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Προς τα σχολεία νομών Ηρακλείου και Λασιθίου   

            

   

             
    
 

Κοιν:  1) Περιφ/κή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης 

           2) Προϊστάμενο Επιστημονικής Παιδαγωγι-  

               κής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης          

           3) Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρα- 

               κλείου  

           4) Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης νομού 

               Λασιθίου                               

           5) 1
ο
 ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

           6) 2
ο
 ΕΚΦΕ Ηρακλείου  

               

   

      

      

 

 

 
 

Θέμα: Σεμινάρια Project και αξιολόγησης σχολείου 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η παρούσα συγκυρία με αναγκάζει να ματαιώσω τη διεξαγωγή σεμιναρίων στον Άγιο Νικό-

λαο και την Ιεράπετρα. Ευχαριστώ τους Λασιθιώτες όλων των ειδικοτήτων για τη συνεργα-

σία που είχαμε. Ευελπιστώ σε μελλοντική συνεργασία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.  

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διήμερα σεμινάρια «Η μέθοδος 

Project στην εκπαίδευση» και «Αξιολόγηση σχολείου»  στο Ηράκλειο να στείλουν τις αιτή-

σεις τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/1/2014. Δεν υπάρχει ειδική φόρμα. Απλώς 

στέλνετε ένα email με το ονοματεπώνυμο, το σχολείο, την ειδικότητα σας και το σεμινάριο ή 

τα σεμινάρια που θέλετε να παρακολουθήσετε σε μια από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

grigorise@sch.gr ή epitropakhsg@cyta.gr ή antonis2000@hotmail.com. Όλες οι αιτήσεις γί-

νονται δεκτές.  

Στο σεμινάριο «Αξιολόγηση σχολείου» ανάμεσα στα άλλα παρουσιάζεται μια έρευνα δράσης 

την οποία πραγματοποίησα το 2007-08 στο 11
ο
 Γενικό Λύκειο Ηρακλείου στα πλαίσια της 

διευθυντικής μου θητείας. Η έρευνα αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα της εσωτερικής αξιολόγη-
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σης του σχολείου. Στη συνέχεια η εσωτερική αξιολόγηση αυτή χρησιμοποιήθηκε για τον ε-

ντοπισμό των στόχων και την εφαρμογή ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  

Στο σεμινάριο «Η μέθοδος Project στην εκπαίδευση» ανάμεσα στα άλλα παρουσιάζεται και 

αναλύεται μια ερευνητική εργασία του ΓΕΛ Χάρακα. Θα προβληθούν βιντεοσκοπημένα 

στιγμιότυπα της παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας και των συνεντεύξεων που πάρθη-

καν από το σχολικό σύμβουλο Γρηγόρη Επιτροπάκη στα πλαίσια της σχετικής έρευνας  που 

αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη.  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχο-

λείου τους. 

φιλικά 

 

Γρηγόρης Επιτροπάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 

 

 

Μάστερ στη Σχολική Διοίκηση 

Μάστερ στην τεχνολογία της εκπαίδευσης 

Μάστερ στη Μηχανική Περιβάλλοντος 

Υποψήφιος Διδάκτωρ ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Κρήτης από το Μάρτιο του 2005 

 


