
 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι 

Αναμένοντας τις εξελίξεις σε σχέση με την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων συνεχίζεται 

η ενημέρωση σε σχέση με τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  

Ένας δεύτερος κύκλος τηλεσυναντήσεων ξεκινά, όπου θα επικεντρωθούμε στα ψηφιακά 

εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών πόρων και θα δούμε κάποιες καλές πρακτικές.  

Το πρόγραμμα των τηλεσυναντήσεων έχει ως εξής: 

Δευτέρα 4.5.20 
16.00-17.30 

«Εργαλεία ορθογραφίας και υπαγόρευσης - Δημιουργία και 
ενσωμάτωση στη διδακτική εξ αποστάσεως διαδικασία» 
Δήλωση συμμετοχής: 
https://forms.gle/zv9jxCPVaRSSY3tc7  

Τρίτη 5.5.20 
9.00-10.30 

«Κουίζ - Δημιουργία και ενσωμάτωση στη διδακτική εξ 
αποστάσεως διαδικασία»  
Δήλωση συμμετοχής: 
https://forms.gle/otstySdM3ux3RNuk8  

Τετάρτη 6.5.20 
19.30-21.00 

«Διαδραστικές αφίσες - Δημιουργία και ενσωμάτωση στη 
διδακτική εξ αποστάσεως διαδικασία» 
Δήλωση συμμετοχής: 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

 

     

  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟ 8.5.20 

    Θεσσαλονίκη, 27/4/2020 

   Α.Π. 339 

 

 

 

 

  Προς  

• Εκπαιδευτικούς ΠΕ07 (Γερμανικής) 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Κεντρικής Μακεδονίας και Βορείου 

Αιγαίου 

(μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και 

των ΠΕ.Κ.Ε.Σ) 

 

  Κοινοποίηση   

• ΠΔΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

• 1ο , 2ο , 3ο και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κεντρικής 

Μακεδονίας 

• 1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου 

• ΔΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 

• ΔΠΕ Βορείου Αιγαίου 

• ΔΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 

• ΔΔΕ Βορείου Αιγαίου 

 

Ταχ. Δ/νση: Σαπφούς 44 , ΤΚ 5427 

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου 

Τηλέφωνο: 6909010112 

Ηλ. Ταχυδρομείο: 

Ηλ. Ταχυδρομείο      

1pekes@kmaked.pde.sch.gr 

konstantinachryss@gmail.com  

 

https://forms.gle/zv9jxCPVaRSSY3tc7
https://forms.gle/otstySdM3ux3RNuk8
mailto:1pekes@kmaked.pde.sch.gr
mailto:konstantinachryss@gmail.com


https://forms.gle/aoEreAG6fh8DzhxWA  

Πέμπτη 7.5.20 
9.00-10.30 

«Χρονογραμμές,  ραβδογράμματα και πληροφοριογράμματα– 
Δημιουργία και ενσωμάτωση στη διδακτική εξ αποστάσεως 
διαδικασία» 
Δήλωση συμμετοχής: 
https://forms.gle/ApmarD5NmEazLTfR8  

Παρασκευή 8.5.20 
9.00-10.30 

«Συννεφόλεξα - Δημιουργία και ενσωμάτωση στη διδακτική εξ 
αποστάσεως διαδικασία» 
https://forms.gle/fiJBCQ6D2Rz1yRhi7 
https://forms.gle/fiJBCQ6D2Rz1yRhi7  

Δευτέρα 11.5.20 
17.00-18.30 
 

«Δημοσκοπήσεις - Δημιουργία και ενσωμάτωση στη διδακτική εξ 
αποστάσεως διαδικασία» 
Δήλωση συμμετοχής: 
https://forms.gle/Uu4jTHN5syEK4qHa6  

Τρίτη 12.5.20 
9.00-10.30 

«Βιντεοκουίζ- Δημιουργία και ενσωμάτωση στη διδακτική εξ 
αποστάσεως διαδικασία» 
Δήλωση συμμετοχής: 
https://forms.gle/iEBVBSAV5NGRsRpz9  

Τετάρτη 13.5.20 
17.00-18.30 

«Συμπλήρωση κενών με εισαγωγή ή με έλξη και απόθεση (drag 
and drop) - Δημιουργία και ενσωμάτωση στη διδακτική εξ 
αποστάσεως διαδικασία» 
Δήλωση συμμετοχής: 
https://forms.gle/JiiMKr1SR7wYkv2A7  

Πέμπτη 14.5.20 
9.00-10.30 

«Παιγνιώδης μάθηση - Δημιουργία και ενσωμάτωση στη 
διδακτική εξ αποστάσεως διαδικασία» 
Δήλωση συμμετοχής: 
https://forms.gle/p9AbXjLZmKMBHBB96  

Παρασκευή 15.5.20 
16.00-19.00 

«Παρουσίαση καλών πρακτικών από εκ/κούς ΠΕ07» 
https://forms.gle/gk7X2e7wTdAUWnBt8  

 

 

Η συμμετοχή στα παραπάνω είναι προαιρετική και μπορείτε να συμμετάσχετε σε όποιο/α 

από τα παραπάνω θέλετε. 

Αν τυχόν συμπληρωθούν οι θέσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Θα σας αποσταλούν υπερσύνδεσμοι και κωδικοί στο μέηλ που δηλώνετε. 

 

Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου 

ΣΕΕ ΠΕ07  
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