
Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα 
"Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και 
Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και τις 

Εφαρµογές τους 
 
 

Τζιµόπουλος Νίκος 
Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ 

Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 
ntzimop@de.kyk.sch.gr 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ενός εντατικού σεµιναρίου διάρκειας 60 ωρών (10 ηµερών) σε 
καθηγητές όλων των ειδικοτήτων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν στα σχολεία της 
Τήνου µε θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκπαιδευτικό λογισµικό. Οι εκπαιδευτικοί 
συµφωνούν απόλυτα στην αναγκαιότητα της χρήσης των υπολογιστών, έχουν όµως πολλές 
επιφυλάξεις και το βλέπουν κριτικά, για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Το µοντέλο της 
επιµόρφωσης µε ολιγοήµερα σεµινάρια είναι καλό για µια πρώτη επαφή των εκπαιδευτικών µε τις 
νέες τεχνολογίες και τις εφαρµογές τους,  για τη χρήση όµως του εκπαιδευτικού λογισµικού στη 
διδακτική πράξη χρειάζεται επιµόρφωση µε διάρκεια, µε εκπαιδευτικά σενάρια και υποστήριξη στην 
πράξη. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση σεµιναρίου, Χρήση των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη, εκπαιδευτικό λογισµικό. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
οργανώνονται και υλοποιούνται διάφορα σεµινάρια επιµόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και 
ειδικότερα στη χρήση των Υπολογιστών και των εφαρµογών τους. Οι φορείς διοργάνωσης είναι 
συνήθως το ΥΠΕΠΘ, τα ΠΕΚ, ή τα Πανεπιστήµια. Τα σεµινάρια αυτά είναι διάρκειας από λίγες 
ηµέρες έως και ένα χρόνο. Στόχος των επιµορφώσεων είναι να µάθουν οι εκπαιδευτικοί όλων των 
ειδικοτήτων τη χρήση του υπολογιστή µε προγράµµατα όπως το λειτουργικό σύστηµα του 
υπολογιστή, την επεξεργασία κειµένου, τα λογιστικά φύλλα, τις βάσεις δεδοµένων, τη χρήση των 
πολυµέσων, τη χρήση του διαδικτύου (σύνολο 42 ώρες) και η χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού 
(18 ώρες). 
     Αξιολόγηση αυτών των σεµιναρίων είτε δεν γίνεται καθόλου είτε γίνεται µε πρόχειρα 
ερωτηµατολόγια λίγων ερωτήσεων τα οποία δεν µπορούν να µας δώσουν αξιόπιστα πληροφορίες 
για τα αποτελέσµατα της επιµόρφωσης. Η αξιολόγηση πιστεύουµε ότι είναι πολύ σηµαντική όχι 
µόνο για να καταγράψουµε τα αποτελέσµατά τους, αλλά και για το σχεδιασµό µελλοντικών 
σεµιναρίων. 
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     Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά: την 
εισβολή σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας, άρα και στο σχολείο και τις πολύ γρήγορες αλλαγές. 
Οι εκπαιδευτικοί για να αξιοποιήσουν τις τεράστιες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών καλό θα 
είναι να επιµορφώνονται περιοδικά (δια βίου εκπαίδευση), προκειµένου να ανταποκρίνονται στο 
συνεχώς εναλλασσόµενο εργασιακό τους περιβάλλον. Οι συνεχείς αλλαγές απαξιώνουν ταχύτατα 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές µας (Αναστασιάδης, 2000, σελ. 185). 
     Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
βασίζεται σε δύο υποθέσεις. Πρώτον, έχουµε πια εισέλθει στην κοινωνία της τεχνολογίας, και η 
σύγχρονη εκπαίδευση οφείλει να προετοιµάσει τους µαθητές για τη δυναµική ένταξή τους σ' αυτή. 
∆εύτερον, η χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση 
προτείνει νέες οδούς που ξεπερνούν τους παραδοσιακούς περιορισµούς του χρόνου, της υποδοµής 
και της απόστασης (Βαβουράκη και άλλοι, 2000, σελ. 252). 
     Είναι αυτονόητο, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για ουσιαστική και αποτελεσµατική αξιοποίηση 
των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας στη µαθησιακή διαδικασία, θα πρέπει να 
συνοδεύεται από κατάλληλη, προσεκτικά σχεδιασµένη και υψηλής ποιότητας επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών (Παπαδόπουλος και άλλοι, 2000, σελ. 65). Ο βαθµός εξοικείωσης των 
εκπαιδευτικών µε τις νέες τεχνολογίες επηρεάζει καθοριστικά τη συµβολή τους στην 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Εµβαλωτής & Τζιµογιάννης, 
1999, σελ. 203). 
 
∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 
     Το τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης  Νοµού Κυκλάδων στο πλαίσιο των προγραµµάτων κινητικότητας υλοποίησε 
προγράµµατα επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (εκτός 
Πληροφορικής) των σχολείων της Τήνου το Φθινόπωρο του 2000. Το πρόγραµµα έχει τίτλο 
"Χρήση των Η/Υ και εκπαιδευτικό Λογισµικό". Τα διδακτικά αντικείµενα του σεµιναρίου 
διδάχτηκαν µε συνεχή πρακτική άσκηση και µε συγκεκριµένα παραδείγµατα άµεσα εφαρµόσιµα 
είτα στη διοίκηση του σχολείου είτε στην διδακτική πράξη. 
       Τα θέµατα του σεµιναρίου τις πρώτες επτά ηµέρες (42 ώρες) ήταν µια µικρή εισαγωγή στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κατόπιν χρήση του λειτουργικού συστήµατος Windows, του 
επεξεργαστή κειµένου Word και του λογιστικού φύλλου Excel. Σ’ όλα τα αντικείµενα έγιναν 
µικρές εισηγήσεις και κατόπιν συνεχής πρακτική άσκηση, µε έµφαση σε εφαρµογές οι οποίες θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στο σχολείο. Τις επόµενες 18 ώρες οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν 
ανά ειδικότητα σε 5 οµάδες (φιλόλογοι, µαθηµατικοί, φυσικών επιστηµών, ξένων γλωσσών και οι 
υπόλοιποι σε µια οµάδα) και έγινε επίδειξη χρήσης εκπαιδευτικών λογισµικών σε κάθε οµάδα 
χωριστά από τρεις εισηγητές. Στη συνέχεια στους εκπαιδευτικούς δόθηκαν έτοιµα φύλλα έργου τα 
οποία  µαζί µε τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών λογισµικών µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
     Αξιολόγηση είναι η διαδικασία καθορισµού, όσο συστηµατικά και αντικειµενικά είναι 
δυνατόν, της συνοχής, της αποτελεσµατικότητας και των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων ενός 
προγράµµατος υπό το πρίσµα των στόχων του (Καραλής, 1999). Το µοντέλο το οποίο 
ακολουθήσαµε για την αξιολόγηση του προγράµµατός µας είναι η Ανταποδοτική Αξιολόγηση, η 
οποία γίνεται σε τρία επίπεδα: 
Υπάρχουσα κατάσταση: Στο επίπεδο αυτό αναφερόµαστε στην κατάσταση που επικρατεί κατά 
την έναρξη της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Για τον προσδιορισµό αυτής της κατάστασης, 
αναλύουµε τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων (γνώσεις, δεξιότητες, προσδοκίες κ.α.). 
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Παρέµβαση: Σε αυτό το επίπεδο περιγράφουµε αναλυτικά την εκπαιδευτική παρέµβαση, δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στην αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων συντελεστών του προγράµµατος. 
Αποτελέσµατα: Στο επίπεδο αυτό περιγράφουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 
εφαρµογή του προγράµµατος και κυρίως τα αποτελέσµατά που αφορούν τους εκπαιδευοµένους 
(γνώσεις και δεξιότητες  που απέκτησαν, στάσεις και απόψεις που διαµόρφωσαν) (Βεργίδης και 
Καραλής, 1999). 
     Αποφασίσαµε να υλοποιήσουµε την έρευνά µας µε ερωτηµατολόγια. Οι ερωτήσεις τις οποίες 
ζητήσαµε να µας απαντήσουν ήταν και κλειστού και ανοικτού τύπου. Στις κλειστού τύπου 
ερωτήσεις καταγράψαµε διακριτά δεδοµένα τα οποία µπορούν να καταγραφούν όπως τα στοιχεία 
τους, οι γνώσεις σε συγκεκριµένα αντικείµενα πληροφορικής και η αξιολόγηση του σεµιναρίου. 
Επειδή όµως θα θέλαµε και τις στάσεις και απόψεις που έχουν για την Πληροφορική και τις 
εφαρµογές της συµπεριλάβαµε και ανοικτού τύπου ερωτήσεις για να µπορέσουν να τις εκφράσουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
     Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης που παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση, προέρχονται από 
ένα εντατικό σεµινάριο που οργανώθηκε στο νησί της Τήνου. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν  
διδάσκουν στα τέσσερα σχολεία της πόλης της Τήνου τα οποία είναι: Γυµνάσιο Τήνου, Ενιαίο 
Λύκειο Τήνου, Εκκλησιαστικό Λύκειο Τήνου και Τεχνικό Επαγγελµατικό εκπαιδευτήριο Τήνου. 
Υλοποιήθηκε στο σύγχρονο εργαστήριο Η/Υ του Ενιαίου Λυκείου Τήνου και παρακολούθησαν 29 
εκπαιδευτικοί. 
     Όπως βλέπουµε υπάρχουν εκπαιδευτικοί από τέσσερα διαφορετικού τύπου σχολεία µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και εκπαιδευτικοί µε λίγα 
χρόνια υπηρεσίας έως και περισσότερα από 30 χρόνια. Τα δεδοµένα αυτά θα µας βοηθήσουν να 
βγάλουµε πιο γενικά συµπεράσµατα. 
     Τα αντικείµενα του σεµιναρίου ήταν µάλλον άγνωστα από τους περισσότερους 
εκπαιδευτικούς, γι’ αυτό προσπαθήσαµε να µην θεωρήσουν ότι απαντώντας στο ερωτηµατολόγιο 
είναι σε µειονεκτική θέση, τονίζοντας ότι µε την παρακολούθηση των µαθηµάτων θα αισθάνονται 
πλέον πιο κοντά στον υπολογιστή. Εξηγήσαµε ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο, το οποίο θα 
τους βοηθήσει στο σχολείο και ένα επί πλέον εποπτικό µέσο, µε πάρα πολλές δυνατότητες, για τη 
προετοιµασία τους και την διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητας τους. ∆εν έχει να κάνει µε 
το διδακτικό τους αντικείµενο, το οποίο γνωρίζουν, αλλά µε τον τρόπο µε το οποίο θα µπορούσαν 
να το διδάξουν, κάνοντας το µάθηµα πιο αποτελεσµατικό.  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
     Για την αξιολόγηση του σεµιναρίου ζητήσαµε να µας απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί για την 
οργάνωσή του, τα αντικείµενα τα οποία διδάχθηκαν και τους εισηγητές. Οι περισσότεροι από τους 
εκπαιδευτικούς (80% έως 90%)  θεώρησαν καλή την οργάνωση του σεµιναρίου, συµφωνούν ότι 
τα αντικείµενα τα οποία διδάχθηκαν στο σεµινάριο ήταν ενδιαφέροντα και χρήσιµα, ότι οι 
εισηγητές ήταν επαρκείς για το αντικείµενο το οποίο δίδαξαν και ότι είχαν µεταδοτικότητα, το 
περιεχόµενο του σεµιναρίου επιµόρφωσης κάλυψε τις ανάγκες του γενικά για τη χρήση ενός 
υπολογιστή και ότι το σεµινάριο θα τους βοηθήσει να παρακολουθούν καλύτερα στο µέλλον τις 
ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής. 

 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
     Στις απαντήσεις που µας έδωσαν µετά το σεµινάριο ενώ εξακολουθούν να συµφωνούν όλοι για 
την αναγκαιότητα της χρήσης του υπολογιστή στη διοίκηση του σχολείου και στην προετοιµασία 
του διδακτικού τους υλικού,  δεν άλλαξαν πολύ οι απόψεις τους για τη χρησιµότητα του 
υπολογιστή στη διδασκαλία όπου 42% συµφωνούν απόλυτα, 37% συµφωνούν, 16% ούτε 
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συµφωνούν ούτε διαφωνούν και 5% διαφωνούν. Και στις απαντήσεις, σχεδόν όλοι και αυτοί οι 
οποίοι συµφωνούσαν για τη χρήση του υπολογιστή εξέφρασαν τον έντονο προβληµατισµό 
τους για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να γίνει αυτό και για τα αποτελέσµατά του. 
     Για τη χρήση του επεξεργαστή κειµένου, η χρήση του οποίου είναι πολύ εύκολο να 
κατανοηθεί, το 55% απάντησαν µε συγκεκριµένες προτάσεις για τη χρήση του στο σχολείο και 
στο σπίτι σε σχέση µε το διδακτικό τους αντικείµενο, το 20% απάντησε ότι οι δυνατότητες είναι 
πολλές, το 20% δεν απάντησε και µόνο το 5% απάντησε αρνητικά. Για τη χρήση του λογιστικού 
φύλου, η χρήση του οποίου είναι πιο φιλική για τους απόφοιτους θετικών σχολών, το 55% 
απάντησαν ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στη βαθµολογία, το 15% απάντησε ότι οι 
δυνατότητες είναι πολλές, το 50% δεν απάντησε και µόνο το 5% απάντησε ότι θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί στα µαθηµατικά. 
     Το 60% των εκπαιδευτικών θα χρησιµοποιούσε εκπαιδευτικά λογισµικά στη διδασκαλία των 
µαθηµάτων και αναφέρουν παραδείγµατα ανάλογα µε το αντικείµενό τους, το 10% απαντά 
σπάνια, το 25% απαντά όχι και το 5% δεν απαντά. Για τη χρήση του Internet στην τάξη οι 
απαντήσεις είναι διαφορετικές αφού το 50% θα το χρησιµοποιούσε, το 20% όχι και το 30% ίσως 
αναφέροντας ότι θα ήθελε να το ψάξει περισσότερο, γιατί τους φαίνεται τεράστιο. Για να δείξουµε 
την παιδαγωγική αξιοποίηση του Internet φαίνεται πως χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο. Το  
55% συµφωνεί ότι το σεµινάριο κάλυψε τις ανάγκες της ειδικότητάς τους, το 40% ούτε συµφωνεί 
ούτε διαφωνεί και το 5% διαφωνεί και είναι φυσικό γιατί υπήρχαν εκπαιδευτικοί σχεδόν όλων των 
ειδικοτήτων και δεν θα µπορούσαµε να καλύψουµε όλες τις ανάγκες. 
     Το 90% των εκπαιδευτικών αναγνωρίζουν τον κίνδυνο, χρησιµοποιώντας τα πολυµέσα τα 
οποία είναι πολύ ελκυστικά στους µαθητές, να χάσουµε τους πραγµατικούς στόχους του 
µαθήµατός µας και το 10% δεν απαντούν. Στις απαντήσεις, αν και όλοι συµφωνούσαν για την 
αναγκαιότητα χρήσης των υπολογιστών, ήταν πολύ έντονη η κριτική διάθεση για τη χρήση των 
υπολογιστών στη διδασκαλία των µαθηµάτων, τους σκοπούς και τα αποτελέσµατα. Υπήρχε 
µεγάλη διστακτικότητα για τη διδασκαλία του αντικειµένου τους, πράγµα φυσικό γιατί υπήρχαν 
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και δεν είχαµε το χρόνο να τους δείξουµε όλες τις 
δυνατότητες σε κάθε µια ειδικότητα. 
     Το 55% συµφώνησαν ότι οι υπολογιστές θα βοηθούσαν τη συνεργασία των µαθητών µέσα στη 
τάξη. Βλέπουµε ότι όταν ζητούσαµε γενικά κρίσεις για τις δυνατότητες των υπολογιστών και 
τη χρησιµότητά τους οι θετικές απαντήσεις ήταν θεαµατικά µεγάλες, αλλά όταν ζητάµε 
απαντήσεις για τη χρήση των υπολογιστών στην τάξη τα ποσοστά µειώνονται αισθητά. Η 
κριτική διάθεση για τέτοια θέµατα ήταν διάχυτη και στα ερωτηµατολόγια και στις συνεντεύξεις. 
     Τέλος στην ερώτηση για το αν "έξυπνος µαθητής" θα είναι στο µέλλον  ο µαθητής ο οποίος 
ξέρει να ψάχνει την πληροφορία και όχι να την ξέρει ήδη, το 45% συµφωνεί απόλυτα, το 25% 
συµφωνεί, το 5% ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί, το 15% διαφωνεί και το 10% δεν απαντά. 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
     Πριν και µετά την παρακολούθηση του σεµιναρίου οι τοµείς στους οποίους θεωρούν οι 
εκπαιδευτικοί ότι επιφέρει αλλαγές η εξάπλωση της χρήσης της Πληροφορικής είναι πάρα πολλοί 
και σχεδόν όλοι αναφέρουν την εκπαίδευση. Στην ερώτηση για τις δυνατότητες ενός υπολογιστή 
σχεδόν όλοι αναφέρονται µε τις λέξεις "απεριόριστες", "άπειρες", "τροµερά µεγάλες", αλλά 
µερικοί αναφέρονται κριτικά όπως "ο κίνδυνος για προσωπική αποµόνωση µπροστά σε µια 
οθόνη", "οι δυνατότητες του υπολογιστή δεν είναι ισχυρότερες από το ανθρώπινο πνεύµα". Μετά 
το σεµινάριο στην ίδια ερώτηση πρόσθεσαν το εκπαιδευτικό λογισµικό και την αναζήτηση στο 
Internet. 
     Το 83% των εκπαιδευτικών βλέπουν θετικά, ευχάριστα και φυσιολογικό το ενδεχόµενο οι 
µαθητές τους να γνωρίζουν περισσότερα από τους ίδιους για τους υπολογιστές και µόνο 17% 
φαίνεται να έχει πρόβληµα. Στην ερώτηση όµως για το πώς αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο τα 
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παιδιά τους να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή και οι ίδιοι να µην καταλαβαίνουν µε τι 
ασχολούνται σχεδόν όλοι ενοχλούνται και προβληµατίζονται και µόνο 2 εκπαιδευτικοί δεν θα 
τους ενοχλούσε. Τα ίδια περίπου ποσοστά έχουµε στις απαντήσεις και µετά το σεµινάριο. Στις 
συνεντεύξεις δε ανέφεραν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ήθελαν να 
παρακολουθήσουν το σεµινάριο ήταν να µπορέσουν να ελέγχουν τα παιδιά τους. 
     Όσο αφορά την απλή χρήση του υπολογιστή, µετά το σεµινάριο όλοι οι εκπαιδευτικοί 
συµφωνούν ότι είχαν µια πρώτη εξοικείωση µε τον υπολογιστή, ξεπέρασαν τους φόβους τους 
και θα µπορούσαν πλέον να τον χρησιµοποιήσουν. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
      Οι εκπαιδευτικοί από πριν γνώριζαν τις µεγάλες δυνατότητες γενικά των υπολογιστών και την 
ευρεία διάδοσή τους στην κοινωνία. Αλλά εάν συγκρίνουµε τις γνώσεις των εκπαιδευτικών πριν 
και µετά το σεµινάριο θα δούµε ότι τους βοήθησε πάρα πολύ για να µάθουν τη χρήση των 
βασικών πακέτων όπως είναι ο επεξεργαστής κειµένου, το λογιστικό φύλο και η πλοήγηση στο 
Internet. Τους βοήθησε επίσης να δουν τον υπολογιστή σαν εργαλείο για την προετοιµασία των 
µαθηµάτων τους αλλά και σαν εποπτικό µέσο για τη διδασκαλία µε πολλές δυνατότητες. 
Πιστεύουµε ότι το σεµινάριο αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι το 
παρακολούθησαν, ως προς την οργάνωση αλλά κυρίως ως προς τα διδακτικά αντικείµενα του 
σεµιναρίου και τους επιµορφωτές. 
     Ενώ θεωρούν τον υπολογιστή ένα εργαλείο µε πάρα πολλές δυνατότητες και δηλώνουν ότι θα 
τον χρησιµοποιούν, βλέπουν  µε κριτική διάθεση τη χρήση του υπολογιστή στην τάξη, γιατί 
στόχος του σεµιναρίου ήταν να έχουν µια πρώτη επαφή µε το εκπαιδευτικό λογισµικό. Εάν γίνουν 
µελλοντικά σεµινάρια για τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού στη διδακτική πράξη ανά 
ειδικότητα θα φανούν και οι µεγάλες δυνατότητες του υπολογιστή σαν εποπτικό µέσο 
διδασκαλίας. Αλλά καλό θα είναι να υπάρχει πάντα αυτή η κριτική και να µην δεχόµαστε την 
διάδοση των υπολογιστών στα σχολεία χωρίς όρους. 
      Εκεί όµως που έχουµε µεγαλύτερο φόβο είναι για τη χρήση του υπολογιστή από τα παιδιά 
τους στο σπίτι. Τους ενοχλεί πολύ να µην µπορούν να ελέγξουν τα παιδιά τους και νοµίζω ότι 
ήταν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να ασχοληθούν και οι ίδιοι µε τους υπολογιστές. 
     Οι µισοί εκπαιδευτικοί έχουν υπολογιστή στο σπίτι και το ένας στους τέσσερις  έχουν σύνδεση 
στο Internet και από αυτούς οι µισοί τα χρησιµοποιούν οι ίδιοι, που σηµαίνει ότι οι υπολογιστές 
έχουν µπει στη ζωή των εκπαιδευτικών περισσότερο από ότι περιµέναµε, αλλά µόνο ένας στους 
τέσσερις έχει παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο για το θέµα και από αυτούς µόνο οι µισοί 
παρακολούθησαν ολιγοήµερα σεµινάρια τα οποία είχαν οργανωθεί από το ΥΠΕΠΘ ή κάποιο 
Πανεπιστήµιο. 
     Όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση και άλλων 
µελλοντικά σεµιναρίων µε θέµατα Πληροφορικής, τη διάθεση να αγοράσουν υπολογιστή στο 
σπίτι, θα προσπαθούσαν να προµηθευτούν εκπαιδευτικό λογισµικό αλλά και γενικότερα υλικό για 
την προετοιµασία των µαθηµάτων τους και ότι θα προσπαθήσουν να παρακολουθούν τις ραγδαίες 
εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής. Να σηµειώσουµε ότι για την παρακολούθηση του 
σεµιναρίου δεν προβλεπόταν οικονοµική αποζηµίωση για τους εκπαιδευτικούς, και ότι 
παρακολούθησαν το εντατικό αυτό σεµινάριο για δύο εβδοµάδες συνεχώς µε ελάχιστες απουσίες. 
Το µεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του Νοµού έχει φανεί και από τα προηγούµενα τέσσερα 
σεµινάρια τα οποία έχουµε υλοποιήσει µε πολύ µεγάλη συµµετοχή.  

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
     Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι η επιµόρφωση την οποία έχει ήδη ξεκινήσει 
το ΥΠΕΠΘ για την επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και της οποίας το πρόγραµµα σπουδών 
περιλαµβάνει τα ίδια διδακτικά αντικείµενα και τον ίδιο αριθµό ωρών επιµόρφωσης για τα 
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αντικείµενα λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή, την επεξεργασία κειµένου, τα λογιστικά 
φύλλα, τις βάσεις δεδοµένων, τη χρήση των πολυµέσων, τη χρήση του διαδικτύου κινείται προς τη 
σωστή κατεύθυνση για µια πρώτη επαφή µε τους υπολογιστές από όλους τους εκπαιδευτικούς. 
Χρειάζεται όµως και συνέχεια όπως αναφέρουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απάντησαν στα 
ερωτηµατολόγια.  
     Για τη χρήση όµως του εκπαιδευτικού λογισµικού µε απλή επίδειξη για 6 ώρες και µ’ ένα κοινό 
το οποίο θα έχει εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων αλλά και δασκάλους και νηπιαγωγούς από 
επιµορφωτές οι οποίοι πιθανόν να µην γνωρίζουν παρά µόνο τα ηλεκτρονικά βιβλία  το 
αποτέλεσµα πιστεύουµε πως θα είναι απλώς οι εκπαιδευτικοί να µάθουν να χειρίζονται τα CD – 
ROM του εµπορίου και απλά να πλοηγούνται σ’ αυτά. Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού 
στη διδακτική πράξη πρέπει νοµίζουµε να γίνει ανά ειδικότητα, µε εκπαιδευτικό λογισµικό και 
σενάρια διδασκαλίας για τη συγκεκριµένη ειδικότητα από επιµορφωτές οι οποίοι θα γνωρίζουν 
καλά το αντικείµενο. Στο σεµινάριο χωρίσαµε τους εκπαιδευτικούς σε 5 οµάδες µε οµοειδείς 
ειδικότητες στους οποίους για 18 ώρες δείξαµε όχι µόνο εκπαιδευτικά λογισµικά αλλά και 
συγκεκριµένους τρόπους χρήσης στη διδακτική πράξη. Πιστεύουµε όµως για την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση αυτών των νέων εργαλείων στη διδακτική πράξη χρειάζονται αυτόνοµα σεµινάρια ανά 
ειδικότητα τουλάχιστον 50 ωρών από εξειδικευµένους επιµορφωτές, όπως ήταν σχεδιασµένο το 
έργο της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών από την αρχή. Θα δείξει στους εκπαιδευτικούς τις 
βασικές δυνατότητες από τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού και των παιδαγωγικών 
σεναρίων στη διδακτική πράξη. Το ζήτησαν άλλωστε επίµονα και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
παρακολούθησαν το σεµινάριο.  
     Το µοντέλο της ενδοσχολικής επιµόρφωσης, το οποίο υλοποιείται φέτος µε τον τίτλο 
«Πρόγραµµα Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης για την Παιδαγωγικά Αξιοποίηση των ΤΠΕ», από τη 
∆ιεύθυνση Σπουδών ∆. Ε. (σε συνεργασία µε το ΕΑΙΤΥ για την τεχνική υποστήριξη) σε πολλές 
περιοχές της χώρας και περιλαµβάνει επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, σε όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, µε τµήµατα εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας, µε εκπαιδευτικό λογισµικό και 
εκπαιδευτικά σενάρια για την ειδικότητά τους, από εξειδικευµένους επιµορφωτές, µε παράλληλη 
στήριξη των εκπαιδευτικών στη τάξη για τη διδασκαλία συγκεκριµένων σεναρίων νοµίζουµε ότι 
είναι το πιο αποτελεσµατικό. Εάν συνεχιστεί η υποστήριξη µε νέο υλικό πιστεύουµε ότι µπορεί να 
αλλάξει ουσιαστικά τη διδασκαλία των µαθηµάτων. 
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