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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ σχολ. έτους 2014-2015 
 
 
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 
Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών διενεργήθηκε διαδικτυακά μέσω φόρμας του Google 
Drive. Συνολικά συμπληρώθηκαν 87 διαδικτυακές φόρμες από ισάριθμους εκπαιδευτικούς της 
περιφέρειας ευθύνης μας από 22/9/2014 έως 1/10/2014. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ερωτήματα 
και η αδρή επεξεργασία των απαντήσεων σε κάθε υποερώτημα που έγινε με το Microsoft excel. 
Τα γραφήματα παρουσιάζουν τους Μ.Ο. των απαντήσεων. 
 
Α. Πέρα από τις υποχρεωτικές εντός ωραρίου επιμορφώσεις, σε ποιο βαθμό θα  
προτιμούσατε/προτείνατε τις παρακάτω μορφές επιμόρφωσης; 
Οι δυνατές απαντήσεις ήταν: 0=καθόλου,  1=λίγο,  2=αρκετά, 3=πολύ,  4=πάρα πολύ. 
 
Η επεξεργασία των απαντήσεων δείχνει ότι πέρα από τις επιμορφώσεις που γίνονται εντός 
διδακτικού ωραρίου (ημερίδες και δίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις) δεν εκδηλώνεται 
σημαντικό ενδιαφέρον για εξ αποστάσεως επιμόρφωση με απευθείας (σύγχρονη) 
οπτικοακουστική επικοινωνία (Μ. Ο.=1,9). Στο αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ πιθανό να 
επηρεάζει η ήδη μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ευθύνης μας στα ετήσια 
εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια που υλοποιεί το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων (Κοινότητα 
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Αιγαίου). Για τις υπόλοιπες μορφές επιμόρφωσης εκδηλώνεται 
ενδιαφέρον από το Μ. Ο. και πάνω (2=αρκετά). Τη μεγαλύτερη προτίμηση (Μ.Ο.=2,3) 
συγκεντρώνουν τα Απογευματινά Δίωρα Εργαστήρια κατά τάξη  και ακολουθεί πολύ κοντά η 
Ενδοσχολική Επιμόρφωση κατά σχολείο σε θέμα ή θέματα που θα προτείνει ο Σύλλογος 
Διδασκόντων (Μ.Ο.=2,3). Επισημαίνεται ότι απογευματινά εργαστήρια κατά τάξη είχαν ήδη 
υλοποιηθεί στη Νάξο για την Α΄ και Β΄ τάξη ξεχωριστά και για τις Γ-Δ΄ και Ε-Στ΄ τάξεις 
ξεχωριστά, ενώ κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης των επιμορφωτικών αναγκών υλοποιήθηκαν 
και στη Σαντορίνη αντίστοιχες συναντήσεις. Ενδεικτική είναι επίσης η πρόωρη έναρξη 
υποβολής αιτημάτων για ενδοσχολική επιμόρφωση προτού ακόμη αποσταλεί σχετική 
πρόσκληση από το Σχολικό Σύμβουλο προς τα σχολεία (βλέπε ενδοσχολική επιμόρφωση Δ. Σ. 
Βίβλου Νάξου).   
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1. Κατά νησί απογευματινή επιμόρφωση
(προαιρετική συμμετοχή).

2. Ολιγοήμερα θεματικά εργαστήρια (σε
ολιγομελείς ομάδες - απογεύματα ή/και

Σαββατοκύριακα)
3. Κατά Σχολείο ενδοσχολική επιμόρφωση
εκτός ωραρίου (με πρόταση του Συλλόγου

Διδασκόντων)
4. Κατά τάξη δίωρη απογευματινή

επιμόρφωση (απογευματινό εργαστήριο)
5. Εξ αποστάσεως επιμόρφωση με απευθείας

(σύγχρονη) οπτικοακουστική επικοινωνία
(τηλεδιασκέψεις με συζήτηση, αποστολή

 



Β. Σημειώστε πόσο σημαντικό είναι για εσάς να υλοποιηθεί επιμόρφωση για κάθε μια από τις 
παρακάτω θεματικές ενότητες.  
Οι δυνατές απαντήσεις ήταν: 0=καθόλου,  1=λίγο,  2=αρκετά, 3=πολύ,  4=πάρα πολύ. 
 
Η θεματική ενότητα, η οποία συγκέντρωσε το χαμηλότερο ενδιαφέρον για επιμόρφωση είναι η 
Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας (ΑΕΕ) με Μ.Ο.=1,9. Το υψηλότερο ενδιαφέρον 
συγκεντρώνουν τα θέματα διαχείρισης σχολικής τάξης, μαθησιακών δυσκολιών, 
συμπεριφορικών προβλημάτων, διαφοροποποίησης διδασκαλίας και ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών. Ειδικότερα την 1η θέση των προτιμήσεων καταλαμβάνει η 4η θεματική «Διαχείριση 
προβλημάτων σχολικής τάξης», που περιλαμβάνει τα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών, των 
προβλημάτων συμπεριφοράς και τα συναφή (Μ.Ο.=3,2). Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η συναφής 
5η θεματική «Πολυμορφία μαθητικού πληθυσμού – Διαφοροποίηση διδασκαλίας» (Μ.Ο.=3,1) και 
στην 3η θέση η 11η θεματική «Θέματα ειδικής αγωγής – ανίχνευση/διαχείριση ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών» (Μ.Ο.=3,0). Στην 4η θέση των προτιμήσεων βρίσκεται η «Αξιοποίηση 
των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία – Χρήση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών – 
Διδακτικά Σενάρια» (Μ.Ο.=2,9). 
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1. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα -Διδακτική μεθοδολογία κατά
γνωστικό αντικείμενο

2. Σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις 

3. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία – Χρήση
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών – Διδακτικά Σενάρια 

4. Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (μαθησιακές
δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά.) 

5. Πολυμορφία μαθητικού πληθυσμού – Διαφοροποίηση
διδασκαλίας

6. Αξιολόγηση μαθητών, φάκελος επιτευγμάτων (portfolio) 

7. Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

8. Σχέδια Εργασίας – Διαθεματικότητα - Ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία 

9. Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης (καθηκοντολόγιο -
διοίκηση σχολικής μονάδας) 

10. Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά θέματα

11. Θέματα ειδικής αγωγής – ανίχνευση / διαχείριση ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών 

12. Ανάπτυξη Σχολικού Δικτυακού τόπου (ιστοσελίδας - blog) –
Εκπαιδευτική αξιοποίηση του Διαδικτύου

13. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας, Σχολείου – Τοπικής
Κοινότητας

14. Δειγματικές διδασκαλίες – Μικροδιδασκαλίες σε συγκεκριμένα
διδακτικά αντικείμενα 

 
 

 
Γ. Πόσο σημαντική θα ήταν για εσάς η επιμόρφωση στη διδακτική των παρακάτω διδακτικών 
αντικειμένων - πεδίων. 
Οι δυνατές απαντήσεις ήταν: 0=καθόλου,  1=λίγο,  2=αρκετά, 3=πολύ,  4=πάρα πολύ. 
 
Στο ερώτημα για το πόσο σημαντική θα ήταν για τους εκπαιδευτικούς η επιμόρφωση στη 
διδακτική συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων – πεδίων η «Παραγωγή γραπτού λόγου» 
συγκεντρώνει τις υψηλότερες προτιμήσεις των εκπαιδευτικών με Μ.Ο.=3,0), με δεύτερη την 



«Ευέλικτη ζώνη - σχέδια εργασίας – διαθεματικότητα» (Μ.Ο.=2,9) και τρίτη την «Επίλυση - 
δημιουργία προβλήματος» (Μ.Ο.=2,6). Τα Θρησκευτικά, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η 
Μελέτη Περιβάλλοντος συγκεντρώνουν το χαμηλότερο ενδιαφέρον για επιμόρφωση με 
Μ.Ο.=1,5, 1,5, και 1,8. 
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1. Γλώσα (γενικά) 

2. Παραγωγή γραπτού λόγου

3. Ανάγνωση κειμένου

4. Γραμματική

5. Ορθογραφία

6. Χρήση λεξικού

7. Μαθηματικά (γενικά)

8. Επίλυση - δημιουργία προβλήματος

9. Γεωμετρία

10. Μελέτη Περιβάλλοντος

11. Ιστορία

12. Θρησκευτικά

13. Γεωγραφία

14. Φυσική

15. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

16. Μουσική

17. Εικαστικά

18. Θεατρική Αγωγή

19. Ευέλικτη ζώνη - σχέδια εργασίας -
διαθεματικότητα

 
 
 
 
 
 
 



2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
Με βάση τις επιμορφωτικές προτεραιότητες που τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς της 
περιφέρειας ευθύνης μας, τις επιμορφωτικές ανάγκες που ήδη έχουν αποτυπωθεί από το 
προηγούμενο σχολικό έτος και αυτές που καταγράφονται κατά τις παιδαγωγικές – 
καθοδηγητικές επισκέψεις μας στα σχολεία, συνεχίζεται η διαδικασία σχεδιασμού και 
υλοποίησης της επιμορφωτικής μας δράσης ως εξής: 
 
Α. Έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση στα πολυθέσια σχολεία της περιφέρειας ευθύνης (από 
4/θέσια και άνω) για (α) εκδήλωση ενδιαφέροντος για απογευματινή ενδοσχολική 
επιμόρφωση σε θέμα ή θέματα που θα προταθούν από το Σύλλογο Διδασκόντων του 
σχολείου και (β) ανάληψη δειγματικής διδασκαλίας από εκπαιδευτικό σε συγκεκριμένο 
διδακτικό αντικείμενο (στόχος η πραγματοποίηση μίας τουλάχιστον δειγματικής 
διδασκαλίας ανά τάξη). Επιδιώκεται επίσης η υλοποίηση δειγματικής διδασκαλίας σε 
ολιγοθέσιο σχολείο. Δειγματικές διδασκαλίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και από το 
Σχολικό Σύμβουλο.  
 
Β. Σχεδιάζονται επιμορφωτικές ημερίδες (εντός ωραρίου), απογευματινά σεμινάρια και 
επιμορφωτικές συναντήσεις (εντός ωραρίου) για το σύνολο ή ομάδες εκπαιδευτικών της 
Νάξου και Θήρας.  
 
Γ. Θα υλοποιηθούν δια ζώσης επιμορφωτικές - καθοδηγητικές συναντήσεις και εξ 
αποστάσεως μορφές επιμόρφωσης – καθοδήγησης για τους εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων 
σχολείων (Δονούσα, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Θηρασία, Ανάφη) στο πλαίσιο των 
παιδαγωγικών – καθοδηγητικών επισκέψεών μας. 
 
Δ. Θα συνεχιστεί η ανάρτηση στοχευμένου επιμορφωτικού - παιδαγωγικού υλικού στο 
δικτυακό μας τόπο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις επιμορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών της περιφέρειας ευθύνης μας. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί και 
επιμορφωτικό υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας ευθύνης μας. 
 
 
 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων 

 
 
 

Κων/νος Κλουβάτος 


