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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ WEBINAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας διοργανώνει μια σειρά από Webinars (διαδικτυακά
σεμινάρια σύγχρονης επικοινωνίας) στην κατεύθυνση της υποστήριξης των
εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Ενοτήτων
Σερρών και Κιλκίς, για την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως διδασκαλίας και επικοινωνίας
που προωθεί το ΥΠΠΑΙΘ.
Σκοπός είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση:
1. της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και επικοινωνίας
(Τηλεδιδασκαλίας

–

Τηλεδιασκέψεων)

Cisco

Webex

Meetings

που

υποστηρίζεται από το ΥΠΠΑΙΘ,
2. των εφαρμογών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης E-class και E-me του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,
με την επιστημονική υποστήριξη όλων των Webinars και του Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 του 4ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας Βασίλη Εφόπουλου.

Πρώτο σε σειρά διοργανώνεται ένα Webinar για την πλατφόρμα Cisco Webex
Meetings με εισηγητή τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 Γεώργιο
Καραβασίλη, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020, ώρα 18.00 – 20.00 (μόνο για αυτό το
πρώτο Webinar καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής η Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, ώρα
21.00). Για την εν λόγω πλατφόρμα Cisco Webex Meetings θα ακολουθήσουν και
άλλα Webinars, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν Webinars για τις πλατφόρμες ασύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης E-class και E-me, για τα οποία θα σας ενημερώσουμε με
νεώτερο έγγραφό μας.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερα
από τα εν λόγω Webinars, παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή στο σύνδεσμο:
http://bit.ly/4pekes-seminars
Επισημαίνεται ότι η φόρμα συμμετοχής θα είναι ανοιχτή και θα ανανεώνεται
συνεχώς, ανάλογα με το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. Ομοίως το Πρόγραμμα των
Webinars για όλες τις παραπάνω πλατφόρμες θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες
επιμορφωτικές συνεδρίες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Αν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για κάθε Webinar που αφορά την ίδια
Πλατφόρμα (π.χ. την Cisco Webex Meetings), είναι περισσότερες της δυναμικότητας
του σεμιναρίου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα
δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, το σεμινάριο θα επαναληφθεί για τους υπόλοιπους
εκπαιδευτικούς.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες

και Προϊστάμενοι/ες των σχολικών

μονάδων Σερρών και Κιλκίς να ενημερώσουν άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς ευθύνης
τους.

Ο Οργανωτικός Σ.Ε.Ε. του 4ου ΠΕΚΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΜΑΣ

