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ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΚΡΗΣΗ 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΑΜΟΤ (ΠΔ.Κ.Δ..) ΚΡΗΣΗ 

 

Γ/νζη: Ρολέν 4 - Σ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Πληροθορίες: Δλένη Βρεηοσδάκη 
Σηλ. : 2810 246860 
Fax: 2810222076  

Δ-mail: γραμμαη.: pekeskritis@sch.gr  
Δ-mail προζωπ. : hellenvretudaki@gmail.com 
 

Θζμα: «Προκαταρκτικζσ ενζργειεσ για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών 

ςυναντήςεων με θζμα: Επιμόρφωςη για την ειςαγωγή τησ Περιγραφικήσ 

Αξιολόγηςησ ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη» 

Αγαπθτοί/ζσ Προϊςτάμενοι/-εσ των ςχολικών μονάδων Προςχολικισ εκπαίδευςθσ τθσ 3θσ 

Ενότθτασ Ηρακλείου 

Σο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ υλοποιεί τθ Δράςθ 1 «Επιμόρφωςθ για τθν 

ειςαγωγι τθσ Περιγραφικισ Αξιολόγθςθσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ», ςτο πλαίςιο τθσ 

Πράξθσ «Παρεμβάςεισ επιμόρφωςθσ για τθν ενίςχυςθ των ςχολικών δομών του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ», με κωδικό ΟΠ (MIS) 5004204.  

φμφωνα με τθν αρ. πρωτ. 6308/Ε3/16-01-2019 Απόφαςθ του ΤΠΠΕΘ, επιμορφωτζσ 

υπεφκυνοι υλοποίθςθσ των επικείμενων επιμορφώςεων είναι οι υντονιςτζσ 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου (ΕΕ). Σο ΙΕΠ ωσ κεντρικόσ οργανωτικόσ φορζασ τθσ επιμόρφωςθσ 

παρακολουκεί και ελζγχει τθν υλοποίθςθ των επιμορφωτικών δράςεων ςε ςυνεργαςία με 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

τθν 3θ Ενότθτα Ηρακλείου προγραμματίηεται να υλοποιθκοφν επιμορφώςεισ ςτο πλαίςιο 

τθσ παραπάνω δράςθσ: 

 Σθν Σετάρτη 27/03/2019, ςτο 1ο Δ.. Αρκαλοχωρίου   από τισ 10:00 – 14:00. 

 Σθν Πζμπτη 28/03/2019 ςτο 53ο και 54ο Δ.. Ηρακλείου από τισ 10:00-14:00. 

 Σθν Πζμπτη 04/04/2019 ςτο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίασ Βαρβάρασ από τισ 10:00 – 

14:00.   

 

Οι επικείμενεσ επιμορφώςεισ απευκφνονται ςε ζνα εκπρόςωπο από κάθε νηπιαγωγείο 

κατά ςειρά προτεραιότθτασ: 

1. Προϊςτάμενο/μζνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό 

2. Ζναν/μία εκπαιδευτικό τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Οι παραπάνω επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ κα υλοποιθκοφν χωρίσ να παρακωλφεται 

ςθμαντικά θ λειτουργία του ςχολείου. τισ περιπτώςεισ των δικζςιων ι τρικζςιων ακόμα 

και των μονοκζςιων νθπιαγωγείων όπου λειτουργεί ολοιμερο τμιμα μπορεί να αναςταλεί 

Ηράκλειο, 12/03/2019 

                        Αρ. Πρωη.: Φ2/505 

 

Προς:  

 Σοσς/ις κ. Προϊζηαμένοσς/νες 

ηων 2/θεζίων και άνω 

Νηπ/γείων   

 Σοσς/ις κ. Προϊζηαμένοσς/νες 

ηων 1/θέζιων Ολοήμερων 

Νηπ/γείων ηης 3.ης Δνόηηηας 

Ηρακλείοσ 

Κοιν.:       

 κ. Περιθερειακό Γ/νηή Π.Δ.   

και Γ.Δ. Κρήηης 

 κ. Γ/νηή  Α/θμιας Δκπ/ζης Ν. 

Ηρακλείοσ 

 Σο Π.Δ.Κ.Δ.. Κρήηης 

mailto:pekeskritis@sch.gr


θ λειτουργία του Ολοιμερου τμιματοσ τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα. ε κάκε περίπτωςθ 

επιηθτοφμε ευγενικά τθν κατανόθςθ και τθ ςυγκατάκεςθ των γονζων. τόχοσ είναι θ 

ουςιαςτικι αλλθλεπίδραςθ των εκπαιδευτικών και θ βιωματικι προςζγγιςθ ςθμαντικών 

εργαλείων και μεκοδολογικών διαδικαςιών που μασ προςφζρει μια τζτοιου τφπου 

αξιολογικι διαδικαςία. 

Για την προετοιμαςία τησ υλοποίηςησ των παραπάνω επιμορφωτικών ςυναντήςεων 

είναι άμεςα αναγκαίο να μεριμνήςετε για τα παρακάτω: 

1. Προκειμζνου να λάβετε «Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ» τθσ επιμόρφωςθσ, ωσ 

επιμορφοφμενοι είςτε υποχρεωμζνοι, ςφμφωνα με τον Νόμο Ν. 4314/2014, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν προςκικθ του άρκρ.54 Α (Ν.4403/2016), να 

ςυμπλθρώςετε τα απαιτοφμενα απογραφικά δελτία ειςόδου και εξόδου ζωσ το 

πολφ πζντε (5) θμζρεσ  μετά την ολοκλήρωςη τθσ επιμόρφωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ που είναι αναρτθμζνεσ ςτον ιςτότοπο του ΙΕΠ.  

2. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει ΑΜΕΑ να κάνετε ΕΓΓΡΑΦΗ ςτον ιςτότοπο του ΙΕΠ: 

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

κωδικοφσ πρόςβαςησ  

3. Σζλοσ, είναι απαραίτθτο για τθν ζγκριςθ υλοποίθςθσ των παραπάνω 

επιμορφώςεων να ςυμπληρώςτε ΑΜΕΑ τη φόρμα (εντόσ 2 ημερών από την 

αποςτολή τησ) με τα ςτοιχεία του ςτελζχουσ ή εκπαιδευτικοφ που θα 

εκπροςωπήςει τη ςχολική μονάδα ςασ ςτην «Επιμόρφωςθ για τθν ειςαγωγι τθσ 

Περιγραφικισ Αξιολόγθςθσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ» που είναι αναρτθμζνθ 

ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: (google form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHCpc5aoowBOwp7cuGbh5t6omt88C

k9OXfu3g36rKIH5tbZg/viewform)   

Η παραπάνω επιμόρφωςθ ζχει χαρακτιρα διάχυςθσ τόςο των αποτελεςμάτων τθσ 

πιλοτικισ εφαρμογισ τθσ Περιγραφικισ Αξιολόγθςθσ, όςο και επιμόρφωςθσ ςτο 

κεωρθτικό πλαίςιο και ςτισ πρακτικζσ τθσ.  

ασ ευχαριςτοφμε κερμά για τθ 

ςυνεργαςία.  

 

 

 

                                                                                      Ελζνθ Βρετουδάκθ 

                                                                                      ΕΕ ΠΕ60 ΠΕΚΕ ΚΡΗΣΗ 
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Εςωτερικι διανομι: 1.Οργανωτικι υντονίςτρια ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ 

 

 

 


