
Αριθμός μαθητών  

Αριθμός εκπαιδευτικών 

Αριθμός τμημάτων 

Αριθμός ΤΕ 

 Αριθμός ΤΖ 

Αριθμός Εκπαιδευτικών παράλληλης 

Αριθμός  Μαθητών παράλληλης 

Είστε ικανοποιημένες/οι από τις επιμορφωτικές δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο σας δια ζώσης (Από 1 Σεπτεμβρίου 
ως 10 Μαρτίου 2020); (Αξιολογήστε τις επιμορφωτικές δράσεις με 
μέγιστο βαθμό - άριστα - το 10 και καθόλου το 1) * 

Το ελάχιστο 
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Το μέγιστο 
Ποιες επιμορφωτικές δράσεις εκτιμάτε ότι είναι σημαντικές και 
απαραίτητες για το επόμενο σχολικό έτος; (Επιλέξτε τις 3 
σημαντικότερες κατά τη γνώμη σας) * 

Διαχείριση κρίσεων 
Σύγχρονες διδακτικές πρακτικές στη διδασκαλία της Γλώσσας 
Σύγχρονες διδακτικές πρακτικές στη διδασκαλία των Μαθηματικών 
Σύγχρονες διδακτικές πρακτικές στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών 
Σύγχρονες διδακτικές πρακτικές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
Πρώτες βοήθειες 
Καινοτόμες δράσεις 



Επιμόρφωση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
Άλλη επιμορφωτική δράση 
 

Ποιες άλλες επιμορφωτικές δράσεις θα θέλατε να προτείνετε; * 

Σε ποιο βαθμό αντιμετωπίστηκαν τα παιδαγωγικά προβλήματα του 
σχολείου σας με τη βοήθεια της ΣΕΕ κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους 2019-2020; (Αξιολογήστε την αντιμετώπιση των παιδαγωγικών 
προβλημάτων με μέγιστο βαθμό - άριστα - το 10 και καθόλου το 1) * 

Το ελάχιστο 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Το μέγιστο 
 

Σε ποια ζητήματα θα θέλατε περισσότερη υποστήριξη; * 

Η απάντησή σας 
 

Είστε ικανοποιημένες/οι από τις εξ αποστάσεως επιμορφωτικές 
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο σας (Από 11 Μαρτίου 
2020 ως 31 Μαίου 2020); (Αξιολογήστε τις επιμορφωτικές δράσεις με 
μέγιστο βαθμό - άριστα - το 10 και καθόλου το 1) * 
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Σε ενδεχόμενες μελλοντικές εξ αποστάσεως επιμορφώσεις ποια 
θέματα, εκτιμάτε ότι θα ήταν σημαντικά και απαραίτητα για τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου σας; * 

Δημιουργία εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού 
Τεχνολογικά εργαλεία στις πλατφόρμες e-me και e-class 
Τεχνικές και μέθοδοι για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευση 
Άλλο θέμα 

Προτείνετε άλλα θέματα για εξ αποστάσεως επιμορφώσεις * 

Η απάντησή σας 
 

Προτείνετε θέματα που εκτιμάτε ότι είναι απαραίτητα για την εξ 
αποστάσεως υποστήριξη του σχολείου σας * 

Πόσοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 αξιοποίησαν την e-me; * 

 

Η απάντησή σας 

Πόσοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 αξιοποίησαν την e-class; * 

 

Η απάντησή σας 

Πόσοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων εκτός ΠΕ70 αξιοποίησαν την e-me; * 

 

Η απάντησή σας 

Πόσοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 αξιοποίησαν τη webex; * 

 

Η απάντησή σας 

Πόσοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, εκτός ΠΕ70, αξιοποίησαν την 
webex; * 

 

Η απάντησή σας 



Πόσοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, εκτός ΠΕ70, αξιοποίησαν τη webex; * 

 

Η απάντησή σας 

Καταγράψτε συνοπτικά πoια άλλα εργαλεία και πλατφόρμες 
αξιοποίησαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας; * 

Η απάντησή σας 
 

Πόσα παιδιά συμμετείχαν στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; * 

 

Η απάντησή σας 

Πόσα παιδιά συμμετείχαν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση; * 

 

Η απάντησή σας 

Σημειώστε ποια ήταν τα 3 σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίσατε ως διευθυντές/ντριες την περίοδο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης; * 

Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή εκπαιδευτικών 
Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή μαθητών 
Μη επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών 
Μη επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες μαθητών 
΄Έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 
΄Έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ασύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 
Συνεργασία με γονείς 
Συνεργασία εκπαιδευτικών μεταξύ τους 
Άλλο 
Άλλο: 

 

Καταγράψτε συνοπτικά ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που 
εντοπίσατε κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (10 
Μαρτίου 2020 -31 Μαϊου 2020) * 



Η απάντησή σας 
 

Σημειώστε ποια είναι κατά τη γνώμη σας, τα 3 σημαντικότερα, θετικά 
στοιχεία που εντοπίσατε ως διευθυντές/ντριες την περίοδο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης; * 

Αλληλεγγύη εκπαιδευτικών μεταξύ τους 
Ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών 
Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών 
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
Συνεργασία με γονείς 
Συνεργασία εκπαιδευτικών μεταξύ τους 
Άλλο 

Καταγράψτε συνοπτικά ποια είναι τα θετικά στοιχεία που 
διαπιστώσατε στο σχολείο την περίοδο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης * 

Η απάντησή σας 
 

 


