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Θέμα: «Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό  εξ αποστάσεως (εξΑΕ) σεμινάριο του 
διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων της 8ης Ενότητας  Ηρακλείου με 
θέμα: Κριτήρια ποιότητας για τα σχολεία» 

Προσκαλούμε το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων 
επιστημονικής/παιδαγωγικής ευθύνης της Σ.Ε.Ε. Μπαγιάτη Ειρήνης, κλάδου ΠΕ70 
(8ης Ενότητας Ηρακλείου) σε Επιμορφωτικό εξΑΕ σεμινάριο με θέμα: «Κριτήρια 

ποιότητας για τα σχολεία». Το σεμινάριο έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο των 
αποφάσεων της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (Πράξη 19/12-10-2020) για τον 
ετήσιο προγραμματισμό του και του συλλογικού προγραμματισμού του μηνός 
Μαρτίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 

- 21:00. 

Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί ένας ανοικτός 
κατάλογος κριτηρίων ποιότητας που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο 

εκκίνησης για τα σχολεία που θέλουν να εστιάσουν στην ανάπτυξή τους ως 
οργανισμοί μάθησης, ο οποίος θα παρακινεί σε νέους τρόπους σκέψης που 
λαμβάνουν υπόψη το κλίμα του σχολείου και τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο 

εσωτερικό του. Ένα τέτοιο σχολείο δεν κυριαρχείται από παραδοσιακού τύπου 
ιεραρχικές δομές, αλλά από δυναμικά δίκτυα, τα οποία συγκροτούνται από τη 
συνεχή αλληλεπίδραση και ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ιδεών ανάμεσα 

σε μαθητές, δασκάλους και την τοπική κοινότητα. Ακόμη, θα διερευνηθεί πως η 
δημιουργία δικτύων και συμπράξεων μπορούν να λάβει χώρα σε διάφορα επίπεδα 
(για παράδειγμα δίκτυα με γειτονικά ή τοπικά σχολεία, πανεπιστήμια, ενώσεις με 

εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τοπική αυτοδιοίκηση, 
τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς εταίρους κ.ά.), ώστε τα σχολεία να επωφεληθούν από τα 
δίκτυα αυτά. Τα κριτήρια ποιότητας προέκυψαν από την ανάλυση εκτεταμένων 
εκθέσεων που υποβλήθηκαν από τους «εθνικούς ανταποκριτές» οι οποίοι 

συμμετείχαν στα διεθνή δίκτυα ENSI (Environment and School Initiatives) και SEED 
(School Development through Environmental Education) σχετικά με την ανάπτυξη των 
οικο-σχολείων στις ακόλουθες 13 χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο - Φλάνδρα, 

                       Ηράκλειο, 11/03/2021 
                Αρ. Πρωτ.: Φ2/425 

 
 
ΠΡΟΣ: 
 
Τον/την κ.κ Δ/ντρια/ντή, 
Προϊστάμενο/νη &  το διδακτικό 
προσωπικό των δημοτικών σχολείων  
της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου 
 
Κοιν.:         
• κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.   
και Δ.Ε. Κρήτης 
• κ. Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου 
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Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Κορέα, Νορβηγία, Ισπανία - Καταλονία 
και Σουηδία. 

Τα κριτήρια ποιότητας δεν πρέπει να εκληφθούν ως κανονιστικά πρότυπα και 
εργαλεία ελέγχου, αλλά ως σημεία αναφοράς τα οποία στηρίζουν τα σχολεία στην 
προσπάθειά τους να διατυπώσουν συγκροτημένα και με σαφήνεια στην πράξη ένα 

σύνολο κοινών αξιών και στόχων όταν σχεδιάζουν την καθημερινότητά τους  αλλά  
και τις μακροπρόθεσμες αλλαγές κατά την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας.  

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι προαιρετική. 

Στη σύγχρονη επικοινωνία μας θα αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα Cisco 

Webex Meetings και το σύνδεσμο (link): https://minedu-
primary.webex.com/meet/eimpag . Καλό είναι να μπαίνετε (Join Meeting) στην 
ηλεκτρονική αίθουσα συνδιάσκεψης 10 λεπτά πριν την έναρξη της ενημερωτικής 

συνάντησης, ώστε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τυχόν προβλήματα σύνδεσης. 
Συστήνουμε να δώσετε ένα όνομα με το οποίο θα είστε αναγνωρίσιμοι μέσα στην 
αίθουσα. 

  

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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