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Θζμα: «Προκαταρκτικζσ ενζργειεσ για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών ςυναντήςεων με 

θζμα: Επιμόρφωςη για την ειςαγωγή τησ Περιγραφικήσ Αξιολόγηςησ μαθητών ςτην 

υποχρεωτική εκπαίδευςη» 

ασ ενημερώνουμε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθοφν επιμορφωτικζσ ςυναντήςεισ των 

προϊςταμζνων 2/θεςίων και άνω Νηπιαγωγείων με θζμα την περιγραφική αξιολόγηςη των 

μαθητών, ςτο χρονικό διάςτημα 2-5 Απριλίου.  

Η επιμόρφωςη εντάςςεται ςτη  Δράςη 1 «Επιμόρφωςη για την ειςαγωγή τησ Περιγραφικήσ 

Αξιολόγηςησ ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη», ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Παρεμβάςεισ 

επιμόρφωςησ για την ενίςχυςη των ςχολικών δομών του εκπαιδευτικοφ ςυςτήματοσ», με 

κωδικό ΟΠ (MIS) 5004204 που υλοποιείται από το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ 

(ΙΕΠ). φμφωνα με την αρ. πρωτ. 6308/Ε3/16-01-2019 απόφαςη του ΤΠΠΕΘ, επιμορφωτζσ 

υπεφθυνοι υλοποίηςησ των επικείμενων επιμορφώςεων είναι οι υντονιςτζσ 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου (ΕΕ). Σο ΙΕΠ ωσ κεντρικόσ οργανωτικόσ φορζασ τησ επιμόρφωςησ 

παρακολουθεί και ελζγχει την υλοποίηςη των επιμορφωτικών δράςεων ςε ςυνεργαςία με 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

Σο κάθε Νηπιαγωγείο θα εκπροςωπηθεί από την προϊςταμζνη ή μία νηπιαγωγό του 

ςχολείου.  

Είναι απαραίτητο η εκπαιδευτικόσ που θα εκπροςωπήςει το ςχολείο ςασ: 

1. Να ςυμπληρώςει τα ςτοιχεία του ςτο επιςυναπτόμενο αρχείο excel και να ςταλεί 

πίςω το αργότερο μζχρι τισ 26/2. 

2. Να κάνει ΕΓΓΡΑΦΗ ςτον ιςτότοπο του ΙΕΠ: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php ώςτε να αποκτήςει εγκαίρωσ 

κωδικοφσ πρόςβαςησ (τουσ οποίουσ και θα αποθηκεφςει για περαιτζρω χρήςη) 

Παρακαλώ να προβείτε το αργότερο μζχρι τισ 26/2 ςτισ παραπάνω ενζργειεσ και ςε 

επόμενο ζγγραφο θα ενημερωθείτε για τον ακριβή χρόνο και τόπο πραγματοποίηςησ των 

ςυναντήςεων. 

Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΠΕ60 4ησ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, ΛΑΙΘΙΟΤ 

ΠΛΑΣΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΑ 

Ηράκλειο, 19/03/2019 

                        Αρ. Πρωη.: Φ2/561 

Προς:  

 

Σις  Προϊζηαμένοσς/νες ηων 2/θεζίων 

και άνω Νηπιαγωγείων 4ης Ενόηηηας 

Ηρακλείοσ-Λαζιθίοσ  

 

Κοιν.:         

 κ. Περιθερειακό Δ/νηή Π.Ε.   

και Δ.Ε. Κρήηης 

 κ. Δ/νηή Α/θμιας Εκπ/ζης Ν. 

Ηρακλείοσ 

 κ. Δ/νηή Α/θμιας Εκπ/ζης Ν. 

Λαζιθίοσ 

Εζωηερική διανομή: Οργανωηική 

σνηονίζηρια ΠΕ.Κ.Ε.. Κρήηης 
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