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Ηράκλειο, 18-10-2019 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/1626 
 
ΠΡΟΣ: 1. τους/τις  Φιλολόγους των Σχολείων της 
Επιστημονικής μου Ευθύνης στο Ν. Χανίων και  
στο Ν. Ρεθύμνου  
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

ΘΕΜΑ:  Ερωτηματολόγιο για τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τον νέο τρόπο αξιολόγησης 

των μαθητών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου - Διαδικτυακή 

ασύγχρονη συζήτηση 

 

Αγαπητοί/-ες Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 

 

       Στην αρχή του σχολικού έτους 2019-20 εισήχθησαν στο αναλυτικό πρόγραμμα νέα 

Προγράμματα Σπουδών, νέα Διδακτέα/Εξεταστέα ύλη και νέος τρόπος αξιολόγησης των μαθητών 

στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των φιλολογικών αντικειμένων στη Γ΄ Λυκείου. Στον 

παρακάτω ιστότοπο μπορούμε να μοιραστούμε απόψεις, πληροφορίες, προβληματισμούς, γνώση 

και εμπειρία προκειμένου να συνεχίσουμε εξ αποστάσεως την συζήτηση που ήδη έχουμε 

εγκαινιάσει δια ζώσης στις επιμορφωτικές μας συναντήσεις. Επίσης η διεύθυνση του ηλεκτρονικού 

μου ταχυδρομείου είναι στη διάθεσή σας για το ίδιο θέμα (stergianizaneka@gmail.com). Ας 

σημειωθεί ότι η συμμετοχή σας σε αυτή την διερευνητική καταγραφή των θεμάτων που 

ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ενδεχομένως να μας βοηθήσει να εναρμονιστούμε 

σε διάφορες πρακτικές διδακτικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης των μαθητών είτε με την 

αποστολή υπομνημάτων-ερωτημάτων προς το ΙΕΠ (θα υπογράφονται μόνο με το όνομά μου) είτε 

με τον συνεργατικό σχεδιασμό της θεματολογίας των επόμενων συναντήσεών μας.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAXBKEcthmX51an7qJ0sH6ipsxyJIQpqGX5ezVzH

ZEGOqTmg/viewform?usp=pp_url 

 

       Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση είναι προαιρετική. Ο ιστότοπος θα παραμείνει 

λειτουργικός καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με δυνατότητα πολλών επισκέψεων.  

 

Εύχομαι καλή δύναμη και ωραίες ιδέες! 
Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 

 
Με τιμή 

                                                                
ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 
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