
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 

Δ/νση: Ρολέν 4 - Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Ανδρονίκη Σπαθαράκη 
Τηλ. : 2810 246400 
Fax:   2810222076                           
Ε-mail:  anspatharaki@gmail.com 

 

Ηράκλειο, 26/03/2019  

 Αρ. Πρωτ.: Φ2/620 

 
 

Προς: 

 

Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους 

Προϊσταμένους /ες των Δημοτικών 

Σχολείων 7ης Ενότητας Ηρακλείου, 

2/θεσίων και άνω 

 
Κοιν.: 
1. κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε. και      

   Δ.Ε. Κρήτης 

 

2. κ. Αν. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν.     

   Ηρακλείου 
 

 

 
 

Θέμα:  Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της   

         Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση» 

       Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί τη 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 εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5004204. 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6308/Ε3/16-01-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ,  ως  

υπεύθυνοι υλοποίησης των επικείμενων επιμορφώσεων, ορίζονται υποχρεωτικά οι Συντονι-

στές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ), ενώ  το ΙΕΠ ως κεντρικός οργανωτικός φορέας της επι-

μόρφωσης, προσδιορίζει το πλαίσιο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δράσεων (περιε-

χόμενο-όρους επιμόρφωσης κλπ) και εποπτεύει την υλοποίησή του σε συνεργασία με τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

      Στην 7η Ενότητα (ΠΕ70) Ηρακλείου προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μια 

επιμόρφωση στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, την Πέμπτη 4 Απριλίου στο 5ο Δ. Σ 

Ηρακλείου (Εργατικές κατοικίες Μπεντεβή), από τις 10:00 – 14:00. 

     Οι επικείμενες επιμορφώσεις έχουν ομάδα-στόχο τους εκπροσώπους, που έχουν ήδη 

οριστεί από   κάθε 2/θέσιο και άνω δημοτικό σχολείο της ενότητας,  κατά σειρά 

προτεραιότητας,: 

1. Διευθυντής/-τρια της σχολικής μονάδας ή αν αυτό δεν είναι εφικτό 

2. Υποδευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ή αν και αυτό δεν είναι εφικτό 

3. Έναν/μία εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας. 



      Κατά τη διεξαγωγή της παραπάνω επιμορφωτικής δράσης, τα σχολεία θα λει-

τουργήσουν κανονικά και  οι συμμετέχοντες  θα αποδεσμευτούν από τα υπηρεσιακά 

τους καθήκοντα, με ευθύνη της οργανωτικής αρχής. 

     Για την προετοιμασία της υλοποίησης των παραπάνω επιμορφωτικών συναντήσεων 

και προκειμένου να λάβετε: α. Τεκμηρίωση αποδέσμευσης από τα υπηρεσιακά σας 

καθήκοντα  και β. Βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης,   είναι αναγκαίο 

άμεσα, εκτός της ηλεκτρονικής φόρμας, με τα στοιχεία του εκπροσώπου Δ.Σ 

που έχετε  ήδη συμπληρώσει, να μεριμνήσετε  και για τα παρακάτω: 

1. Να κάνετε ΑΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (πριν την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφω-

σης) στον ιστότοπο του ΙΕΠ: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php ώστε να αποκτήσετε εγκαί-

ρως κωδικούς πρόσβασης. 

2. Να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα απογραφικά δελτία εισόδου1 και εξόδου έως το 

πολύ  πέντε (5) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΙΕΠ (Ν. 4314/2014, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την προσθήκη του άρθρ.54 Α του 

Ν.4403/2016) 
 

       Η παραπάνω επιμόρφωση έχει χαρακτήρα διάχυσης τόσο των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος της πιλοτικής εφαρμογής της Περιγραφικής Αξιολόγησης όσο και 

επιμόρφωσης στο θεωρητικό πλαίσιο και στις πρακτικές της και ως εκ τούτου 

προγραμματίζεται επίσης, να συζητηθούν θέματα που άπονται της  φιλοσοφίας, των 

αρχών και της συμβολής της στην ενδυνάμωση της συμπεριληπτικής κουλτούρας στη  

σχολική κοινότητα.  

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. 

 

                                                     

                                                           Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

 

                                   Ανδρονίκη Π. Σπαθαράκη 

 
 

 

Εσωτερική διανομή: κ.Ειρήνη Βιδάκη, Οργανωτική Συντονίστρια  

                                                
1
 Αναφορικά με τα δελτία εισόδου, το βέλτιστο θα ήταν να συμπληρωθούν, πριν την 

προσέλευσή σας στο χώρο διεξαγωγής της επιμόρφωσης.  

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


 


