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Περίληψη
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται, πλέον διεθνώς, ως αναπόσπαστο
τµήµα της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης και στοχεύει τόσο στην προσωπική όσο και
στην επαγγελµατική τους.
Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται ο τοµέας της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
και επιχειρούµε να προσεγγίσουµε και να διερευνήσουµε τη σχέση επιµόρφωσης και
επαγγελµατικής ανάπτυξης των Ελλήνων εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19) µέσα
από την «Αξιολόγηση του προγράµµατος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής
(ΠΕ19) του ΥΠΕΠΘ σε σχέση µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
∆ιερευνάται η σχέση επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης για τους Έλληνες
εκπαιδευτικούς πληροφορικής (ΠΕ19), όπως διαµορφώθηκε ιστορικά. Συγκεκριµένα:
• Καταγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι πρακτικές της επιµορφωτικής
πολιτικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Γίνεται ιστορική επισκόπηση της ελληνικής επιµορφωτικής πολιτικής µε
έµφαση στα νεότερα χρόνια.
• ∆ιερευνώνται οι προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας των επιµορφωτικών
προγραµµάτων όπως, η µεθοδολογία και η οργάνωση των επιµορφωτικών
δραστηριοτήτων, η αντιστοιχία των επιµορφωτικών αναγκών και των
προσφερόµενων προγραµµάτων.
• η εργασία ολοκληρώνεται µε ένα πλαίσιο προτάσεων
Λέξεις κλειδιά: επιµόρφωση, αξιολόγηση, εκπαίδευση ενηλίκων

Abstract
Teachers’ training in our days is recognized internationally as an integral part of their
progress both personal and professional.
In this presentation it’s approached the sector of teachers’ training and we attempt to
approach and explore the relation between training and professional progress of Greek
teachers in computers (PE19) through the “Evaluation of program for training of
teacher in computers (PE19)” of the Ministry of Education and Religions in relation
with the guiding principals of adult’s education.
There is explored the relation of training and professional progress of Greek teachers in
computers (PE19) in its historical shaping. Particularly:
There are recorded the characteristics and the practices of training policy in the EU
countries.
The Greek training policy is historically reviewed emphasizing in recent years.

There are explored the conditions for training programs to be effective, such as the
methodology and the organization of training activities, the correspondence between
the training needs and the programs offered.
The presentation closes with a framework of proposals.
Word keys: training, evaluation, adult education

1. Εισαγωγή
Είναι διαπιστωµένο τα τελευταία χρόνια ότι η λογική µέσα στην οποία
κυµάνθηκαν οι επιλογές για την Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της ∆Ε ήταν
αυτή της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Οι ανάγκες των
εκπαιδευτικών και των σχολείων και άλλοι παράγοντες που εξασφαλίζουν την
αποτελεσµατικότητά της όπως οι αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων µέσα στην
οποία εντάσσεται, πέρασαν σε δεύτερη µοίρα ή κάποτε αγνοήθηκαν παντελώς.
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, παρ' όλο που έχει µακρά
παράδοση, δεν έχει µπορέσει µέχρι στιγµής να αποκτήσει βαθιές ρίζες, ίσως
γιατί δεν αναπτύχθηκε ενδογενώς, αλλά ως εφαρµογή µοντέλων εισηγµένων
από εκπαιδευτικά συστήµατα χωρών του δυτικού κόσµου, µε άλλοτε
µικρότερη και άλλοτε µεγαλύτερη προσπάθεια προσαρµογής στην ελληνική
πραγµατικότητα. Ίσως γιατί, µέχρι σήµερα, δεν υπήρξε µια συνεπής
επιµορφωτική πολιτική, η οποία να στηρίζεται στη συστηµατική και
οργανωµένη επιστηµονική καταγραφή και ανάλυση των επιµορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι
ευκαιριακές ρυθµίσεις και η αυτοσχεδιαστική αντιµετώπιση των εκάστοτε
επιµορφωτικών αναγκών είχε ως φυσικό αποτέλεσµα την έλλειψη
επιστηµονικά ορθής αξιολόγησης και τη φτωχή και αποσπασµατική σχετική
βιβλιογραφία (Καραµάνης κ.α., 2000).
Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, το πρόβληµα της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών απασχόλησε αρκετούς, στον έναν ή τον άλλο βαθµό, και πολλοί
ήταν αυτοί που κατέθεσαν τον προβληµατισµό τους και γραπτά σε διάφορα
περιοδικά, εφηµερίδες ή συνέδρια. Παράλληλα είδαν το φως της δηµοσιότητας
και κάποιες εκδόσεις, που σχετίζονται µε το ίδιο θέµα. Εύλογο είναι λοιπόν το
ερώτηµα, τι το καινούριο έχει να προσθέσει σ' όσα µέχρι τώρα έχουν λεχθεί ή
γραφεί µια ακόµη εργασία.
Μπορεί βέβαια να ακούστηκαν και να γράφηκαν πολλά για την επιµόρφωση
και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ακόµη µπορεί να
έγιναν και κάποιες προσπάθειες από τη µεριά της πολιτείας, όµως τα θέµατα
αυτά παραµένουν πάντα επίκαιρα. Όπως αναφέρει και ο Μπαγάκης, τα θέµατα
τόσο της επιµόρφωσης όσο και της επαγγελµατικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών δεν επεξεργάστηκαν όσο θα έπρεπε. Η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών είναι ένα αντικείµενο που φαίνεται να βρίσκεται ακόµη στη
βρεφική του ηλικία. Η επαγγελµατική ανάπτυξη, απ' την άλλη, είναι σχεδόν
άγνωστη έννοια, «πολύ» συχνά, µάλιστα, συγχέεται µε την επαγγελµατική
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εξέλιξη του εκπαιδευτικού, µε το να γίνει δηλαδή ο εκπαιδευτικός διευθυντής
ή σύµβουλος και όχι µε το να γίνει καλύτερος στην εργασία του ως δάσκαλος
(Μπαγάκης, 2005, σ.15-16).
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει τον τοµέα της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19-20) µέσα από τις απόψεις που εκφράζουν
οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής
(ΠΕ19) του ΥΠΕΠΘ.

2. Εννοιολογική αποσαφήνιση
Η επιµόρφωση είναι αναπόσπαστο µέρος µιας συνεχούς και διαρκούς
επαγγελµατικής και προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού.
Είναι στενά συνυφασµένη, τόσο µε τη βιογραφία του εκπαιδευτικού µέσα στο
χρόνο, όσο και µε τις ευρύτερες κοινωνικές, πολιτισµικές και πολιτικές
αλλαγές. ∆εν συντελείται δηλαδή σε πολιτικό - κοινωνικό και ιστορικό κενό,
αλλά συνδέεται άµεσα µε τις κοινωνικές, πολιτισµικές, πολιτικές και
εκπαιδευτικές εξελίξεις, που προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν µια δεδοµένη
ιστορική στιγµή.
Επιµόρφωση για τους εκπαιδευτικούς είναι µια διαδικασία µε την οποία
αναπτύσσονται οι ακαδηµαϊκές ή πρακτικές, προσωπικές ή επαγγελµατικές
γνώσεις ικανότητες και ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού µέσα από τη
δυνατότητα ελεύθερων επιλογών και µακριά από κάθε πνεύµα επιβολής.
(Μαυρογιώργος, 1996)
Στο σηµείο αυτό, πρέπει ν' αναφερθεί ότι οι ορισµοί συνήθως είναι δύσκολο να
περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα µπορούσαν να τους κάνουν
καθολικά αποδεκτούς. Η διατύπωσή τους όµως έτσι όπως προκύπτουν µέσα
από τη βιβλιογραφία είναι απαραίτητη επειδή βοηθά στη σαφήνεια και στην
αποφυγή παρερµηνειών. Αν δεν υπάρχουν ορισµοί δεν φαίνεται να υπάρχει και
η δυνατότητα διατύπωσης του προβλήµατος που τίθεται προς διερεύνηση .
Οι κυριότερες τάσεις/διαπιστώσεις, που εντοπίζει κάποιος µελετώντας τα
σχετικά κείµενα, στις εθνικές πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών, όσο αφορά
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, είναι: (Μαυρογιώργος, 1999, σ. 116 117, ∆ακοπούλου 2004, Eurydice, 1995).
■ Οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται πρωταγωνιστές στις νέες συνθήκες και τις
αλλαγές. που δροµολογούνται µε την προοπτική της Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης. Από αυτή την άποψη, η διαρκής επιµόρφωση αποκτά
στρατηγική σηµασία.
■ Η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται από την ποιότητα των
εκπαιδευτικών.
■ Η σύνδεση και συµπληρωµατική σχέση µεταξύ βασικής κατάρτισης και
επιµόρφωσης. Η επιµόρφωση αντιµετωπίζεται και ως αντικείµενο
εκπαιδευτικών αλλαγών, αλλά και ως µοχλός εισαγωγής εκπαιδευτικών
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αλλαγών
■ Η ενίσχυση της ευελιξίας των υπαρχόντων εκπαιδευτικών µηχανισµών
και θεσµών και η σύνδεσή τους µε τις σχολικές µονάδες.

3. Σκοπός και Στόχοι του
εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Έργου

Επιµόρφωσης

των

Σκοπός του έργου είναι η επιµόρφωση 3200 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19
και ΠΕ20, µε αναλογική κάλυψη όλων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης της
χώρας και µε ενιαίο πρόγραµµα σπουδών που ειδικεύεται στους ακόλουθους
επιµορφωτικούς στόχους:
Ανανέωση και επικαιροποίηση των γνώσεων του επιστηµονικού πεδίου τους
και γνωριµία µε τις τεχνολογίες αιχµής αυτού του πεδίου.
Εµβάθυνση σε θέµατα διδακτικής της Πληροφορικής και παιδαγωγικής
αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
για την ουσιαστική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα µαθήµατα
Πληροφορικής.
Εκµάθηση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ορισµένων
αντιπροσωπευτικών παραδειγµάτων εκπαιδευτικού λογισµικού των βασικών
ειδικοτήτων.
Μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα επιτρέψουν τη διαρκή
βελτίωση των επιστηµονικών, διδακτικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 στο πλαίσιο της «Κοινωνίας της γνώσης και της
πληροφορίας» (αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριών, κριτικό
πνεύµα, νέες µορφές συλλογικότητας και συνεργασίας κλπ). (http://teklearn.cti.gr/edu120/)

4. Ερευνητικό µέρος
Μετά το πέρας του προγράµµατος δηµιουργήθηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο δόθηκε
στους καθηγητές που συµµετείχαν σε αυτό. Ανταποκρίθηκαν οι 63 από το συνολικό
πλήθος των 70 εκπαιδευτικών που επιµορφώθηκαν από 5 προγράµµατα που
υλοποιήθηκαν στο Νοµό Πρέβεζας και Νοµό Θεσπρωτίας.
Στη συνέχεια έγινε αποδελτίωση των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων και από την
επεξεργασία τους στο στατιστικό πακέτο SPSS 17 προέκυψαν τα ακόλουθα:
1. Γενικά χαρακτηριστικά
Σε σύνολο 63 εκπαιδευτικών Πληροφορικής οι οποίοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα
ως επιµορφούµενοι και συµπλήρωσαν και απέστειλαν το ερωτηµατολόγιο οι 30 ήταν
άνδρες και οι 33 γυναίκες από αυτούς οι πλειοψηφία(47,60%) ήταν 30-40 ετών και το
57,10% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ, υπηρετούν σε Γυµνάσια των Νοµών Θεσπρωτίας και
Πρεβέζης 38,10% σε ΓΕΛ 33,30% και σε ΕΠΑΛ 28,60% τέλος σε ποσοστό 61,10%
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έχουν υπηρεσία έως 10 έτη, 33,30% 10-20 έτη και µόνο το 4,8% (3 εκπαιδευτικοί)
20-30
2. Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 14,30% εξεδήλωσαν την άποψη ότι το επίπεδο των
εκπαιδευτών ήταν «πολύ υψηλό», το 57,10 είχε την άποψη ότι ήταν «υψηλό» το
επίπεδο των επιµορφωτών και το 28,60 ότι ήταν «χαµηλό».
3. Σε ερώτηση αν το πρόγραµµα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, σε ποσοστό
33,30% απάντησαν ότι το πρόγραµµα «χρειάζεται βελτίωση», 28,60% όχι, 23,80%
«αρκετά» και το υπόλοιπο 14,30% απάντησε «ναι». ∆εν υπήρξε κανείς που να έδωσε
απάντηση αρνητική.
4. Σε αντίστοιχη ερώτηση που αφορούσε την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από
το πρόγραµµα ήταν παρόµοια τα ποσοστά απαντήσεων µε διαφοροποίηση θετικής
άποψης 9,5% και αύξηση της απάντησης ««χρειάζεται βελτίωση»» σε 38,10%
5. Σε ερώτηση αν το πρόγραµµα συνέβαλλε στη βελτίωση της διδακτικής τους
ικανότητας η πλειοψηφία (47,60%) απάντησε «λίγο», 33,30% «αρκετά» και 4,80%
«πολύ», το υπόλοιπο 14,30 είχε την άποψη ότι το πρόγραµµα δεν συνέβαλε
«καθόλου».
6. Σε ερώτηση του ερωτηµατολογίου Αν το πρόγραµµα αύξησε την επιστηµονική σας
κατάρτιση οι περισσότεροι απάντησαν «αρκετά»(52,40%) και «λίγο» 33,30%
7. Η πλειοψηφία (57,10%) των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραµµα
απάντησαν ότι το πρόγραµµα συνέβαλε «λίγο» στη βελτίωση της παιδαγωγικής τους
ικανότητας, 23,80% ότι συνέβαλε «αρκετά», ποσοστό 14,30% καθόλου και µόνο
4,80% επέλεξαν την απάντηση «πολύ».
8. Στην ερώτηση αν θεωρούν ότι το πρόγραµµα έδωσε κίνητρα για µελλοντική
αυτοµόρφωση 19% απάντησαν «πολύ» και σε ίδιο ποσοστό «καθόλου» ενώ 33,30%
επέλεξαν ως απάντηση «λίγο» και το υπόλοιπο 28,60% είχαν ως επιλογή «αρκετά»
9. Στην ερώτηση Αν το πρόγραµµα συνέβαλε στην κάλυψη αναγκών του γνωστικού σας
αντικειµένου 14,30% απάντησαν «πολύ», 9,5% «καθόλου», 23,80% «αρκετά» και
ποσοστό 52,40% «λίγο».
10. Σε ερώτηση αν από την παρακολούθηση του προγράµµατος βοηθήθηκαν στην
επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στο σχολικό περιβάλλον, 33,40% είχαν
επιλέξει ως απάντηση την επιλογή «αρκετά», 47,60% «λίγο» και 19% «καθόλου»
11.Τέλος, σε ποσοστό 76.20% η άποψή των επιµορφωθέντων εκπαιδευτικών για το
πρόγραµµα ήταν θετική.
12. Συνεχίζοντας την επεξεργασία στο στατιστικό πακέτο παρατηρήσαµε ότι οι
άνδρες µε τις γυναίκες διαφοροποιήθηκαν όπως παρουσιάζονται στα παρακάτω
γραφήµατα:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ
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14. Η διαφοροποίηση των απαντήσεων ως προς την βαθµίδα της βασικής
εκπαίδευσης των καθηγητών πληροφορικής παρουσιάζεται στους πίνακες που
ακολουθούν:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ
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15. Αν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιήθηκαν και πώς σε σχέση µε τα
χρόνια υπηρεσίας παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ
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Συµπεράσµατα
Στα προγράµµατα επιµόρφωσης που πραγµατοποιήσαµε την έρευνα συµµετείχαν 70
εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20. Από αυτούς ανταποκρίθηκαν και µας παρέδωσαν
συµπληρωµένα 63 ερωτηµατολόγια. Έτσι στην έρευνά µας το δείγµα είναι 63 άτοµα.
Είναι περίπου ίσοι οι άνδρες µε τις γυναίκες. Η πλειοψηφία του δείγµατος είναι
απόφοιτοι ΑΕΙ και έχουν προϋπηρεσία έως 10 έτη και η ηλικία των περισσοτέρων
είναι 30-40 έτη.
Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν θετική άποψη για το πρόγραµµα και για τους
εκπαιδευτές.
Αντίθετα το 60% περίπου θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις
ανάγκες τους και ότι «χρειάζεται βελτίωση» για να αντιστραφεί η τάση αυτή. Στις
ερωτήσεις ανοικτού τύπου όπου ζητείται να αναφέρουν προτάσεις βελτίωσης του
προγράµµατος δεν απαντούν ή αναφέρεται σε κάποια περίπτωση η χρηµατική
αποζηµίωση και να µοριοδοτείται η συµµετοχή στο πρόγραµµα.
Η παράµετρος του φύλου δεν φαίνεται να διαφοροποίησε τις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών στην ερώτηση που αφορούσε τις µεταβλητές αν το πρόγραµµα
προσέφερε στη διδακτική και παιδαγωγική ικανότητα τους. Με εξαίρεση 3 γυναίκες
που θεώρησαν ότι συνέβαλε «πολύ» ενώ άλλοι 3 µε ΜΠΣ τίτλο σπουδών επέλεξαν
ως απάντηση «καθόλου». Οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί είχαν στην πλειοψηφία
τους αρνητική άποψη αυτό θεωρείται φυσιολογικό γιατί αφενός έχουν διοριστεί στην
πλειψηφία τους µέσω του διαγωνισµού ΑΣΕΠ που προϋποθέτει γνώσεις
Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής αφετέρου στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ από τις οποίες
αποφοίτησαν έχουν διδαχθεί τις ενότητες του 1οι και 2ου µέρους του Προγράµµατος.
Όσον αφορά τον στόχο του προγράµµατος, επικαιροποίηση γνώσεων, οι νεοδιόριστοι
ήταν αρνητικοί οι άνδρες µε τις γυναίκες φαίνεται να διαφοροποιούνται στην επιλογή
«πολύ» που επέλεξε διπλάσιος αριθµός ανδρών από τις γυναίκες. Η παράµετρος της
εκπαίδευσης δεν επηρεάζει γιατί ο αριθµός των εκπαιδευτικών που απαντά θετικά
πιθανόν να προέρχεται από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν µεταταγεί
στον κλάδο ΠΕ19-20.
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Γνωρίζουµε ότι το δείγµα είναι µικρό και χρειάζεται επιπλέον έρευνα για την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία των συµπερασµάτων.
Ήταν µια απόπειρα ανίχνευσης της άποψης των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών στο
1ο πρόγραµµα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΠΘ για τους
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής.
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