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ΕΠΩΗΛΑΞΚΞΓΘΞ
H ΓΜΩΛΗ ΡΑΡ ΛΕΠΑΕΘ YOUR OPINION COUNTS
Αγαπεημί γμκείξ,
Ηύνημ παναθηενηζηηθό ηεξ Εθπαηδεοηηθήξ Ομιηηηθήξ Ομηόηεηαξ ημο πμιείμο μαξ είκαη ε
ζοκεπήξ βειηίςζε ηεξ ιεηημονγίαξ ημο οζηήμαημξ Πμηόηεηαξ πμο εθανμόδεηαη θαη ε
αύλεζε ηθακμπμίεζεξ ηωκ μαζεηώκ θαη ηωκ θεδεμόκωκ ημοξ. Θα ζέιαμε, επμμέκςξ, ηεκ
ακηαπόθνηζή ζαξ ζηε βειηίςζε ηςκ πανεπμμέκςκ οπενεζηώκ μαξ. Παναθαιμύμε
αθηενώζηε ιίγα ιεπηά κα ζομπιενώζεηε ημ ενςηεμαημιόγημ μαξ θαη επηζηνέρηε ημ ζηε
Γναμμαηεία. Ε γκώμε θαη μη παναηενήζεηξ ζαξ μαξ εκδηαθένμοκ θαη μαξ βμεζμύκ κα
ακηαπμθνηκόμαζηε ζηηξ ακάγθεξ ηςκ μαζεηώκ μαξ. α απμηειέζμαηα ηεξ μέηνεζεξ
ηθακμπμίεζεξ ζα ζοδεηεζμύκ ζηεκ ηειεοηαία μαξ ζοκάκηεζε ημ Λάημ.
Γοπανηζημύμε γηα ηε ζοκενγαζία.
A. ΑΝΗ ΟΞΣ ΟΑΠΑΙΞΚΞΣΘΕΘ Ξ ΛΑΘΗΗΡ/ ΛΑΘΗΠΘΑ: ……
B. ΓΚΩΡΡΑ:……………………………
Γ. Οώξ επηιέλαηε ημ Ι.Ν.Γ. ΞΠΘΖΞΜΕΡ;
α) Πνμζςπηθή εθηίμεζε
β) Σμ γκςνίζαηε μέζα από δηαθήμηζε
γ) αξ ημ πνόηεηκακ θίιμη /γκςζημί
δ) Βνίζθεηαη θμκηά ζημ ζπίηη ζαξ
ε) Ακαδήηεζε μέζς internet
ζη)Από εθπαηδεοηηθό ημο ζπμιείμο μαξ
δ) Άιιμ (παναθαιώ δηεοθνηκίζηε)
Δ. Οόζμ εοπανηζηεμέκμη είζηε από:
α)Σμ πενηβάιιμκ ημο Η.Ξ.Γ ΟΡΖΔΟΝΣΓ
β)Σμοξ θαζεγεηέξ
γ)Σμ πνμζςπηθό ηεξ Γναμμαηείαξ
δ)Σε μέζμδμ δηδαζθαιίαξ
ε) Σμ οιηθό θαη ηε πνήζε ηεξ πιαηθόνμαξ
moodle
ζη)Σεκ εκεμένςζε από ηεκ πιαηθόνμα
edu4schools
γηα
ηηξ
απμοζίεξ,
εθδειώζεηξ/βαζμμύξ
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Ε. Θα ζαξ εκδηέθενε ε εθμάζεζε ηεξ
πιενμθμνηθήξ.
Γπηιέληε
ηηξ
εκδηαθένμοκ

δεληόηεηεξ

πμο

ζαξ

ΙΑΘΞΚΞΣ

ΛΕΠΘΑ

ΟΞΚΣ

ΔΕ ΓΜΩΠΘΖΩ









Συυλό
ύστημα

Ρ. Θεωνείηε όηη:
α) Ε Γκεμένςζε γμκέςκ γηα ηεκ πνόμδμ ηςκ
παηδηώκ είκαη ανθεηή;
β) Ε εκεμένςζε με αημμηθά νακηεβμύ είκαη πημ
ζεμακηηθή;
γ)Ε εκεμένςζε γηα ηηξ βαζμμιμγίεξ ηςκ παηδηώκ
ζαξ είκαη επανθήξ;
δ) Γκεμενώκεζηε έγθαηνα γηα ηηξ απμοζίεξ ημο
παηδημύ ζαξ;
ε) Ε εκεμένςζε με SMS ή mail είκαη πημ
απμηειεζμαηηθή από ηεκ ηειεθςκηθή επηθμηκςκία;
Ηαη πμηα πνμηημάηε;
ζη) Ε πηζημπμίεζε ημο πμιείμο μαξ από ημ ΓΘΟΣ
απμηειεί επηπιέμκ εγγύεζε γηα ηηξ εθπαηδεοηηθέξ
οπενεζίεξ πμο πανέπμομε;
δ) Ε εκεμένςζε γηα ηεκ ύιε μέζς πιαηθόνμαξ είκαη
πημ απμηειεζμαηηθή από ηεκ έκηοπε πιενμθόνεζε
γηα ηα θαζήθμκηα;
ε)Ε ελάζθεζε μέζς πιαηθόνμαξ μπμνεί κα
βμεζήζεη ηεκ αθμμμίςζε ηεξ ύιεξ;
ζ)Σμ e-book βμεζάεη ζηεκ αθμμμίςζε ηεξ ύιεξ;
η) Σμ Η.Ξ.Γ. ΟΡΖΔΟΝΣΓ έπεη θαιό πμζμζηό
επηηοπηώκ ζηηξ ελεηάζεηξ πηοπίςκ;
θ) Σμ newsletter ζαξ βμεζά κα εκεμενώκεζηε γηα
ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ζπμιείμο μαξ;
ι)Οη ελςζπμιηθέξ δναζηενηόηεηεξ (Παναζηάζεηξ,
εθδνμμέξ, ηαλίδηα, projects) είκαη πνήζημεξ ζηεκ
εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία;
μ) Ε ζομμεημπή ζε εζειμκηηθέξ δνάζεηξ όπςξ ημ
Let’s do it θαη ε δημνγάκςζε εθδειώζεςκ (parties)
πνμάγμοκ ηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία.
κ) Οη θαζεγεηέξ ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ
ακάγθεξ ηςκ μαζεηώκ ημοξ;

Word

Excel

Power
Point

Internet

ΜΑΘ

ΞΤΘ

ΛΕΠΘΑ

ΔΕΜ
ΓΜΩΠΘΖΩ









































Sms


Email


Σει.


































































Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2017
Έκδοση A.3

λ)Σα mock tests (ελεηάζεηξ πνμζμμμίςζεξ ηςκ
δηπιςμάηςκ) πμο δηελάγμκηαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ
πνμκηάξ βμεζμύκ ημοξ μαζεηέξ κα πνμεημημαζημύκ
θαιύηενα γηα ηηξ επίζεμεξ ελεηάζεηξ;
μ)Θα ζαξ εκδηέθενε ε δηδαζθαιία άιιεξ γιώζζαξ;
Γάκ καη πμηάξ; _______________
π) Θα ζαξ εκδηέθενε ε δηδαζθαιία άιιεξ γιώζζαξ,
αιιά ζαξ πνμβιεμαηίδεη ε επηπιέμκ μηθμκμμηθή
επηβάνοκζε;

























Z. ΓΜΩΠΘΖΕΕ ΞΘ :
α) Ε δηδαζθαιία γίκεηαη με ηε βμήζεηα ειεθηνμκηθμύ πίκαθα
(Smart board) ;
β) Όιεξ μη αίζμοζεξ δηαζέημοκ εκζύνμαηε ζύκδεζε με ημ
δηαδίθηομ θαη όηη θάζε μάζεμα θαηεβαίκεη από δηαδηθηοαθό
ηζηόημπμ;
γ)Ε ύιε ηςκ μαζεμάηςκ θαηαπςνείηαη ζηεκ πιαηθόνμα

ΜΑΘ

ΞΤΘ









www.horizons.edu.gr θαη μπμνείηε κα εκεμενώκεζηε





γηα ηεκ ύιε;
δ) Όιμη μη μαζεηέξ έπμοκ θςδηθό πνόζβαζεξ γηα ηεκ
πιαηθόνμα;
ε) Όιμη μη μαζεηέξ έπoοκ e-mail;





























H. ΔΘΞΘΙΗΘΙΗ ΞΠΓΑΜΩΡΗ ΙΑΘ ΡΣΜΕΠΓΑΡΘΕΡ
ΛΕ ΕΙΟΑΘΔΕΣΘΙΞΣΡ ΦΞΠΕΘΡ
ΓΜΩΠΘΖΕΕ ΞΘ :
α)Σο Κ.Ξ.Γ. ΟΡΙΖΟΝΣΕ είναι μέλορ ηος
Πανελλήνιος ςνδέζμος Ιδιοκηηηών Ξένυν
Γλυζζών και ζςμμεηέσει ζηιρ εξεηάζειρ
γλυζζομάθειαρ EUROPALSO από ηο επίπεδο ηηρ
Junior B ζηα Αγγλικά αλλά και ζηα Γεπμανικά και
ζηα Γαλλικά;
β)Σο Κ.Ξ.Γ. ΟΡΙΖΟΝΣΕ είναι ακαγκωνηζμέκμ θέκηνμ
για ηη ζοκεηζθμνά ηος ζηην πποεηοιμαζία
uςποτηθίυν για ηιρ εξεηάζειρ MICHIGAN,
CAMBRIDGE & ESB/ GOETHE/ IFA
γ)Οη θαζεγεηέξ μαξ δηδάζθμοκ βάζεη ζογθεθνημέκμο
syllabus (δηδαθηέαξ ύιεξ) πμο ημοξ δίκεηαη από ηεκ
Δηεύζοκζε;
δ)Οη θαζεγεηέξ μαξ εθπαηδεύμκηαη ζε ζεμηκάνηα, ζοκέδνηα,
εθπαηδεοηηθά ηαλίδηα θαη meetings πμο γίκμκηαη θαηά ηε
δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ;
ε)Οη μαζεηέξ μαξ ελαζθμύκηαη ζηα πνμθμνηθά με native
speakers (Aγγιόθςκμοξ θαζεγεηέξ) από ημ επίπεδμ ηεξ
Junior A μέπνη ημ Proficiency;
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ζη)ημ ζπμιείμ μαξ θναηείηαη βηβιίμ ύιεξ θαη όηη μη
ενγαζίεξ γηα ημ ζπίηη είκαη δηαζέζημεξ ζε πενίπηςζε
απμοζίαξ ημο παηδημύ;
ε)ηo ζπμιείμ μαξ ιεηημονγεί δακεηζηηθή βηβιημζήθε;
ζ)ημ ζπμιείμ μαξ δίκεηαη ηδηαίηενε έμθαζε ζηα Projects
(δηαζεμαηηθέξ ενγαζίεξ) θαη όιεξ μη ενγαζίεξ ηςκ μαζεηώκ
μαξ ακανηώκηαη ζηεκ ηζημζειίδα μαξ













θαη ζηα μέζα θμηκςκηθήξ δηθηύςζεξ.
(Facebook/Instagram);
η)Πανέπμκηαη εκηζποηηθά δςνεάκ μαζήμαηα ;





θ)Δηελάγμκηαη γναπηέξ/πνμθμνηθέξ ελεηάζεηξ
πνμζμμμίςζεξ ζε όια ηα επίπεδα (model tests) ;





ι)Πανέπμκηαη δςνεάκ ζεμηκάνηα γηα ηεκ πνήζε ηεξ
πιαηθόνμαξ θαη ηςκ email ζε όιμοξ ημοξ κέμοξ μαζεηέξ;





μ)Πανέπμκηαη οπμηνμθίεξ ζημοξ οιιόγμοξ Γμκέςκ θαη
Ηεδεμόκςκ ηςκ ημπηθώκ ζπμιείςκ;





www.horizons.edu.gr ζημ εηθμκίδημ “projects” θαζώξ

Θ. Ομηεξ από ηηξ παναθάηω εκένγεηεξ
ημο ζπμιείμο μαξ βμεζμύκ θαιύηενα ημοξ
μαζεηέξ μαξ δεδμμέκεξ ηεξ μηθμκμμηθήξ
θνίζεξ πμο βηώκμομε αοηήκ ηεκ πενίμδμ
ζηε πώνα μαξ,
Βάιηε 1 ζε όηη ζεςνείηε ιηγόηενμ
ζεμακηηθό θαη 4 ζε όηη ζεςνείηε
πενηζζόηενμ ζεμακηηθό:
α)Να πανέπμκηαη οπμηνμθίεξ ζημοξ
άνηζημοξ ακελάνηεηα από μηθμκμμηθά
θνηηήνηα;
β)Να πανέπμκηαη οπμηνμθίεξ με βάζε
μηθμκμμηθά θνηηήνηα;
γ)Να πανέπμκηαη μεγαιύηενεξ εθπηώζεηξ
ζηα αδένθηα ή ζηε δεύηενε λέκε γιώζζα;
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Παπακαλούμε ζημειώζηε άλλο ηπόπο πος να θευπείηε όηι μποπούμε να βοηθήζοςμε
ηοςρ μαθηηέρ μαρ. καθώρ και παπαηηπήζειρ για θέμαηα πος θευπείηε όηι ππέπει να
βεληιυθούν ή θέμαηα πος είζηε εςσαπιζηημένοι.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

