
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη με εκπαιδευτικούς»  
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) Η υπ’ αριθμ. 9η Πράξη/25-05-2020  της Ολομέλειας του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συναντήσεων μέσω 

τηλεδιασκέψεων και ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του 

Παιδιού» και τους Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 κ. Ασβεστά Αναστάσιο και κ. Ζωή Κρόκου, τηλεδιάσκεψη 

με θέμα:  

«Η επόμενη μέρα στη σχολική τάξη...στην εποχή του Κορονοϊού» 

Η επιμορφωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς 

όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας και θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020, από τις 10.00 έως τις 11.30.  

Εισηγητής θα είναι ο κ. Δημήτρης Μπουρσινός, Ψυχολόγος στο Τμήμα Πρόληψης και 

Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών του Χαμόγελου του Παιδιού. Οι 

άξονες στους οποίους θα εστιαστεί η εισήγηση του κ. Μπουρσινού είναι:  

· Συνέπειες της πανδημίας στη ζωή μας  

· Κοινωνική αποστασιοποίηση μέσα στην τάξη και στο σχολείο 

· Ψυχική ενδυνάμωση μαθητών  

· Διαχείριση της νέας πραγματικότητας   

 
ΠΡΟΣ: 
 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
------ 

Δ/νση : Ατταλείας 2 & Ιεράς Οδού, 
Τ.Κ. 12241 - Αιγάλεω 
Τηλ.: 210-5752000 
Fax: 210-5728090 

E-mail: 3pekes@attik.pde.sch.gr 
 
 

Αιγάλεω, 26 Μαΐου 2020 
Αρ. Πρωτ.: Φ.70/1050 
 

 

 
 
ΠΡΟΣ: Διευθυντές/-ντριες και 
εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων 
Παιδαγωγικής και Επιστημονικής ευθύνης 
μας 
 
ΚΟΙΝ.:  
         -Π. Δ. Ε. Αττικής 
         -Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 
         -Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
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Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη έχει υποστηρικτικό 

χαρακτήρα και είναι προαιρετική. Αν κάποιος συνάδελφος αδυνατεί να ανταποκριθεί 

για τεχνικούς λόγους (ελλιπής εξοπλισμός, αδυναμία σύνδεσης κ.ά.) θα έχει τη 

δυνατότητα να ενημερωθεί στη συνέχεια τηλεφωνικά είτε από εμένα είτε από άλλον 

συνάδελφό του που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη. 

Τεχνικές λεπτομέρειες της σύνδεσης: Η τηλεδιάσκεψη θα υλοποιηθεί στην πλατφόρμα 

Webex του Χαμόγελου του Παιδιού, λόγω της δυνατότητας συμμετοχής μεγάλου 

αριθμού ενδιαφερομένων.  

Για να συνδεθείτε στην Πλατφόρμα: 

1. Επισκεφτείτε (από Mozilla Firefox ή Chrome*) το σύνδεσμο: 

https://hamogelo.webex.com/hamogelo/k2/j.php?MTID=t3df091d0b9cfb3c51ded1c

1c4ed660c8      

(θερμή παράκληση να αποφύγετε να συνδεθείτε από άλλους browser, π.χ. Safari ) 

2. Δώστε ένα όνομα (θα ήταν καλύτερα να δώσετε το πραγματικό σας όνομα) και 

ένα e-mail  

3. Θα σας ζητηθεί κωδικός και θα βάλετε το: rA9tXi2Pc6j 

4. Πατήστε:  «Join Now» 

5. Ακολουθήστε πλέον τις κατευθύνσεις στην οθόνη σας 

 Σημείωση: σε περίπτωση που σας ζητηθεί το Session number αυτό είναι το: 320 366 

275 

Επισυνάπτεται και ο οδηγός σύνδεσης που είναι προσαρμοσμένος για τη συμμετοχή 

μεγάλου πλήθους συμμετεχόντων και παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα βήματα του 

επισυναπτόμενου οδηγού, ακόμη κι εάν στο παρελθόν έχετε ξανασυνδεθεί σε 

πλατφόρμες Webex με άλλον τρόπο. Επισυνάπτεται, επίσης, και φύλλο συχνών 

ερωτημάτων για πιθανές δυσκολίες σύνδεσης.   

Προτείνεται να συνδεθείτε 20 λεπτά πριν από την αναμενόμενη ώρα έναρξης της 

Τηλεδιάσκεψης ώστε να σας βοηθήσουμε, στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε τεχνικά 

προβλήματα. 

  

 

 

                                    

                                                     Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ 70-Δασκάλων 

                                                         του 3ουΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

 

                                                            Μαρία Τσούτσουβα 
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