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ΘΕΜΑ: «Oδηγίες διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης ∆ιευθυντών 
σχολικών µονάδων σε θέµατα αξιολόγησης»  
 
     Σας ενηµερώνουµε ότι για όσους ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων δεν κατέστη 
δυνατή η δια ζώσης επιµόρφωση, προβλέπεται ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
επιµόρφωση.  
Για τον σκοπό αυτό, αποστέλλεται επιµορφωτικό υλικό καθώς και εργασίες/ 
δραστηριότητες, τα οποία παρακαλούµε να προωθήσετε στους υπόχρεους µέχρι την 
Πέµπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00 σε ηλεκτρονική µορφή. Συγκεκριµένα, σας 
αποστέλλουµε συνηµµένα: 

• αρχείο τεσσάρων (4) επιµορφωτικών µαθηµάτων, το οποίο βασίζεται στο 
επιµορφωτικό υλικό που έχει ήδη παραδοθεί στους ∆ιευθυντές σε έντυπη 
µορφή, και  

• αρχείο µε κείµενο γενικής εισαγωγής στη φιλοσοφία, τις διαδικασίες και τα 
εργαλεία της αξιολόγησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 152/2013, το οποίο 
αποτελεί επικαιροποιηµένη έκδοση του επιµορφωτικού υλικού που υπάρχει 
στο CD.   

Τα παραπάνω αρχεία σε συνδυασµό µε το Επιµορφωτικό Υλικό που έχει ήδη 
παραδοθεί στους ∆/ντές (έντυπο-φυλλάδιο και CD το οποίο αναφέρεται σε όλες τις 
περιπτώσεις αξιολόγησης του Π∆ 152/2013) θα αποτελέσουν το υλικό µελέτης, 
προκειµένου οι επιµορφούµενοι να ετοιµάσουν τις απαντήσεις τους στις σχετικές 
ερωτήσεις που καλούνται να συµπληρώσουν και να τις υποβάλουν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση elearnb@iep.edu.gr.  
Συγκεκριµένα, η ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιµόρφωση των ∆ιευθυντών Σχολικών 
Μονάδων θα πραγµατοποιηθεί ως εξής: 

1. Το επιµορφωτικό υλικό αναπτύσσεται σε τέσσερα µαθήµατα. Υπολογίζεται 
ότι για τη µελέτη κάθε µαθήµατος και τις αντίστοιχες ασκήσεις απαιτούνται 
περίπου 3 ώρες. 
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2. Οι επιµορφούµενοι θα ετοιµάσουν τις απαντήσεις τους στις σχετικές 
ερωτήσεις που καλούνται να συµπληρώσουν και θα τις υποβάλουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση elearnb@iep.edu.gr . 

3. Στις περιπτώσεις που ο επιµορφούµενος µετά τη µελέτη του υλικού έχει 
απορίες, επικοινωνεί µε τον αρµόδιο ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή επιµορφωτή, ο 
οποίος του παρέχει τις ανάλογες διευκρινίσεις. 

4.  Η διαδικασία µελέτης και απάντησης στις σχετικές ερωτήσεις πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι τη ∆ευτέρα 30 Ιουνίου 2014.  

Το επιµορφωτικό υλικό των τεσσάρων επιµορφωτικών µαθηµάτων και της 
εισαγωγής, που τώρα σας αποστέλλουµε για ταχύτερη προώθηση, σύντοµα θα 
βρίσκονται αναρτηµένα και σε ειδική πλατφόρµα του ΙΕΠ για την εξ αποστάσεως 
επιµόρφωση της Πράξης «Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Αξιολόγηση στην 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση». Για την πρόσβαση στην πλατφόρµα 
θα ακολουθήσουν πρόσθετες οδηγίες. 
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