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Γηεύζπλζε: Αξθαδίνπ 8, Λακία, 35131  

Ηιεθ.Γ/λζε: mail@stellad.pde.sch.gr  

Πιεξνθνξίεο: ίκνπ Γήκεηξα  

Σειέθσλν: 22310 66153  

 
Θέμα: «Πξόγξακκα Euroscola 2017 -2018 : Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ02 

         γηα ζπγθξόηεζε  επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ». 
ρεη.: Σν κε αξ.πξση. 193901/Δ2/10-11-2017 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

 

 
          Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ νη εθζέζεηο ησλ καζεηώλ & καζεηξηώλ πνπ ζα πάξνπλ κέξνο 

ζην γξαπηό δηαγσληζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο EUROSCOLA 2017-2018, ζα ζπγθξνηεζεί επηηξνπή 
βαζκνιόγεζεο απνηεινύκελε από εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ02 πνπ δηδάζθνπλ ή έρνπλ δηδάμεη ηα 

γισζζηθά καζήκαηα ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ ή έρνπλ εκπεηξία ζηε δηόξζσζε γξαπηώλ ησλ 
παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ θαη  δελ έρνπλ ζρέζε ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ 

3νπ βαζκνύ κε καζεηή ή καζήηξηα πνπ εμεηάδεηαη ζε απηόλ. 

         Παξαθαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 02 ηεο Πεξηθέξεηάο καο  έσο την Σρίτη 5 Δεκεμβρίου 
2017 και ώρα 12.00  λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ, ελεκεξώλνληαο κε έγγξαθό ηνπο ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο ηεξεάο Διιάδαο ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε 
oikonomiko.pde.stereas@gmail.com ή κε fax ζην 22310 66167, ππόςε θαο ίκνπ Γήκεηξαο 

(ζπλεκκέλν). 

Η βαζκνιόγεζε ησλ γξαπηώλ ζα γίλεη ζην 3ν ΓΔΛ Λακίαο, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017. 
(Ώξα πξνζέιεπζεο βαζκνινγεηώλ 09:00 π.κ.). 

         Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε βαζκνιόγεζε εθπαηδεπηηθνί ζα απαιιαγνύλ ηελ εκέξα εθείλε από ηα 
ππεξεζηαθά θαη δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαινύληαη λα δηεπθνιύλνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη λα πξνβνύλ ζηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, 
όπσο πξνβιέπεηαη  από ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα πεξηπηώζεηο απνπζίαο εθπαηδεπηηθώλ. 

         Δπηζεκαίλεηαη όηη  ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ, δελ 

πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο νδνηπνξηθώλ ή αμηνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο. 

 
 

  υν.: Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο εθπ/θώλ ΠΔ02 γηα βαζκνιόγεζε γξαπηώλ EUROSCOLA 

  Εσωτ. Διανομή: θ. Υξίζην Πνπηνπξνύδε                        
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