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ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε ημερίδα για την Περιγραφική Αξιολόγηση της 5ης 
ενότητας σχολείων σύμφωνα με:«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των 
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS: 5004204 Δράση 1:«Επιμόρφωση 
για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» 

ΣΧΕΤ: 

1. « 15η /20 - 2- 2018 πράξη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ »  

2. Αρ. Πρωτ.:  13852/Ε3/30-1-2019, απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που προγραμματίστηκαν από το 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΑΜΘ (Πράξη 15η/20.02.2019 της 
Ολομέλειας), ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Τοζακίδης Ανανίας με αφορμή τη διάχυση 
των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, σχετικά με την 

παιδαγωγική αξία της περιγραφικής αξιολόγησης σας προσκαλεί σε συνάντηση  που θα 
πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 19/3/2019 και ώρα 08.15 με 11.30 στο Δημοτικό Σχολείο 
Χωριστής Δράμας. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημερίδας με τις σχετικές εισηγήσεις, θα ανακοινωθεί τις 
προσεχείς ημέρες. Για το υλικό της ημερίδας και τους οδηγούς της Περιγραφικής Αξιολόγησης, 
μπορείτε να επισκέφτεστε την ιστοσελίδα του Συντονιστή εκπαιδευτικού Έργου  ΕΔΩ ή 
απευθείας την ιστοσελίδα του ΙΕΠ   

Τα ονόματα των συμμετεχόντων, μπορείτε να τα δείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο, 
καθώς και ΕΔΩ  

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων συμμετοχής 
από τους επιμορφούμενους, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» 
2014-2020, δεδομένου ότι η Δράση 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής 
Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» αποτελεί μέρος της Συγχρηματοδοτούμενης 
Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού 
συστήματος» MIS 5004204. Η συμπλήρωση των ανωτέρω απογραφικών δελτίων θα γίνει 
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αμέσως μετά την επιμόρφωση και τις σχετικές οδηγίες. Σημειώνεται ότι οι Βεβαιώσεις 
παρακολούθησης της επιμόρφωσης θα χορηγούνται κατόπιν συμπλήρωσης των απογραφικών 
δελτίων. Έπειτα από την ολοκλήρωση του Δ’ Κύκλου, τα Στελέχη/Εκπαιδευτικοί που 
επιμορφώθηκαν καλούνται να ενημερώσουν το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής τους 
μονάδας συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό το οποίο θα παραμείνει στη σχολική μονάδα. 

Παρακαλείται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, να διευκολύνει τους 
επιμορφούμενους, απαλλάσσοντάς τους από τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα που θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση. 
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