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ΘΔΜΑ: «Γίσξν εκηλάξην ρνιηθήο πκβνύινπ 8
εο 

 Πεξηθέξεηαο Π.Δ.Ν. Ηξαθιείνπ κε ζέκα: 

Αποηίμηζη δράζεων κοινόηηηας πρακηικής ηοσ διδακηικού προζωπικού ηης 8
ης

 Περιθέρειας ΠΕΝ 

Ηρακλείοσ για ηην περίοδο Απρίλιος 2014 – Ιούνιος 2014»  

 

ύμθυνα με ηο Π.Γ. 201/98, καλούνηαι οι εκπαιδεςηικοί ηυν 2/θέζιυν και άνυ Γημοηικών 

σολείυν ηηρ ζςνημμένηρ καηάζηαζηρ πος είσαν οπιζηεί υρ εκππόζυποι - πολλαπλαζιαζηέρ, καθώρ οι 

Γιεςθςνηέρ∕Γιεςθύνηπιερ και οι Πποφζηάμενοι/νερ όλυν ηυν Γημοηικών σολείυν ηηρ 8ηρ Πεπιθέπειαρ 

να ζςμμεηάζσοςν ζε δίυπο επιμοπθυηικό ζεμινάπιο πος διοπγανώνεηαι από ηη σολική ύμβοςλο κ. 

Μπαγιάηη Διπήνη, με θέμα «Αποηίμηζη δράζεων κοινόηηηας πρακηικής ηοσ διδακηικού προζωπικού 

ηης 8
ης

 Περιθέρειας ΠΕΝ Ηρακλείοσ για ηην περίοδο Απρίλιος 2014 – Ιούνιος 2014» ηην Σξίηε 17 

Ινπλίνπ 2014 ζηο 1
ν
 Γ Μνηξώλ και ώξα 11:00΄ -1:00΄κ.κ..  

ηο ζεμινάπιο, οι ζςμμεηέσονηερ εκπαιδεςηικοί θα ανηαλλάξοςν απότειρ και εμπειπίερ από ηη 

ζςμμεηοσή ηοςρ ζε κοινόηηηα ππακηικήρ, θα αποηιμήζοςν ηην παπαπάνυ διαδικαζία  και θα 

ενημεπυθούν από ηη σολική ύμβοςλο για ηον μελλονηικό ππογπαμμαηιζμό ηυν επιμοπθυηικών 

δπάζευν με άξονα ηην κοινόηηηα ππακηικήρ. Δπίζηρ, θα δοθούν οι βεβαιώζειρ για ηην παπαγυγή 

εκπαιδεςηικού ςλικού ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ πος ζςμμεηείσαν ζηη ζσεηική πποζπάθεια.  

Σέλορ, παπακαλείζηε ηόζο οι εκπαιδεςηικοί πολλαπλαζιαζηέρ, όζο και οι εκπαιδεςηικοί πος 

ζςμμεηείσαν ζηην παπαγυγή εκπαιδεςηικού ςλικού από ηα ζσολεία ηηρ ζςνημμένηρ καηάζηαζηρ, να 

ζςμπληπώζεηε ηο επυηημαηολόγιο αξιολόγηζηρ ηυν δύο δίυπυν ζεμιναπίυν και ηηρ ζςμμεηοσήρ ζαρ 

ζηην κοινόηηηα ππακηικήρ ηηρ ζςγκεκπιμένηρ επιμοπθυηικήρ δπάζηρ με ανηικείμενο «ηο παισνίδι πόλυν 

υρ διδακηική ηεσνική ζηην εκπαίδεςζη και ζηη διασείπιζη ζςγκπούζευν».  

Σο παπόν έγγπαθο έσει αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα (http://ebagiati.weebly.com/ ) ηηρ σολικήρ 

ςμβούλος. 

 

                          

 
 

 

 

 
 

 

 

Μοίπερ, 9/06/2014 

 

Απ. Ππυη.: 55 

 

Πξνο:   
 

Σοςρ κ.κ Γ/νηέρ,/νηπιερ, ηοςρ 

Πποφζηαμένοςρ /ερ και   ηο Γιδ/κό 

Πποζυπικό ηυν Γημοηικών   

σολείυν 8
ηρ

 Πεπιθέπειαρ Ν. 

Ζπακλείος  

 

Κνηλ.:         

1) κ. Πεπιθεπειακό Γ/νηή Π.Δ.   

και Γ.Δ. Κπήηηρ 

2) κ. Πποφζηάμενο    

Δπιζηημονικήρ-

Παιδαγυγικήρ 

Καθοδήγηζηρ Π.Δ. Κπήηηρ 

3) Σην κ. Γ/νηπια Α/θμιαρ 

Δκπ/ζηρ Ν. Ζπακλείος 

 

mailto:ebagiati@gmail.com
http://ebagiati.weebly.com/
http://ebagiati.weebly.com/


 

 

Καηάζηαζε ζρνιείσλ: 

ρνιείν 

1) 1ο ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

2) 2
ο
 ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

3) 3
ο
 ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

4) ΚΑΠΑΡΗΑΝΩΝ 

5) ΓΚΑΓΚΑΛΔ 

6) ΑΓΗΟΗ ΓΔΚΑ  

7) ΠΗΣΗΓΗΩΝ 

8) ΠΔΣΡΟΚΔΦΑΛΗΟΤ 

9) 1ο ΜΟΗΡΩΝ 

10) 2ο ΜΟΗΡΩΝ 

11) ΠΟΜΠΗΑ 

12) ΒΟΡΩΝ  

13) ΚΑΛΤΒΗΑ ΠΤΡ/Ζ 

14) ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ 

15) ΓΑΛΗΑ 

16) ΒΑΓΗΟΝΗΑ 

17) 1ο ΕΑΡΟΤ 

18) ΓΔΡΓΔΡΖ 

19) ΒΟΡΗΕΗΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ 

ΓΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ «ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΡΟΛΩΝ» 

- Πεξίνδνο επηκόξθσζεο Απξίιηνο – Ινύληνο 2014 
Αγαπηηέ Σςνάδελθε , 

Αςηό ηο επυηημαηολόγιο ζσεδιάζηηκε έσονηαρ υρ ζκοπό να ακοςζηεί η γνώμη ηυν 
εκπαιδεςηικών  ζηη βεληίυζη ηυν επιμοπθυηικών δπάζευν και ηος ςλικού πος παπέσει η 
Σσολική Σύμβοςλορ ζηο πλαίζιο επιμόπθυζηρ ζηα νέα ππογπάμμαηα ζποςδών ηος 
διδακηικού πποζυπικού ηηρ 8ηρ Πεπιθέπειαρ ΠΕΝ Ηπακλείος. Θα ηηπηθεί απόλςηη 
εμπιζηεςηικόηηηα ηυν ζηοισείυν πος θα ζςμπληπώζεηε.  

I. ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ: μικπόηεπη από 10 έηη ………μεγαλύηεπη από 10 

έηη………………… 

 

II. ΣΑΞΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ:     

Α΄……….Β΄………Γ΄……...Γ΄………Δ΄……...Σ΄……….. 

III. ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΙΟΤ:  2/ΘΔΗΟ…….3/ ή 4/ ή 5/ ΘΔΗΟ…… .6/ΘΔΗΟ και 

πάνυ……. 

IV. ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΓΡΑΔΙ: 

ΜΗΚΡΖ……..ΜΔΣΡΗΑ……ΜΔΓΑΛΖ……. 

V. ΠΟΤΓΔ: ΑΚΑΓΖΜΗΑ: 

……….ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ………ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ………… 

VI. Δίζηε γεληθά ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ην επηκνξθσηηθό 

πξόγξακκα; 

1 ΥΟΛΗΑ:  

 

 
2 

3 

4 

VII. Ο ρεδηαζκόο ηεο επηκόξθσζεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο; 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 
VIII. Σν πιηθό πνπ ζαο δηαλεκήζεθε βνήζεζε ζηελ θαηαλόεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ; 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

IX. Πώο αμηνινγείηε ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ θαη κεζόδσλ  (είδνο, 

πνηθηιία) ζηελ εκπέδσζε ηεο θηινζνθίαο ηόζν ηνπ επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο θαη  όζν θαη ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ; 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

X. Πηζηεύεηε όηη νη γλώζεηο πνπ απνθνκίζαηε θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ αλαπηύμαηε 

ρξεζίκεπζαλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ζαο; 

1 ΥΟΛΗΑ:  



2 

3 

4 

5 

XI. αο δόζεθε ε επθαηξία λα αληαιιάμεηε εκπεηξίεο κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν θαη 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

XII. Η  νξγάλσζε θαη ε πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ηεο ρνιηθήο πκβνύινπ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή; 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

XIII. Οη επηκνξθώηξηεο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο σο πξνο ηε γλώζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

επηκόξθσζεο; 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

XIV. Οη επηκνξθώηξηεο έδηλαλ επθαηξίεο γηα πξνβιεκαηηζκό θαη επνηθνδνκεηηθή 

ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο; 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

XV. Πνηα ζέκαηα ζα έπξεπε λα αλαπηπρζνύλ πεξηζζόηεξν; 

ΥΟΛΗΑ:  

XVI. Πνηα ζέκαηα ζα έπξεπε λα αλαπηπρζνύλ ιηγόηεξν ή θαζόινπ; 

ΥΟΛΗΑ:  

XVII. Άιια γεληθά ζρόιηα: (π.ρ. Ση ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό; Ση ζα κπνξνύζε λα 

αιιάμεη;) 

ΥΟΛΗΑ:  



XVIII. Δθηηκάηαη όηη νη εκπεηξίεο δξάζεο πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο, όπσο θαζνξηδόηαλ 

από ηε ζηνρνζεζία ηεο επηκόξθσζεο (π.ρ. λα πξνβιεκαηηζηνύλ γύξσ από 

απόςεηο αληηπαξαηηζέκελσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζέζεηο 

ησλ άιισλ, λα κάζνπλ λα επηιύνπλ κε ην δηάινγν ηηο δηαθνξέο ηνπο θηι), 

ζπλέβαιαλ ζηελ δηακόξθσζε απόςεσλ θαη ζέζεσλ από ηνπο καζεηέο γηα ην 

εμεηαδόκελν δήηεκα;  

 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

XIX. Παπέσει η ιζηοζελίδα ηηρ Σσολικήρ Σςμβούλος 
http://ebagiati.weebly.com  επαπκή πληποθόπηζη για ηην 
επιμόπθυζη;    

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

XX. Έσεηε ζςμμεηάζσει με ηοςρ ζςναδέλθοςρ και ηοςρ μαθηηέρ 
ζαρ ζηο forum ηηρ ιζηοζελίδαρ http://ebagiati.weebly.com ηηρ 
Σσολικήρ Σςμβούλος  για να ανηαλλάξαηε απότειρ για ηη 
ζςγκεκπιμένη επιμόπθυζη; 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

XXI. Πυρ αποηιμάηαι ηην εμπειπία ζςμμεηοσήρ ζε μια κοινόηηηα 
ππακηικήρ (ζςνδιαμόπθυζηρ ζσεδίυν διδαζκαλίαρ με 
ζςναδέλθοςρ ζαρ, παπαγυγήρ εκπαιδεςηικού ςλικού από 
εκπαιδεςηικούρ κηλ); 

1 ΥΟΛΗΑ:  

2 

3 

4 

5 

XXII. Άλλα γενικά ζσόλια: (π.σ. Τι ήηαν ιδιαίηεπα αποηελεζμαηικό; 
Τι θα μποπούζε να αλλάξει;) 

ΥΟΛΗΑ:  

ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α 
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