516). 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

--------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
------------------- 

Tαχ. Δ/νση:   Αρκαδίου 8 
Τ.Κ. – Πόλη:   35100 - Λαμία 
Πληροφορίες:   Γιάννακας Γιώργος 
                           

Τηλέφωνα:   2231081842, 6972021795 
FAX:                    2231067799 
E-mail:   pekesstel@sch.gr  
Ιστοσελίδα:       http://stellad.pde.sch.gr/pekes    

  
 
 

Λαμία, 02.10.2020 

Αρ. πρωτ. 960 

 

ΠΡΟΣ: 
 
Τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (Φ.Ε.)  και τους 

διδάσκοντες Φυσικές Επιστήμες στα 

Γυμνάσια, ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, των σχολικών 

μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας και 

Βοιωτίας, μέσω των αντίστοιχων 

Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και διά των Δ/ντών των 

σχολικών μονάδων 

https://minedu-secondary.webex.com/join/ggiannakas
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/wp-content/uploads/2020/03/%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf
mailto:pekesstel@sch.gr
http://stellad.pde.sch.gr/pekes


 

 

 

Πρόγραμμα των Τηλεδιασκέψεων 

Όλων των συναδέλφων που διδάσκουν Φ.Ε. στους Ν. Φθ/δας, Βοιωτίας 

 

Δευτέρα 05-10-2020, 17.00 

 

 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Μαθήματος για την ΕΞΑΕ (ΙΕΠ) 

 Διασφάλιση Πνευματικών δικαιωμάτων – Κανόνες καλής διαδικτυακής συμπεριφοράς 

 Πλατφόρμα Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Webex/ΠΣΔ» 

 Ερωτήσεις-Συζήτηση  

 

 
 
Δευτέρα 12-10-2020, 17.00 
 
 

 Πλατφόρμα (Ασύγχρονης ΕξΑΕ) η-τάξης του ΠΣΔ (e-class) & εργαλεία υποστήριξής της 

 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις  (συναδέλφων των Φ.Ε.) 

 Ερωτήσεις-Συζήτηση  
 
 

                                   

   Ο Συντονιστής ΕΕ ΠΕ04 

 

 
           Δρ. Γιάννακας Τ. Γιώργος 

            Φυσικός Ρ/Η, M.Sc, Ph.D 


