
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΣΘ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΘ: 

Θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ  Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Αττικισ,  διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «ΠΔΕ Αττικήσ και “Ημζρεσ 

Erasmus 2022": ενθαρρφνοντασ την ευρωπαϊκή ςυνεργαςία ςτη ςχολική εκπαίδευςη»,  θ οποία  

κα πραγματοποιθκεί τθν   

Πζμπτθ  13 Οκτωβρίου  2022 και ϊρεσ 18:00 -21:00.  

Το διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, μόνιμουσ και 

αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. Εντάςςεται ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ των «Ημερών Erasmus 2022» 

(13-15 Οκτωβρίου 2022) και αποτελεί ευκαιρία για τθν προβολι των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. Tα ευρωπαϊκά προγράμματα, ςτα οποία 

μετζχουμε ωσ Συντονιςτζσ ι Εταίροι, μεταξφ άλλων αποςκοποφν ςτθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν, 

που προάγουν τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν, τθν απόκτθςθ ψθφιακϊν και 

κοινωνικϊν δεξιοτιτων και τθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ. Προςδοκία μασ είναι να 

αξιοποιιςουμε τα αποτελζςματα προσ όφελοσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  

Με τθ ςυμμετοχι μασ ςτθ νζα γενιά των προγραμμάτων Erasmus+ υπερβαίνουμε τισ ενδεχόμενεσ 

ςτενότθτεσ και μονομζρειεσ και ενιςχφουμε τθν εξωςτρζφεια. Ενδυναμϊνουμε τον ευρωπαϊκό 

χαρακτιρα ςτθν εκπαίδευςθ και ςυμβάλλουμε ςτθν προϊκθςθ του διαλόγου των πολιτιςμϊν, τθσ 

ςυναποδοχισ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. 

Στο πλαίςιο αυτό ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ ερωτθμάτων, 

ςτθν οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθν Πζμπτθ 13-10-2022 και 

ϊρα 18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ και τισ ειςθγιτριεσ μζχρι 

τθν Τρίτθ 11-10-2022 και ϊρα 22:00 επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/YzzqPJyUPDDwkc7J7 

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 
παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/xFYkU2QJRr67PB1J6 

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

ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ  επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ. 

Θ 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 YouΤube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Θ ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι.  

Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα τθσ επιμορφωτικισ 
εκδιλωςθσ. 

                                                
Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική εθαρμογή ζηη 
ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο:  https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php και θα είναι διαθέζιμη META από ζτεηική 
ανακοίνωζη ποσ θα αναρηηθεί ζηο site ηης ΠΔΕ Αηηικής (https://pdeattikis.gr). 

 

https://forms.gle/YzzqPJyUPDDwkc7J7
https://forms.gle/xFYkU2QJRr67PB1J6
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ
https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php
https://pdeattikis.gr/


 

 

 

  ( 18 :00 - 21 :00)

ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ  ΚΑΙ “ΗΜΕΡΕ 
ERASMUS 2022":  

ΕΝΘΑΡΡΤΝΟΝΣΑ ΣΗΝ 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  ΣΗ 

ΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

 

Γιϊργοσ Κόςυβασ  

Περιφερειακόσ Διευκυντισ  Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Καλωςόριςμα  –  υντονιςμόσ.  

Eκπρόςωποσ του ΤΠΑΙΘ  Χαιρετιςμόσ. 

Ελζνθ Ηωγράφου  

Εκπαιδευτικόσ ΠΕ06 Αγγλικισ Γλϊςςασ, 
Συντονίςτρια Εrasmus+ ςτο 1ο Δ.Σ. Κορωπίου.    

Erasmus+: Πηγή Ζμπνευςησ για καινοτόμεσ 

διδακτικζσ πρακτικζσ. 

Γιϊργοσ Κόςυβασ  

Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Η διδαςκαλία Μαθηματικϊν, Φυςικήσ, 

Αγγλικϊν και Γαλλικϊν ςτο  ζργο “CONNECT” 

Μάριοσ Πιτικάκθσ  

Εργαςτθριακό Διδακτικό Προςωπικό (ΕΔΙΠ), 
Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν, Πανεπιςτιμιο 
Κριτθσ. 

Σο ζργο “DRONES@STEAM” και ο ςκοπόσ τησ 

εκπαίδευςησ STEAM. 

Ματκαίοσ Πατρινόπουλοσ  

Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, κλ. ΠΕ70, του 
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ. 

“RoboGirls”: το ζργο και τα αποτελζςματά του. 

Αγγελικι Αναςταςοποφλου  

Εκπαιδευτικόσ ΠΕ 70.Αποςπαςμζνθ ςτθν ΠΔΕ 
Αττικισ. 

“In & In Education”: Διατομεακή προςζγγιςη για 

τη μελζτη των διακρίςεων κοριτςιϊν και 

αγοριϊν με προςφυγικό/μεταναςτευτικό 

υπόβαθρο. 

Κωνςταντίνοσ Μαραγκόσ  

Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Πλθροφορικισ 
του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ. 

“DigiLEAD”: χολική Διοίκηςη και Ψηφιακόσ 

Μεταςχηματιςμόσ. 

Αικατερίνθ Αραμπατηι  

Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, κλ. ΠΕ02, 
του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ. 

“Included”: υποςτήριξη μαθητϊν/τριϊν, 

εκπαιδευτικϊν και γονζων ςε θζματα 

ςυμπεριληπτικήσ ςεξουαλικήσ 

διαπαιδαγϊγηςησ. 

Μαρίνα αλβαρά  

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό, 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
Β’ Ακινασ. 

“Embrace”: Προϊθηςη τησ ςυμπερίληψησ των 

παιδιϊν με νοητική αναπηρία ςτην προςχολική 

εκπαίδευςη. 



 

 

φντομθ  περίλθψθ  των ειςθγιςεων .  

Ειςιγθςθ: Erasmus+: Πηγή Ζμπνευςησ για καινοτόμεσ διδακτικζσ πρακτικζσ. 
Ελζνθ Ηωγράφου, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ06 Αγγλικισ Γλϊςςασ, Συντονίςτρια Εrasmus+ ςτο 1ο Δ.Σ. 
Κορωπίου.    
Η παρουςίαςθ αποςκοπεί αρχικά να αναδείξει το πρόγραμμα Erasmus+ ωσ πθγι ζμπνευςθσ και 
καινοτομίασ για τθν Ευρωπαϊκι Εκπαιδευτικι Κοινότθτα. Στθ ςυνζχεια, προτείνονται προςεγγίςεισ  για 
τον ςχεδιαςμό, τθ ςυγγραφι και τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου Erasmus+. Τζλοσ, αναδεικνφονται θ 
ςυμμετοχικι προςζγγιςθ και θ ςυνεργατικι δθμιουργία απτϊν αποτελεςμάτων ωσ παράγοντεσ 
κατανόθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ διδακτικισ πρακτικισ, κακϊσ και βελτίωςθσ των επαγγελματικϊν 
δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Ειςιγθςθ: Η διδαςκαλία Μαθηματικϊν, Φυςικήσ, Αγγλικϊν και Γαλλικϊν ςτο ζργο “CONNECT”. 
Γιϊργοσ Κόςυβασ, Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Αττικισ. 
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, ωσ Συντονιςτισ-εταίροσ, ςε ςυνεργαςία με 

Πανεπιςτιμια και φορείσ από τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία και τθν Κφπρο, ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “CONNECT”. Σκοπόσ του Ζργου είναι θ υποςτιριξθ τθσ διαδικτυακισ 

μάκθςθσ ςτα Μακθματικά, τθ Φυςικι και τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ (Αγγλικά και Γαλλικά) ςτθ Δ/κμια 

Εκπαίδευςθ και θ ενίςχυςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν. Το “CONNECT” βαςίηεται ςε 

μια ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ και αξιολόγθςθσ υποςτθρίηοντασ τθν «ανεςτραμμζνθ τάξθ», ζνα 

μοντζλο μικτισ μάκθςθσ, το οποίο ςυνδυάηει τθν ομόχρονθ εκ του ςφνεγγυσ διδαςκαλία ςτθν τάξθ με 

τθν ετερόχρονθ τθλεκπαίδευςθ. Το πρόγραμμα αναμζνεται να ολοκλθρωκεί με τθν πιλοτικι εφαρμογι 

διδακτικϊν ςεναρίων ςε τάξεισ του Γυμναςίου των τριϊν χωρϊν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ μθ 

γραμμικισ μάκθςθσ και τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ.  

 

Ειςιγθςθ:  Σο ζργο “DRONES@STEAM” και ο ςκοπόσ τησ εκπαίδευςησ STEAM. 
Μάριοσ Πιτικάκθσ, Εργαςτθριακό Διδακτικό Προςωπικό (ΕΔΙΠ), Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν, 
Πανεπιςτιμιο Κριτθσ. 
Σφντομθ παρουςίαςθ του ζργου Erasmus+ KA220 με ακρωνφμιο “DRONES@STEAM” που ςτοχεφει ςτθν 

προϊκθςθ εκπαίδευςθσ STEAM ςτα ςχολεία Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) και τθ 

δθμιουργία νζων προοπτικϊν απαςχόλθςθσ. Κατά τθ διάρκεια του ζργου κα δθμιουργθκεί 

εκπαιδευτικό υλικό για τον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και πιλοτικι δοκιμι ενόσ ολοκλθρωμζνου DIY 

(“κάνε το μόνοσ ςου”) drone κιτ, με ςκοπό να υποςτθρίξει τθν ειςαγωγι τθσ τεχνολογίασ των drones ςτθ 

διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Η απόκτθςθ τζτοιων ψθφιακϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων αποτελεί εφόδιο 

για τθν αγορά εργαςίασ. 

 

Ειςιγθςθ: “RoboGirls”:  το ζργο  και τα  αποτελζςματά  του. 

Ματκαίοσ Πατρινόπουλοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλ. ΠΕ70  του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ. 
Η ΠΔΕ Αττικισ ςυμμετζχει ενεργά ςτο ζργο  Erasmus KA2 “RoboGirls Ενδυνάμωςθ των κοριτςιϊν ςτο 
STEAM μζςω τθσ ρομποτικισ και τθσ ςυγγραφισ κϊδικα”, ςε ςυνεργαςία με εταίρουσ (Πανεπιςτιμια 
και φορείσ)  από πζντε Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Στο πλαίςιο του ζργου,  που βρίςκεται ςτθν τελευταία φάςθ 
του, ζγινε διερεφνθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και των τάςεων που ζχουν διαμορφωκεί για τθ 
ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτουσ τομείσ του STEM αλλά και των εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων που 
βαςίηονται ςε δράςεισ STEAM. Με βάςθ τα ερευνθτικά δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν δθμιουργικθκε 
εκπαιδευτικό υλικό που θ αποτελεςματικότθτά του δοκιμάςτθκε ςε ςχολικζσ μονάδεσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ 
εταίρουσ. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει Οδθγό και Ανοιχτό Δικτυακό Μάκθμα (MOOC) για 
Εκπαιδευτικοφσ, υλικό για εφαρμογι ςτθ τάξθ, ψθφιακζσ εφαρμογζσ για τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ και 
διατίκεται δωρεάν ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. 



 
Ειςιγθςθ: “In & In Education” : Διατομεακή προςζγγιςη για τη μελζτη των διακρίςεων κοριτςιϊν και 
αγοριϊν με  προςφυγικό/μεταναςτευτικό υπόβαθρο. 
Αγγελικι Αναςταςοποφλου, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ 70, Αποςπαςμζνθ ςτθν ΠΔΕ Αττικισ. 
Σε αυτι τθν ειςιγθςθ κα πραγματοποιθκεί παρουςίαςθ του προγράμματοσ In & In Education, θ οποία 

κα περιλαμβάνει τον ςκοπό, τθ δομι και τθ λειτουργία του προγράμματοσ. Ακολοφκωσ, μζςα από τθν 

αναφορά των δεδομζνων και του πλαιςίου τθσ χϊρασ μασ που αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ μακθτϊν με 

προςφυγικό/μεταναςτευτικό υπόβακρο, κα τονιςτεί θ αναγκαιότθτα μιασ νζασ διατομεακισ 

εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ (intersectional approach)  και τα αναμενόμενα οφζλθ από τθν εφαρμογι 

του προγράμματοσ. 

 
Ειςιγθςθ: “DigiLEAD”: χολική Διοίκηςη και Ψηφιακόσ Μεταςχηματιςμόσ. 
Κωνςταντίνοσ Μαραγκόσ, υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Πλθροφορικισ του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.. 
Αττικισ. 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 DigiLEAD: Υποςτθρίηοντασ τθ Σχολικι Διοίκθςθ για τθν 
ανάπτυξθ Στρατθγικισ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ, ςτο οποίο ςυμμετζχει ωσ εταίροσ θ Π.Δ.Ε. Αττικισ, 
ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και τθν απόκτθςθ ικανοτιτων των 
ςχολικϊν ομάδων θγεςίασ, ϊςτε να μποροφν να υποςτθρίηουν ςτρατθγικζσ ψθφιακοφ 
μεταςχθματιςμοφ τόςο ςε ηθτιματα διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, όςο και ςφγχρονων διδακτικϊν 
πρακτικϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Ταυτόχρονα, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ επιμορφοφμενουσ, 
αξιοποιϊντασ προτεινόμενα ψθφιακά μζςα, εργαλεία και παραδείγματα να ςχεδιάςουν και να 
εφαρμόςουν το δικό τουσ Πλάνο Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ ανταποκρινόμενοι ςτισ ςφγχρονεσ 
ανάγκεσ και απαιτιςεισ των ςχολικϊν μονάδων του 21ου αιϊνα. 
 

Ειςιγθςθ: “Included”: υποςτήριξη μαθητϊν/τριϊν, εκπαιδευτικϊν και γονζων ςε θζματα 
ςυμπεριληπτικήσ ςεξουαλικήσ διαπαιδαγϊγηςησ. 
Αικατερίνθ Αραμπατηι, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, κλ. ΠΕ02, του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ. 
Σκοπόσ τθσ ειςιγθςθσ είναι να παρουςιάςει ςτθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα τα ευριματα τθσ 

πιλοτικισ εφαρμογισ του πρϊτου πνευματικοφ παραδοτζου του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Included, 

το οποίο αφορά ζνα πρόγραμμα ςυμπεριλθπτικισ ςεξουαλικισ εκπαίδευςθσ μζςω δθμιουργικϊν 

μεκόδων για μακθτζσ/τριεσ. Καταρχάσ, παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι κεωρθτικζσ αρχζσ πάνω ςτισ 

οποίεσ εδράηεται το πρόγραμμα Included, τονίηεται ο ρόλοσ που διαδραματίηει  τόςο το ςχολείο όςο και 

θ οικογζνεια ςτθ ςεξουαλικι εκπαίδευςθ μακθτϊν/τριϊν. Ακολοφκωσ, παρουςιάηεται θ μεκοδολογία, 

τα εργαλεία και τα πορίςματα τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ. 

 
Ειςιγθςθ: “Embrace” Προϊθηςη τησ ςυμπερίληψησ των παιδιϊν με νοητική aαναπηρία ςτην 
προςχολική εκπαίδευςη. 
Μαρίνα αλβαρά, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό, 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Ακινασ. 
Το ζργο «EMBRACE – Προϊκθςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ των παιδιϊν με νοθτικι αναπθρία ςτθν προςχολικι 

εκπαίδευςθ και φροντίδα» εφαρμόηεται ςε πζντε χϊρεσ: Πολωνία, Κφπρο, Ελλάδα, Β. Μακεδονία και 

Βζλγιο. Πθγάηει από τθν ανάγκθ υποςτιριξθσ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του προςωπικοφ τθσ 

προςχολικισ εκπαίδευςθσ ςτθν εργαςία τουσ με παιδιά με νοθτικι αναπθρία και ςτθν οικοδόμθςθ 

ςυνεργαςιϊν ανάμεςα ςε παιδιά, γονείσ και μζλθ τθσ κοινότθτασ. To ζργο εςτιάηει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

ποιότθτασ των προγραμμάτων, πρακτικϊν και μεκοδολογιϊν που αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ και 

προϊκθςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ των παιδιϊν με νοθτικι αναπθρία. Η ζρευνα, θ οποία πραγματοποιικθκε 

μζςω ςυνεντεφξεων, είχε ωσ ςτόχο τθ διερεφνθςθ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν ζλλειψθ γνϊςεων και 

δεξιοτιτων, κακϊσ και ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των παιδαγωγϊν προςχολικισ εκπαίδευςθσ. 

 
 


