Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λαμία, 29-11-2019
Αρ. Πρωτ.: Φ.23/9285

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
-----Διεύθυνση:
Αρκαδίου 8, Λαμία, 35131
Ηλεκ.Δ/νση:
mail@stellad.pde.sch.gr
Πληροφορίες: Σίμου Δήμητρα
Τηλέφωνο:
22310 66151
Φαξ:

ΠΡΟΣ
 Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας
 Δ.Δ.Ε. Εύβοιας
 Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας
 Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας
 Δ.Δ.Ε. Φωκίδας
 Σχολικές Μονάδες (μέσω Δ/νσεων)

22310 66167

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ02 για συγκρότηση επιτροπής
αξιολόγησης των γραπτών».
Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. 138770/Δ2/09-09-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκθέσεις των μαθητών & μαθητριών που θα πάρουν μέρος
στο γραπτό διαγωνισμό του προγράμματος EUROSCOLA 2020, θα συγκροτηθεί επιτροπή
βαθμολόγησης αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ΠΕ02 που διδάσκουν ή έχουν διδάξει τα
γλωσσικά μαθήματα στις τρεις τάξεις του Λυκείου ή έχουν εμπειρία στη διόρθωση γραπτών των
πανελλαδικών εξετάσεων και δεν έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και
του 3ου βαθμού με μαθητή ή μαθήτρια που εξετάζεται σε αυτόν.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 02 της Περιφέρειάς μας έως την Παρασκευή 20
Δεκεμβρίου 2019 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ενημερώνοντας με έγγραφό τους την
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
mail@stellad.pde.sch.gr ή με fax στο 22310 66167, υπόψη κ. Σίμου Δήμητρας (συνημμένο).
Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει ως εξής:
 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Λαμία
 Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 - Χαλκίδα
Ώρα προσέλευσης βαθμολογητών 09:00 π.μ.
Οι συμμετέχοντες στη βαθμολόγηση εκπαιδευτικοί θα απαλλαγούν την ημέρα εκείνη από τα
υπηρεσιακά και διδακτικά τους καθήκοντα. Οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να
διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς και να προβούν στην κατάλληλη προσαρμογή του σχολικού
προγράμματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για περιπτώσεις απουσίας
εκπαιδευτικών.
Επισημαίνεται ότι
σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν
προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης οδοιπορικών ή αξιολόγησης των γραπτών στους
εκπαιδευτικούς.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δρ. ΕΛΕΝΗ Π. ΜΠΕΝΙΑΤΑ

Συν.: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών ΠΕ02 για βαθμολόγηση γραπτών EUROSCOLA

