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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
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Πληροφορίες             : Κατρούδη Χρύσα 

Τηλέφωνο  / Φαξ      : 25210765 11          

Ηλεκτρονικό ταχυδ   : mail@kesy.dra.sch.gr  

Ιστότοπος                   : http://kesy.dra.sch.gr 

  

Αμπελάκια, 04/05/2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ15/235 

 

 

ΠΡΟΣ: Εκπαιδευτικούς Τμημάτων Ένταξης 

(ΤΕ), Παράλληλης Στήριξης (ΠΣ) και 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(ΕΒΠ) Σχολείων Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δράμας 

(Διά των Δ/νσεων των Σχολείων) 

 

ΚΟΙΝ.: 

  

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ 

ΠΔΕ ΑΜΘ 

ΔΙΠΕ Δράμας 

ΔΙΔΕ Δράμας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη» 

 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας και σε συνεργασία με το Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου ΕΑΕ κ. Φλωρίδη Θεόδωρο διοργανώνουμε μία τηλεδιάσκεψη 

η οποία απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης (ΤΕ), 

σε θέση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και σε Παράλληλη Στήριξη (ΠΣ) 

Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δράμας. 

Η τηλεδιάσκεψη προγραμματίστηκε για την Πέμπτη 07/05/2020, το 

διάστημα 10.30’ – 13.30’. Σε αυτήν ο κ. Φλωρίδης θα μιλήσει για τις βασικές αρχές 

τηλεκπαίδευσης, ενώ ο κ. Αλβανόπουλος θα παρουσιάσει ενδεικτικό εκπαιδευτικό 

υλικό και δεδομένα σύγχρονων ερευνών. Επιπλέον, οι κ.κ. Στάικου Μαρία και 

Παπαδοπούλου Φανή, Εκπαιδευτικοί ΠΣ στο 2
ο
 ΔΣ Δράμας, θα παρουσιάσουν εν 

συντομία την εμπειρία τους από την τηλεκπαίδευση. Στο τέλος θα ακολουθήσει 

συζήτηση. 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με την πλατφόρμα WEBEX του ΥΠΑΙΘ.  

Για να λάβουν μέρος οι ενδιαφερόμενες, -οι θα πρέπει: 

Α) Να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Β) Να έχουν εγκαταστήσει από πριν στον Υπολογιστή ή στο κινητό τους την 

εφαρμογή της WEBEX. Για βοήθεια αναφορικά με την εγκατάσταση δείτε ένα βίντεο 

ενεργοποιώντας το σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=ioJxGejNZVA 

Γ) Να χρησιμοποιήσουν -κατά προτίμηση- φορητό υπολογιστή (laptop) ή 

κινητό που έχει ενσωματωμένη κάμερα και ήχο. Σημειώνεται ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κι επιτραπέζιος Η/Υ (γραφείου) εφόσον διαθέτει κάμερα, ηχεία και 

μικρόφωνο. 

Δ) Τη συμφωνημένη ημέρα και ώρα να ενεργοποιήσουν τον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/galvanopoulos  

Η συμμετοχή στην Τηλεδιάσκεψη είναι προαιρετική καθώς αναγνωρίζεται 

ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να μη διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα την 

προγραμματισμένη περίοδο. 

                                                                                                       

                                                                                                                                                           
Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. 

 

Αλβανόπουλος Γεώργιος 


