Πρόγραμμα Ενημέρωσης
Nεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών
Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

Παρακαλώ επιλέξτε την καταλληλότερη απάντηση για τις πιο κάτω δηλώσεις.

1. Το υλικό που δόθηκε στις συναντήσεις ήταν
σχετικό και χρήσιμο

    

2. Το περιεχόμενο των συναντήσεων ήταν
απαραίτητο για την κατάρτισή μου σε θέματα ΕΑΑ

    

3. Το περιεχόμενο των συναντήσεων θα μου είναι
χρήσιμο για την εφαρμογή ΕΑΑ στο σχολείο

    

4. Το περιεχόμενο των συναντήσεων έχει αυξήσει το
ενδιαφέρον μου για θέματα ΕΑΑ

    

5. Οι συναντήσεις ενίσχυσαν την αντίληψή μου για
την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης

    

6. Οι συναντήσεις με βοήθησαν να αποκτήσω
παιδαγωγικές δεξιότητες για την ΕΑΑ

    

7. Οι συναντήσεις με βοήθησαν να αποκτήσω
παιδαγωγικές δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων για την ΕΑΑ

    

8. Το περιεχόμενο των συναντήσεων θα μου είναι
χρήσιμο σε σχέση με τη διεπιστημονική σύνδεση των
θεμάτων του Αναλυτικού Προγράμματος με την ΕΑΑ

    

5. Ηθικό δίλημμα
6. Μοντελοποίηση
7. Συζήτηση αντιπαράθεση
8. Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

Πάρα
πολύ

4. Εννοιολογικός χάρτης

Πολύ

3. Παιχνίδια (προσομοίωσης / ρόλων / στο ύπαιθρο)

Αρκετά

2. Μελέτη Πεδίου

Λίγο

1. Επίλυση Προβλήματος

Καθόλου

Σε ποιο βαθμό οι συναντήσεις ενίσχυσαν την αυτεπάρκεια σου σε σχέση με τη
αξιοποίηση στην τάξη των πιο κάτω διδακτικών στρατηγικών…














































Πάρα
πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Παρακαλώ επιλέξτε την καταλληλότερη απάντηση για τις πιο κάτω δηλώσεις.

9. Σε ποιο βαθμό νιώθετε έτοιμοι για να αναπτύξετε
ένα project ΕΑΑ στο σχολείο;

    

10. Σε ποιο βαθμό νιώθετε έτοιμοι για να εφαρμόσετε
ένα project ΕΑΑ στο σχολείο;

    

15. Εμβάθυνση
16. Θεωρητική κατάρτιση
17. Εφαρμοσιμότητα

Πάρα πολύ

14. Πρακτικότητα

Πολύ

13. Διάρκεια

Αρκετά

12. Οργάνωση

Λίγο

11. Περιεχόμενο

Καθόλου

Βαθμός ικανοποίησης από τις συναντήσεις
Σε ποιο βαθμό οι συναντήσεις ανταποκρίθηκαν στις
προσδοκίες σου …









































Παρακαλώ προτείνετε δύο εισηγήσεις οι οποίες θα συνέβαλλαν στη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των συναντήσεων.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

