
 ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ 12 ΠΕ.Κ.Ε.Σ  
 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
 

“ΕξΑΕ και Σχολική Εκπαίδευση”  
Σάββατο-Κυριακή 25-26/04/2020  

17:30 - 21:30  
 

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από δεκατέσσερα (14) Περιφερειακά Κέντρα 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Ελλάδας 

 

1η Ανακοίνωση [07/04/2020] 

 Πρόσκληση Υποβολής Σύντομων Καλών πρακτικών - 

Αναρτημένων Ανακοινώσεων 

[https://bit.ly/2RlPFA9] 
 
Κατά τον τελευταίο μήνα, αντιμετωπίζουμε σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο μια πανδημία η             
οποία οδηγεί στη διαμόρφωση νέων συνθηκών που επιδρούν στις ανθρώπινες σχέσεις και            
στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιφέροντας μεταβολές στον ρόλο και στις πρακτικές των           
λειτουργών της εκπαίδευσης, πράγματα τα οποία έως τώρα θεωρούνταν δεδομένα. Στο           
πλαίσιο αυτό, έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Η             
εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζει συνθήκες έκτακτης ανάγκης και οι εκπαιδευτικοί         
καλούνται επειγόντως να προσφέρουν στους μαθητές και στις μαθήτριές τους διδασκαλία           
από απόσταση (Emergency Remote Teaching) χωρίς να είναι επιμορφωμένοι και χωρίς να            
έχουν στη διάθεση τους έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και κατάλληλα διαμορφωμένο υλικό           
όπως απαιτεί η μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) - Μάθησης από            
απόσταση (Distance Learning).  
 

 
Πληροφορίες: pekesexae2020.pdekritis.gr 

 

https://docs.google.com/document/d/1A_gCFPlryFAOTCPVdEMf07qOyJapXqPbIJom8ahZtDg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A_gCFPlryFAOTCPVdEMf07qOyJapXqPbIJom8ahZtDg/edit?usp=sharing
https://bit.ly/2RlPFA9
http://pekesexae2020.pdekritis.gr/
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Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) έχουν ως αποστολή τους          
τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του           
εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Στελεχώνονται με          
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) διαφόρων κλάδων που έχουν την παιδαγωγική          
ευθύνη των σχολικών μονάδων και την επιστημονική ευθύνη των εκπαιδευτικών του κλάδου            
τους. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με βάση τον θεσμικό τους ρόλο, ανέλαβαν από την πρώτη στιγμή              
πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων από τους/τις           
Σ.Ε.Ε., διοργανώνοντας ενημερωτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις από απόσταση,        
παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό και εμπλουτίζοντας τους ιστότοπους και τα ψηφιακά          
αποθετήριά τους.  
  
Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας μαζί με άλλα δεκατρία (13) ΠΕ.Κ.Ε.Σ από όλη τη χώρα              
συνδιοργανώνουν Επιστημονική Τηλε-Διημερίδα, η οποία θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου μέσω          
του Παγκόσμιου Ιστού δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς, στα στελέχη            
εκπαίδευσης και σε όποιους άλλους το επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της            
δωρεάν. Στη διημερίδα έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ειδικοί          
επιστήμονες στο πεδίο της ΕξΑΕ και Σ.Ε.Ε. με μεγάλη εμπειρία στο πεδίο. Κεντρικοί             
ομιλητές θα είναι ο Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Δια Βίου και εξ Αποστάσεως            
Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου            
Κρήτης, Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ελληνικού        
Ανοικτού Πανεπιστημίου - Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, ο Μιχάλης          
Παρασκευάς, Δ/ντής Διεύθυνσης ΠΣΔ ΙΤΥΕ Διόφαντος, Αν. Καθηγητής Παν/μίου         
Πελοποννήσου, και ο Αύγουστος Τσινάκος Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου          
Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Κινητών Εφαρμογών (AETMA Lab) του         
Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και ο Θανάσης         
Χατζηλάκος, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτού Πανεπιστημίου &       
Ινστιτούτου Κύπρου. 
 
Η διημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα ακαδημαϊκού-εκπαιδευτικού διαλόγου και          
παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων, αναλύσεων, θεωρητικών μελετών και καλών        
πρακτικών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο          
σχολείο σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Θα υπάρξει προσέγγιση ποικίλων πτυχών της           
ΕξΑΕ, με βασικούς θεματικούς άξονες τους εξής:  
 

1. Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ 
2. Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για την εξΑΕ 
3. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξΑΕ 
4. Αυτονομία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση 
5. Καλές πρακτικές, παραδείγματα εφαρμογής 
6. Εκπαιδευτική τηλεόραση και εξΑΕ 
7. Νομικά θέματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα 
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Η Διημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση για το πώς, όταν επιστρέψει η εκπαιδευτική             
κοινότητα στην αναντικατάστατη για τη σχέση «δασκάλου – μαθητή» διά ζώσης διδασκαλία,            
η τεράστια προσπάθεια και ο κόπος των εκπαιδευτικών, καθώς και η τεχνογνωσία που θα              
έχει αποκτηθεί, θα ενισχύσει και θα εμπλουτίσει το έργο τους και θα οδηγήσει στην              
παιδαγωγική αναπλαισίωση των ψηφιακών περιβαλλόντων με τρόπο ώστε το νέο          
εκπαιδευτικό οικοσύστημα να καταστεί πιο επωφελές για τους μαθητές και την κοινωνία. 
 
 
Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διημερίδα, μπορούν να κάνουν αίτηση          
εγγραφής δωρεάν από εδώ: (ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί) 
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε ψηφιακή μορφή για όσους/ες εγγραφούν και           
επιβεβαιώσουν την παρακολούθησή τους τουλάχιστον τη μία από τις δύο ημέρες           
διεξαγωγής.  
 
Οι εργασίες της Διημερίδας θα μεταδίδονται και μέσω τεχνολογίας ζωντανής ροής (live            
streaming) και, επιπλέον, θα επιδιωχθεί η εγγραφή της μετάδοσης για να είναι δυνατή η              
αναπαραγωγή της και στο μέλλον από όποιον επιθυμεί.  
 

Η Οργανωτική Επιτροπή της Διημερίδας 
 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας 

Παπαδάκης 
Σπυρίδων 

Οργανωτικής Συντονιστής 
(ΠΕ86) 

1o ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Νέζη  
Μαρία 

Οργανωτική Συντονίστρια 
ΠΕ02 

3o ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Καράμηνας 
Ιγνάτιος 

Οργανωτικής Συντονιστής 
(ΠΕ70) 

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Καμήλος  
Νίκος  

Οργανωτικός Συντονιστής 
(ΠΕ70) 

6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
*  

Αρχοντία 
Μαντζαρίδου  

Αν. Οργαν. Συντονίστρια 
(ΠΕ70) 

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Βορείου Αιγαίου 

Συρρής 
Ιωάννης 

Οργανωτικός Συντονιστής 
(ΠΕ86) 

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρ. 
Μακεδονίας  

Ζάγκα 
Ελευθερία 

Οργανωτική Συντονίστρια 
(ΠΕ02) 

2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου. 
Αιγαίου 

Αδαμαντία 
Φατσέα 

Aν. Οργανωτική ΣΕΕ 
Αειφορίας 
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ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Μακεδονίας 

Σούλιος 
Ιωάννης 

Οργανωτικός Συντονιστής 
(ΠΕ70) 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας Κωτούλας 
Βασίλειος 

Οργανωτικός Συντονιστής 
(ΠΕ70) 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Βιδάκη  
Ειρήνη 

Οργανωτική Συντονίστρια 
(ΠΕ70) 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Πελοποννήσου 

Γκίνη 
Αικατερίνη 

Οργανωτική Συντονίστρια 
(ΠΕ70) 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς 
Ελλάδας 

Μαρκαντώνης 
Χρίστος 

Οργανωτικός Συντονιστής 
(ΠΕ70) 

* Υπάρχει η πρόθεση - εκκρεμεί η απόφαση της ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ 


