
 

Διαδικτυακι  Eπιμόρφωςθ τθσ ΠΔΕ Αττικισ : 
«Ειδική Αγωγή &  Εκπαίδευςη:  

Προοπτικζσ & Διλήμματα. Μζροσ Α’»  
               
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

διοργανϊνει διαδικτυακι επιμόρφωςθ, με κζμα: «Ειδικι Αγωγι & Εκπαίδευςθ: Προοπτικζσ 

& Διλιμματα. Μζροσ Α’», θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςε ηωντανι αναμετάδοςθ μζςω 

YouTube τθν: 

Τετάρτθ 24 Φεβρουαρίου  2021 και ώρεσ 17:00 - 20:30.  

Η παροφςα ςυνάντθςθ απευκφνεται ςτο προςωπικό γενικισ και ειδικισ εκπαίδευςθσ όλων 

των ειδικοτιτων και βακμίδων και γενικά ςτο ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Αποςκοπεί ςτθ ςυνεφρεςθ του εκπαιδευτικοφ, ειδικοφ εκπαιδευτικοφ και βοθκθτικοφ 

προςωπικοφ όλων των ςχολικϊν μονάδων τθσ ΠΔΕ Αττικισ, κακϊσ και ςτθν ανταλλαγι 

ςκζψεων και εμπειριϊν ςχετικά με τθν Ειδικι Αγωγι & Εκπαίδευςθ. Αποβλζπει ςτον διάλογο 

ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για ηθτιματα και διλιμματα που άπτονται τθσ 

εκπαιδευτικισ κακθμερινότθτασ. Επικυμεί δε να περιγράψει πρακτικζσ εφαρμογζσ και να 

δϊςει προτάςεισ για τθν προοπτικι και το μζλλον τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν μασ με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, δθμιουργιςαμε θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ 

ερωτθμάτων ,  ςτθν οποία μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ και να 

υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ  μζχρι τθ  Δευτζρα  22 Φεβρουαρίου και 

ώρα 11:00 π.μ  επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/SeEbSSYaQQXF5MrP9 

Τα ερωτιματα αυτά  κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ.  

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ,  κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ με ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/hPcENnstAp5CWN6PA 

χρθςιμοποιώντασ  το  θλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (e-mail)  τθσ εγγραφισ  τουσ.  Η φόρμα  αυτι  
κα  ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. 
 
Για να παρακολουκιςετε τθν επιμορφωτικι εκδιλωςθ ηωντανά, δεν ζχετε παρά να 

επιλζξετε το κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο Youtube.: 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι. 

 

https://forms.gle/SeEbSSYaQQXF5MrP9
https://forms.gle/hPcENnstAp5CWN6PA
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
5.00μμ  

 

 

Έλαξμε εξγαζηώλ – Σπληνληζκόο.  

Γεώξγηνο Κόζπβαο, Περιθερειακός Διεσθσνηής Π.Ε. & Δ.Ε. 

Αηηικής. 

5.15-5.30μμ  

Φαηξεηηζκόο.  

Ιωάλλεο Ζπκβξαθάθεο, Δάζκαλος ζηην Ειδική 

Εκπαίδεσζη, Προϊζηάμενος Διεύθσνζης ΕΑΕ, ΥΠΑΙΘ. 

5.30-5.55μμ  

Μαζεζηαθέο Δπζθνιίεο: Δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Παξαδείγκαηα θαη πξνζαξκνγέο γηα  εμ απνζηάζεωο 

εθπαίδεπζε. 

Σωηεξία Τδηβηλίθνπ,  Επ. Καθηγήηρια, Πανεπιζηήμιο 

Θεζζαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. 

6.00-6.25μμ  

Μνληέιν Εμαηνκηθεπκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Εθπαίδεπζεο   

γηα καζεηέο ΣΜΕΑΕ. 

Αδξηαλόο Γ. Μνπηαβειήο, Δάζκαλος ζηην Ειδική 

Εκπαίδεσζη, Σσνηονιζηής ΕΕ, 4
ο
 ΠΕΚΕΣ Αηηικής. 

6.30-6.55μμ  

Κ.Ε.Σ.Υ. – Από ηελ «Αμηνινγηθή Έθζεζε – Γλωκάηεπζε» 

ζηελ Υπνζηήξημε. 

Γηάλλεο Μπνπζδνύλεο, Δάζκαλος Ε.Α.Ε., Προϊζηάμενος 

2οσ Κ.Ε.Σ.Υ.  Γ΄ Αθήνας. 

7.00-7.25μμ  

Υπνζηεξίδνληαο ηηο Μεηαβάζεηο κέζα από ην έξγν ηωλ 

Κνηλωληθώλ Λεηηνπξγώλ. 

Γεωξγία Μπνπικέηε,  Κοινωνική Λειηοσργός ΕΕΕΕΚ 

Αγίοσ Δημηηρίοσ, Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ. 

7.30-7.55μμ  

Αλαπιαηζίωζε ηνπ ξόινπ ηνπ Σρνιηθνύ Χπρνιόγνπ ηελ 

πεξίνδν ηεο παλδεκίαο  COVID -19. 

Δξ. Αζεκέληα Παπνπιίδε, Στολική Ψστολόγος. 

8.00-8.30μμ  

Σπδήηεζε, θιείζηκν επηκνξθωηηθήο ζπλάληεζεο 

Γεώξγηνο Κόζπβαο, Περιθερειακός Διεσθσνηής Π.Ε. & Δ.Ε. 

Αηηικής. 
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