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Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: Επιμόρφωση για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της Περιγραφικής Αξιολόγησης» 

Προσκαλούμε τους/-τις  Διευθυντές/-τριες σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: 

«Επιμόρφωση για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της 

Περιγραφικής Αξιολόγησης». Οι παραπάνω επιμορφωτικές συναντήσεις διεξάγονται στο 

πλαίσιο της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την 

ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5004204, που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

Στόχος της επιμόρφωσης είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής και 

η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την παιδαγωγική αξία της περιγραφικής 

αξιολόγησης εστιάζοντας στη δυνατότητά της να λειτουργήσει διαμορφωτικά για τη 

βελτίωση της μάθησης των μαθητών και μαθητριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Υλοποιώντας τον Δ   κύκλο επιμορφώσεων στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, που 

απευθύνεται στους διευθυντές/-ντριες θα υλοποιηθεί η παρακάτω επιμορφωτική 

συνάντησης ως εξής: 

 Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στο 1
ο
 Ε.Κ Ηρακλείου (Ιτάνου 40, Ηράκλειο 

71307) από τις 10:00 έως τις 14:00  για τους Διευθυντές/-τριες του 

επισυναπτόμενου Πίνακα 1 

 Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 στο 1
ο
 ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου (Μ. 

Αμαριώτου & Γνώσεως, Άγιος Νικόλαος Κρήτης) από τις 10:00 έως τις 

14:00 για τους Διευθυντές/-τριες του επισυναπτόμενου Πίνακα 2 

Η παραπάνω επιμορφωτική συνάντηση θα υλοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η 

λειτουργία του σχολείου, καθώς τα παιδιά δε θα σχολάσουν. 

Για την καλύτερη οργάνωση της δράσης, παρακαλείσθε να προβείτε στις ακόλουθες 

ενέργειες:  

Ηράκλειο, 14/3/2019 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/531 
 
Προς:  
1ο, 2ο & 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 
5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 
7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 
 
Κοιν.:  

 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
(ανάρτηση σελίδα ΠΕΚΕΣ) 

 Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου και Λασιθίου 
(ανάρτηση ιστοσελίδες) 
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1. ΑΜΕΣΑ, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, ο 

εκπαιδευτικός που θα συμμετάσχει στην επιμόρφωση πρέπει να εγγραφεί στην 

ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php και 

να αποκτήσει κωδικούς εισόδου στο σύστημά τους, εάν δεν έχει ήδη. 

2. Το πολύ πέντε (5) ημέρες μετά το πέρας της επιμόρφωσης και αφού 

ενεργοποιηθούν τα απογραφικά δελτία εισόδου-εξόδου των επιμορφούμενων, 

είναι απαραίτητο να τα συμπληρώσετε (κάνοντας χρήση των κωδικών σας), 

προκειμένου να λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης (και 

τεκμηρίωσης της αποδέσμευσης από τα υπηρεσιακά σας καθήκοντα), 

σύμφωνα με το Νόμο Ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

προσθήκη του άρθρ.54 Α (Ν.4403/2016). Τα απογραφικά δελτία εισόδου – 

εξόδου είναι προσβάσιμα στη διεύθυνση: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις 

αναρτημένες οδηγίες. 

3. Μετά το πέρας των επιμορφώσεων Δ’ Κύκλου, έχετε την υποχρέωση να 

ενημερώσετε το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής σας μονάδας σχετικά με 

την επιμόρφωση, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό το οποίο θα παραμείνει στο 

αρχείο του σχολείου. 

 

Στο Ηράκλειο η επιμόρφωση θα διεξαχθεί μαζί με τους/-τις Διευθυντές/-τριες των σχολείων 

παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Ιωάννη Κανέλλου (θα ακολουθήσει γι’ αυτούς έγγραφο από 

τον ίδιο). 

Συνημμένα: σελ. 1.    

 

 

 

 
  Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 

Κρήτης 

 

Γεώργιος Πανσεληνάς 

 

 
 

  

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php


ΠΙΝΑΚΑΣ 1ος 
 

1. Πεδιαδίτου Χαρίκλεια, Διευθύντρια 5
ου

 Γυμνασίου Ηρακλείου 

2. Τουτουδάκης Νικόλαος, Διευθυντής 7
ου

 Γυμνασίου Ηρακλείου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος 
 

1. Βιτωράκης Μιχαήλ, 3
ο
 Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 

2. Πυθαρούλη Όλγα, 1
ο
 Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 

3. Τουτουδάκη Μαρίνα, 2
ο
 Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 

 


