
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
Θέμα: «Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη επιμορφωτικού χαρακτήρα για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού ψηφιακού περιβάλλοντος e-me»  
Σχετ: 

(1) Οι παρ. 1 & 2 του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017, «Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών Σχολείων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4559/18) 
(2) Οι διατάξεις της περ. θ΄, της παρ.3 του άρθρου 3, της υπ’αριθμ.158733/ΓΔ4 Υ.Α.(ΦΕΚ 4299/27-09-
2018τ.Β’) 
(3)  Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783/10-3-2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας των σχολείων κ.ά. εκπ/κών δομών 

(4) 38091/Δ4/16-3-2020 Διαβίβαση Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

(5) 563/16-3-2020 Οδηγίες για την εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία των Συλλόγων Διδασκόντων με τους 
γονείς και τις/τους μαθήτριες/τές των σχολείων 

(6) 39676/Δ2/20-3-2020 Διαβίβαση Οδηγιών για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
(7) 40209/Δ1/24-3-2020 Διαβίβαση Οδηγιών για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

(3) Η υπ’ αριθμ. 7η Πράξη/27-04-2020  της Ολομέλειας του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 3ου ΠΕΚΕΣ, και ειδικότερα 
της υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σας προσκαλώ σε 
επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη,την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, (11:00-13:15), με 
θέμα: 

«Παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού  
ψηφιακού περιβάλλοντος e-me» 

 
Οδηγίες τεχνικής φύσης: Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί, όπως ζητήσατε, με την πλατφόρμα 

«zoom». Απαιτείται εγκατάσταση (δωρεάν) του σχετικού λογισμικού (zoominstaller 10,6 MB) και 
εγγραφή με όποιο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχετε: π.χ. google, sch.gr κτλ. Στη 
συνέχεια,και λίγο πριν από την ώρα έναρξης της τηλεδιάσκεψης,θα λάβετεμήνυμα στο λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)που μας κοινοποιήσατε, πρόσκληση με το σύνδεσμο που οδηγεί 
στην τηλεδιάσκεψη. Αναλυτικότερες οδηγίες στο φυλλάδιο pdfπου σας έχεικοινοποιηθεί. 

 
Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

του 3ουΠΕΚΕΣ Αττικής 
 
 

Ιωάννης Κουφόπουλος 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

3
ο
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

------ 
Δ/νση : Ατταλείας 2 & Ιεράς Οδού, 

Τ.Κ. 12241 - Αιγάλεω 
Τηλ.: 210-5752000 
Fax: 210-5728090 

email: 3pekes@attik.pde.sch.gr 
url: http://attik-old.pde.sch.gr/3pekes/ 

 

Αιγάλεω, 4 Μαΐου 2020 
Αρ.Πρωτ.:Φ.70/869 

 

 
ΠΡΟΣ:Τους/Τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και 
ΤΥΖΕΠΙ και ΤΥΖΕΠ ΙΙ του 7ουΔημοτικού Σχολείου 
Μεγάρων 
 
ΚΟΙΝ.: 1.Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής 

2. ΔΠΕ Δυτικής Αττικής 
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