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Ηράκλειο, 18-05-2022 

Αρ. Πρωτ.: Φ2 / 761 

 ΠΡΟΣ:   

1. Όλες/όλους τις/τους Εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε. 
Κρήτης που ενδιαφέρονται 

2.  Εκπαιδευτικούς – εξεταστές που θα 
συμμετάσχουν στα Ειδικά Εξεταστικά 
Κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 
2022 

3.  Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων 
Δ.Δ.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, 
Λασιθίου 

 

ΚΟΙΝ:   

1. Π.Δ.Ε. Κρήτης 
2. Δ.Δ.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, 

Λασιθίου. 
3. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Κρήτης 
4. Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 
 

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα 

την παιδαγωγική διαχείριση προφορικά εξεταζόμενων μαθητών/μαθητριών 
 

 
Σας καλούμε σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: 

«Προφορικές εξετάσεις μαθητών/τριών  
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» 

 

που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, ώρα 09:00-10:00, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης 

Webex, στη διεύθυνση:  
https://minedu-primary.webex.com/meet/zampetaki 

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 
------------------------------------------------- 

09:00-09:20 → Σωτήρης Τοκαμάνης, Εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου: «Ειδικές 

περιπτώσεις διαγνωσμένων μαθητών/τριών που απαιτούν προφορική εξέταση στο σχολείο (γραπτά διαγωνίσματα, 

τεστ, εξετάσεις τετραμήνων, προαγωγικές, απολυτήριες, πανελλήνιες εξετάσεις) - Ανάγκες μαθητών». 

09:20-09:40 → Μαρία Γιγουρτάκη, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης  του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης: 

«Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθητών/τριών - Παιδαγωγική διαχείριση» 

09:40-10:00 → Ερωτήσεις - συζήτηση 
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Λίγα λόγια για το σεμινάριο 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν γραπτώς εξεταζόμενα 

μαθήματα και έχουν στις τάξεις τους μαθητές/τριες που εξετάζονται προφορικά.  Παρόλο που δεν  

αντικαθιστά την τακτική ενημέρωση που γίνεται στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα κατά τις πανελλαδικές  

εξετάσεις, συστήνεται να το παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί–εξεταστές/τριες των πανελλαδικών 

εξετάσεων, αλλά και όποιος άλλος/η ενδιαφέρεται. 

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να περιγράψει τις ανάγκες των μαθητών/τριών για τους/τις οποίους/ες 

προβλέπεται προφορική εξέταση στις προαγωγικές, απολυτήριες ή πανελλαδικές εξετάσεις και να 

προτείνει τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους παιδαγωγικής διαχείρισής τους.  

 

Η παραπάνω επιμορφωτική δράση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού του 

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης (Πράξη 18η/28-09-2021).  

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και να τους επιδώσουν αντίγραφο του παρόντος εγγράφου σε έντυπη 

ή ψηφιακή μορφή.  

 

 

Η Οργανωτική  Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΔΑΚΗ 
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