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Ηράκλειο, 23-2-2017 
ΑΠ:  249/ 23-2-2017 
  
 
 
Προς τις Σχολικές  Μονάδες Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευ-
σης των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου               
   
             
    
Κοιν: 

1) Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης Κρή-
της 

2) Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγι-
κής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας 

3) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Ηρακλείου 
4) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Λασιθίου 
5) ΠΕΚ Ηρακλείου 

 
 
 

             
             
            

   
      
      

 
 

Θέμα: Συγκεντρώσεις στο ΠΕΚ Ηρακλείου - Συγκεντρώσεις στα σχολεία – Σεμινάριο «Η 
αξιολόγηση του μαθητή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Περιγραφική αξιολό-

γηση» 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Εντός του Μαρτίου ολοκληρώνονται οι  ενδοσχολικές συγκεντρώσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσι-
κές Επιστήμες στα σχολεία επιστημονικής μου ευθύνης με τη συμμετοχή των Διευθυντών των σχολείων σε Η-
ράκλειο και Λασίθι.  Οι συγκεντρώσεις αυτές έχουν σαν στόχο  την ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους 
και τις Διοικήσεις των σχολείων για θέματα που επηρεάζουν τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στα σχολε-
ία επιστημονικής μου ευθύνης. Οι συγκεντρώσεις αυτές αποτελούν προσωπική πρωτοβουλία και δεν σχετίζον-
ται με αξιολόγηση κανενός είδος του παρόντος ή του μέλλοντος. Από τις συγκεντρώσεις που έχουν γίνει μέχρι 
τώρα έχει συγκεντρωθεί πλούσιο υλικό από τη μελέτη του οποίου θα προκύψει μια καλύτερη κατανόηση της 
λειτουργίας των σχολείων και οι υπηρεσιακές εισηγήσεις μου. 
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Στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω συγκεντρώσεις και σεμινάρια 

 Την Πέμπτη, 2-3-2017, και ώρα 12.00 στο ΠΕΚ Ηρακλείου θα γίνει συγκέντρωση των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Γυμνάσια επιστημονικής μου ευθύνης νομού Ηρακλείου με θέμα την 
πορεία υλοποίησης των στόχων των αναλυτικών προγραμμάτων 

 Την Τρίτη, 7-3-2017, και ώρα 12.00 στο ΠΕΚ Ηρακλείου θα γίνει συγκέντρωση των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Λύκεια επιστημονικής μου ευθύνης νομού Ηρακλείου με θέμα την 
πορεία υλοποίησης των στόχων των αναλυτικών προγραμμάτων  

 Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου θα γίνει το σεμινάριο «Η αξιολόγηση του μαθητή στη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση – Περιγραφική Αξιολόγηση . Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευ-
τικούς. Το σεμινάριο θα γίνει σε Ηράκλειο, Λασίθι και Άγιο Νικόλαο εάν υπάρξει ενδιαφέρον. Παρακα-
λούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να κάνουν αίτηση 
στέλνοντας email στην διεύθυνση antonis2000@hotmail.com . 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. 

φιλικά 

Γρηγόρης Επιτροπάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 
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