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ΠΡΟ: 

- Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ  

- χολικζσ Μονάδεσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ (μζςω των οικείων 

Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) 

- ΠΕΚΕ Δυτικισ Μακεδονίασ  

- ΕΚΦΕ Δυτικισ Μακεδονίασ  

- ΚΠΕ Δυτικισ Μακεδονίασ  

- ΚΕΤ Δυτικισ Μακεδονίασ  

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι με ειςιγθςθ ςτθν θμερίδα 
“Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία μακθμάτων και υλοποίθςθ 
προγραμμάτων και καινοτόμων δράςεων ςχετικών με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ”». 
 
 
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, το ΠΕΚΕ Δυτικισ 
Μακεδονίασ, τα ΕΚΦΕ Δυτικισ Μακεδονίασ και τα ΚΠΕ Δυτικισ Μακεδονίασ 
ςυνδιοργανϊνουν διαδικτυακι επιμορφωτικι θμερίδα με τίτλο «Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ 
αποςτάςεωσ διδαςκαλία μακθμάτων και υλοποίθςθ προγραμμάτων και καινοτόμων 
δράςεων ςχετικϊν με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ». Η θμερίδα κα πραγματοποιθκεί διαδικτυακά 
το άββατο 15 Μαΐου 2021.  
 

ε ποιουσ απευκφνεται – τόχοσ 

Η θμερίδα απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν εξ αποςτάςεωσ τα μακιματα 
των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ι/και 
υλοποιοφν εξ αποςτάςεωσ προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων (περιβαλλοντικά, 
αγωγισ υγείασ κλπ) και καινοτόμεσ δράςεισ που ςχετίηονται με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 
Απευκφνεται, επίςθσ, ςε υπεφκυνεσ/υπεφκυνεσ ΕΚΦΕ και υπεφκυνουσ/υπεφκυνεσ ι μζλθ 
των παιδαγωγικϊν ομάδων των ΚΠΕ, που, λόγω τθσ πανδθμίασ, υλοποιοφν τισ δράςεισ και 
τα προγράμματά τουσ εξ αποςτάςεωσ. 

Η θμερίδα ζχει ςτόχο να αναδείξει καλζσ πρακτικζσ που ζχουν εφαρμοςτεί κατά τθ 
ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κατά τo τρζχον ι το προθγοφμενο 
ςχολικό ζτοσ, ϊςτε να ςυμβάλει ςτθ διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν, τθν ανταλλαγι ιδεϊν και, 
ωσ εκ τοφτου, τθ βελτίωςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ διδακτικισ διαδικαςίασ.  

Θεματικζσ ενότθτεσ 

 Καλζσ πρακτικζσ για τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν του Νθπιαγωγείου με ζννοιεσ των 
φυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ  
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 Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία των Φυςικϊν & τθσ Γεωγραφίασ ςτο 
Δθμοτικό χολείο 

 Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία των μακθμάτων των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν (Φυςικι, Χθμεία, Βιολογία, Γεωγραφία) ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

 Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ προγραμμάτων περιβαλλοντικισ 
εκπαίδευςθσ, προγραμμάτων αγωγισ υγείασ & καινοτόμων δράςεων ςχετικϊν με τισ 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ 

 Σο πείραμα ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 
 Φυςικζσ επιςτιμεσ και ειδικι αγωγι ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

 

Χρονοδιάγραμμα-Χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

Η θμερίδα κα πραγματοποιθκεί  διαδικτυακά το άββατο 15 Μαΐου 2021. Η ϊρα ζναρξθσ 
και λιξθσ, το ακριβζσ πρόγραμμα και ο ςφνδεςμοσ τθσ θμερίδασ κα γνωςτοποιθκοφν μόλισ 
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία υποβολισ των περιλιψεων από τουσ/τισ ειςθγθτζσ/ειςθγιτριεσ, 
οπότε και κα αποςταλεί και θ ςχετικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 
παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ. Η χρονικι διάρκεια τθσ κάκε ειςιγθςθσ κα είναι περίπου 15 
λεπτά, αλλά και αυτό κα οριςτικοποιθκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ 
των περιλιψεων. 

θμαντικζσ θμερομθνίεσ 

Πρόςκλθςθ υποβολισ περιλιψεων από ειςθγθτζσ/ειςθγιτριεσ & ζναρξθ υποβολισ 
περιλιψεων: 15 Απριλίου 2021  

Λιξθ υποβολισ περιλιψεων από ειςθγθτζσ/ειςθγιτριεσ:  5 Μαΐου 2021 

Ανακοίνωςθ προγράμματοσ θμερίδασ & πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 
παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ: 7 Μαΐου 2021 

Διεξαγωγι θμερίδασ: 15 Μαΐου 2021 

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν με ειςιγθςθ ςτθν 
θμερίδα να ςυμπλθρϊςουν τθ φόρμα ειςθγθτι https://forms.gle/qPeZBUC6z4mjRYBW8 και να 
αποςτείλουν μια περίλθψθ τθσ πρακτικισ που κα παρουςιάςουν ςτθν θμερίδα ςτο email 
kalespraktikes.dytmakedonia@gmail.com  

Σο αρχείο τθσ περίλθψθσ να είναι ςε μορφι Microsoft Word (doc ι docx) ι Open Office 
(odt). Οι οδθγίεσ για τθ μορφοποίθςθ των περιλιψεων επιςυνάπτονται.  

τουσ/ςτισ ειςθγθτζσ/ειςθγιτριεσ κα δοκεί ςχετικι βεβαίωςθ. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 
 

ΘΟΔΩΡΗ ΜΑΡΔΙΡΗ 
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