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Συμβοιiλουζ B Δlνσηζ Δ.E. Αθξναq,

0εφμi Υlfr' την rιq6fi{ληη σαq να rιiιφaστ(i,

{rτιζ

bιιιφκοriq οτδxου του Tπουργεiου Παιδεiαq:

ην

εψΥασi.εζ π1q Hμεql[δαξ πQι, trιο(ryανrilvtτ{ με θfμα <Ι-Ι αξlφλιiγηση (Ιην
διδακτικl1 tcφιlδη>.Δυοτυ1ejψ rτ.ffφα ηv επιιtυμiα μου να βφltακομαι lΦνta
σαζι C}ι τ1δη πξ}fry{t{Ιμματιαμενεq υπο1ψειiπειq μοιJ qlθιoτο*ν τηv
παφοι.lοiα μ ου αδ/trνι:τ:1 Tο α'ντlκεiιtενΦ τηζ tslμ*φif:rxc ε[ι,αι εξαφετικξ Ξ αημαοωιg, αι!>ι}{'l αιπ,δ{εται
με *ν* εφγαλεiο αvαγκαiο στrΙν αvαv€αxη και την οικοδ6μηιη ενξ
ποιοτικου κα αrιι:δοτικ:οti tr1ι)λι:(οιl, εν6q ιr1ολεiυι: ποιl ζνταποl{Qiνεται
ι:τι6 αξ)gοf}νεζ εκπαιδευτικig αναγι(εζ. H bιαδικαο[α τηe ιrξιrrλ6γηαηq
στην δu}ακτικτ'1 πφακτικη εivαt ζl1τημια εξαιφε,ιικα επiκαιφΦ πι)υ
απαcryολεi τηv επιrrτημονικιi rcοιv6ητιr κrrθciε και ryloυξ τουε π6λουζ
τΙζ €ι{πrrιδtιlτικηg διαδυcrxα(rrξ: διει:Oυvτiq, a<τα,ιδειπικrrιig, γονεiq και
μαθητf6- H ανιtδειξη cnryxφ:νι.lv μοqQrirν αυθεvτικηq αξιολd}μJαηq του
εκπαιδε.ι'lτιrcοil i'φγοιl κr1l. τοι, εκπαιδευtικοir, t ιrvιιγκειιοτητα ειpαqμογιic
ιπτ1ν διlακτικri πΦξη τΠε διαγνωατιrαic α[ωλdγ1αηq που ετlτιfrζει crτιq
μα(fτiαιrικfq δυακολiεq finλd και Φι rιαινοtομιεg πtrlαltτικfq οπcυq η
αιxαrξιολ6γηη rrχολεiου l{rιι ε.t{Tταιδευτιlαi:ν (l.lt μοντfλο αρrrltεiαq,
αναδ{ufvιiουν τι]v ιrξιολι'lμl,τη σε μεiζονοξ fημασiαq εργαλεiο στι]ν

υλοπιr(ηαη

ενft

δημιιουφγiα εν6c αποτελεoματικοι!, tΙνοιxτου
ημc,κq}.Ιtικοil αtr6ολεinι-l.
'{at
fl.φxxlt lπικd, εiμαι zιεπειαμ*νΩc d4ι η flομ{ και τt} πλι(ιyιο λειτουφγiαξ τοι,
αiry1φονοιl ο1οΛεiοu, ποιΣ οικοδομεitαι (Γτtlv αγαπηγrrr τc}γ οτυ21ααμο ην
sqευvα κ,χι ην γvci:αη, πι_lυ πλαιοκi.lνετιrι ιrπ6 ικανοιig και υrιεriftιrνουg
δαιrrαiΛουζ κrΙι καλιlπτει τιζ fiuliτι:qεε ανdγκεζ κ(λι τα εvδκιcpεφοντι: ταlν
μαθητriru του, tlvαι ιiEφr1κτα αυνδεδεμiνη με διαδιtcιιαlεζ 1αιι πqπκτικ€q
bπωq η α.Eκ,l.λογηι:η.

Eιi1ομαr r.1116 καφδuiE επιτrl1iα οτιζ εψγαtr[εq τηe ημεφirαζ, κατι που
εγγιltbνται τοtγο t1 θεμιιτMrryin οιlο κ(Ιι Oι πφοιτκεκξμtlνοι ομιλητiq, κtιι
παφακαλri) να μεταQ{φεtε ι,τctιξ πα{,ειlq}ισ}cφμιivοη τ{rυζ sγr(aΦ,οιη
χαφετισμοilg μοιl.
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