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Γεώργιοσ Μιχ. Κορναράκησ 
ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

ΠΡΟ:  
1. Δ/νςθ  Β’/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Ηρα-

κλείου. 
 

2. Διευκυντζσ/τριεσ  ςχολικϊν μονά-
δων Β’/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Ηρακλείου, 
αρμοδιότθτασ χολικοφ υμβοφλου 
ΠΕ02 Γ. Κορναράκθ.  

 
ΚΟΙΝ: 

1. Περιφερειακι Δ/νςθ Α’/κμιασ και 
Β’/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ. 

 
2. Προϊςταμζνουσ Επιςτθμονικισ και 

Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ 
Α’/κμιασ & Β’/κμιασ Εκπ/ςθσ Κρι-
τθσ. 

 
 

Σαχ. Δ/νςθ: 
Σθλ: 
γραμματείασ:      
Fax: 
κινθτό:  
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προςωπικό: 
γραμματεία: 
 

Ρολζν 4, ΣΚ:71305 Ηράκλειο 
 
2810342206 & 2810246860 
2810222076 
6936511110  
 
gkornarakis2010@gmail.com 
grss@dide.ira.sch.gr 

 
 
ΘΕΜΑ: «Διερεφνηςη εκπαιδευτικών αναγκών καθηγητών ΠE02 (Φιλόλογοι) αρμοδιότη-

τασ χολικοφ υμβοφλου Γ. Κορναράκη».  

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι 

Ζνα επιπλζον δφςκολο ςχολικό ζτοσ ζφταςε ςτο τζλοσ του και ζνα νζο αρχίηει ςε λίγεσ 

μζρεσ. Μαηί τθ χρονιά που πζραςε υλοποιιςαμε δράςεισ, πραγματοποιιςαμε επιμορφϊ-

ςεισ ςε ερευνθτικζσ εργαςίεσ, βιωματικζσ δράςεισ, ςτθν τράπεηα κεμάτων, πάντα με γνϊ-

μονα τισ δικζσ ςασ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ καταγράφονταν ςτισ επιςκζψεισ μου ςτα ςχολεία. 

Με τθν ευκαιρία αυτισ τθσ επικοινωνίασ κα γίνει προςπάκεια προκειμζνου να καταγρα-

φοφν ςυςτθματικά επιμορφωτικζσ ανάγκεσ όλων ανεξαιρζτωσ των ςυναδζλφων για το επό-

μενο ςχολικό ζτοσ. 

τα πλαίςια, λοιπόν, τθσ διερεφνθςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και μόνο και ςυνδι-

αμόρφωςθσ μελλοντικϊν προγραμμάτων επιμόρφωςθσ το ζτοσ 2014-15, καλοφνται οι Φι-

λόλογοι που υπθρετοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Β’/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Ηρακλείου αρμοδιότθ-

τασ χολικοφ υμβοφλου Γ. Κορναράκθ, να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά ερωτθματολόγιο με 

κζμα: Διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν που βρίςκεται ςτθν παρακάτω θλεκτρονικι 



διεφκυνςθ: http://tinyurl.com/nyzx8ox . Η ηλεκτρονική υόρμα θα είναι ανοικτή για σσ-

μπλήρωση έως και τις 10 Σεπτεμβρίου του 2014. 

Σα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου και ο προγραμματιςμόσ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων για τθ νζα ςχολικι χρονιά 2014-2015 κα ανακοινωκοφν με ςχετικό ζγγραφο του 

χολικοφ υμβοφλου το τελευταίο δεκαιμερο του επτεμβρίου 2014, αφοφ λθφκοφν υπό-

ψθ οι τάςεισ των πλειοψθφιϊν των ςυναδζλφων για τισ επιμορφωτικζσ δράςεισ που επικυ-

μοφν. Εφόςον υπάρχει θ δυνατότθτα κα γίνουν και επιμορφωτικζσ δράςεισ που αφοροφν 

δράςεισ που ζχουν επιλεγεί και από μικρζσ ομάδεσ ςυναδζλφων.   

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/τριεσ να ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικότθτασ 

ΠΕ02 του ςχολείου τουσ ενυπογράφωσ, για τθ ςυμπλιρωςθ του ωσ άνω ερωτθματολογίου.  

 

                                                             Ο χολικόσ φμβουλοσ Φιλολόγων ςτο Νομό Ηρακλείου 
Γεώργιοσ Μιχ. Κορναράκησ      
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