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Ταχ.Διεύθυνση: Οψικίου  23 
Ταχ. Κώδικας: 68 100  
Τηλέφωνο: 25510 - 26 466 & 36771 
Τηλεομοιότυπο (fax):25510 – 22519 
Ηλεκτρ. Διευθ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr 
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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με 

θέμα Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή – Περιγραφική Αξιολόγηση» 

 

Το ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε προαιρετικό, απογευματινό 

επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Η 

Αξιολόγηση της Επίδοσης του Μαθητή – Περιγραφική Αξιολόγηση». Το σεμινάριο, το οποίο 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Έβρου και Ροδόπης, θα 

ολοκληρωθεί σε δύο τρίωρες συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Π.Ε.Κ 

Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017.  

 

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα: 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: 

«Η Αξιολόγηση της Επίδοσης του Μαθητή – Περιγραφική Αξιολόγηση» 

Φορέας υλοποίησης:  

Π.Ε.Κ Αλεξανδρούπολης 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: 

Δρ Ευαγγελία Γκαντίδου 

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ06 Π.Ε Καβάλας 

Υποδιευθύντρια ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

1η Επιμορφωτική Συνάντηση 
 

Ημερομηνία:  

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 

Ώρες: 16:30 – 20:00 

Η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση έχει τους 

παρακάτω στόχους: 

 Να συγκεκριμενοποιήσουν οι συμμετέχοντες 

ΠΡΟΣ: 

 Σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης 

Έβρου & Ροδόπης 

 Εκπαιδευτικούς  Δ/θμιας Εκπ/σης 

Έβρου και Ροδόπης (Δια των 

Διευθύνσεων) 

ΚΟΙΝ: 

 ΙΕΠ 

 Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας 

και  Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ 

 Δ/νσεις  Δ/θμιας Εκπ/σης Έβρου και 

Ροδόπης 
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(1ο μέρος:16:30 – 18:00 

Διάλλειμα: 8:00 – 18:30 

2ο μέρος: 18:30 – 20:00)  

Τόπος: Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης 

 

εκπαιδευτικοί την έννοια της αξιολόγησης. 

 Να προσεγγίσουν την αξιολόγηση σαν 

κοινωνικό φαινόμενο.  

 Να αποσαφηνίσουν την έννοια της σχολικής 

επίδοσης. 

 Να αναλύσουν τη λειτουργία της 

αξιολόγησης στις μαθητικές διαδικασίες. 

 Να αναστοχαστούν πάνω στις τεχνικές και 

στα μέσα έκφρασης του αποτελέσματος της 

αξιολόγησης που χρησιμοποιούν. 

 Να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των μέσων αξιολόγησης και 

των τρόπων που αυτά εκφράζονται. 

Εκπαιδευτικές  τεχνικές: 

 Παρουσίαση 

 Συζήτηση 

Επιμορφώτρια: 

Δρ Ευαγγελία Γκαντίδου 

2η Επιμορφωτική Συνάντηση 

Ημερομηνία: 

 Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 

Ώρες: 16:30 – 20:00 

(1ο μέρος:16:30 – 18:00 

Διάλλειμα :18:00 – 18:30 

2ο μέρος: 18:30 – 20:00)  

Τόπος: Π.ΕΚ Αλεξανδρούπολης 

 

 

Η δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση έχει τους 

παρακάτω στόχους: 

 Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί για το θεωρητικό υπόβαθρο 

της περιγραφικής αξιολόγησης. 

 Να γνωρίσουν τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να εισάγουν την περιγραφική 

αξιολόγηση στην πρακτική τους. 

 Να δημιουργήσουν τις δικές τους ρουμπρίκες 

περιγραφικής αξιολόγησης. 



                                       
 

                 

 

Εκπαιδευτικές τεχνικές: 

 Παρουσίαση 

 Συζήτηση 

 Βιωματικό Εργαστήριο 

Επιμορφώτρια: 

Δρ Ευαγγελία Γκαντίδου 

 

Για την απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης απαιτείται η παρουσία και στις δύο (2) 

επιμορφωτικές συναντήσεις. Θα γίνουν δεκτοί/ες είκοσι πέντε (25) επιμορφούμενοι/ες 

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Έβρου και Ροδόπης. Όσοι /ες επιθυμούν 

να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να το κάνουν ως την Τετάρτη 25/01/2017 στις 21:00 στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

https://goo.gl/forms/FjzIEFH87z5czq0i1 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι τα ονόματα των εκπαιδευτικών που έγιναν δεκτοί/ες 

(καθώς και των επιλαχόντων/ουσών) θα ανακοινωθούν στους / στις ενδιαφερόμενους /ες στις 

26/01/2017. Στις 26/01/2017 θα σταλεί μήνυμα στους/στις εκπαιδευτικούς που επιλέχθηκαν οι 

οποίοι/ες θα πρέπει μέχρι τις 29/01/2017 να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα καλείται ο/η επόμενος /η. 

Τα τυχόν έξοδα μετακίνησης βαραίνουν τους /τις συμμετέχοντες/ουσες. 

 

Δρ Ευαγγελία Γκαντίδου 
Υποδιευθύντρια του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης 

για τη Δ/θμια Εκπαίδευση 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 

της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
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