
 

Αποτίμηση της επιμορφωτικής δράσης για εκπαιδευτικούς του 

ΓΕ.Λ. Λιμένα Θάσου κατά το σχολικό έτος 2021-2022 

 

Άξονας : Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 
επιμορφωτικές δράσεις  
 

Σχέδιο Δράσης: Ανάπτυξη της συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών του σχολείου 

  
Ομάδα Δράσης: Καρόζας Αθανάσιος  (Συντονιστής) 

Γκανιάτσου Φωτεινή 
Ευαγγέλου Ελισάβετ 
Ζήδρος Ανέστης 
Σιαμαντούρα Σωτηρία 

 

 

Αναγκαιότητα & Στόχοι 

Στον σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο, ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνεχίζει να 

μαθαίνει και να εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του. Στο 

πλαίσιο αυτό, η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη και αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του. 

Για το σκοπό αυτό, το ΓΕ.Λ. Λιμένα, διοργάνωσε επιμορφωτικές δράσεις για να υποστηρίξει την 

επαγγελματική ανάπτυξη του συλλόγου διδασκόντων.  

Βασικός στόχος της δράσης αποτελεί η ενδυνάμωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών τόσο σε 

ειδικά γνωστικά αντικείμενα όσο και σε γενικά παιδαγωγικά θέματα. Παράλληλα, σαν στόχος 

τίθεται η ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των εκπαιδευτικών της 

μονάδας αλλά και η δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού υλοποίησης ενδοσχολικών 

επιμορφώσεων. 

Για την επίτευξη των γενικών στόχων, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους το ΓΕ.Λ. Λιμένα διοργάνωσε 

και πραγματοποίησε τις παρακάτω επιμορφωτικές δράσεις: 

1). Επιμορφωτική δράση σε θέματα Φυσικής  Στοιχειωδών Σωματιδίων 

2). Επιμορφωτική δράση σε θέματα Συνεξέτασης Νέων Ελληνικών 

3). Επιμορφωτική δράση σε θέματα Διαβαθμισμένης Αξιολόγησης 

Η αναλυτική περιγραφή και τα αποτελέσματα κάθε επιμέρους επιμορφωτικής δράσης έχουν αναρτηθεί  

στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας στο παρελθόν.  

 



Γενική Αποτίμηση & Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση  όλων των επιμορφώσεων, τα μέλη της Ομάδας Δράσης προχώρησαν στην 

αποτίμηση της δράσης στο σύνολό της. Για το σκοπό αυτό εστάλη ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε όλα 

τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων του  ΓΕ.Λ. Λιμένα  ώστε να αποτυπωθούν οι απόψεις του συλλόγου ως 

προς την αποτελεσματικότητα της  δράσης στο σύνολό της. Παράλληλα  έγινε σύντομη  καταγραφή της 

γενικότερης επιμορφωτικής δράσης κάθε εκπαιδευτικού.  Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της γενικής αποτίμησης της δράσης: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Οι παρακάτω δύο ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή της επιμορφωτικής δράσης κάθε 

εκπαιδευτικού του συλλόγου σε προσωπικό επίπεδο. 

 

 



 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω στατιστικά αποτελέσματα και σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που είχαν τεθεί 

στον αρχικό σχεδιασμό, η δράση κρίνεται επιτυχής. Επιπλέον, οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

οργάνωση , την πραγματοποίηση και την αποτίμηση της δράσης, θέτουν τις βάσεις  για την διαμόρφωση 

ενός σταθερού πλαισίου οργάνωσης και υλοποίησης ενδοσχολικών επιμορφώσεων από το ΓΕ.Λ. Λιμένα. 

 

 

 


