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Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να αποτιμήσει την επιμορφωτική προσπάθεια που έγινε στο πλαίσιο του 
Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20, στη 
Δωδεκάνησο. Οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν τη συμμετοχή τους με βάση προτεινόμενο πρόγραμμα 
βασισμένο σε άξονες, που είχαν κατεύθυνση ενίσχυσης της επιστημονικής γνώσης σε σχέση με το 
γνωστικό αντικείμενο, το διδακτικό αντικείμενο, τη διδακτική της πληροφορικής και την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην ευρύτερη εκπαιδευτική πράξη. Όλοι οι επιμορφούμενοι, μετά το τέλος του 
προγράμματος, απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε από τους εισηγητές της 
παρούσας εργασίας με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στόχος του ήταν να μελετηθεί και να αξιολογηθεί το 
περιεχόμενο του προγράμματος, η εφαρμογή του, οι συνθήκες διεξαγωγής του αλλά και οι 
επιμορφωτές που συμμετείχαν σε αυτό. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία στους ερωτώντες να διατυπώσουν 
προτάσεις για παρόμοια μελλοντικά εγχειρήματα. 

Στην παρούσα εργασία καταγράφονται και σχολιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων.

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, επικαιροποίηση γνώσεων, διδακτική της πληροφορικής, εκπαιδευτικό 
λογισμικό, αξιολόγηση.

1. Εισαγωγή
Η εμπειρία της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει από καιρό καταλήξει πως το κλειδί κάθε 
επιτυχημένης αλλαγής και καινοτομίας στο σχολείο είναι ο εκπαιδευτικός. Η έρευνα (Fullan, 
1991; Hargreaves, 1994; Harris κ.α. 2001) στον τομέα αυτό έχει καταδείξει πως η διαδικασία 
της επιτυχημένης εκπαιδευτικής αλλαγής στηρίζεται στην επαγγελματική και επιστημονική 
εξέλιξη του εκπαιδευτικού που καλείται να την υλοποιήσει. 

Η προσπάθεια του εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας μέσω της 
σύνδεσής της με την ψηφιακή εποχή συνδυάστηκε με τέσσερα, μέχρι σήμερα, πανελλαδικής 
εμβέλειας έργα, που ως γενικό σκοπό είχαν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση 
και την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
στην εκπαίδευση. Αυτά ήταν το Πρόγραμμα «Οδύσσεια: Ελληνικά σχολεία στην κοινωνία 
της Πληροφορίας» (Kynigos, 2001), το Πρόγραμμα «Προετοιμάζοντας τους Εκπαιδευτικούς 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας», από το ΥΠΕΠΘ, το ΠΙ και το ΙΤΥ, που υλοποιήθηκε 
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στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) (ΥΠΕΠΘ, 2000; Ντρενογιάννη, 2002), το 
Πρόγραμμα «Ενδοσχολική Επιμόρφωση» (Δαπόντες, Κοντακίδης, 2001; Κοντακίδης, 
Κασκαντάμη, 2004) και τέλος το Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική 
διδακτική διαδικασία - Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2007-2008). 
Όλα τα προηγούμενα αφορούν ειδικότητες εκπαιδευτικών εκτός από αυτήν της 
Πληροφορικής. Μέσα στο 2008 στο πλαίσιο του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ 
ΚτΠ, υλοποιήθηκε το μοναδικό ως τώρα επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορούσε τους 
εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής.

2. Η επιμόρφωση των καθηγητών πληροφορικής ως διαρκές 
ζητούμενο
Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής (www.pi-
schools.gr), και με βάση την συγκεντρωμένη καταγεγραμμένη επιμορφωτική εμπειρία στον 
ελλαδικό χώρο (ενδ. Κορδάκη, 2004; Κυνηγός, 2002; Δαγδιλέλης, 2002) ο σύγχρονος 
εκπαιδευτικός, πολύ περισσότερο αυτός που επιστημονικά κινείται σε ένα ταχύτατα 
εξελισσόμενο πεδίο, θα πρέπει να είναι:

1. Επιστημονικά επαρκής, σε διαρκή επιστημονική «εγρήγορση» και «ανησυχία», σε 
αντιστοιχία με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, να επηρεάζεται και να αναφέρεται σε 
αυτές, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις συγκεκριμένες επιστημονικές του ανάγκες και να 
αισθάνεται ότι κινείται σε ένα ανοικτό, αλληλεπιδραστικό ως προς την κοινωνία περιβάλλον 
(Καράκιζα, 2008).

2. Διδακτικά εξοπλισμένος, να κατέχει δηλαδή όλες εκείνες τις γνώσεις αλλά και τις 
δεξιότητες, που θα του δώσουν τη δυνατότητα να παίξει το ρόλο του όχι τόσο ή κυρίως ως 
μεταδότης γνώσεων αλλά ως οργανωτής και καθοδηγητής μιας ενεργού μαθησιακής 
διαδικασίας, στην οποία οι μαθητές θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και ουσιαστική εμπλοκή, 
μέσω της οποίας θα οικοδομούν προσωπικά γνωστικά νοήματα. Είναι γεγονός (Kennewell et 
al, 2000) ότι η ικανότητα χειρισμού και γνώσης της λειτουργίας και των αρχών των 
υπολογιστικών συστημάτων δεν ταυτίζεται , ούτε είναι ισότιμη με τη διδακτική ικανότητα για 
τα παραπάνω. 

3. Παιδαγωγικά εξοπλισμένος με τη σύγχρονη γνώση για το πώς ο σύγχρονος δάσκαλος 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα της σχολικής τάξης (επικοινωνιακά, κοινωνικά, συναισθηματικά), 
(Καράκιζα, 2007) πως διαχειρίζεται την εξουσία που διαθέτει, τις συγκρούσεις, την 
παραβατικότητα κλπ.

Για να είναι λοιπόν σε θέση οι καθηγητές της Πληροφορικής να ανταποκριθούν στο 
πολλαπλό τους ρόλο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες 
όμως δεν έχουν αποκτήσει στη διάρκεια της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης. Έτσι θα 
πρέπει να ξανά και ξανά να γίνονται «μαθητές», ενήλικες, με κίνητρα όπως η καθαρή ανάγκη 
για μάθηση, η αναγνώριση στον επαγγελματικό χώρο, η ανάγκη να ξαναζήσουν σαν μαθητές, 
η απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού κλπ (Rogers, 2002). Πίσω από τα κίνητρα υπάρχουν 
πάντα ανάγκες, όχι σε όλες τις περιπτώσεις σαφείς, ούτε πάντοτε κοινές για όλους, που όσο 
είναι μεγαλύτερες, τόσο ισχυρότερα είναι και τα κίνητρα (Jarvis, 2003)

Ωστόσο οι ενήλικες διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Rogers, 2002; Knowles, 1990), 
όπως: διαθέτουν ήδη εμπειρίες, αξίες, γνώσεις μέσα από τις οποίες «βλέπουν» τα πράγματα, 
έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες με βάση τις ανάγκες τους και υψηλές απαιτήσεις για την 
ικανοποίησή τους, έχουν διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης, δηλαδή τρόπους να μαθαίνουν. 
Πολύ περισσότερο, οι καθηγητές της Πληροφορικής έρχονται από ένα χώρο στον οποίο 
βρίσκονται σε μια διαρκή δυναμική διεργασία μάθησης, πολλοί από αυτούς αισθάνονται ίσως 
μεγαλύτερη επάρκεια ως προς τη σύγχρονη γνώση σε σχέση με εκπαιδευτικούς άλλων 
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ειδικοτήτων και οι περισσότεροι, ακόμα και με μικρή διδακτική εμπειρία έχουν ήδη 
διαμορφωμένη την δική τους προσωπική διδακτική θεωρία (Καράκιζα, 2007), η οποία όμως 
σύμφωνα με έρευνες (Γρηγοριάδου κ.α., 2004; Vosniadou, Kollias, 2001) έχει αποδειχθεί ότι 
διακρίνεται κυρίως από μια τεχνοκεντρική διδακτική προσέγγιση του αντικειμένου, χωρίς 
πολλές φορές παιδαγωγική επένδυση.

Τα κίνητρα καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμορφωνόμενων ενηλίκων θα 
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων.

3. Η μεθοδολογία
Από τα παραπάνω προέκυψε το ερευνητικό ερώτημα: Πώς αξιολόγησαν οι εκπαιδευτικοί και 
ποιος ήταν ο βαθμός ικανοποίησής τους από το πρόγραμμα της επιμόρφωσης που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ 
ΚτΠ; Για την απάντηση του ερωτήματος χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις 
κυρίως κλειστού τύπου, όπου καταγράφηκαν ανώνυμα οι απόψεις των εκπαιδευτικών που 
παρακολούθησαν το πρόγραμμα ως επιμορφούμενοι. 

Στο πρώτο μέρος ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν με χρήση κλίμακας 
Likert, το βαθμό κάλυψης των προσδοκιών τους από το πρόγραμμα, και συγκεκριμένα από τα 
παρακάτω:

 Γενική εικόνα για το πρόγραμμα

 Διαδικασίες εγγραφής στο πρόγραμμα

 Χρονική περίοδος πραγματοποίησης (Τέλος/αρχή μαθημάτων)

 Χρονική διάρκεια συνολικά (3 μήνες/2μήνες)

 Χρονική διάρκεια κάθε συνάντησης (3 ώρες)

 Πληροφοριακό σύστημα (Ευκολία πρόσβασης, Ευκολία χρήσης, Ταχύτητα 
λειτουργίας, Αδιάλειπτη λειτουργία, Οργάνωση περιεχομένου, Περιεχόμενο)

Στο δεύτερο μέρος ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν με χρήση κλίμακας 
Likert, την Α φάση (επικαιροποίηση γνώσεων) γενικά αλλά και ως προς επί μέρους άξονες:

 Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών Α φάσης 

 Χρονική διάρκεια Α φάσης (39 ώρες)

 Γενική εικόνα επιμορφωτών Α φάσης

Ζητήθηκε επίσης να αξιολογηθεί κάθε ενότητα της Α φάσης ως προς το βαθμό 
ενδιαφέροντος, ως προς τη χρονική διάρκεια και ως προς το περιεχόμενο.

Η ίδια δομή με αυτήν του δεύτερου μέρους, ακολουθήθηκε και στο τρίτο και τέταρτο μέρος, 
τα οποία αφορούσαν την αξιολόγηση της φάσης της Διδακτικής της Πληροφορικής (21 ώρες) 
και τη φάση του Εκπαιδευτικού λογισμικού (12 ώρες) αντίστοιχα.

Αξιολογήθηκαν επίσης οι υποδομές των ΚΣΕ καθώς και όλοι οι επιμορφωτές προσωπικά.

Στο τέλος του ερωτηματολογίου τέθηκαν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με τις οποίες 
ζητήθηκε από τους επιμορφούμενους να διατυπώσουν γενικές παρατηρήσεις και σχόλια για 
το πρόγραμμα καθώς και να καταθέσουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους για τα μελλοντικά 
προγράμματα επιμόρφωσης, με βάση την αξιολογούμενη εμπειρία τους.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ανώνυμα το 
ερωτηματολόγιο. Ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (έγινε 
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προηγουμένως αναγωγή της κλίμακας σε εκατονταβάθμια) που προέκυψαν από τις ερωτήσεις 
κλειστού τύπου και κατόπιν έγινε ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των ανοικτού 
τύπου ερωτήσεων. Ωστόσο το μέγεθος του δείγματος της έρευνας (54 εκπαιδευτικοί) δεν 
επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Θα καταγράψουμε περισσότερο ποιοτικού 
χαρακτήρα συμπεράσματα, τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν προερευνητικό δεδομένο 
για μια ευρύτερης έκτασης έρευνα σε σχέση με τα επιμορφωτικά εγχειρήματα, καθώς και να 
αναδείξουν τη χρησιμότητα της αυτοαξιολόγησης ή της εσωτερικής αξιολόγησης ως 
εργαλείου που προωθεί την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών και τη βελτιστοποίηση της 
σχεδίασης τέτοιων προγραμμάτων.

4. Αποτελέσματα και σχολιασμός 

Α. Ως προς τη γενική εικόνα που διαμόρφωσαν οι επιμορφούμενοι για το πρόγραμμα 
παρατηρείται μια διαφορά της τάξης των 10 μονάδων ανάμεσα στο βαθμό ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα κατά την πρώτη χρονική περίοδο υλοποίησής του (70 
/100)1 και κατά τη δεύτερη περίοδο (80/100), οι οποίες απείχαν χρονικά 3 περίπου μήνες. 
Αυτό ήταν μάλλον αναμενόμενο, αφού κατά τη δεύτερη περίοδο έχει συνολικά συγκεντρωθεί 
μεγαλύτερη εμπειρία σε οργανωτικό αλλά και διδακτικό επίπεδο, πράγμα που επιτρέπει τη 
διόρθωση αρχικών αδυναμιών, την αποτροπή απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων καθώς 
και την καλύτερη απόδοση των επιμορφωτών.

Β. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να παρακολουθούν επιμορφωτικά 
προγράμματα στην αρχή του σχολικού έτους (82,5) οπότε πραγματοποιήθηκε η Β περίοδος, 
απ’ ότι στο τέλος του (προηγούμενου) σχολικού έτους (56) οπότε πραγματοποιήθηκε η Α 
περίοδος, συμπέρασμα που σχετίζεται ίσως και με την ανάγκη του εκπαιδευτικού να βρεθεί 
όσο γίνεται πιο προετοιμασμένος κατά την έναρξη των μαθημάτων του. Ωστόσο οι 
εκπαιδευτικοί της Α περιόδου είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από αυτούς της Β περιόδου 
(82 vs 70) ως προς τη χρονική διάρκεια του μαθήματος (3ωρο), πιθανόν γιατί η αρχή του 
σχολικού έτους κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η Β περίοδος, επιφυλάσσει για τους 
εκπαιδευτικούς και πληθώρα διδακτικών και άλλων υποχρεώσεων οι οποίες απαιτούν χρόνο, 
πράγμα που δεν ισχύει σε τέτοιο βαθμό κατά το τέλος του σχολικού έτους. 

Γ. Το πληροφοριακό σύστημα εκτιμήθηκε θετικά (87) από τους εκπαιδευτικούς, κυρίως ως 
προς την ταχύτητα και την προσβασιμότητα αλλά και ως προς το περιεχόμενο και την 
οργάνωσή του, πράγμα σημαντικό κατά τη γνώμη μας, αφού, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς 
της πληροφορικής, η λειτουργική αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων είναι σημαντική και 
διαμορφώνει ένα καλό προηγούμενο για τέτοιες εφαρμογές γενικότερα στον εκπαιδευτικό 
χώρο. Οι γενικότερες υποδομές του προγράμματος (4 από τα 5 ΚΣΕ) αξιολογήθηκαν υψηλά 
(από 82 μέχρι 100) από τους επιμορφούμενους, εκτός από ένα ΚΣΕ το οποίο αξιολογήθηκε 
με 57, αποτέλεσμα αναμενόμενο, αφού δεν πληρούσε γενικότερες προϋποθέσεις (εμβαδού, 
εξαερισμού, φωτισμού κλπ).

Δ. Στο δεύτερο τμήμα, όπου αξιολογείται η πρώτη φάση της επιμόρφωσης, που σχετίζεται με 
την επικαιροποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών πάνω στο αντικείμενό τους, 
παρατηρείται ένας ικανοποιητικός γενικός βαθμός αποδοχής (75). Ειδικότερα επισημαίνουμε 
την χαμηλή αποδοχή (66) της χρονικής διάρκειας (39 ώρες). Σε συνδυασμό με τις 
παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στις απαντήσεις των ερωτήσεων ανοικτού τύπου, και με 
δεδομένο ότι δεν έχουμε πληροφορία για το αν θεωρούσαν ότι οι ώρες ήταν πολλές ή λίγες, 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι συνάδελφοι εξέφρασαν εδώ και την αντίθεσή τους όχι ίσως 
τόσο με αυτή καθ’ αυτή τη χρονική διάρκεια, όσο με το πώς «μοιράστηκε» στα επιμέρους 
αντικείμενα. 

                                                
1 Μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, ο βαθμός ικανοποίησης και γενικά η αξιολόγηση των 
ζητουμένων καταγράφεται με βάση την εκατοντάβαθμη κλίμακα.
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Ε. Από τα επιμέρους αντικείμενα της φάσης αυτής, την μικρότερη αποδοχή (74 και 73) 
συγκέντρωσαν ο Δομημένος Προγραμματισμός και το MS Office και Open Office 
(προχωρημένες εφαρμογές και χρήση κώδικα). Ο πρώτος πιθανότατα γιατί αποτελεί βασικό 
αντικείμενο διδασκαλίας για τους περισσότερους, και μάλιστα με απαιτήσεις πανελλαδικών 
εξετάσεων, οπότε ο καθένας έχει ήδη επαρκείς και επικαιροποιημένες γνώσεις, προκειμένου 
να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Το δεύτερο ίσως γιατί εκτιμήθηκε ως 
εκτός των σύγχρονων ενδιαφερόντων. Αντίθετα την υψηλότερη αποδοχή είχαν οι ενότητες 
των Πολυμέσων (88) και των Εργαλείων συγγραφής Πολυμεσικών εφαρμογών (85). Τέτοιες 
εφαρμογές αποτελούν ή μπορούν εύκολα να γίνουν μέρος της διδακτικής διαδικασίας σε όλα 
τα μαθήματα Πληροφορικής της Β΄θμιας Εκπαίδευσης, αποτελώντας βασικό κίνητρο 
ενεργοποίησης των μαθητών αλλά και κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, αφού συνδέονται 
άμεσα με τα νέα επικοινωνιακά διαδικτυακά μέσα.

ΣΤ. Στο τρίτο τμήμα, όπου αξιολογείται η δεύτερη φάση της επιμόρφωσης, που σχετίζεται με 
την Διδακτική της Πληροφορικής, παρατηρείται ένας πολύ υψηλός γενικός βαθμός αποδοχής 
(89), υψηλότερος από αυτόν της φάσης της επικαιροποίησης των γνώσεων (75). Από τις 
επιμέρους ενότητες υψηλότερη αποδοχή συγκεντρώνουν οι ενότητες Οργάνωση και 
Σχεδίαση Μαθήματος (90), Διδασκαλία και Μάθηση (89) και Αξιολόγηση Μαθητή (88). 
Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι ενότητες με περιεχόμενο που περιλαμβάνει γενικά και βασικά 
ζητήματα διδακτικής προτιμάται από τους εκπαιδευτικούς έναντι άλλων ενοτήτων με πιο 
συγκεκριμένο περιεχόμενο (πχ Πληροφορική στο Λύκειο, στο Γυμνάσιο κλπ). Είναι φανερό 
το «αίτημα» που εκπέμπεται εδώ για ενίσχυση των θεμελιωδών γνώσεων της διδακτικής, οι 
οποίες απ’ ότι φάνηκε δεν υπήρξε ευκαιρία να δοθούν στους εκπαιδευτικούς με συστηματικό 
και οργανωμένο τρόπο ως σήμερα.

Ζ. Στο τέταρτο τμήμα, όπου αξιολογείται η τρίτη φάση της επιμόρφωσης, που σχετίζεται με 
το Εκπαιδευτικό Λογισμικό, παρατηρείται επίσης ένας υψηλός γενικός βαθμός αποδοχής 
(86), ταυτόσημος με αυτόν της φάσης της Διδακτικής, με υψηλότερη αποδοχή (86) για το 
Λογισμικό των Μικρόκοσμων, το οποίο αποτελεί και ένα πεδίο εφαρμογής καινοτόμων 
εποικοδομηστικών διδακτικών σεναρίων όχι μόνο στο πλαίσιο των μαθημάτων της 
Πληροφορικής (ειδικότερα για το Γυμνάσιο) αλλά και στο πλαίσιο ευρύτερων διαθεματικών 
δραστηριοτήτων. 

Η. Στις προηγούμενες αναφορές για την αποδοχή της κάθε μιας από τις 3 φάσης του 
προγράμματος, ο βαθμός αποδοχής που καταγράφουμε είναι ο μέσος όρος των 2 βαθμών 
αποδοχής της Α και της Β περιόδου υλοποίησης. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει (βλ. παράγραφο 
Α), υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός αποδοχής σε όλες τις περιπτώσεις της Β περιόδου, έναντι 
της Α. Η διαφορά κυμαίνεται από 4 έως 9 μονάδες.

Θ. Οι 3 επιμορφωτές των φάσεων Β και Γ (Διδακτική και Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 
αξιολογήθηκαν υψηλότερα (89 και 90) από τους επιμορφωτές της Α φάσης (79). Αυτό κατά 
τη γνώμη μας οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιμορφωτές των φάσεων Β και Γ έτυχαν ειδικής, 
πανεπιστημιακής, συστηματικής και οργανωμένης επιμόρφωσης στη Διδακτική της 
Πληροφορικής, πράγμα που δεν συνέβη με τους επιμορφωτές της Α φάσης. 

Ι. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισημανθεί ο υψηλός βαθμός (84) αποδοχής από τους 
επιμορφωμένους, της ιδέας να προτείνουν σε κάποιο συνάδελφό τους να παρακολουθήσει το 
πρόγραμμα. Αυτό δηλώνει ότι παρά τις όποιες αδυναμίες, τις οποίες αναφέρουμε, αλλά και 
άλλες τις οποίες δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε μέσω αυτού του ερωτηματολογίου, οι 
εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ανέπτυξαν θετική στάση, αποδέχτηκαν 
και στήριξαν σε μεγάλο βαθμό την όλη επιμορφωτική διαδικασία.

Κ. Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου:

1. προκύπτει ως βασική αδυναμία του προγράμματος ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε το 
περιεχόμενο της Α φάσης (επικαιροποίηση γνώσεων). Εκτίμηση των εκπαιδευτικών είναι ότι 
η πολυδιάσπαση του διατιθέμενου χρόνου σε 13 διδακτικά 3ωρα και 9 διδακτικά 
αντικείμενα, έδωσε την ευκαιρία μόνο για επιφανειακή αναφορά σε κάθε αντικείμενο, αφού 
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ένα τρίωρο δεν είναι επαρκές και εμπόδισε την σε βάθος ενασχόληση με τα θέματα που 
ενδιέφεραν περισσότερο. Παράλληλα προτάθηκε η ιδέα της συνέχισης της όλης προσπάθειας, 
με μείωση του αριθμού των διδακτικών αντικειμένων του γνωστικού τομέα και ταυτόχρονη 
αύξηση των ωρών διδασκαλίας για το καθένα. Επί πλέον αναφέρθηκε η δυνατότητα επιλογής 
από κάθε επιμορφούμενο κάποιων από τα προσφερόμενα για επιμόρφωση αντικείμενα (αυτά 
για παράδειγμα στα οποία αισθάνεται περισσότερο ανεπαρκής), ώστε να υπάρχει 
ορθολογικότερη κατανομή πόρων και βεβαίως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

2. Δεν έγιναν προτάσεις για επί πλέον θέματα πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο, ενώ 
ταυτόχρονα προτάθηκε να αφαιρεθούν κάποια ως παρωχημένα. Θα ήταν ίσως 
παρακινδυνευμένο να συμπεράνουμε ότι το πρόγραμμα υπερκάλυψε τις ανάγκες των 
επιμορφούμενων στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ με μεγαλύτερη ασφάλεια θα μπορούσαμε να 
πούμε πως οι εξελίξεις στον επιστημονικό τομέα είναι τόσο μεγάλες που οι ανάγκες για 
σύγχρονη και ευρύτατη γνώση στην πραγματικότητα δεν καλύπτονται ποτέ.

3. Έγιναν προτάσεις για κάλυψη αναγκών που αφορούν όχι μόνο το διδακτικό αντικείμενο 
αλλά και ευρύτερα θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής, διαχείρισης προβλημάτων της 
σχολικής τάξης, επίλυσης των συγκρούσεων, κοινωνικών συνεπειών της ψηφιακής 
τεχνολογίας και της διαδικτύωσης, και άλλα γενικότερης κοινωνικής σημασίας, όπως η 
απαξίωση του σχολείου κλπ. 

5. Συμπεράσματα 
Η επιμόρφωση των καθηγητών πληροφορικής αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο. Ειδικότερα η 
επιμόρφωση που σχετίζεται με τη διεύρυνση και την επικαιροποίηση των επιστημονικών 
γνώσεων αλλά και με τις βασικές αρχές και τις μεθόδους διδασκαλίας της Πληροφορικής στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρέπει αποτελούν τον κορμό μιας τέτοιας διαδικασίας, η οποία 
ωστόσο οφείλει να αναπροσαρμόζεται και να εμπλουτίζεται και με νέα θέματα (πχ διαχείριση 
σχολικής τάξης σε συμβατικό και εργαστηριακό περιβάλλον). Επισημαίνεται ιδιαιτέρως το 
υψηλό ενδιαφέρον για ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη 
της παιδαγωγικής επένδυσης κάθε καινοτόμας προσπάθειας. Η επιμόρφωση των 
επιμορφωτών, η εξασφάλιση υποδομών (τεχνικών, πληροφοριακών, κτιριακών κλπ), η 
αναπροσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες (εμπειρία επιμορφούμενων, 
περιοχή υπηρεσίας, σχολές αποφοίτησης κλπ), η σωστή χρονική τοποθέτηση και αξιοποίηση, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. 
Εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης τέτοιων προγραμμάτων, όπως το ερωτηματολόγιο αυτής 
της εργασίας, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό στην προσπάθεια για μια διαρκή, επίκαιρη και 
με βάση τις ανάγκες επιμόρφωση.
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Αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 στο πλαίσιο του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ στη Δωδεκάνησο.
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2 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 
Υπεύθυνος ΚεΠληΝεΤ Ν.Δωδεκανήσου 
kostalias@sch.gr

Περίληψη


Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να αποτιμήσει την επιμορφωτική προσπάθεια που έγινε στο πλαίσιο του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20, στη Δωδεκάνησο. Οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν τη συμμετοχή τους με βάση προτεινόμενο πρόγραμμα βασισμένο σε άξονες, που είχαν κατεύθυνση ενίσχυσης της επιστημονικής γνώσης σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο, το διδακτικό αντικείμενο, τη διδακτική της πληροφορικής και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ευρύτερη εκπαιδευτική πράξη. Όλοι οι επιμορφούμενοι, μετά το τέλος του προγράμματος, απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε από τους εισηγητές της παρούσας εργασίας με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στόχος του ήταν να μελετηθεί και να αξιολογηθεί το περιεχόμενο του προγράμματος, η εφαρμογή του, οι συνθήκες διεξαγωγής του αλλά και οι επιμορφωτές που συμμετείχαν σε αυτό. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία στους ερωτώντες να διατυπώσουν προτάσεις για παρόμοια μελλοντικά εγχειρήματα. 


Στην παρούσα εργασία καταγράφονται και σχολιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων.

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, επικαιροποίηση γνώσεων, διδακτική της πληροφορικής, εκπαιδευτικό λογισμικό, αξιολόγηση.

1. Εισαγωγή

Η εμπειρία της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει από καιρό καταλήξει πως το κλειδί κάθε επιτυχημένης αλλαγής και καινοτομίας στο σχολείο είναι ο εκπαιδευτικός. Η έρευνα (Fullan, 1991; Hargreaves, 1994; Harris κ.α. 2001) στον τομέα αυτό έχει καταδείξει πως η διαδικασία της επιτυχημένης εκπαιδευτικής αλλαγής στηρίζεται στην επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη του εκπαιδευτικού που καλείται να την υλοποιήσει. 


Η προσπάθεια του εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας μέσω της σύνδεσής της με την ψηφιακή εποχή συνδυάστηκε με τέσσερα, μέχρι σήμερα, πανελλαδικής εμβέλειας έργα, που ως γενικό σκοπό είχαν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Αυτά ήταν το Πρόγραμμα «Οδύσσεια: Ελληνικά σχολεία στην κοινωνία της Πληροφορίας» (Kynigos, 2001), το Πρόγραμμα «Προετοιμάζοντας τους Εκπαιδευτικούς για την Κοινωνία της Πληροφορίας», από το ΥΠΕΠΘ, το ΠΙ και το ΙΤΥ, που υλοποιήθηκε στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) (ΥΠΕΠΘ, 2000; Ντρενογιάννη, 2002), το Πρόγραμμα «Ενδοσχολική Επιμόρφωση» (Δαπόντες, Κοντακίδης, 2001; Κοντακίδης, Κασκαντάμη, 2004) και τέλος το Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία - Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2007-2008). Όλα τα προηγούμενα αφορούν ειδικότητες εκπαιδευτικών εκτός από αυτήν της Πληροφορικής. Μέσα στο 2008 στο πλαίσιο του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ, υλοποιήθηκε το μοναδικό ως τώρα επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορούσε τους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής.

2. Η επιμόρφωση των καθηγητών πληροφορικής ως διαρκές ζητούμενο

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής (www.pi-schools.gr), και με βάση την συγκεντρωμένη καταγεγραμμένη επιμορφωτική εμπειρία στον ελλαδικό χώρο (ενδ. Κορδάκη, 2004; Κυνηγός, 2002; Δαγδιλέλης, 2002) ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, πολύ περισσότερο αυτός που επιστημονικά κινείται σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο πεδίο, θα πρέπει να είναι:


1. Επιστημονικά επαρκής, σε διαρκή επιστημονική «εγρήγορση» και «ανησυχία», σε αντιστοιχία με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, να επηρεάζεται και να αναφέρεται σε αυτές, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις συγκεκριμένες επιστημονικές του ανάγκες και να αισθάνεται ότι κινείται σε ένα ανοικτό, αλληλεπιδραστικό ως προς την κοινωνία περιβάλλον (Καράκιζα, 2008).


2. Διδακτικά εξοπλισμένος, να κατέχει δηλαδή όλες εκείνες τις γνώσεις αλλά και τις δεξιότητες, που θα του δώσουν τη δυνατότητα να παίξει το ρόλο του όχι τόσο ή κυρίως ως μεταδότης γνώσεων αλλά ως οργανωτής και καθοδηγητής μιας ενεργού μαθησιακής διαδικασίας, στην οποία οι μαθητές θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και ουσιαστική εμπλοκή, μέσω της οποίας θα οικοδομούν προσωπικά γνωστικά νοήματα. Είναι γεγονός (Kennewell et al, 2000) ότι η ικανότητα χειρισμού και γνώσης της λειτουργίας και των αρχών των υπολογιστικών συστημάτων δεν ταυτίζεται , ούτε είναι ισότιμη με τη διδακτική ικανότητα για τα παραπάνω. 


3. Παιδαγωγικά εξοπλισμένος με τη σύγχρονη γνώση για το πώς ο σύγχρονος δάσκαλος αντιμετωπίζει τα ζητήματα της σχολικής τάξης (επικοινωνιακά, κοινωνικά, συναισθηματικά), (Καράκιζα, 2007) πως διαχειρίζεται την εξουσία που διαθέτει, τις συγκρούσεις, την παραβατικότητα κλπ.


Για να είναι λοιπόν σε θέση οι καθηγητές της Πληροφορικής να ανταποκριθούν στο πολλαπλό τους ρόλο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες όμως δεν έχουν αποκτήσει στη διάρκεια της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης. Έτσι θα πρέπει να ξανά και ξανά να γίνονται «μαθητές», ενήλικες, με κίνητρα όπως η καθαρή ανάγκη για μάθηση, η αναγνώριση στον επαγγελματικό χώρο, η ανάγκη να ξαναζήσουν σαν μαθητές, η απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού κλπ (Rogers, 2002). Πίσω από τα κίνητρα υπάρχουν πάντα ανάγκες, όχι σε όλες τις περιπτώσεις σαφείς, ούτε πάντοτε κοινές για όλους, που όσο είναι μεγαλύτερες, τόσο ισχυρότερα είναι και τα κίνητρα (Jarvis, 2003)


Ωστόσο οι ενήλικες διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Rogers, 2002; Knowles, 1990), όπως: διαθέτουν ήδη εμπειρίες, αξίες, γνώσεις μέσα από τις οποίες «βλέπουν» τα πράγματα, έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες με βάση τις ανάγκες τους και υψηλές απαιτήσεις για την ικανοποίησή τους, έχουν διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης, δηλαδή τρόπους να μαθαίνουν. Πολύ περισσότερο, οι καθηγητές της Πληροφορικής έρχονται από ένα χώρο στον οποίο βρίσκονται σε μια διαρκή δυναμική διεργασία μάθησης, πολλοί από αυτούς αισθάνονται ίσως μεγαλύτερη επάρκεια ως προς τη σύγχρονη γνώση σε σχέση με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και οι περισσότεροι, ακόμα και με μικρή διδακτική εμπειρία έχουν ήδη διαμορφωμένη την δική τους προσωπική διδακτική θεωρία (Καράκιζα, 2007), η οποία όμως σύμφωνα με έρευνες (Γρηγοριάδου κ.α., 2004; Vosniadou, Kollias, 2001) έχει αποδειχθεί ότι διακρίνεται κυρίως από μια τεχνοκεντρική διδακτική προσέγγιση του αντικειμένου, χωρίς πολλές φορές παιδαγωγική επένδυση.


Τα κίνητρα καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμορφωνόμενων ενηλίκων θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

3. Η μεθοδολογία

Από τα παραπάνω προέκυψε το ερευνητικό ερώτημα: Πώς αξιολόγησαν οι εκπαιδευτικοί και ποιος ήταν ο βαθμός ικανοποίησής τους από το πρόγραμμα της επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ; Για την απάντηση του ερωτήματος χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου, όπου καταγράφηκαν ανώνυμα οι απόψεις των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ως επιμορφούμενοι. 


Στο πρώτο μέρος ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν με χρήση κλίμακας Likert, το βαθμό κάλυψης των προσδοκιών τους από το πρόγραμμα, και συγκεκριμένα από τα παρακάτω:


· Γενική εικόνα για το πρόγραμμα


· Διαδικασίες εγγραφής στο πρόγραμμα


· Χρονική περίοδος πραγματοποίησης (Τέλος/αρχή μαθημάτων)


· Χρονική διάρκεια συνολικά (3 μήνες/2μήνες)


· Χρονική διάρκεια κάθε συνάντησης (3 ώρες)


· Πληροφοριακό σύστημα (Ευκολία πρόσβασης, Ευκολία χρήσης, Ταχύτητα λειτουργίας, Αδιάλειπτη λειτουργία, Οργάνωση περιεχομένου, Περιεχόμενο)


Στο δεύτερο μέρος ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν με χρήση κλίμακας Likert, την Α φάση (επικαιροποίηση γνώσεων) γενικά αλλά και ως προς επί μέρους άξονες:


· Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών Α φάσης 


· Χρονική διάρκεια Α φάσης (39 ώρες)


· Γενική εικόνα επιμορφωτών Α φάσης


Ζητήθηκε επίσης να αξιολογηθεί κάθε ενότητα της Α φάσης ως προς το βαθμό ενδιαφέροντος, ως προς τη χρονική διάρκεια και ως προς το περιεχόμενο.


Η ίδια δομή με αυτήν του δεύτερου μέρους, ακολουθήθηκε και στο τρίτο και τέταρτο μέρος, τα οποία αφορούσαν την αξιολόγηση της φάσης της Διδακτικής της Πληροφορικής (21 ώρες) και τη φάση του Εκπαιδευτικού λογισμικού (12 ώρες) αντίστοιχα.


Αξιολογήθηκαν επίσης οι υποδομές των ΚΣΕ καθώς και όλοι οι επιμορφωτές προσωπικά.


Στο τέλος του ερωτηματολογίου τέθηκαν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με τις οποίες ζητήθηκε από τους επιμορφούμενους να διατυπώσουν γενικές παρατηρήσεις και σχόλια για το πρόγραμμα καθώς και να καταθέσουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους για τα μελλοντικά προγράμματα επιμόρφωσης, με βάση την αξιολογούμενη εμπειρία τους.


Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο. Ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (έγινε προηγουμένως αναγωγή της κλίμακας σε εκατονταβάθμια) που προέκυψαν από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου και κατόπιν έγινε ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των ανοικτού τύπου ερωτήσεων. Ωστόσο το μέγεθος του δείγματος της έρευνας (54 εκπαιδευτικοί) δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Θα καταγράψουμε περισσότερο ποιοτικού χαρακτήρα συμπεράσματα, τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν προερευνητικό δεδομένο για μια ευρύτερης έκτασης έρευνα σε σχέση με τα επιμορφωτικά εγχειρήματα, καθώς και να αναδείξουν τη χρησιμότητα της αυτοαξιολόγησης ή της εσωτερικής αξιολόγησης ως εργαλείου που προωθεί την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών και τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης τέτοιων προγραμμάτων.

4. Αποτελέσματα και σχολιασμός 

Α. Ως προς τη γενική εικόνα που διαμόρφωσαν οι επιμορφούμενοι για το πρόγραμμα παρατηρείται μια διαφορά της τάξης των 10 μονάδων ανάμεσα στο βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα κατά την πρώτη χρονική περίοδο υλοποίησής του (70 /100)
 και κατά τη δεύτερη περίοδο (80/100), οι οποίες απείχαν χρονικά 3 περίπου μήνες. Αυτό ήταν μάλλον αναμενόμενο, αφού κατά τη δεύτερη περίοδο έχει συνολικά συγκεντρωθεί μεγαλύτερη εμπειρία σε οργανωτικό αλλά και διδακτικό επίπεδο, πράγμα που επιτρέπει τη διόρθωση αρχικών αδυναμιών, την αποτροπή απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων καθώς και την καλύτερη απόδοση των επιμορφωτών.


Β. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα στην αρχή του σχολικού έτους (82,5) οπότε πραγματοποιήθηκε η Β περίοδος, απ’ ότι στο τέλος του (προηγούμενου) σχολικού έτους (56) οπότε πραγματοποιήθηκε η Α περίοδος, συμπέρασμα που σχετίζεται ίσως και με την ανάγκη του εκπαιδευτικού να βρεθεί όσο γίνεται πιο προετοιμασμένος κατά την έναρξη των μαθημάτων του. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί της Α περιόδου είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από αυτούς της Β περιόδου (82 vs 70) ως προς τη χρονική διάρκεια του μαθήματος (3ωρο), πιθανόν γιατί η αρχή του σχολικού έτους κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η Β περίοδος, επιφυλάσσει για τους εκπαιδευτικούς και πληθώρα διδακτικών και άλλων υποχρεώσεων οι οποίες απαιτούν χρόνο, πράγμα που δεν ισχύει σε τέτοιο βαθμό κατά το τέλος του σχολικού έτους. 


Γ. Το πληροφοριακό σύστημα εκτιμήθηκε θετικά (87) από τους εκπαιδευτικούς, κυρίως ως προς την ταχύτητα και την προσβασιμότητα αλλά και ως προς το περιεχόμενο και την οργάνωσή του, πράγμα σημαντικό κατά τη γνώμη μας, αφού, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής, η λειτουργική αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων είναι σημαντική και διαμορφώνει ένα καλό προηγούμενο για τέτοιες εφαρμογές γενικότερα στον εκπαιδευτικό χώρο. Οι γενικότερες υποδομές του προγράμματος (4 από τα 5 ΚΣΕ) αξιολογήθηκαν υψηλά (από 82 μέχρι 100) από τους επιμορφούμενους, εκτός από ένα ΚΣΕ το οποίο αξιολογήθηκε με 57, αποτέλεσμα αναμενόμενο, αφού δεν πληρούσε γενικότερες προϋποθέσεις (εμβαδού, εξαερισμού, φωτισμού κλπ).


Δ. Στο δεύτερο τμήμα, όπου αξιολογείται η πρώτη φάση της επιμόρφωσης, που σχετίζεται με την επικαιροποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών πάνω στο αντικείμενό τους, παρατηρείται ένας ικανοποιητικός γενικός βαθμός αποδοχής (75). Ειδικότερα επισημαίνουμε την χαμηλή αποδοχή (66) της χρονικής διάρκειας (39 ώρες). Σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στις απαντήσεις των ερωτήσεων ανοικτού τύπου, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πληροφορία για το αν θεωρούσαν ότι οι ώρες ήταν πολλές ή λίγες, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι συνάδελφοι εξέφρασαν εδώ και την αντίθεσή τους όχι ίσως τόσο με αυτή καθ’ αυτή τη χρονική διάρκεια, όσο με το πώς «μοιράστηκε» στα επιμέρους αντικείμενα. 


Ε. Από τα επιμέρους αντικείμενα της φάσης αυτής, την μικρότερη αποδοχή (74 και 73) συγκέντρωσαν ο Δομημένος Προγραμματισμός και το MS Office και Open Office (προχωρημένες εφαρμογές και χρήση κώδικα). Ο πρώτος πιθανότατα γιατί αποτελεί βασικό αντικείμενο διδασκαλίας για τους περισσότερους, και μάλιστα με απαιτήσεις πανελλαδικών εξετάσεων, οπότε ο καθένας έχει ήδη επαρκείς και επικαιροποιημένες γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Το δεύτερο ίσως γιατί εκτιμήθηκε ως εκτός των σύγχρονων ενδιαφερόντων. Αντίθετα την υψηλότερη αποδοχή είχαν οι ενότητες των Πολυμέσων (88) και των Εργαλείων συγγραφής Πολυμεσικών εφαρμογών (85). Τέτοιες εφαρμογές αποτελούν ή μπορούν εύκολα να γίνουν μέρος της διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα μαθήματα Πληροφορικής της Β΄θμιας Εκπαίδευσης, αποτελώντας βασικό κίνητρο ενεργοποίησης των μαθητών αλλά και κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, αφού συνδέονται άμεσα με τα νέα επικοινωνιακά διαδικτυακά μέσα.


ΣΤ. Στο τρίτο τμήμα, όπου αξιολογείται η δεύτερη φάση της επιμόρφωσης, που σχετίζεται με την Διδακτική της Πληροφορικής, παρατηρείται ένας πολύ υψηλός γενικός βαθμός αποδοχής (89), υψηλότερος από αυτόν της φάσης της επικαιροποίησης των γνώσεων (75). Από τις επιμέρους ενότητες υψηλότερη αποδοχή συγκεντρώνουν οι ενότητες Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος (90), Διδασκαλία και Μάθηση (89) και Αξιολόγηση Μαθητή (88). Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι ενότητες με περιεχόμενο που περιλαμβάνει γενικά και βασικά ζητήματα διδακτικής προτιμάται από τους εκπαιδευτικούς έναντι άλλων ενοτήτων με πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο (πχ Πληροφορική στο Λύκειο, στο Γυμνάσιο κλπ). Είναι φανερό το «αίτημα» που εκπέμπεται εδώ για ενίσχυση των θεμελιωδών γνώσεων της διδακτικής, οι οποίες απ’ ότι φάνηκε δεν υπήρξε ευκαιρία να δοθούν στους εκπαιδευτικούς με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο ως σήμερα.


Ζ. Στο τέταρτο τμήμα, όπου αξιολογείται η τρίτη φάση της επιμόρφωσης, που σχετίζεται με το Εκπαιδευτικό Λογισμικό, παρατηρείται επίσης ένας υψηλός γενικός βαθμός αποδοχής (86), ταυτόσημος με αυτόν της φάσης της Διδακτικής, με υψηλότερη αποδοχή (86) για το Λογισμικό των Μικρόκοσμων, το οποίο αποτελεί και ένα πεδίο εφαρμογής καινοτόμων εποικοδομηστικών διδακτικών σεναρίων όχι μόνο στο πλαίσιο των μαθημάτων της Πληροφορικής (ειδικότερα για το Γυμνάσιο) αλλά και στο πλαίσιο ευρύτερων διαθεματικών δραστηριοτήτων. 


Η. Στις προηγούμενες αναφορές για την αποδοχή της κάθε μιας από τις 3 φάσης του προγράμματος, ο βαθμός αποδοχής που καταγράφουμε είναι ο μέσος όρος των 2 βαθμών αποδοχής της Α και της Β περιόδου υλοποίησης. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει (βλ. παράγραφο Α), υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός αποδοχής σε όλες τις περιπτώσεις της Β περιόδου, έναντι της Α. Η διαφορά κυμαίνεται από 4 έως 9 μονάδες.


Θ. Οι 3 επιμορφωτές των φάσεων Β και Γ (Διδακτική και Εκπαιδευτικό Λογισμικό) αξιολογήθηκαν υψηλότερα (89 και 90) από τους επιμορφωτές της Α φάσης (79). Αυτό κατά τη γνώμη μας οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιμορφωτές των φάσεων Β και Γ έτυχαν ειδικής, πανεπιστημιακής, συστηματικής και οργανωμένης επιμόρφωσης στη Διδακτική της Πληροφορικής, πράγμα που δεν συνέβη με τους επιμορφωτές της Α φάσης. 


Ι. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισημανθεί ο υψηλός βαθμός (84) αποδοχής από τους επιμορφωμένους, της ιδέας να προτείνουν σε κάποιο συνάδελφό τους να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Αυτό δηλώνει ότι παρά τις όποιες αδυναμίες, τις οποίες αναφέρουμε, αλλά και άλλες τις οποίες δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε μέσω αυτού του ερωτηματολογίου, οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ανέπτυξαν θετική στάση, αποδέχτηκαν και στήριξαν σε μεγάλο βαθμό την όλη επιμορφωτική διαδικασία.


Κ. Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου:


1. προκύπτει ως βασική αδυναμία του προγράμματος ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε το περιεχόμενο της Α φάσης (επικαιροποίηση γνώσεων). Εκτίμηση των εκπαιδευτικών είναι ότι η πολυδιάσπαση του διατιθέμενου χρόνου σε 13 διδακτικά 3ωρα και 9 διδακτικά αντικείμενα, έδωσε την ευκαιρία μόνο για επιφανειακή αναφορά σε κάθε αντικείμενο, αφού ένα τρίωρο δεν είναι επαρκές και εμπόδισε την σε βάθος ενασχόληση με τα θέματα που ενδιέφεραν περισσότερο. Παράλληλα προτάθηκε η ιδέα της συνέχισης της όλης προσπάθειας, με μείωση του αριθμού των διδακτικών αντικειμένων του γνωστικού τομέα και ταυτόχρονη αύξηση των ωρών διδασκαλίας για το καθένα. Επί πλέον αναφέρθηκε η δυνατότητα επιλογής από κάθε επιμορφούμενο κάποιων από τα προσφερόμενα για επιμόρφωση αντικείμενα (αυτά για παράδειγμα στα οποία αισθάνεται περισσότερο ανεπαρκής), ώστε να υπάρχει ορθολογικότερη κατανομή πόρων και βεβαίως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 


2. Δεν έγιναν προτάσεις για επί πλέον θέματα πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα προτάθηκε να αφαιρεθούν κάποια ως παρωχημένα. Θα ήταν ίσως παρακινδυνευμένο να συμπεράνουμε ότι το πρόγραμμα υπερκάλυψε τις ανάγκες των επιμορφούμενων στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ με μεγαλύτερη ασφάλεια θα μπορούσαμε να πούμε πως οι εξελίξεις στον επιστημονικό τομέα είναι τόσο μεγάλες που οι ανάγκες για σύγχρονη και ευρύτατη γνώση στην πραγματικότητα δεν καλύπτονται ποτέ.


3. Έγιναν προτάσεις για κάλυψη αναγκών που αφορούν όχι μόνο το διδακτικό αντικείμενο αλλά και ευρύτερα θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής, διαχείρισης προβλημάτων της σχολικής τάξης, επίλυσης των συγκρούσεων, κοινωνικών συνεπειών της ψηφιακής τεχνολογίας και της διαδικτύωσης, και άλλα γενικότερης κοινωνικής σημασίας, όπως η απαξίωση του σχολείου κλπ. 

5. Συμπεράσματα 

Η επιμόρφωση των καθηγητών πληροφορικής αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο. Ειδικότερα η επιμόρφωση που σχετίζεται με τη διεύρυνση και την επικαιροποίηση των επιστημονικών γνώσεων αλλά και με τις βασικές αρχές και τις μεθόδους διδασκαλίας της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρέπει αποτελούν τον κορμό μιας τέτοιας διαδικασίας, η οποία ωστόσο οφείλει να αναπροσαρμόζεται και να εμπλουτίζεται και με νέα θέματα (πχ διαχείριση σχολικής τάξης σε συμβατικό και εργαστηριακό περιβάλλον). Επισημαίνεται ιδιαιτέρως το υψηλό ενδιαφέρον για ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη της παιδαγωγικής επένδυσης κάθε καινοτόμας προσπάθειας. Η επιμόρφωση των επιμορφωτών, η εξασφάλιση υποδομών (τεχνικών, πληροφοριακών, κτιριακών κλπ), η αναπροσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες (εμπειρία επιμορφούμενων, περιοχή υπηρεσίας, σχολές αποφοίτησης κλπ), η σωστή χρονική τοποθέτηση και αξιοποίηση, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης τέτοιων προγραμμάτων, όπως το ερωτηματολόγιο αυτής της εργασίας, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό στην προσπάθεια για μια διαρκή, επίκαιρη και με βάση τις ανάγκες επιμόρφωση.
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� Μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, ο βαθμός ικανοποίησης και γενικά η αξιολόγηση των ζητουμένων καταγράφεται με βάση την εκατοντάβαθμη κλίμακα.
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