
 
 

 

   

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςτθ  διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ τθσ  ΠΔΕ Αττικισ:  «ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

             ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-COVID ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».     

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Αττικισ,  διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Ψθφιακζσ  

δεξιότθτεσ  και μετα -covid ςχολικι  εκπαίδευςθ» ,  θ οποία  κα πραγματοποιθκεί τθν   

                                  Σετάρτθ 29 επτεμβρίου 2021 και ϊρεσ 18:00 -21:00.  

Σο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, μόνιμουσ και 

αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. Επιδιϊκεται να αναδειχκοφν καλζσ πρακτικζσ και 

προβλθματιςμοί, που αναδφονται από τθν εφαρμογι των ψθφιακϊν μζςων και εργαλείων ςτθ 

ςχολικι πραγματικότθτα, κακϊσ ςτον ορίηοντα αχνοχαράηει θ υπζρβαςθ τθσ πανδθμικισ 

κρίςθσ. Βαςικόσ ςκοπόσ του διαδικτυακοφ ςεμιναρίου είναι θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν 

ςτθν ανάπτυξθ των απαραίτθτων ψθφιακϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, οι οποίεσ ςυνδζονται με 

τθν επαγγελματικι πρακτικι τουσ. Ειδικότερα θ παροφςα επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

αποςκοπεί:   

 τθν ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν με τα ψθφιακά εργαλεία τθσ ετερόχρονθσ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, που προςφζρονται από τισ εκπαιδευτικζσ  πλατφόρμεσ  e-
me και e-class. 

 Σθ γνωριμία τουσ με το Διαδικτυακό χολείο τθσ ΠΔΕ Αττικισ, ζνα καινοτόμο 
εκπαιδευτικό επίτευγμα με πολλαπλά μακθςιακά οφζλθ για τουσ μακθτζσ και 
μακιτριεσ ευπακϊν ομάδων.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ Γ’  

 

Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα 15-17  

Σ.Κ. 11521. Ακινα 

Ιςτοςελίδα: www.attik.pde.sch.gr  

E-mail: mail@attik.pde.sch.gr  

Πλθροφορίεσ: Αλ.  αρδζλθ 

Σθλ:  2144068421 

 

 

 Ανακοινοποίθςθ  ςτο ορκό   
ωσ προσ  τουσ ςυνδζςμουσ (links) 
Ακινα, 22-9-2021 
Ο  Περιφερειακόσ Διευκυντισ 
Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

 

Δρ  Γεϊργιοσ Κόςυβασ 

 

Ακινα,  21-9-2021 

Αρικ. Πρωτ. :  Φ.15.2/5232 

 

ΠΡΟ: -  Δ.Π.Ε,  Δ.Δ.Ε  Αττικισ. 
- χολικζσ Μονάδεσ Π/κμιασ και 
   Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ Αττικισ (μζςω  
   των οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ). 
-  ΠΕΚΕ Αττικισ.  
-  ΚΕ.Δ.Α..Τ  
-  ΕΠ. 
 - Κ.Π.E 

http://www.attik.pde.sch.gr/
mailto:mail@attik.pde.sch.gr


 

 Σθν εξοικείωςθ με τθν επίκαιρθ μεκοδολογία τθσ μικτισ μάκθςθσ και τθσ 
ανεςτραμμζνθσ τάξθσ, οικοδομϊντασ με ευχζρεια και αξιοποιϊντασ με ευελιξία 
ςφγχρονεσ διδακτικζσ πρακτικζσ.  

 Σον γόνιμο ψθφιακό εμπλουτιςμό των εκπαιδευτικϊν για τθ βελτίωςθ τθσ δια ηϊςθσ 
διδαςκαλίασ τουσ ςτο ςχολείο τθσ ςφγχρονθσ εποχισ.  

Η εν λόγω επιμόρφωςθ αποτελεί μια διεργαςία επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, που αποςκοπεί 

ςτθν ενίςχυςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν με κφριο γνϊμονα τθν υποςτιριξθ 

τθσ ποιότθτασ των μακθςιακϊν εμπειριϊν των μακθτϊν και μακθτριϊν. Η πολφτιμθ εμπειρία 

που αποκτικθκε κατά τθν περίοδο τθσ υγειονομικισ κρίςθσ είναι μια ενεργι παρακατακικθ για 

το μζλλον. Μπορεί να αποτελζςει αφορμι αναςτοχαςτικοφ διαλόγου, διερεφνθςθσ και πθγι  

δθμιουργικοφ εμπλουτιςμοφ τθσ διδακτικισ πράξθσ. 

  το πλαίςιο αυτό ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ 

ερωτθμάτων, ςτθν οποία μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ  και να  υποβάλετε  

ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ μζχρι τθ Δευτζρα  27-9-2021 και ϊρα 9:00 π.μ. 

επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/Y66u4UU71jRSwDaKA 

Σα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ , κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ:  

https://forms.gle/Jk4TedBs5WgVAbnA9 

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι κα 

ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ  επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ. 

Η  επιμορφωτικι θμερίδα  κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-streaming) 

από το YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το κανάλι τθσ ΠΔΕ 

Αττικισ ςτο Youtube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ 

Η ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι. 

υνθμμζνα : Σο πρόγραμμα  και οι  περιλιψεισ τθσ επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ.  

       
 
 
 
 
 

Ο   Περιφερειακόσ Διευκυντισ 
Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

 

Σ..Τ 

Δρ  Γεϊργιοσ Κόςυβασ 

 
   

 

 

 

https://forms.gle/Y66u4UU71jRSwDaKA
https://forms.gle/Jk4TedBs5WgVAbnA9
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Δρ. Γεϊργιοσ Κόςυβασ  

Περιφερειακόσ Διευκυντισ  Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Καλωςόριςμα –  υντονιςμόσ.  

Μιχάλθσ Παραςκευάσ   

Αναπλ. Κακθγθτισ  Σμιματοσ Ηλεκτρολόγων   
Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν 
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου. Αντιπρόεδροσ ΙΣΤΕ 
ΔΙΟΦΑΝΣΟ. 
 

Δρ. Ελίνα Μεγάλου  

Διευκφντρια Δ/νςθσ τρατθγικισ και Ψθφιακοφ 
Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ 
Τπολογιςτϊν & Εκδόςεων -  ΙΣΤΕ ΔΙΟΦΑΝΣΟ, 
Τπεφκυνθ τθσ e-me και των υπθρεςιϊν του 
Ψθφιακοφ χολείου. 

Χαιρετιςμοί. 

  Αγγελικι Πολίτθ

Εκπαιδευτικόσ κλ. ΠΕ06, μζλοσ ομάδασ 
παιδαγωγικισ αξιοποίθςθσ e-me, ΙΣΤΕ 
ΔΙΟΦΑΝΣΟ. 

Συνεργάηομαι, επικοινωνώ, μακαίνω εντόσ και 
εκτόσ ςχολείου με τθν e-me, τθν Ψθφιακι 

Εκπαιδευτικι πλατφόρμα για μακθτζσ, μακιτριεσ  
και εκπαιδευτικοφσ. 

Κωνςταντίνοσ Σςιμπάνθσ  

Τπεφκυνοσ Ανάπτυξθσ Open eClass, Τπεφκυνοσ 
Τπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Μάκθςθσ,  Εκνικό και 
Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - ΕΚΠΑ, 
Ακαδθμαϊκό Διαδίκτυο – GUnet, Πανελλινιο 
χολικό Δίκτυο ΠΔ. 

Η Ηλεκτρονικι Σχολικι Τάξθ (θ-τάξθ) ςτο ςχολείο 
τθσ «μετά τθν πανδθμία» εποχισ. 

Δρ. Γεϊργιοσ Κόςυβασ  

Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Το «Διαδικτυακό ςχολείο» τθσ Περιφερειακισ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Αττικισ: ζνα καινοτόμο 

επίτευγμα ςυνεργαςίασ. 

Δρ. πυρίδων Παπαδάκθσ  

Μζλοσ ΕΠ,  Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτιμιου 
(ΕΑΠ), Οργανωτικόσ υντονιςτισ ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ 
Ελλάδασ, .Ε.Ε ΠΕ86-Πλθροφορικισ. 

Η μικτι μάκθςθ ςτο ςχολείο τθσ «μετά τθν 
πανδθμία» εποχισ. 



φντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων.  

 
Ειςιγθςθ : Συνεργάηομαι, επικοινωνώ, μακαίνω εντόσ και εκτόσ ςχολείου με τθν e-me, τθν 
Ψθφιακι Εκπαιδευτικι πλατφόρμα για μακθτζσ, μακιτριεσ  και εκπαιδευτικοφσ.  
Αγγελικι Πολίτθ, εκπαιδευτικόσ ΠΕ06, μζλοσ ομάδασ παιδαγωγικισ αξιοποίθςθσ e-me, ΙΣΤΕ 
ΔΙΟΦΑΝΣΟ. 
Η Ψθφιακι Εκπαιδευτικι πλατφόρμα e-me είναι ζνα ολοκλθρωμζνο, αςφαλζσ ψθφιακό περιβάλλον 
μάκθςθσ που υποςτθρίηει τθ δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Αναπτφχκθκε για να αποτελζςει το 
προςωπικό περιβάλλον μάκθςθσ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία, 
επικοινωνία, ανταλλαγι αρχείων, αξιοποίθςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου και ανάδειξθ του ζργου τουσ. 
Αξιοποιϊντασ τθν e-me μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ενεργά και ιςότιμα ωσ μζλθ 
ψθφιακϊν κοινοτιτων, ςυν- οικοδομοφν νζα γνϊςθ και καλλιεργοφν ψθφιακζσ δεξιότθτεσ 21ου αι.   
 

Ειςιγθςθ:  Η Ηλεκτρονικι Σχολικι Τάξθ (θ-τάξθ) ςτο ςχολείο τθσ «μετά τθν πανδθμία» εποχισ. 
Κωνςταντίνοσ Σςιμπάνθσ, Τπεφκυνοσ Ανάπτυξθσ Open eClass, Τπεφκυνοσ Τπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ 
Μάκθςθσ,  Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - ΕΚΠΑ, Ακαδθμαϊκό Διαδίκτυο – 
GUnet, Πανελλινιο χολικό Δίκτυο ΠΔ. 
H Ηλεκτρονικι χολικι Σάξθ (eclass.sch.gr) είναι μια ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πλατφόρμα για μακθτζσ και 
εκπαιδευτικοφσ και χρθςιμοποιείται κακθμερινά ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ. Ανικει ςτο οικοςφςτθμα 
υπθρεςιϊν του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου από το 2006 μζχρι ςιμερα και αποτελεί μια από τισ πιο 
δθμοφιλείσ υπθρεςίεσ του. Κατά τθν περίοδο τθσ πανδθμίασ ςυνζβαλε αποτελεςματικά ςτθν υποςτιριξθ τθσ 
εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Αποτελεί ζνα αςφαλζσ, ευζλικτο και απλό ςτθ χριςθ ψθφιακό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον που ενςωματϊνει μια ςειρά από εργαλεία διαχείριςθσ μάκθςθσ, επικοινωνίασ, αξιολόγθςθσ και 
ςυνεργαςίασ, υποςτθρίηοντασ πολλά εκπαιδευτικά ςενάρια. Η Ηλεκτρονικι χολικι Σάξθ μπορεί να 
ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν ειςαγωγι νζων καινοτόμων παιδαγωγικϊν μοντζλων και ςτρατθγικϊν ςτο 
ςχολείο τθσ «μετά τθν πανδθμία» εποχισ. 

 
Ειςιγθςθ:  Το «Διαδικτυακό ςχολείο» τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Αττικισ: ζνα 
καινοτόμο επίτευγμα ςυνεργαςίασ. 
Γεϊργιοσ Κόςυβασ,  Περιφερειακόσ Διευκυντισ  Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Αττικισ. 
Σο Διαδικτυακό χολείο τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Αττικισ ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε 
με επιτυχία κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-21. Ήταν ζνα ζκτακτο ςχολείο ειδικϊν ςυνκθκϊν με πρωταγωνιςτζσ 
ευπακείσ ομάδεσ μακθτϊν, μακθτριϊν και εκπαιδευτικϊν οι οποίοι, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των ειδικϊν 
επιςτθμόνων, δεν μποροφςαν λόγω τθσ πανδθμίασ Covid-19 να βρίςκονται με φυςικι παρουςία ςτισ 
ςχολικζσ τάξεισ. τελζχθ εκπαίδευςθσ, μακθτζσ, εκπαιδευτικοί και γονείσ ςυνεργάςτθκαν εποικοδομθτικά 
για τθ διαςφάλιςθ του πολφτιμου αγακοφ τθσ εκπαίδευςθσ. Οι διδακτικζσ εμπειρίεσ και οι δθμιουργικοί 
ςχεδιαςμοί των εκπαιδευτικϊν ςτα διαδικτυακά τμιματα φιλοδοξοφν να αποτελζςουν χριςιμο οδθγό, που 
κα εμπλουτίςει τθ μάκθςθ και κα ανοίξει νζουσ ορίηοντεσ ςτθν παιδεία τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. 

 
Ειςιγθςθ: Η μικτι μάκθςθ ςτο ςχολείο τθσ «μετά τθν πανδθμία» εποχισ. 
πυρίδων Παπαδάκθσ, Μζλοσ ΣΕΠ,  Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτιμιου (ΕΑΠ), Οργανωτικόσ 
Συντονιςτισ  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικισ Ελλάδασ,  Σ.Ε.Ε ΠΕ86-Πλθροφορικισ. 
Η  μικτι μάκθςθ (blended learning) με τθν υποςτιριξθ προθγμζνων τεχνολογιϊν διδαςκαλίασ και μάκθςθσ 
ςυνδυάηοντασ τα πλεονεκτιματα τθσ δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ με τα οφζλθ τθσ εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ μπορεί να οδθγιςει ςε μια πιο αποτελεςματικι εκπαίδευςθ για όλουσ ςτο ςχολείο τθσ «μετά 
τθν πανδθμία» εποχισ με εφαρμογι νζων μοντζλων και ςτρατθγικϊν, όπωσ θ Ανεςτραμμζνθ Σάξθ, θ 
Αναλυτικι Εκπαιδευτικϊν Δεδομζνων, θ Διαμορφωτικι Αξιολόγθςθ και θ Διαφοροποιθμζνθ Διδαςκαλία για 
διευκόλυνςθ ομάδων και ατομικι υποςτιριξθ των μακθτϊν ςτθν κατεφκυνςθ ενόσ ςυμπεριλθπτικοφ 
ςχολείου. 
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