Ηράκλειο, 2-4-2019
Αρθ. Πρωτ: Φ2/704
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
A/ΘΜΙΑΣ & B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕΚΕΣ) ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ

ΠΡΟΣ: 1. τους Διευθυντές των Γυμνασίων
της Παιδαγωγικής μου Ευθύνης στα
Χανιά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΠΕ04

Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 246860 - 342206 – 246400, 6946500408
Fax: 2810222076
Ε-mails: pekeskritis@sch.gr , kalathakimaria.edu@gmail.com
Ιστότοπος: http://www.pdekritis.gr/pekes/
https://kalathakimaria.org/
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕΚΕΣ Κρήτης

ΚΟΙΝ:
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕΚΕΣ Κρήτης)
2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης Μαθητών στην
υποχρεωτική εκπαίδευση», Δ κύκλου-Στελεχών των Σχολείων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της
Παιδαγωγικής μου Ευθύνης στα Χανιά
Σας προσκαλώ την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, στις 09.30-13.30, στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική
Σχολή Κρήτης-Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Χανίων, σε «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της
Περιγραφικής Αξιολόγησης Μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση»-Δ κύκλου, Στελεχών των Σχολείων
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής μου Ευθύνης στα Χανιά στο πλαίσιο της Πράξης:
«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204 προγράμματος ΕΣΠΑ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις του ΙΕΠ σχετικά με τη
θεωρία και πράξη της Περιγραφικής Αξιολόγησης Μαθητών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της
πιλοτικής εφαρμογής της. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της
περιγραφικής αξιολόγησης και τα αποτελέσματά της, τις Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό του Γυμνασίου, τη
φιλοσοφία και το θεωρητικό πλαίσιο της περιγραφικής αξιολόγησης, τη διαμορφωτική και παιδαγωγική
της αξία, την προτεινόμενη από το ΙΕΠ μεθοδολογία, όπως κριτήρια, μεθόδους, εργαλεία κλπ,
παραδείγματα εργασιών εκπαιδευτικών της πιλοτικής εφαρμογής και θα ακολουθήσει συζήτηση.
Στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής της επιμόρφωσης, απαιτούνται, εντός δύο ημερών, οι
παρακάτω κινήσεις:
1. Συμπλήρωση του συνημμένου αρχείου του ΙΕΠ Excel 5: 5004204_Προγραμματισμός_Δ_Κύκλου.xlsx με
τα στοιχεία σας ή του άλλου στελέχους ή του εκπαιδευτικού που θα εκπροσωπήσει τη σχολική σας
μονάδα στην επιμόρφωση.
2.
Εγγραφή
του
συμμετέχοντος
επιμορφούμενου
στον
ιστότοπο
του
ΙΕΠ
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php ώστε να αποκτήσει εγκαίρως κωδικούς πρόσβασης.
Χρειάζονται βασικά στοιχεία ταυτότητας.
3. Συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου και Εξόδου, τα οποία είναι προσβάσιμα στη
διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php (ακολουθώντας τις αναρτημένες οδηγίες
στον ιστότοπο του ΙΕΠ https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php). Τα απογραφικά δελτία
εισόδου-εξόδου των επιμορφούμενων (στελέχη σχολείων) πρόκειται να ενεργοποιηθούν σε χρόνο πέντε
(5) εργάσιμων ημερών μετά το πέρας της επιμόρφωσής τους.
4. Μετά την επιμόρφωση, με πρωτοβουλία της Διευθύντριας/Δντή του κάθε σχολείου θα συνεδριάσει ο
Σύλλογος Διδασκόντων, και θα ενημερωθεί σχετικά από τη Δντρια/Δντή και τον Εκπαιδευτικό που
επιμορφώθηκε (αν είναι διαφορετικό πρόσωπο), στο πλαίσιο ενδοσχολικής ενημέρωσης, και θα συντάξει
σχετικό πρακτικό (επισυνάπτεται σχετικό Σχέδιο Πρακτικού, προς διευκόλυνση).

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης θα υποβάλω στο ΙΕΠ τα πρωτότυπα Παρουσιολόγια και
μία Απολογιστική Έκθεση υλοποίησης της επιμόρφωσης.
Η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για Διευθύντριες/Δντές σχολικών μονάδων υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω ή τεκμηριωμένης αδυναμίας τους να συμμετέχουν,
καλούνται οι Υποδιευθυντές/-ντριες (κατά προτεραιότητα) ή εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. Η
συμμετοχή του επιμορφούμενου εκπροσώπου από κάθε σχολείο δεν πρέπει να διαταράξει τη λειτουργία
του σχολείου.
Προκειμένου να λάβετε «Βεβαίωση Παρακολούθησης» της επιμόρφωσης, χρειάζεται να
συμπληρώσετε τα απαιτούμενα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου έως το πολύ πέντε (5) ημέρες
μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο
του ΙΕΠ.
Σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΙΕΠ
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/39-perigrafiki-axiologisi

Η συμμετοχή είναι πραιρετική, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, εφόσον δε διαταράσσεται η λειτουργία του
σχολείου και έχετε λάβει έγκριση μετακίνησης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετείτε.

Πιστό αντίγραφο
στη Γραμματεία του ΠΕΚΕΣ

Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Με τιμή

ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Φυσικών Επιστημών Κλάδου ΠΕ04

