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Ηράκλειο, 12 Μαΐου 2014

Προς :
Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ νοµού
Ηρακλείου και Λασηθίου, δια µέσου
των ∆/νσεων ∆/θµιας Εκπ/σης
Κοιν:

-Προϊστάµενο Επιστηµονικής
& Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης.
-Γραφείο Σχολ. Συµβούλων, 1ο
και 2ο ΕΚΦΕ,

: Ρολέν 4
: 71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Θέµα: «Επιµορφωτική συνάντηση συναδέλφων ΠΕ04».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύντοµα ολοκληρώνεται η πρώτη σχολική χρονιά εφαρµογής του Νέου Λυκείου.
Η χρονιά θα ολοκληρωθεί µε την εφαρµογή του νέου συστήµατος εξετάσεων µέσω της
Τράπεζας Θεµάτων ∆ιαβαθµισµένης ∆υσκολίας (ΤΘ∆∆) που για φέτος αφορά µόνο την
Α’ Λυκείου (Γενικού και ΕΠΑΛ). Θεωρούµε λοιπόν σκόπιµο την οργάνωση
επιµορφωτικής συνάντησης µε τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 όπου θα έχουµε την ευκαιρία
να ανταλλάξουµε απόψεις για την πρακτική εφαρµογή του µέτρου, τις δυσκολίες που
µπορεί να αντιµετωπίσουµε, αλλά και την σωστή δοµή των θεµάτων (Α και Γ) που θα
κληθούµε να εισηγηθούµε.
Η συνάντηση προγραµµατίζουµε να γίνει την Τρίτη 20-5-2014 στις 11.30 στο
χώρο του 1ου ΕΚΦΕ, µε την ελπίδα να έχει εν τω µεταξύ ανακοινωθεί η τράπεζα θεµάτων.
Ενδεικτικά το πρόγραµµα της συνάντησης:

1) Εισήγηση για τη δοµή και τις προδιαγραφές των θεµάτων της ΤΘ∆∆.
(Χατζηδάκης Γιώργος)
2) Μελέτη περίπτωσης για κάθε ένα από τα τρία µαθήµατα. (Χωρισµός σε οµάδες
ανά ειδικότητα – ∆ηµιουργία διαγωνισµάτων σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στη ΤΘ∆∆ - Συζήτηση).
3) Συµπεράσµατα (Επιτροπάκης Γρηγόρης)
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συµµετέχουν να
συµπληρώσουν τη ειδική φόρµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goo.gl/t6ZMgm µέχρι
την Πέµπτη 15-5-2014.
Επειδή κατά τη δηµιουργία των θεµάτων θα χρειαστούµε υπολογιστές
παρακαλούνται οι συνάδελφοι που µπορούν να φέρουν το laptop τους, να έρθουν σε
τηλεφωνική επικοινωνία µε τον Γ. Χατζηδάκη.
Τα συµπεράσµατα από τη συνάντηση θα ανακοινωθούν µε έγγραφο στα σχολεία,
ώστε να ενηµερωθούν όλοι οι συνάδελφοι.
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