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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν ως έργο τους τη συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους, για την καλύτερη δυνατή παροχή 
εκπαίδευσης στα σχολεία. Βασικά εργαλεία για την πραγματοποίηση του έργου τους 
αποτελούν οι επιτόπιες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες και η οργάνωση 
επιμορφωτικών δράσεων κυρίως με τη μορφή σεμιναρίων με ποικίλα θέματα με 
βάση την ανίχνευση αναγκών των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα ανακοίνωση 
παρουσιάζουμε ένα πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη του 
επιμορφωτικού έργου των Σχολικών Συμβούλων, το οποίο συμβάλει στη 
διευκόλυνση και αποτελεσματικότητα του έργου τους. Η υποστήριξη αυτή 
παρέχεται με τη λειτουργία πρωτότυπης εφαρμογής βασισμένης στο για τη 
διαχείριση των επισκέψεων – συναντήσεων με εκπαιδευτικούς σε σχολεία και την 
οργάνωση – διαχείριση – υποστήριξη επιμορφωτικών σεμιναρίων. Μέσα από το 
λιτό περιβάλλον της προτεινόμενης εφαρμογής, ο Σχολικός Σύμβουλος έχει τη 
δυνατότητα να έχει τακτοποιημένα και με απλό τρόπο οργανωμένα τα αρχεία και τα 
δεδομένα των δράσεων του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη 
πρόσβασή τους όποτε το χρειάζεται μέσα από μία web-based εφαρμογή η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή ή κινητή συσκευή 
(computer, tablet ή Smartphone) με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για την έκδοση 
βεβαιώσεων συμμετοχής και την ανάκτηση των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την υποστήριξη του επιμορφωτικού του έργου. 
 
Εισαγωγή - Προβληματική 
Στην σχολική μονάδα για την εξέλιξη του εκπαιδευτικού απαραίτητη είναι η 
συμβολή και καθοδήγηση ενός συμβούλου. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, έργο των 
οποίων είναι η συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών της 
περιοχής τους, με απώτερο σκοπό την παράδοση της καλύτερης δυνατής ποιότητας 
γνώσης στους εκπαιδευόμενους. Βασικό εργαλείο για την πραγματοποίηση του 
έργου τους αποτελεί η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με ποικίλα θέματα 
που προκύπτουν από την σχολική καθημερινότητα. Τα θέματα των σεμιναρίων 
αυτά μπορεί να είναι είτε γενικής φύσης όπως ζητήματα που έχουν να κάνουν με 
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την παρουσίαση κάποιου νέου εκπαιδευτικού νόμου είτε με καθαρά επιστημονικά 
θέματα όπως η παρουσίαση μιας γλώσσας προγραμματισμού. 
Το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται εδώ και χρόνια στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, θεωρώντας την ως έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες 
βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τελικώς της μάθησης 
των μαθητών (Darling Hammond, L., Holtzman, D., Gatlin, S.J. & Heilig, J.V., 2005).  
Ένα από τα προβλήματα για την κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι η τεχνολογική 
υποστήριξη για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των σεμιναρίων. 
Σκοπός της εργασίας αυτή είναι η ανάλυση αναγκών, ο σχεδιασμός και η 
δημιουργία μίας εφαρμογής σε Web περιβάλλον με τη χρήση δωρεάν εργαλείων 
ανάπτυξης για την τεχνολογική υποστήριξη της διοργάνωσης επιμορφωτικών 
σεμιναρίων από Σχολικούς Συμβούλους 
Ειδικότερα τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν ήταν: 

1. Ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι σχολικοί 
σύμβουλοι όταν θέλουν να διοργανώσουν και διαχειριστούν ένα 
επιμορφωτικό σεμινάριο; 

2. Η συχνότητα παροχής επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι τέτοια που 
δικαιολογεί την τεχνική υποστήριξη της και ποιας μορφής; 

3. Ποια είναι τα ζητήματα ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν από την 
δημιουργία μίας εφαρμογής μιας και θα αποθηκεύονται σε αυτά προσωπικά 
δεδομένα; 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για 
την υποστήριξη του επιμορφωτικού έργου των Σχολικών Συμβούλων. Οι 
δυνατότητες αυτές παρέχονται κατά κύριο λόγο μέσα από την δημιουργία μιας web 
εφαρμογής, η οποία υποστηρίζει τεχνολογικά την δημιουργία και οργάνωση των 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρησιμοποιώντας έναν υφιστάμενο web server, με τη 
χρήση ιστοσελίδων που περιέχουν κώδικα JavaScript, Php πάνω σε βάση 
δεδομένων MySQL.  
 
Θεωρητικό Πλαίσιο 
Ο όρος επιμόρφωση χρησιμοποιείται στην βιβλιογραφία για να δηλώσει τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην συμπλήρωση του 
γνωστικού υπόβαθρου των εκπαιδευτικών, τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών 
τους δεξιοτήτων και τη βελτίωση και ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (Γκότοβος, 1992). Η αναγκαιότητα της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η συσχέτιση της επιμόρφωσης με την 
προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη έχει βαρύνουσα σημασία για 
ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα (Τρούλης, 1985). 
Ο εκπαιδευτικός είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος στην αρχή της επαγγελματικής 
του καριέρας εκπαιδεύτηκε σε κάποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Στη συνέχεια 
εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα, για παράδειγμα διορίστηκε σε κάποια 
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σχολική μονάδα, ενώ στην πορεία της επαγγελματικής του ζωής συνεχίζει να 
διευρύνει τις αρχικά αποκτηθείσες γνώσεις με κάποιας μορφής επιμόρφωση.  
Θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε για παράδειγμα έναν εκπαιδευτικό 
πληροφορικής, ο οποίος αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο έχοντας γνώση 
αποκλειστικά και μόνο από γλώσσες προγραμματισμού που στηρίζονται στο 
δομημένο μοντέλο. Μετά από πολλά χρόνια ο εκπαιδευτικός αυτός διορίζεται, όταν 
πλέον οι γλώσσες προγραμματισμού αυτές δεν χρησιμοποιούνται και έχουν 
αντικατασταθεί από άλλες, όπως π.χ. αντικειμενοστραφείς. Ο εκπαιδευτικός 
εμπλουτίζει εν συνεχεία τις γνώσεις του είτε με επιμόρφωση είτε βέβαια 
στηριζόμενος στην προσωπική του επαγγελματική ακεραιότητα όπου με προσωπική 
μελέτη διευρύνει τις γνώσεις του.  
Η πραγματικότητα όμως που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια αφορά στο ότι η 
απόκτηση γνώσης είναι μια διαδικασία η οποία εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ζωής 
ενός ανθρώπου και σε οποιονδήποτε χώρο και να βρίσκεται. Με αυτό τον τρόπο, ο 
εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει ένα νέο ρόλο στα σχολικά δεδομένα 
(Schoen, 1983). Ο ρόλος αυτός θέτει ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της 
κατάρτισης του εκπαιδευτικού, ο οποίος αντιμετωπίζεται πλέον ως επαγγελματίας 
«στοχαζόμενος» ενώ παράλληλα εισέρχεται στον χώρο των εκπαιδευτικών όπως 
όλοι οι επαγγελματίες οι οποίοι αποκτούν νέες γνώσεις στηριζόμενοι στις παλιές 
(Cochran-Smith, 2001) 
Η επιμόρφωση ή επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει μία 
σειρά από τυπικές διαδικασίες όπως σεμινάρια, ή άτυπες διαδικασίες όπως 
ανάγνωση περιοδικών. Έτσι, μετά το πέρας της Τυπικής Εκπαίδευσης που 
ακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή σύμφωνα με τους (Coombs & Ahmed, 
1974) «το ιεραρχημένο, οργανωμένο και χρονικά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα 
που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και καταλήγει στο πανεπιστήμιο», συνίσταται η 
συμμετοχή τους σε μόνιμους μηχανισμούς επιμόρφωσης οι οποίοι κάνουν πιο 
αποτελεσματική την διαδικασία της επιμόρφωσης και της σύνδεση της παλαιότερης 
γνώσης με την νέα (Lieberman, 1994). 
Οι επιμορφωτικές δράσεις στην τυπική εκπαίδευση παρουσιάζουν αδυναμίες οι 
οποίες είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς εξελισσόμενης διαδικασίας και η 
κατηγοριοποίηση τους είναι αποτέλεσμα μιας μικρής δημοσκόπησης που 
πραγματοποιήθηκε σε μία εκπαιδευτική μονάδα: 

 Υπάρχει έλλειψη συνέπειας και συνέχειας ανάμεσα στις διάφορες 
επιμορφωτικές δράσεις. 

 Δεν υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο επιμόρφωσης ευαισθητοποίησης και 
έγκαιρης ενημέρωσης, που πολλές φορές οδηγεί απλά στην 
αποσπασματική εφαρμογή διάφορων δράσεων οι οποίες δεν συμβάλουν 
ουσιαστικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
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Υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους φορείς που υλοποιούν τις 
επιμορφώσεις. 

 Υπάρχουν διάφορα προβλήματα οργάνωσης και χρόνου (μικρή διάρκεια) 
στις επιμορφωτικές δράσεις.  

 Πολλά από τα αντικείμενα για τα οποία γίνεται η επιμόρφωση 
προσεγγίζονται απλά και επιφανειακά και δε λαμβάνεται υπ' όψιν ότι 
απευθύνονται τα σεμινάρια αυτά σε ενήλικες. 

 Πολλά από τα σεμινάρια αυτά γίνονται κατά τη διάρκεια του ωρολογίου 
προγράμματος των εκπαιδευτικών γεγονός που προκαλεί διάφορα 
προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

 Έλλειψη συνέχειας, δηλαδή πολλές τέτοιες δράσεις πραγματοποιούνται 
μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχική επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών. 

 Τέλος, υπάρχει έλλειψη ειδικών παρεμβάσεων όπως πχ. στις ειδικότητες 
της Τεχνολογικής εκπαίδευσης. 

 
Ο Σχολικός Σύμβουλος και η Επιμόρφωση 
Ένας από τους καθοριστικότερους φορείς της επιμόρφωσης είναι ο Σχολικός 
σύμβουλος. Καθήκον του Σχολικού συμβούλου είναι να πραγματοποιεί δράσεις 
ενδοϋπηρεσιακής, υποχρεωτικής ή προαιρετικής επιμόρφωσης βραχείας διάρκειας. 
Σύμφωνα με το νόμο 1304/82, ο οποίος ρυθμίζει τον ρόλο του Σχολικού συμβούλου 
με τη σύγχρονη μορφή του, αυτός έχει τρεις σημαντικές αποστολές:  

• την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της 
ειδικότητάς του, 

• την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
• και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Συγκεκριμένα, στον παραπάνω νόμο και ιδιαίτερα στην παράγραφο δ του άρθρου 9 
αναφέρει ότι οι Σχολικοί σύμβουλοι: «…συγκαλούν τους εκπαιδευτικούς της 
περιοχής σε συσκέψεις και οργανώνουν ενημερωτικά σεμινάρια, εκτός του 
ωραρίου διδασκαλίας τους, για να εκτιμήσουν την πορεία του προγραμματισμένου 
διδακτικού έργου, να μεθοδεύσουν τις αναγκαίες προσαρμογές, να συντονίσουν 
την ύλη και να εφαρμόσουν νέες μεθόδους. Στις παραπάνω συναντήσεις 
ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και 
διδακτικά θέματα. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και με τη συμμετοχή ειδικών 
επιστημόνων και παιδαγωγών.» 
Επομένως ο Σχολικός Σύμβουλος καλείται να: 

 να αφουγκράζεται τις εξελίξεις γύρω από την ειδικότητά του,  
 να εκτιμά την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών,  
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 να μελετά τα προγράμματα σπουδών και να αποκρίνεται στα τοπικά 
αιτήματα της κάθε γεωγραφικής περιοχής στην οποία έχει αναλάβει το 
ρόλο του συμβούλου για παροχή βοήθειας σε θέματα διδασκαλίας. 

 
Οργάνωση και διεξαγωγή Σεμιναρίων 
Ο όρος «Σεμινάριο» αναφέρεται στην συγκέντρωση ατόμων με ένα κοινό σκοπό ή 
κοινό επίπεδο γνώσεων, ώστε να βρεθούν όλοι μαζί και να επιμορφωθούν σε ένα ή 
περισσότερα θέματα (Κλαίρης Χ., 2007). Στην περίπτωση των σεμιναρίων 
επιμόρφωσης στην τυπική εκπαίδευση, αναφερόμαστε τις περισσότερες φορές σε 
«βραχείας» διάρκειας, «ενδοϋπηρεσιακά» σεμινάρια που καλούνται οι 
εκπαιδευτικοί της τυπικής εκπαίδευσης να παρακολουθήσουν είτε υποχρεωτικά 
είτε προαιρετικά. Ο συγκεκριμένος τύπος σεμιναρίων έρχεται συνήθως να καλύψει 
την ταχεία ανάπτυξη των επιστημών που αντιπροσωπεύουν οι εκπαιδευτικοί και 
μερικές φορές την ανεπαρκή εκπαίδευση σε θέματα διδακτικής των μαθημάτων 
τους (Γρηγοριάδου Μ., 2004). 
Η συγκέντρωση αυτή ή ομαδική συμβουλευτική συνάντηση/τηλεσυνάντηση 
(ΟΣΣ/ΟΣΤ) μπορεί να γίνει:  

• «δια ζώσης», δηλαδή να βρεθούν όλοι σε ένα φυσικό χώρο (Εικόνα 1), 
• «on line», χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα τα οποία ασύγχρονα ή σύγχρονα 

μέσω τηλεδιάσκεψης είτε άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, 
• συνδυασμός (Blended) των δύο παραπάνω (Εικόνα 2). 

Με τον όρο «δια ζώσης» εννοούμε ότι υπάρχει φυσική παρουσία του εισηγητή και 
των εκπαιδευτικών σε ένα φυσικό χώρο κάποια συγκεκριμένη ώρα και ημερομηνία. 
Αναφερόμαστε βεβαίως στον κλασικό τύπο σεμιναρίου όπως τον έχουμε γνωρίσει 
τα τελευταία χρόνια.  

 
Εικόνα 1: Περίπτωση δια ζώσης σεμιναρίου 
Ο τύπος των εξ αποστάσως με τη βοήθεια του Διαδικτύου σεμιναρίου κερδίζει τα 
τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στον τομέα της επιμόρφωσης. Με τη 
βοήθεια του διαδικτύου και του ειδικού λογισμικού υποστήριξης on line 
επιμόρφωσης, όπως για παράδειγμα το Moodle-LAMS, ο σχολικός σύμβουλος 
μπορεί να επιμορφώσει εκπαιδευτικούς χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για μετακίνηση 



3ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων – Γ΄ Τόμος 

595 
 

και συνεύρεσή τους σε κοινό τόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις περιοχές που 
είναι προβληματικές από άποψη μετακίνησης όπως τα νησιά του Αιγαίου.  
Μια ειδική κατηγορία αποτελούν τα webinars τα οποία βασίζονται στον παγκόσμιο 
ιστό (π.χ. Webinars για ΠΕ19-20 και όχι μόνο! 
(http://blogs.sch.gr/webinarspe1920/). 
Τέλος, ο μεικτός τύπος σεμιναρίου αναφέρεται στην περίπτωση όπου συνήθως ή 
στην αρχή ή στο τέλος του σεμιναρίου υπάρχει φυσική παρουσία και στη συνέχεια 
το σεμινάριο συνεχίζεται με διάφορες εξ αποστάσεως μεθόδους. 

 
Εικόνα 2: Περίπτωση μεικτού σεμιναρίου 
Τα πλεονεκτήματα της διά ζώσης επιμόρφωσης έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη 
επαφή ανάμεσα στους επιμορφωμένους που επιφέρει αμεσότερη ανταλλαγή 
απόψεων πάνω στα θέματα που επιμορφώνονται. Από την άλλη τα εξ αποστάσεως 
επιμορφωτικά σεμινάρια μειώνουν τα προβλήματα που έχουν σχέση με την 
απόσταση όποως έξοδα και χρόνος μετακίνησης.  
Συστήματα Υποστήριξης Διεξαγωγής Επιμορφωτικών Σεμιναρίων  
Όταν ένας Σχολικός Σύμβουλος αποφασίσει να διοργανώσει ένα επιμορφωτικό 
σεμινάριο, είναι ποικίλα τα θέματα που πρέπει από την μία πλευρά να εξετάσει και 
από την άλλη να αντιμετωπίσει. Ο σχολικός σύμβουλος έχει στην διάθεση του ένα 
ανθρώπινο δυναμικό από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν στο 
έργο της επιμόρφωσης μέσα από την εθελοντική συμμετοχή τους σε αυτή. Όμως 
συχνότερα, λαμβάνει ο ίδιος τη θέση του εισηγητή -επιμορφωτή, ιδιαίτερα στα 
σεμινάρια αυτά όπου καλούνται να παρουσιάσουν τις νεότερες εξελίξεις πχ. στα 
προγράμματα σπουδών ή ακόμα και σχετικά με καινούρια μαθήματα που 
εισάγονται σε κάποια τάξη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και πολλές ιδιωτικές 
εταιρίες ορμώμενες από την ανάγκη πχ. να διαφημίσουν τα προϊόντα τους μπορούν 
να βοηθήσουν τοποθετώντας ειδικούς στην θέση του εισηγητή σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια.  
Δεδομένου ότι η όλη οργάνωση και εισήγηση του σεμιναρίου γίνεται μεταξύ και 
πολλών άλλων υποχρεώσεων του Σχολικού Συμβούλου, καθίσταται απόλυτα 
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συμμετεχόντων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν καθώς και λοιπές 
τεχνικές λεπτομέρειες.  
Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε όλα εκείνα τα έγγραφα τα οποία διακινούνται 
ανάμεσα στους υποψήφιους για επιμόρφωση εκπαιδευτικούς και τον οργανωτή 
του σεμιναρίου. Πρόκειται για διάφορα έγγραφα όπως αιτήσεις, απουσιολόγια, 
βεβαιώσεις συμμετοχής και άλλα παρόμοια. Συγκεκριμένα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
έχουν σαν βάση μια λίστα που είναι κατά κανόνα αποθηκευμένη στο Excel με το 
σύνολο των στοιχείων των εκπαιδευτικών.  
Στη συνέχεα, ετοιμάζουν ένα ομαδικό ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο αποστέλλεται 
σε όλους τους εκπαιδευτικούς της λίστας τους με επισυναπτόμενο ένα έντυπο 
συμμετοχής, το οποίο συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή 
στο επιμορφωτικό σεμινάριο. Σε περίπτωση υπερκάλυψης των παρεχόμενων 
θέσεων από τις αιτήσεις, υπάρχουν Σχολικοί Σύμβουλοι όπου για να είναι δίκαιοι, 
διεξάγουν μια μικρή κλήρωση ανάμεσα στους αιτούντες και ενημερώνουν μέσω 
email τους επιλαχόντες. Λίγο πριν την έναρξη του σεμιναρίου και για την κράτηση 
καλύτερων πρακτικών, οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνηθίζουν να εκτυπώνουν και να 
μοιράζουν στους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς ένα έντυπο απουσιολογίου, το 
οποίο τους χρησιμεύει στο να συλλέξουν πληροφορίες και στοιχεία που τους 
έλειπαν μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κατά το τέλος του σεμιναρίου, 
μοιράζεται στους εκπαιδευτικούς που παρακολουθήσαν το επιμορφωτικό 
σεμινάριο Βεβαίωση παρακολούθησης και συμμετοχής (Εικόνα 3), η οποία έχει ήδη 
ετοιμαστεί από τον Σχολικό Σύμβουλο, ενώ οι συμμετέχοντες αιτούνται να 
συμπληρώσουν και ένα έντυπο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου, ώστε να 
διακρίνει έπειτα ο Σχολικός Σύμβουλος τόσο τις αδυναμίες όσο και τα θετικά 
στοιχεία του σεμιναρίου. 

 
Εικόνα 1: Πιστοποιητικό συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο  
 
 Όλα αυτά τα έγγραφα αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα σε διάφορες μορφές στον 
υπολογιστή του σχολικού συμβούλου ή σε κάποια cloud υπηρεσία όπως στο Google 
Drive. 
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 Εισαγωγή δυνατότητας για εκτύπωση πιστοποιητικών ή απουσιολογίων 
αυτόματα με το πάτημα ενός εικονιδίου. Συγκεκριμένα, κατά την εκτύπωση 
των απουσιολογίων, να δίνεται αυτόματα η εντολή και για εκτύπωση των 
πιστοποιητικών, χωρίς να είναι απαραίτητη η περαιτέρω παρέμβαση του 
χρήστη. 

 Στα στοιχεία που αφορούν στους εκπαιδευτικούς, να μπορούν να 
προστίθεται πιθανές εξειδικευμένες γνώσεις κάποιων ατόμων σε 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ζητήματα. 

 Φιλικότερο και πιο ξεκάθαρο περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη. 
 Ύπαρξη ειδικών αυτοματισμών, όπως αυτόματη εισαγωγή των δεδομένων 

των εκπαιδευτικών από ένα αρχείο του Excel, στην εφαρμογή. 
 Αποθήκευση περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον χώρο όπου 

πραγματοποιήθηκε το εκάστοτε σεμινάριο, πχ υπεύθυνοι εργαστηρίου, 
τομεάρχες. 

 Δεδομένα τα οποία παραμένουν ίδια για συνεχόμενη χρονιά, να 
αντιγράφονται με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο. 

 
Κατά τη διαδικασία της δοκιμής της νέας εφαρμογής από τους Σχολικούς 
Συμβούλους, παρατηρήσαμε ότι πράγματι, ακόμα και σε πρώτη επαφή μαζί της, δεν 
δυσκολεύθηκαν να κατανοήσουν τις επιλογές του κεντρικού μενού της εφαρμογής. 
Μοναχά σε μια κατηγορία χρειάστηκε περαιτέρω επεξήγηση, διότι δεν υπήρξε 
σαφής κατανόηση αρχικά για το περιεχόμενο της επιλογής αυτής από το μενού. Ένα 
τέτοιο θέμα έληξε όμως σε ταχύ χρόνο, αφού ο ερευνητής το επεξήγησε με τον 
κατάλληλο τρόπο. 
Παράλληλα, λόγω της φύσης της νέας εφαρμογής, δεν υπάρχει φόβος να χαθούν τα 
περασμένα αρχεία, εφόσον αυτά δεν αποθηκεύονται σε έναν συγκεκριμένο σκληρό 
δίσκο, εκτός κι αν το επιθυμεί ο χρήστης κάτι τέτοιο, διότι βρίσκονται 
«ανεβασμένα» στον server. Επίσης, μέσα από διάφορες δοκιμές που έγιναν στην 
εφαρμογή, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πλέον δεν κρίνεται απαραίτητη η 
γραμματειακή υποστήριξη, όπως κρινόταν στο παρελθόν.  
Κάτι τέτοιο συμβαίνει διότι η τυποποίηση πολλών απαιτούμενων δράσεων, η 
δυνατότητα εύκολης παρακολούθησης της εξέλιξης των εκπαιδευτικών μέσα στον 
χρόνο αλλά και η ολοκληρωμένη εικόνα που υπάρχει για τις υπηρεσιακές 
μεταβολές των εκπαιδευτικών, δίνουν τη δυνατότητα στο Σχολικό Σύμβουλο να έχει 
τον τρόπο να τα έχει υπό έλεγχο χωρίς να χάνει ακανόνιστο χρόνο στις διάφορες 
διαδικασίες. 
 
Συζήτηση - Συμπεράσματα  
Εξετάζοντας αρχικά τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι 
Σχολικοί Σύμβουλοι στο επιμορφωτικό τους έργο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν τόσο 
αρκετές ελλείψεις όσο και ποικίλες δυσλειτουργίες οι οποίες τελικά παρεμβαίνουν 
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αρνητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βάσει των βιβλιογραφικών στοιχείων που 
συλλέξαμε αλλά και τις απαντήσεις των ερωτηθέντων Σχολικών Συμβούλων, ήρθαμε 
στο συμπέρασμα ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μιας εξ’ ολοκλήρου 
νέας εφαρμογής. 
Καθώς μία από τις βασικές ενέργειες των Σχολικών Συμβούλων είναι η διοργάνωση 
επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους εκπαιδευτικούς, είναι σημαντικό να υπάρχει 
η δυνατότητα χρήσης ενός Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης των 
επιμορφωτικών τους δράσεων. Αυτό δικαιολογείται και από τον αριθμό των 
επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνει ένας Σχολικός Σύμβουλος μέσα στη 
διάρκεια του έτους. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή έχει θετική απήχηση 
στους Σχολικούς Συμβούλους οι οποία επισήμαναν ότι συμβάλει σε εξοικονόμηση 
χρόνου και χρήματος και την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση μεγάλου όγκου 
πληροφοριών.  
Από τη πρώτη αξιολόγηση και χρήση της συμπεραίνουμε ότι μέσα από το λιτό 
περιβάλλον της νέας εφαρμογής, ο Σχολικός Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να έχει 
τακτοποιημένα και με απλό τρόπο οργανωμένα τα αρχεία του, κάτι που 
συνεπάγεται την εύκολη και γρήγορη πρόσβασή του σε αυτά όταν το χρειάζεται. 
Αυτού του είδους η πρόσβαση καθίσταται δυνατή και από το γεγονός ότι είναι μία 
web εφαρμογή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή ή 
ταμπλέτα τα οποία να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
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