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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

 
Σαο θνηλνπνηνύκε ζπλνδεπηηθά ηα παξαθάησ ππεξεζηαθά ζέκαηα θαη παξαθαινύκε γηα 
ηελ εκηύπωζή ηνπο θαη ηελ ενημέπωζη ηος εκπ/κού  πποζωπικού ενςπόγπαθα θαη 
ηελ πιζηή εθαπμογή ηνπο. 
 
 
ΘΔΜΑ 1Ο : «Γιδαζκαλία ξένων γλωζζών ζηην Α΄ Γςμναζίος» 
ΥΔΣ.: Απ. Ππ. : 63605/Γ2/ 3-6-2011 
 
 
 
 

ΤΝΔΓΡΗΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ-ΓΡΑΔΗ 
 
 

 
ΘΔΜΑ 2Ο: «Δηήζιο Γιαπανεπιζηημιακό Γιαδικηςακό εμινάπιο 2011-2012 ζηη 
Γιαπολιηιζμική Δκπαίδεςζη » 
ΥΔΣ. :e-mail 8/6/2011 
 
Τν Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΔ.Γ.ΔΚ.) νξγαλώλεη εηήζην 
δηαπαλεπηζηεκηαθό δηαδηθηπαθό  ζεκηλάξην εηδίθεπζεο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 
θαη Έξεπλα κε έκθαζε ζηε Γηδαθηηθή θαη Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεύηεξεο ή μέλεο 
γιώζζαο ζε καζεηέο θαη ελήιηθεο, δηάξθεηαο 450 σξώλ. 
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Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπ/θνύο θαη ζηειέρε όισλ ησλ εηδηθεύζεσλ α/βάζκηαο θαη 
β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίληληαη online κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔ.Γ.ΔΚ. ζηε 
δηεύζπλζε : www.kedek.gr κέρξη 20 Σεπηεκβξίνπ 2011. Η αθξηβήο εκεξνκελία έλαξμεο 
ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο, ελώ ζα ιήμεη 
ζηηο 30/5/2012. 
  
 
 
ΘΔΜΑ 3Ο : «Δνημεπωηικό έγγπαθο» 
ΥΔΣ.:e-mail 7/6/2011 
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση 52702/Γ1/6-5-2011 εγθπθιίνπ ζην 
πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηεο Πξάμεο «Δθαξκνγή 
Ξελόγισζζσλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», πνπ αθνξά 
ην κάζεκα ηεο 2εο μέλεο γιώζζαο, έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ηα αθόινπζα 
εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο ησλ 
Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ πνπ δηδάρηεθαλ Γαιιηθά ή Γεξκαληθά ζηελ Δ’ & Ση’ Τάμε Γεκνηηθνύ 
Σρνιείνπ. 
Παξαθαινύληαη νη Γηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ λα δηαλείκνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 
ελεκεξσηηθό έγγξαθν ζηνπο καζεηέο, ώζηε λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζνπλ 
κε ηνπο γνλείο ηνπο ηα εξσηεκαηνιόγηα.  Τα ζρεηηθά εξσηεκαηνιόγηα βξίζθνληαη ζηηο 
αθόινπζεο δηεπζύλζεηο :  
Γηα ηνπο γνλείο :    http://goneis.questionpro.com 
Γηα ηνπο καζεηέο   http://mathites.questionpro.com 
Δίλαη επηζπκεηό ηα εξσηεκαηνιόγηα λα ζπκπιεξσζνύλ θαη από ηνπο δύν γνλείο. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ νξίδεηαη ε  15/07/2011. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

        
Ο Γ/ΝΣΖ Π.Δ.  ΒΟΗΩΣΗΑ 

 
 
 
 

                                                                                     ΓΚΑΡΣΕΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ  

Ο Γηεπζπληήο θαη νη εξγαδόκελνη ζηε γξακκαηεία ΠΔ Βνησηίαο - 
ελόςεη ηεο ιήμεο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο- ζαο επρόκαζηε λα πεξάζεηε 
έλα καλό θαη ξένοιαζηο καλοκαίρι, κε πγεία -πξνζσπηθή θαη 
νηθνγελεηαθή- ώζηε λα επηζηξέςνπκε ην Σεπηέκβξην μεθνύξαζηνη 
θαη αλαλεσκέλνη.  
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