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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει σύντοµα το πρόγραµµα σπουδών των κύκλων 
Πληροφορικής των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αξιολογεί τη διαδικασία 
επιµόρφωσης µέσα από την καταγραφή των απόψεων και των αναγκών των 
επιµορφούµενων πέντε προγραµµάτων. Η αξιολόγηση αφορά στην οργάνωση και 
χρησιµότητα των προγραµµάτων, στη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων, στην 
εκπαιδευτική ύλη και το εκπαιδευτικό υλικό, στην πιστοποίηση γνώσεων, στην αξιολόγηση 
της εκπαίδευσης και στην ανάγκη ύπαρξης νέων επιµορφωτικών κύκλων. Για καθένα από 
αυτά τα θέµατα προτείνουµε βελτιώσεις και πιθανές τροποποιήσεις που διασφαλίζουν την 
ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ια Βίου Μάθηση, Πιστοποίηση δεξιοτήτων Πληροφορικής, 
∆ιασφάλιση ποιότητας 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στα πλαίσια των αναγκών της επιµόρφωσης ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες και της 

βελτίωσης του προβλήµατος έλλειψης e-δεξιότητων (Curley 2003, O’Sullivan & Lloyd 
2004) διεξάγονται σεµινάρια στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι επιµορφωτικές 
δράσεις εποπτεύονται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής 
Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  
Οι επιµορφωτικές δράσεις των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) δίνουν τη 

δυνατότητα στους ενήλικες να επιµορφωθούν σε θέµατα σχετικά µε τις Νέες 
Τεχνολογίες. Η συµµετοχή σε κάποιο σεµινάριο είναι δωρεάν και τα σεµινάρια 
πραγµατοποιούνται σε σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής, από επιµορφωτές µε 
διδακτική και επαγγελµατική εµπειρία στα διδασκόµενα αντικείµενα. Η διαδικασία 
επιµόρφωσης φαίνεται στο Σχήµα 1. 
 

 

Βεβαίωση Αίτηση Κατάταξη Επιµόρφωση

Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα ροής διαδικασίας επιµόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες στα ΚΕΕ 
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Τα σεµινάρια Πληροφορικής χωρίζονται σε τρεις κύκλους: Βασικές ∆εξιότητες Ι, 

Βασικές ∆εξιότητες ΙΙ και Εξειδικευµένες ∆εξιότητες. Κάθε κύκλος διαρκεί 40 
διδακτικές ώρες. Η διαδικασία εκκινεί µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου, προχωρά µε 
την κατάταξή του στον κατάλληλο επιµορφωτικό κύκλο και ολοκληρώνεται µε την 
επίδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης. Ο επιµορφούµενος έχει τη δυνατότητα 
ολοκληρώνοντας έναν εκπαιδευτικό κύκλο να παρακολουθήσει τον επόµενο κύκλο. 
Στόχος του πρώτου κύκλου είναι η εξοικείωση µε τα Windows, η εισαγωγή στην 

επεξεργασία κειµένου, η πλοήγηση στο διαδίκτυο και η αποστολή ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων. Στις βασικές δεξιότητες ΙΙ ο εκπαιδευόµενος εµβαθύνει στην επεξεργασία 
κειµένου, µαθαίνει λογιστικά φύλλα και διδάσκεται πρακτικά και θεωρητικά θέµατα 
σχετικά µε το διαδίκτυο. Ο στόχος του τελευταίου επιµορφωτικού κύκλου είναι η 
παρουσίαση ειδικών λειτουργιών επεξεργασίας κειµένου και λογιστικών φύλλων. 
Επίσης γίνεται σύντοµη αναφορά στο εργαλείο παρουσιάσεων (ΚΕΕ 2004). 
Στη συνέχεια της εργασίας σκιαγραφούµε τα θετικά στοιχεία των επιµορφωτικών 

κύκλων Πληροφορικής, καταγράφουµε κάποιες αρχικές αδυναµίες τους, όπως αυτές 
προκύπτουν µέσα από διάλογο µε επιµορφούµενους και προτείνουµε τρόπους 
βελτίωσης. Επίσης προτείνουµε νέους επιµορφωτικούς κύκλους στις Νέες Τεχνολογίες. 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Η αξιολόγηση των σεµιναρίων Πληροφορικής αφορά στα εξής κοµβικά σηµεία: (i) 

Ενηµέρωση, οργάνωση και χρησιµότητα των προγραµµάτων, (ii) τη διαδικασία 
κατάταξης των υποψηφίων σε τµήµα και την καταγραφή των στόχων τους, (iii) τη 
διαδικασία εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα την εκπαιδευτική ύλη και το 
εκπαιδευτικό υλικό, (iv) την πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων, (v) την 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, (vi) την ύπαρξη νέων προγραµµάτων 
εκπαίδευσης. 

 
Πίνακας 1: Κατανοµή συµµετεχόντων ανά τµήµα, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

 Γυναίκες Άνδρες Επίπεδο εκπαίδευσης 
Τµήµα 1 7 8 Βασικές ∆εξιότητες Ι 
Τµήµα 2 9 9 Βασικές ∆εξιότητες Ι 
Τµήµα 3 6 10 Βασικές ∆εξιότητες Ι 
Τµήµα 4 12 8 Βασικές ∆εξιότητες ΙΙ 
Τµήµα 5 8 6 Εξειδικευµένες ∆εξιότητες 
Σύνολο 42 41  

 
Τα σηµεία της αξιολόγησης προκύπτουν από την καταγραφή των απόψεων των 

επιµορφούµενων πέντε τµηµάτων. Οι απόψεις των εκπαιδευοµένων καταγράφηκαν µε 
χρήση ενός σύντοµου ερωτηµατολογίου που περιείχε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, έτσι 
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ώστε να µπορούν να εκφράσουν τη δική τους άποψη. Η αξιολόγηση των απαντήσεων 
είναι ποιοτική και όχι ποσοτική, διότι οι απαντήσεις είναι ανοικτού τύπου. 

 
Ενηµέρωση, οργάνωση, χρησιµότητα 
Η ενηµέρωση και η οργάνωση των προγραµµάτων εξαρτάται από τον υπεύθυνο 

εκπαίδευσης και το σύµβουλο εκπαίδευσης του ΚΕΕ το οποίο πραγµατοποιεί το 
σεµινάριο. Όλοι οι επιµορφούµενοι τόνισαν ότι, όπως άλλωστε συµβαίνει, τα κλασικά 
µέσα µαζικής επικοινωνίας (π.χ. τοπική εφηµερίδα) είναι ο καλύτερος τρόπος 
ενηµέρωσης των υποψηφίων. Η ενηµέρωση µέσω διαδικτύου δεν θεωρείται απαραίτητη, 
διότι η πλειοψηφία του κοινού στο οποίο απευθύνονται τα σεµινάρια δεν διαθέτει 
βασικές δεξιότητες στις Νέες Τεχνολογίες, άρα δεν θα µπορούσε να ενηµερωθεί µε αυτό 
τον τρόπο. Η οργάνωση σχολιάστηκε θετικά από τους ερωτηθέντες και δεν υπάρχει 
κάποιο σηµείο που απαιτεί άµεση βελτίωση. Η χρησιµότητα των σεµιναρίων είναι κοινά 
παραδεκτή από όλους τους συµµετέχοντες, διότι τόσο οι αρχάριοι όσο και οι 
προχωρηµένοι καταφέρνουν να επιλύσουν απορίες και να ανακαλύψουν τρόπους 
άµεσης εκµετάλλευσης, στις εργασίες τους και τις λοιπές καθηµερινές ασχολίες τους, 
των νέων γνώσεων που αποκοµίζουν.  
 
Κατάταξη υποψηφίου 
Το πρώτο και ίσως σηµαντικότερο σηµείο του µοντέλου επιµόρφωσης είναι η 

κατάταξη του υποψηφίου στο κατάλληλο επίπεδο και η δηµιουργία οµοιογενών 
τµηµάτων. Ζητήσαµε στους εκπαιδευόµενους να εκφράσουν την άποψη τους για τη 
διαδικασία κατάταξης. Το 60% περίπου εξέφρασε κάποιο πρόβληµα σχετικά µε τη 
διαδικασία. Το κυριότερο πρόβληµα που αναφέρθηκε ήταν ότι δεν υπήρχαν 
συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια για την αποτύπωση των απόψεων, την καταγραφή των 
εκπαιδευτικών αναγκών και προτιµήσεων των εκπαιδευοµένων και την καταγραφή των 
υπαρχόντων e-δεξιοτήτων. Αυτό οδηγεί σε λανθασµένη κατάταξη των υποψηφίων στο 
κατάλληλο τµήµα. 
 
∆ιαδικασία εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτική ύλη 
Μελετώντας την ύλη των σεµιναρίων είναι φανερό ότι ο βασικός στόχος των 

επιµορφωτικών δράσεων είναι η εκµάθηση των εργαλείων των Windows και του 
Microsoft Office µε ιδιαίτερη έµφαση στον επεξεργαστή κειµένου Microsoft Word. ∆εν 
γίνεται αναφορά στο εργαλείο Βάσεων ∆εδοµένων και υπάρχει σύντοµη αναφορά στο 
Microsoft PowerPoint. Ένα από τα βασικά αιτήµατα των εκπαιδευόµενων είναι η 
πιστοποίηση των γνώσεων µε το τέλος του σεµιναρίου. Συνεπώς όλοι ζήτησαν να 
εµπλουτισθεί η εκπαιδευτική ύλη των σεµιναρίων µε νέα θέµατα και να ταυτισθεί µε την 
ύλη των πιστοποιητικών πληροφορικής. 
 
Εκπαιδευτικό υλικό 
Το εκπαιδευτικό υλικό που διανέµεται στους εκπαιδευόµενους και µέσα από το οποίο 

µπορούν να αντλήσουν θέµατα οι εκπαιδευτές, αποτελείται από τρία πακέτα 
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σηµειώσεων 100 ως 150 σελίδων το καθένα. Κάθε ενότητα παρουσιάζει κάποιο θέµα 
και περιέχει µια δραστηριότητα αξιολόγησης του θέµατος. Περίπου 10% των 
ερωτηθέντων είχαν συµβουλευτεί τις σηµειώσεις και είχαν ολοκληρώσει κάποια 
δραστηριότητα. Οι υπόλοιποι δεν το χρησιµοποίησαν, διότι θεώρησαν ότι είναι 
δύσχρηστο και µε λίγες δραστηριότητες και συνεπώς µη πρακτικό. 
 
Πιστοποίηση δεξιοτήτων 
Η πιστοποίηση των γνώσεων αποτελεί πλέον διεθνή πρακτική µε πολλά διπλώµατα 

πιστοποίησης χειρισµού υπολογιστών διαθέσιµα. Η ύπαρξη κάποιου τύπου 
πιστοποίησης µε την ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων επιµορφωτικών τµηµάτων 
αποτελεί προσδοκία όλων των επιµορφούµενων στα τµήµατα που συµµετείχαµε ως 
επιµορφωτές. Οι εκπαιδευόµενοι πιστεύουν ότι η πιστοποίηση των γνώσεων πέραν της 
απόκτησης ενός επιπλέον τυπικού προσόντος, θα βοηθούσε στην εγρήγορση και τον 
προσανατολισµό εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 
 
Αξιολόγηση διαδικασίας 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών αποτελεί καθιερωµένη τακτική µε την 

ολοκλήρωση ενός σεµιναρίου (Knox 1998, Καραλής 2004, Λαζαρίνης & Κουγιουρούκη 
2005). Στην ερώτηση για ανάγκη ύπαρξης αξιολόγησης µε την ολοκλήρωση ενός 
σεµιναρίου, 95% περίπου των συµµετεχόντων αποκρίθηκαν θετικά. Η αξιολόγηση 
πρέπει να αφορά τους οργανωτές, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους και να 
έχει ως βασικό σκοπό την µέτρηση της προσφοράς κάθε εµπλεκοµένου και την 
καταγραφή προβληµάτων και θετικών στοιχείων των επιµορφώσεων. Τα στοιχεία αυτά 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια στην οργάνωση παρόµοιων επιµορφωτικών 
δράσεων και τη βελτίωση των δράσεων δια βίου µάθησης των ΚΕΕ. 
 
Νέοι επιµορφωτικοί κύκλοι 
Περίπου 30% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν επιθυµεί την παρακολούθηση νέων 

προγραµµάτων Πληροφορικής, θεωρώντας ότι οι συνολικά 120 ώρες των τριών κύκλων 
καλύπτουν τους στόχους τους. Οι υπόλοιποι απάντησαν ότι θα επιθυµούσαν την 
παρακολούθηση νέων επιµορφωτικών κύκλων. Στον Πίνακα 2 συνοψίζουµε τις 
απαντήσεις των συµµετεχόντων σχετικά µε νέα προγράµµατα και τουλάχιστον ένα 
εργαλείο λογισµικού που προκύπτει από αυτές. 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Συλλέγοντας τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης καταλήγουµε σε ένα αναµορφωµένο 

µοντέλο επιµόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες των ΚΕΕ. Αρχικά, η διαδικασία της 
κατάταξης πρέπει να τροποποιηθεί και να χωριστεί σε δυο φάσεις. Στη φάση της 
ποσοτικής αξιολόγησης, όπου θα αξιολογηθούν οι γνώσεις του υποψηφίου και στη φάση 
της ποιοτικής αξιολόγησης, όπου θα αναγνωριστούν οι εκπαιδευτικές του ανάγκες και θα 
καταγραφούν οι στόχοι του. 
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Πίνακας 2: Περιγραφή Νέων Προγραµµάτων Επιµόρφωσης 
Περιγραφή Ενδεικτικά Εργαλεία 

Μαζική επεξεργασία δεδοµένων MS-Access 
∆ηµιουργία και Επεξεργασία Ιστοσελίδων MS-FrontPage 
Σάρωση και επεξεργασία εικόνων Photoshop, PaintShop, CorelDraw 
Επεξεργασία βίντεο Premiere, Pinnacle 
Επεξεργασία ήχου Cool Edit 
∆ηµιουργία φυλλαδίων και σύνθετων εγγράφων QuarkExpress, MS-Publisher 
Προχωρηµένες τεχνικές χρήσης διαδικτύου (π.χ. 
αναζήτηση, συνοµιλία, online παραγγελίες) 

Internet Explorer 

Προγραµµατισµός υπολογιστή Pascal, Visual Basic 
 

 

Ποσοτική Αξιολόγηση 

Καταγραφή 
Γραµµατικών 
Γνώσεων 

Αξιολόγηση 
Γνώσεων 

Χρήσης Η/Υ 
Αίτηση 

Ποιοτική Αξιολόγηση 

Αναγνώριση 
Εκπαιδευτικών 

Αναγκών 

Καταγραφή 
Εκπαιδευτικών 

Στόχων 
Κατάταξη 

Σχήµα 2: Τροποποιηµένη διαδικασία κατάταξης 

Η φάση της ποσοτικής αξιολόγησης αφορά κυρίως στην κατάταξη στο δεύτερο και 
τρίτο επίπεδο Πληροφορικής και µπορεί να γίνει µέσω ενός αυτόµατου εργαλείου 
λογισµικού. Η φάση της ποιοτικής αξιολόγησης είναι ίσως σηµαντικότερη, διότι θα 
καταγραφούν οι ανάγκες των εκπαιδευόµενων και οι προσωπικοί τους στόχοι. Επίσης η 
ποιοτική αξιολόγηση θα δράσει θετικά, διότι θα υπάρχει σαφής στόχος, η εκπαίδευση 
µπορεί να προσαρµοσθεί στην πραγµατικότητα των ενηλίκων και οι νέες γνώσεις 
µπορούν να συνδεθούν µε ήδη υπάρχοντα ενδιαφέροντα και αντιλήψεις (Γκόβαρης 
2005). 
Η επόµενη αλλαγή που προτείνουµε είναι ο εµπλουτισµός της εκπαιδευτικής ύλης και 

του εκπαιδευτικού υλικού. Η ύλη πρέπει να περιλαµβάνει και παρουσίαση εργαλείου 
βάσεων δεδοµένων, έστω και µε περιορισµένο εύρος θεµάτων, για να υπάρχει σφαιρική 
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ενηµέρωση στα εργαλεία του MS-Office. Γενικότερα, η ύλη θα πρέπει να εναρµονισθεί 
µε τα αναλυτικά προγράµµατα των διεθνών πιστοποιητικών Πληροφορικής, όπως για 
παράδειγµα του ECDL (www.ecdl.gr) και τα απαιτούµενα προσόντα διορισµού σε 
θέσεις του δηµοσίου. Σε καµία περίπτωση βέβαια δεν προτείνουµε την υπερβολική 
αύξηση της εκπαιδευτικής ύλης, διότι υπάρχει ο κίνδυνος επιφανειακής κάλυψης 
θεµάτων και τελικά µη επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου. Το εκπαιδευτικό υλικό 
πρέπει να γίνει πιο δυναµικό και πολυδιάστατο. Πρέπει να αντλείται και να αφορά 
πραγµατικές ανάγκες διαφόρων επαγγελµάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο 
εύχρηστο και σίγουρα πιο αποδεκτό από τους εκπαιδευόµενους. Μια λύση είναι η 
ύπαρξη µιας ηλεκτρονικής τράπεζας θεµάτων από την οποία ο επιµορφωτής θα αντλεί 
και θα προσαρµόζει θέµατα, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των συµµετεχόντων. 
Η δυνατότητα πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων αποτελεί διεθνή πρακτική 

και ζητείται από όλους τους διδασκόµενους. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήµατα προς 
τους εκπαιδευτές είναι αν θα υπάρξει δυνατότητα πιστοποίησης µε το πέρας των 
σεµιναρίων. Η ανάπτυξη ενός µηχανισµού αυτοµατοποιηµένης πιστοποίησης θα 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί άµεσα και να βοηθήσει στην απόκτηση ενός επιπλέον 
µετρήσιµου προσόντος. 
Στις δράσεις των ΚΕΕ δεν υπάρχει οργανωµένη προσπάθεια αξιολόγησης µε το πέρας 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση θα µπορούσε να συστηµατοποιηθεί µέσω 
κατάλληλα σχεδιασµένων ερωτηµατολογίων. Η καταγραφή των απαντήσεων σε 
ηλεκτρονική µορφή θα οδηγούσε στην άµεση εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων, 
µέσω των οποίων θα µπορούσαν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα.  
Τέλος, πρέπει να δηµιουργηθούν νέα επιµορφωτικά προγράµµατα που θα καλύπτουν 

τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελµάτων και πτυχών της καθηµερινότητας. Τα θέµατα 
που ζητήθηκαν µπορούν είτε να οµαδοποιηθούν και να δηµιουργηθούν νέα σεµινάρια 
είτε να ενσωµατωθούν στα ήδη υπάρχοντα. Για παράδειγµα η επεξεργασία δεδοµένων 
και οι προχωρηµένες τεχνικές χρήσης του ∆ιαδικτύου θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν 
σε κάποιο από τα προσφερόµενα προγράµµατα. Για τα υπόλοιπα θέµατα που 
καταγράφονται στον Πίνακα 2 θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν τα ακόλουθα σεµινάρια 
40 ωρών το καθένα: 
α. ∆ηµιουργία φυλλαδίων και επεξεργασία ιστοσελίδων 
β. Πολυµέσα (εικόνα, ήχος, βίντεο) 
γ. Προγραµµατισµός υπολογιστή. 
Πιστεύουµε ότι µε τους τρεις ήδη υπάρχοντες κύκλους και µε ύπαρξη νέων 

προγραµµάτων θα καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων στις Νέες 
Τεχνολογίες στα πλαίσια των δράσεων ∆ια Βίου Μάθησης που προσφέρουν τα ΚΕΕ. 
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