
 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση»  

ΣΧΕΤ: « 28η /5-6-2019 πράξη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ»  

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ11 

Νικόλαο Καμέα,  

  Προσκαλεί τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής των σχολικών μονάδων 
Π/θμιας και Δ/θμιας ν. Ξάνθης, στην επιμορφωτική συνάντηση με γενικό τίτλο: 
 

 

Φυσική αγωγή και σχολικός αθλητισμός για όλους..!! 
 
 

 Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, την Παρασκευή 6 
Σεπτεμβρίου 2019, στις 08:15 π.μ.-13:15 μ.μ.  

Προσέλευση εκπαιδευτικών: 08:00 π.μ.- 08:15 π.μ. 

Θα πραγματοποιηθούν δύο θεματικές ενότητες:  

Α. 08:15 π.μ.- 10:45 π.μ.: Συνεκπαίδευση μαθητών/τριών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

10:45 π.μ. – 11:00 π.μ.: Διάλειμμα  

Β. 11:00π.μ.-13:15μ.μ.: Βιωματικό εργαστήριο: Σχολικοί Αγώνες: «βάρος» ή παιδαγωγικό  

εργαλείο για τη Φυσική Αγωγή; 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------------------------------ 

 
 
 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 28-8-2019                    
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 529 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΜΘ 
------------------------------ 

 
 

Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου 
691 33 Κομοτηνή   

Πληροφορίες  Νικόλαος Καμέας 
Τηλ. 
Fax.  
Κινητό. 

: 2531083531  
2531083555 
6948271941 

E-Mail  
 
Προσωπική 
Ιστοσελίδα 

: 
 
 
: 

pekesamth@sch.gr  
syn11-amth@sch.gr         
    
http://users.sch.gr/nkameas/                      

 

 
ΠΡΟΣ:   
- Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας 
  Εκπαίδευσης Ξάνθης 
           
- Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 
  Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης ν. Ξάνθης 
  (μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης) 
 
- Εκπαιδευτικούς Π/θμιας &  
  Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής 
  ν. Ξάνθης 
  (μέσω των Δ/ντών Σχ. Μονάδων) 
 
ΚΟΙΝ:   
- Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &        

Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ   

- ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ                
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Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να είναι κατάλληλα ντυμένοι/ες (φόρμα), ώστε να είναι 
δυνατή η συμμετοχή τους στο βιωματικό μέρος της πρώτης θεματικής ενότητας της  
επιμόρφωσης.  

 

Περαιτέρω πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο  
έντυπο δράσης. 

Στις/στους συμμετέχουσες/-οντες  θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

Με αφορμή την παρούσα επιμορφωτική συνάντηση, υπενθυμίζεται πως οι 

εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας ΠΕ11 μπορούν να αντλούν πληροφορίες και υλικό σχετικά 

με τη Φυσική Αγωγή αλλά και γενικότερα (συναφή) θέματα εκπαίδευσης (και) μέσα από την 

προσωπική ιστοσελίδα του Συντονιστή ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής ΑΜΘ, κ. Νικόλαου Καμέα: 

http://users.sch.gr/nkameas/ 

            Επίσης, ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πως εξακολουθούν να 

υπάρχουν στη διάθεσή τους οι ηλεκτρονικές φόρμες για την ανίχνευση των επιμορφωτικών 

τους αναγκών. Επισημαίνεται πως οι εν λόγω φόρμες συμπληρώνονται ανώνυμα (ζητείται 

μόνο e-mail). Η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών έχει σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό 

και τον κατάλληλο προγραμματισμό των μελλοντικών επιμορφώσεων, με βάση πρωτίστως τις 

πραγματικές ανάγκες των συναδελφισσών και των συναδέλφων Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής 

Αγωγής. Ως εκ τούτου, όποια/ος συναδέλφισσα/ος επιθυμεί να συνεργαστεί/συμμετέχει,  

μπορεί (μέσω των παρακάτω υπερσυνδέσμων) ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει,  να 

συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα: 

 

                                                    1. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
 

2. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 
ΑΜΘ 

 

                        Νικόλαος Καμέας 

http://users.sch.gr/nkameas/
https://docs.google.com/forms/d/1YJmH-TkR7TO9AUaeiM3Feu9YnJ58cjnwllrS7Fzhqgw/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYQ9rKwc49-ha-hVRF8jyYWvxOOHkG3C9knlOo3QLAHkd1yA/viewform
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