
Πρακτικά Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Καστοριά, 24-26 Απριλίου 2015 

Σχεδίαση επιμόρφωσης με βάση τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

 
Εφόπουλος Βασίλειος

1
, Παπαδάκης Σπυρίδων

2
, 

vefop@sch.gr, papadakis@sch.gr 
1 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 2 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία αποτυπώνονται οι επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών πληροφορικής των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας. Η καταγραφή των 

επιμορφωτικών αναγκών είναι μια διαδικασία που διευκολύνει τους σχολικούς συμβούλους στο επιμορφωτικό 

τους έργο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με ηλεκτρονικό - διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στο οποίο 
απάντησαν 200 εκπαιδευτικοί. Με βάση τα αποτελέσματα που καταγράφονται από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών θα γίνει η οργάνωση και σχεδίαση των επιμορφωτικών σεμιναρίων και των δράσεων που θα 
υλοποιήσουν οι σχολικοί σύμβουλοι στις περιοχές ευθύνης τους. 

Λέξεις Κλειδιά: Επιμόρφωση, ανίχνευση αναγκών, εκπαιδευτικός Πληροφορικής, σχολικός σύμβουλος 

Εισαγωγή 

Στην αρχή του σχολικού έτους, ο σχολικός σύμβουλος καλείται να σχεδιάσει – προγραμματίσει τις 

δράσεις του στην περιφέρεια ευθύνης του. Μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του συμβούλου, είναι 

η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρεται στο καθηκοντολόγιο (ΦΕΚ 1340/2002 - 

Φ.353.1/324/105657/Δ1), «ο σχολικός σύμβουλος ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του».  
Ο σχολικός σύμβουλος, επισκεπτόμενος τις σχολικές μονάδες και ερχόμενος σε δια ζώσης επαφή με 

τους εκπαιδευτικούς, διαπιστώνει καθημερινά, ότι υπάρχει μια διαρκής ανάγκη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών. Ειδικότερα στο χώρο της Πληροφορικής όπου οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ 

γρήγορους ρυθμούς, οι επιμορφωτικές ανάγκες στις νέες τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι εντονότερες. Παρότι αρκετοί εκπαιδευτικοί πληροφορικής έχουν 

επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί για τις γνώσεις τους στις ΤΠΕ στο Β’ Επίπεδο, παρατηρείται αφενός 

μεν μια συνεχής αύξηση των ωρών απασχόλησης για διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων με χρήση 

εφαρμογών πληροφορικής (Survey, Νέστωρ, MySchool κ.α.) αφετέρου δε η ανάγκη 

παρακολούθησης των εξελίξεων σε επιστημονικό επίπεδο, των εκπαιδευτικών εφαρμογών και των 

εργαλείων που αλλάζουν, βελτιώνονται, εκσυγχρονίζονται και ακολουθούν τις τεχνολογικές 

εξελίξεις στο υλικό (hardware). Οι ταχύτατες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα της 

Πληροφορικής, η παιδαγωγική γνώση και τα θέματα διδακτικής, οι αλλαγές στα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η παιδαγωγική αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, είναι ορισμένα από τα ζητήματα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι καθηγητές της Πληροφορικής (Μπέλλου κ.α., 2010). 
Με δεδομένο ότι οι σπουδές στα ΑΕΙ/ΤΕΙ δεν μπορούν να προσφέρουν εκπαίδευση και εξειδίκευση 

«μια για πάντα» (Φώκιαλη, 2003), η διαρκής επιμόρφωση του εκπαιδευτικού αποτελεί επιβεβλημένη 

πρακτική και αναπόσπαστο τμήμα μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Η πρακτική αυτή για να είναι 

επιτυχημένη θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη σε τακτά χρονικά διαστήματα, να είναι 

συστηματικά οργανωμένη και να στοχεύει στην υποστήριξη των αναγκών και στην επαγγελματική 

και ατομική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 
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Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να καταγράψει το προφίλ και να αναδείξει τις επιμορφωτικές ανάγκες 

και απαιτήσεις των καθηγητών Πληροφορικής για να σχεδιαστεί αποτελεσματικά η επιμόρφωσή τους 

κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους. 
Για να διαμορφώσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς, ο σχολικός σύμβουλος 

ξεκινά από την καταγραφή των δεδομένων και των συνθηκών μέσα στις οποίες καλείται να 

αναπτύξει τη δράση του (Καράκιζα, 2008). Σκοπός του είναι να καταγράψει ρητές και άρρητες 

επιμορφωτικές ανάγκες και να διερευνήσει το προφίλ των εκπαιδευτικών πληροφορικής και τις 

διαφοροποιήσεις ανά βαθμίδα, ανά φύλο, ηλικία, βασικό πτυχίο κ.α. (Παπαδάκης & 

Αθανασόπουλος, 2005) 

Στη δική μας περίπτωση, η καταγραφή του προφίλ και των επιμορφωτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών έγινε με τη χρήση ειδικού Διαδικτυακού ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε με τη 

χρήση των εγγράφων της Google (Φόρμες Google). Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής η συμπλήρωσή του (προαιρετική και ανώνυμη). Η συγκεκριμένη πρακτική 

διερεύνησης αναγκών βοηθά αποτελεσματικά στο σχεδιασμό της επιμόρφωσης αφού κάθε 

εκπαιδευτικός με το ερωτηματολόγιο έχει τη δυνατότητα μόνος τους και κυρίως ανώνυμα να 

συμπληρώσει τα στοιχεία και να επιλέξει τις ενότητες που επιθυμεί και έτσι να εκφράσει 

συγκεκριμένα τις προτιμήσεις του. Στη φάση της σχεδίασης, εκτιμήσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

ανταποκρινόταν θετικά και θα συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο, αντιλαμβανόμενοι ότι η διαδικασία 

αυτή βοηθά στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση της επιμόρφωσής τους και τους 

δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώσουν τον προγραμματισμό των 

επιμορφωτικών δράσεων του σχολικού συμβούλου με άμεσο αντίκτυπο την καλύτερη ικανοποίηση 

των αναγκών τους.  
Θα ήταν χρήσιμο, για την καλύτερη δυνατή αποτύπωση των επιμορφωτικών αναγκών, να 

χρησιμοποιηθεί, πέραν του ερωτηματολογίου, και άλλο ερευνητικό εργαλείο, όπως η συνέντευξη με 

τους εκπαιδευτικούς. Κάτι τέτοιο θα έδινε εγκυρότερα αποτελέσματα αλλά αφενός μεν θα απαιτούσε 

σημαντικά πρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωση της καταγραφής, αφετέρου δε η παρουσία του 

συμβούλου ίσως δημιουργούσε σχετική ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς και έτσι δεν θα υπήρχε η 

ελεύθερη έκφραση, χωρίς δισταγμούς, των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών. 
Για τον σωστότερο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου αναζητήθηκε σχετική βιβλιογραφία 

(Τσιπλητάρης, 2006, Cohen, 2008). Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που προτείνουν οι ερευνητές για την Επιστήμη της Πληροφορικής αφορά δύο 

κατευθύνσεις. Αναφέρεται αφενός μεν στην απόκτηση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και αφετέρου στην οικοδόμηση γνώσης και 

την εξοικείωση με παιδαγωγικά ζητήματα και θέματα διδακτικής (Ragonis et al., 2010; Tucker et al., 

2004). 
Το ερωτηματολόγιο ήταν σύντομο και περιεκτικό, απαιτούσε χρόνο περίπου 10 λεπτά για τη 

συμπλήρωσή του και περιέγραφε με σαφήνεια τα στοιχεία που θα έπρεπε να καταγράψουν οι 

εκπαιδευτικοί. Περιελάμβανε την προαιρετική καταγραφή των ατομικών στοιχείων του 

εκπαιδευτικού (Επώνυμο, Όνομα, email) και ζητούσε τη συμπλήρωση στοιχείων όπως το σχολείο 

που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, ο κλάδος που ανήκει (ΠΕ19, ΠΕ20 ή ΤΕ01.13), οι Σπουδές (ΑΕΙ/ΤΕΙ, 

Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό).  
Ακολουθούσε μια σειρά ερωτήσεων για την καταγραφή πληροφοριακών στοιχείων όπως: 

● η ηλικία (ηλικιακή ομάδα), 

● η διδακτική εμπειρία (σε έτη), 

● αν έχει διδάξει ο εκπαιδευτικός σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο, 

● αν έχει διδάξει σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Β’ Επίπεδο, ΚΣΕ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΣΔΕ κ.α. 

● αν έχει διοριστεί με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 

Πληροφορικής ή με Πτυχίο άλλης σχολής και σεμινάρια Πληροφορικής 

● αν έχει ασκήσει καθήκοντα διοίκησης (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.α.) 
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Για τα θέματα της επιμόρφωσης, το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ενδεικτικά τις παρακάτω 

διερευνητικές ερωτήσεις προς τους εκπαιδευτικούς: 
● Αν έχουν παρακολουθήσει προγράμματα/σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης (ΠΕΚ, 

Β’ Επίπεδο, Επιμορφώσεις του Σχ. Συμβούλου ή των ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

● Σε ποια πόλη προτιμούν να γίνονται οι επιμορφώσεις 

● Σε ποιες θεματικές ενότητες που αφορούν την Επιστήμη της Πληροφορικής, θεωρούν ότι 

θα πρέπει να επικεντρωθεί η επιμόρφωση (Νέα μαθήματα πληροφορικής ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, 

Πληροφορική στο Δημοτικό/Γυμνάσιο, Πανελλαδικά μαθήματα Πληροφορικής 

ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα, Web 2.0 Εργαλεία, 

Εκπαιδευτική Ρομποτική, Δημιουργία Ιστοσελίδων, E-learning – Συστήματα Διαχείρισης 

Μάθησης κ.α.) 

● Ποια παιδαγωγικά – διδακτικά θέματα θα πρέπει να περιλαμβάνει η επιμόρφωση 

(Διαχείριση Τάξης, Σχέδιο – Σενάριο Μαθήματος, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες κ.α.) 

● Ποια μορφή θα έχει η επιμόρφωση (Προσομοίωση διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία, 

Δειγματική διδασκαλία, Εισήγηση – Διάλεξη, Βιωματική – Εργαστηριακή επιμόρφωση 

κ.α) 

● Ποιοι εκπαιδευτές θα πρέπει να συμμετέχουν στην επιμόρφωση (Πανεπιστημιακός, Σχ. 

Σύμβουλος, Εκπαιδευτικός, Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου, Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ, 

Επιστήμονας με εξειδικευμένες γνώσεις) 

● Ποια είναι η καλύτερη περίοδος διεξαγωγής επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (Στην αρχή, 

κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του σχ. έτους) 

● Ποιες είναι οι καλύτερες ημέρες και ώρες διεξαγωγής των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 

(εργάσιμες ημέρες, Σάββατο ή Κυριακή, σε αργίες – διακοπές, εντός ή εκτός ωρών 

διδασκαλίας) 

● Σε ποιο χώρο επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί να γίνονται οι επιμορφώσεις 

● Συχνότητα και έκταση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (μία επιμορφωτική 

δραστηριότητα το χρόνο για 36 ώρες, 2-3 επιμορφωτικές δραστηριότητες, διάρκειας έως 12 

ώρες, αρκετές επιμορφωτικές δραστηριότητες, διάρκειας 2-6 ωρών - ίσως περιοδικά 

επαναλαμβανόμενες). 

Αποτελέσματα έρευνας 

Με τη μεθοδολογία που αναφέρθηκε, σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο καταγραφής του προφίλ και 

των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πληροφορικής και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://goo.gl/FRJjDJ  

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε την περίοδο τέλη Σεπτεμβρίου έως αρχές Οκτωβρίου 2014, από 200 

εκπαιδευτικούς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (60%) και 

Δυτικής Ελλάδας (40%). Από αυτούς το 59% ήταν άνδρες και το 41% ήταν γυναίκες. Επομένως το 

δείγμα της έρευνας υπερβαίνει το 40% του πληθυσμού των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στις 

περιοχές της έρευνας. 
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών υπηρετούν σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο (34% και 32% 

αντίστοιχα). Ακολουθούν αυτοί που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ (22%), σε Δημοτικό (3%) και σε 

διοικητική θέση (3%). 
Το 61% των εκπαιδευτικών ανήκουν στον κλάδο ΠΕ19 - Πληροφορικής ΑΕΙ, το 32% στον κλάδο 

ΠΕ20 - Πληροφορικής ΑΤΕΙ και το 1% στον κλάδο ΤΕ01.13 - Προγραμματιστές Η/Υ. Το υπόλοιπο 

7% είναι εκπαιδευτικοί που έχουν 2η Ειδικότητα Πληροφορικής (καταγράφηκαν οι κλάδοι ΠΕ03, 

ΠΕ04.01, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06 και ΠΕ17.04). 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής (49%), ενώ ακολουθούν οι 

πτυχιούχοι ΑΤΕΙ Πληροφορικής (31%) και οι πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών (15%). Σημαντικό 

είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχει κάνει Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πληροφορική 

http://goo.gl/FRJjDJ
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(25%) καθώς και αυτών που έχουν Μεταπτυχιακό σε άλλο επιστημονικό πεδίο (15%). Τέλος το 2% 

διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με την επιστήμη της Πληροφορικής. 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες ανήκουν οι εκπαιδευτικοί που 

απάντησαν στην έρευνα.  

 

 Σχήμα 1. Κατανομή εκπαιδευτικών με βάση την ηλικία 

Η πλειονότητα αυτών, το 62%, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 35-44 και ακολουθεί με 23% η ηλικιακή 

ομάδα 45-54. Το 11% των εκπαιδευτικών ανήκει στη νεότερη γενιά, με ηλικία κάτω των 34 ετών, και 

το 4% έχει ηλικία μεγαλύτερη των 54 ετών. 

Σχετικά με τα έτη διδακτικής εμπειρία σε δημόσια ή/και ιδιωτική Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, το 47% των εκπαιδευτικών διαθέτει 12 - 19 έτη διδακτικής εμπειρίας και το 37% 4 - 11 

έτη. Ακολουθούν, με ποσοστό 15%, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν διδακτική εμπειρία πάνω από 20 

έτη, ενώ καταγράφεται και ένα μικρό ποσοστό 2% νέων εκπαιδευτικών με διδακτική εμπειρία 1-3 

έτη. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πληροφορικής έχουν εργαστεί σε Γυμνάσιο (85%). Ακολουθούν 

αυτοί που έχουν διδάξει σε ΓΕΛ (75%) και σε ΕΠΑΛ (71%), ενώ σημαντικό ποσοστό έχει εργαστεί 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (40%).  

Πέραν της διδακτικής εμπειρίας σε πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 66% των 

εκπαιδευτικών έχουν διδάξει σε ΙΕΚ, το 40% σε ΚΕΚ και το 28% σε ΚΣΕ. Στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση έχει διδάξει το 5% σε ΑΕΙ και το 29% σε ΤΕΙ. Το 4% έχει διδάξει σε Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας ενώ στο Β’ Επίπεδο έχουν εργαστεί ως επιμορφωτές το 4% των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής. Ένα σημαντικό ποσοστό, 14%, δηλώνει ότι έχει διδακτική εμπειρία σε άλλη δομή - 

φορέα εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά το προσόν διορισμού, όπως απεικονίζεται και στο Σχήμα 2, καταγράφεται ποσοστό 

50% εκπαιδευτικών πληροφορικής που έχουν διοριστεί με Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ και 

ακολουθούν με ποσοστό 30% οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν με Πτυχίο Πληροφορικής ΑΤΕΙ. Με 

πτυχίο άλλης σχολής και σεμινάρια Πληροφορικής ή και προϋπηρεσία έχει διοριστεί το 13%, ενώ 

ένα μικρότερο ποσοστό, 3%, έχει διοριστεί με Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική και 

Πτυχίο άλλης σχολής. 

  

 Σχήμα 2. Κατανομή εκπαιδευτικών με βάση το προσόν διορισμού 
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Σχετικά με τα καθήκοντα που έχουν ασκήσει, οι εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα, η πλειονότητα 

(85%) δηλώνει ότι έχει αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Εργαστηρίου Πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ). 

Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης έχει ασκήσει το 38% ενώ το 17% έχει απασχοληθεί ως 

διοικητικός υπάλληλος με απόσπαση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή άλλο φορέα. Το 9% έχει εργαστεί 

ως Υπεύθυνος του τομέα Πληροφορικής σε ΣΕΚ, ενώ το 7% έχει ασκήσει καθήκοντα Υπευθύνου ή 

Τεχνικού στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Επίσης το 10% έχει αναλάβει καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής 

μονάδας ενώ το 6% έχει ασκήσει καθήκοντα διευθυντή. 

Ως προς το τα σεμινάρια επιμόρφωσης τα οποία έχουν παρακολουθήσεις αφορούν α) τις 

επιμορφώσεις που οργανώνει ο Σχολικός Σύμβουλος (86%), β) Επιμόρφωση σε ΠΕΚ (65%), γ) 

Επιμορφώσεις που οργανώνουν ΑΕΙ/ΤΕΙ (36%) και δ) το Β’ Επίπεδο Επιμόρφωσης το οποίο έχουν 

παρακαλουθήσει το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών πληροφορικής (33%). 

 

 Σχήμα 3. Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

Ως προς τα θέματα στα οποία επιθυμούν να επιμορφωθούν, διαπιστώνεται ότι περισσότεροι από τους 

μισούς επιθυμούν να επιμορφωθούν α) σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, δημιουργία 

ιστοσελίδων, β) σε εργαλεία Web 2 και συνεργατικά περιβάλλοντα και ακολουθούν γ) Βιωματικές 

Δράσεις και δ) Logo Like περιβάλλοντα αλλά και ε) τα νέα μαθήματα στο ΓΕΛ. Αντίθετα σε 

μικρότερα ποσοστά μόλις 25% & 14% αντίστοιχα ζητούν να επιμορφωθούν στα Πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα Πληροφορικής σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

 

 

Σχήμα 4. Θέματα που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να επιμορφωθούν  
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Ως προς τη μορφή των επιμορφωτικών δράσεων οι περισσότεροι επιθυμούν τα βιωματικά 

εργαστήρια, και ακολουθεί η προσομοίωση διδασκαλίας, και η δειγματική διδασκαλία σε 

πραγματική τάξη. Σημαντικό ποσοστό επιθυμεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μόνο το 23% 

επιμόρφωση με τη μορφή εισήγησης-διάλεξης. 
 

 

Σχήμα 5. Μορφές των επιμορφωτικών δράσεων 

Ως προς την περίοδο διεξαγωγής οι περισσότεροι από τους μισούς προτιμούν την αρχή του σχολικού 

έτους και ακολουθεί η προτίμηση για το τέλος του σχολικού έτους με ποσοστό 35%. 

 

 

Σχήμα 6. Περίοδος διεξαγωγής της επιμόρφωσης 

Ως προς τις ημέρες και ώρες δεν υπάρχει μία σαφής προτίμηση εκτός από ότι προτιμούν να είναι 

εκτός του Σ/Κ ή μόνο μερικώς το Σ/Κ. 

 

Σχήμα 7. Ημέρες και ώρες επιμόρφωσης  

Ως προς τα μοντέλα διεξαγωγής της επιμόρφωσης υπάρχει σαφής προτίμηση στο μοντέλο της μικτής 

μάθησης (blended learning) με 63%, ακολουθεί η εξ αποστάσεως ασύγχρονη και σύγχρονη 
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επιμόρφωση με 36% και μετά η δια ζώσης με 31%. Η διάρκεια των επιμορφωτικών δράσεων 

επιθυμούν να είναι βραχυχρόνια ή μέχρι διάρκειας 12 ωρών 
 

 

Σχήμα 8. Μοντέλα επιμορφώσεων 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων – Οργάνωση και σχεδίαση επιμόρφωσης 

Επόμενο βήμα, ήταν η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου. Έγινε αποτύπωση των 

αναγκών και των επιθυμιών των εκπαιδευτικών και προέκυψε ένα τελικό έγγραφο απαιτήσεων. 
Η καταγραφή των απαιτήσεων και των αναγκών των εκπαιδευτικών πληροφορικής θα βοηθήσει στην 

οργάνωση και τη σχεδίαση της διαδικασίας επιμόρφωσης. Αν, με βάση τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, κριθεί ότι προκύπτουν ανάγκες επιμόρφωσης που δεν είχαν προβλεφθεί, θα εκτιμηθεί 

η επανυποβολή αναθεωρημένου ερωτηματολογίου ανίχνευσης αναγκών που θα είναι διαμορφωμένο 

ώστε να αναλύονται περισσότερο οι ενότητες που επισημάνθηκαν-αναδείχθηκαν από τα 

αποτελέσματα του πρώτου ερωτηματολογίου. 

Με βάση το έγγραφο αναγκών αλλά και την επιμόρφωση που εφαρμόζεται στο Β’ επίπεδο, 

σχεδιάζεται ο ετήσιος προγραμματισμός της επιμόρφωσης. Είναι πολύ σημαντική παράμετρος για 

την επιτυχία της διαδικασίας, η συστηματική σχεδίαση του επιμορφωτικού προγράμματος. Η 

διαδικασία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικών, να γίνει με ομαδοσυνεργατικό πνεύμα 

και επιθυμητό θα είναι να γίνει με τη συνεργασία των σχολικών συμβούλων της περιοχής ευθύνης - 

περιφέρειας με ανάλογο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων. 
Με βάση τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναζητούνται επιμορφωτές από το επιστημονικό 

δυναμικό της ίδιας της σχολικής μονάδας, από συναδέλφους σχολικούς συμβούλους, από το 

δυναμικό των συναδέλφων καθηγητών πληροφορικής της περιοχής αλλά και από το Πανεπιστήμιο / 

ΤΕΙ της περιοχής, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, όπως αυτές καταγράφηκαν στο 

ερωτηματολόγιο. 

Μια αρχική πρότασή ήταν το πρόγραμμα επιμόρφωσης να περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση αλλά 

και πρακτική άσκηση, να διαρκέσει 40 – 60 ώρες και να είναι τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας. Σε 

αυτό το πλαίσιο ένα πρόγραμμα 48 ωρών με διδασκαλία ενός τριώρου κάθε εβδομάδα, θα διαρκούσε 

4 περίπου μήνες. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις απαιτήσεις - προτάσεις των εκπαιδευτικών, η 

πρόταση αυτή αναθεωρήθηκε με τον προγραμματισμό τριών (3) έως τεσσάρων (4) βραχυχρόνιων 

επιμορφώσων των 12 ωρών η κάθε μία και μικρότερο αριθμό μακροχρόνιων επιμορφώσεων.  

Αναζητείται ο πιο κατάλληλος χώρος για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιθυμίες 

των εκπαιδευτικών. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στους εμπλεκόμενους 

και να διαθέτει πόρους και τεχνολογικό εξοπλισμό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις-

προδιαγραφές που θα καθοριστούν από τους εισηγητές. 
Επιλέγεται κυρίως η χρήση μικτού μοντέλου επιμόρφωσης με παρακολούθηση από τους 

εκπαιδευτικούς διαδικτυακών μαθημάτων ασύγχρονης ή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και παράλληλα 



                                                   9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής 8 

με δια ζώσης συναντήσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία του εισηγητή και των 

εκπαιδευομένων στην τάξη. 
Στην πρώτη περίπτωση, στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, ο εισηγητής θα διαθέτει το εκπαιδευτικό 

υλικό σε ψηφιακή μορφή και η συνεργασία του με τους εκπαιδευόμενους θα γίνεται μέσω 

κατάλληλης διαδικτυακής πλατφόρμας (λ.χ. Moodle-LAMS), με τη χρήση ενός προγράμματος 

πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Εκτός από τη ασύγχρονη, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, στην οποία ο εισηγητής και οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετέχουν στη διαδικασία ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο (on-line), χωρίς να απαιτείται να 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η μορφή αυτή είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που οι εισηγητές που θα 

επιλεγούν, βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το χώρο εκπαίδευσης. O εκπαιδευόμενος, σε όλες 

τις περιπτώσεις, θα έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα από οποιοδήποτε χώρο διαθέτει σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Θα γίνει χρήση της πλατφόρμας Centra του ΕΑΠ και σε περιπτώσεις που αυτό δεν 

καταστεί εφικτό θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα meeting.sch.gr του Πανελληνίου Σχολικού 

Δικτύου. Επιπλέον πιλοτικά θα χρησιμοποιηθούν και νέα περιβάλλοντα όπως οι εικονικοί κόσμοι 

(π.χ. OpenSimulator). 
Για την τεχνολογική υποστήριξη της επιμόρφωσης ζητηείταιζητείται η συνεργασία των τοπικών 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ώστε να γίνεται η εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού στους υπολογιστές 

αλλά όπου απαιτείται και εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση υποδομών για τις απαραίτητες 

πλατφόρμες λογισμικού. 
Το υλικό της επιμόρφωσης που διατίθεται στους εκπαιδευόμενους προκύπτει είτε από τους εισηγητές 

και το προσωπικό τους αρχείο είτε από το υλικό που διατίθεται στους εκπαιδευτικούς που 

παρακολουθούν το Β’ επίπεδο επιμόρφωσης. 
Στο τέλος της διαδικασίας ζητείται από όλους τους συμμετέχοντες η αξιολόγηση της επιμόρφωσης 

σε όλα τα επίπεδα. Για το σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί ειδικά εργαλεία αξιολόγησης. Στόχος είναι 

να διαπιστωθεί εάν έχουν ικανοποιηθεί και μέχρι ποιο βαθμό οι επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών και να γίνουν προτάσεις για τον καλύτερο σχεδιασμό των επόμενων φάσεων 

(διαμορφωτική αξιολόγηση). 
Στην υλοποίηση του προγράμματος μπορεί να προκύψουν προβλήματα που θα πρέπει να είμαστε 

προετοιμασμένοι για την αντιμετώπισή τους, όσο αυτά είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Ενδεικτικά 

προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν: 
● Απροθυμία εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στην επιμόρφωση (είτε γιατί δεν επιθυμούν να 

επιμορφωθούν εκτός ωραρίου είτε γιατί κρίνουν ότι δεν χρειάζονται επιμόρφωση) 

● Απροθυμία σχολικών συμβούλων να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της επιμόρφωσης 

(μπορεί να θεωρήσουν ότι ξεφεύγει από το δικό τους στενό επιστημονικό επιμορφωτικό 

πλαίσιο) 

● Αδυναμία εύρεσης επιμορφωτών (μπορεί να μην έχουν διαθέσιμο χρόνο ή να μην 

επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς) 

● Ανάγκη λειτουργίας εργαστηρίου πληροφορικής της σχολικής μονάδας σε απογευματινές 

ώρες – αργίες (απαραίτητη η άδεια του διευθυντή για τη χρήση του εργαστηρίου) 

Η αντιμετώπιση αυτών ή και παρόμοιων προβλημάτων δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Θα 

χρειαστεί η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να 

βρεθεί ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο. 

Συμπεράσματα 

Στο σύγχρονο σχολείο, είναι αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ο σχολικός 

σύμβουλος, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιό του, είναι επιφορτισμένος σε μεγάλο βαθμό με το ρόλο 

του συντονιστή επιμορφωτικών δράσεων.  

Με τις απαντήσεις που καταγράφηκαν στο ερωτηματολόγιο επιμορφωτικών αναγκών, υπάρχει πλέον 

μία τεκμηριωμένη εικόνα και συγκριτική μελέτη για τα χαρακτηριστικά, την επιμόρφωση, την 
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εμπειρία, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των συναδέλφων εκπαιδευτικών ΠΕ19 & ΠΕ 

20, ΤΕ01.13 που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν στις περιοχές ευθύνης μας. 

Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν και να 

συνδιαμορφώσουν τον προγραμματισμό των δράσεων του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής 

προσδοκώντας την καλύτερη ικανοποίηση των δικών τους αναγκών.  

Η συνεχής αξιολόγηση και συμβολή των εκπαιδευτικών στη συνδιαμόρφωση των επιμορφωτικών 

δράσεων μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση σε αυτές.  
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