
 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε επιμορφωτική συνάντηση για την 

αξιολόγηση μαθητή/τριας» 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου των 

εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης της διδακτικής συμπεριφοράς και των επιλογών τους 

στη διαχείριση της αξιολόγησης μαθητών/τριών, οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου 

ΠΕ70 της 1ης και της 2ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων Χανίων, σε συνεργασία με το 

Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, 

προσκαλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (και κάθε ενδιαφερόμενο/η εκπαιδευτικό 

άλλης ειδικότητας), σε επιμορφωτική ημερίδα κατάρτισης, με θέμα: 

«Καινοτομία στην αξιολόγηση των οριζόντιων δεξιοτήτων  
και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα  των μαθητών/τριών» 

 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, ώρα 17:00 – 19:00 
στις εγκαταστάσεις του ΕΚΦΕ Χανίων. 
Στην ημερίδα θα ασχοληθούμε με το γιατί αξιολογούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές 

μας και τι προστιθέμενη αξία προσφέρει αυτή η αξιολόγηση τόσο στους μαθητές και στις 

μαθήτριες όσο και στους/στις εκπαιδευτικούς.  

 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αξιολόγηση για να τονώσουμε τη γνωστική, 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη;  

 Μπορεί η αξιολόγηση να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών και της πρακτικής των εκπαιδευτικών; 

                                             Ηράκλειο, 18-11-2022 

                                          Αρ. Πρωτ.: Φ2/3037 

 
 
Προς:  

 κ.κ Διευθυντές/ντριες & Προϊσταμένες/-νους 
των Δημοτικών Σχολείων της 1ης & 2ης 
Ενότητας Χανίων 

 Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και κάθε 
ενδιαφερόμενο/η εκπαιδευτικό άλλης 
ειδικότητας 

 
Κοιν.:         

 Π.Δ.Ε. Κρήτης 

 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων 

 ΕΚΦΕ Χανίων 

 κ. Ελ. Τσουρλιδάκη, Τμήμα Έρευνας και 
Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής 

 
Εσωτ. Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕΚΕΣ 
Κρήτης, Δρ. Σωτηρία Μαρτίνου, ΣΕΕ ΠΕ70 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

……………………………………………………………………………………………… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ & ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΥΛΙΑ  

ΣΕΕ ΠΕ70 / 1η & 2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
Δ/νση: Ρολέν 4 - Τ.Κ. 71305 - Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Χ. Ανδρεάδου – Α. Ντούλια 
Τηλ. : 2810 246860 
Ε-mail: γραμματείας.: pekes@kritis.pde.sch.gr  
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Η ημερίδα κατάρτισης πραγματοποιείται στο πλαίσιο το προγράμματος ASSESS 

(https://assess.nuclio.org/) [Empowering Teachers to Design Innovative Assessment Tools 

in a Digital Era, 2020-1-PT01-KA201-078733], που συγχρηματοδοτείται από τo πρόγραμμα 

Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει να απαντήσει στις παραπάνω και σε άλλες 

ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και στη 

δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. 

Το έργο προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς μια εργαλειοθήκη ψηφιακών και 

αναλογικών εργαλείων για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών με καινοτόμο τρόπο και 

μια ψηφιακή εφαρμογή που συγκεντρώνει αυτά τα εργαλεία. Η εργαλειοθήκη του ASSESS 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που 

εφαρμόζονται στο δημοτικό. 

Εισηγήτρια στην ημερίδα είναι η κ. Τσουρλιδάκη Ελευθερία από το τμήμα Έρευνας και 

Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής.  

Πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης 

17:00 – 17:50  Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Γιατί είναι σημαντικό; 

17:50 – 18:10 Μεθοδολογίες αξιολόγησης για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς 

18:10 – 18:50 Εργαλεία αξιολόγησης για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς 

18:50 – 19:00 Αξιολόγηση του υλικού – Συζήτηση 

 

Παρακαλούμε, για οργανωτικούς λόγους, να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι 

και τις 24/11/2022, ώρα 16.00, στη φόρμα συμμετοχής:   

https://t.ly/Oj2v 

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική συνάντηση είναι προαιρετική. 
 Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.  
 Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. 
 
Παρακαλούμε τους/τις κ.κ Διευθυντές/ντριες & Προϊσταμένες/-νους των Δημοτικών 
Σχολείων της 1ης & 2ης Ενότητας Χανίων να ενημερώσουν άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς 
του σχολείου τους. 
 
 

Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 / ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

1ης  Ενότητας Χανίων: Αθηνά Ντούλια 
 

2ης Ενότητας Χανίων: Χαρίκλεια Ανδρεάδου 

https://assess.nuclio.org/
https://t.ly/Oj2v
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