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Εισαγωγικό Σημείωμα
Η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών θεωρείται απαραίτητη και
αντιμετωπίζεται με το Ν. 1566/85. Αυτή διακρίνεται σε υποχρεωτική και προαιρετική. Μια από
τις προβλεπόμενες μορφές υποχρεωτικής επιμόρφωσης ( ρθρο 1 του Π.Δ.250/92) είναι η
Εισαγωγική Επιμόρφωση για τους υποψηφίους προς διορισμό εκπαιδευτικούς τόσο της
Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή
νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων οφείλουν
να ανανεώσουν και συμπληρώσουν τη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους, να επιτύχουν
την εναρμόνιση των γνώσεων και μεθόδων διδασκαλίας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα
και να ενημερωθούν πάνω σε υπηρεσιακά, επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα. Σύμφωνα
με το Π.Δ. 45/1999 η Α΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (υποχρεωτική για όλους) αφορά
την ενημέρωση σε θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας, σχολείου, διδασκαλίας. Η Β΄ και Γ΄ Φάση
απευθύνεται σε εκείνους τους εκπαιδευτικούς που κατά τη στιγμή του διορισμού τους έχουν
διδακτική προϋπηρεσία σε αντίστοιχα σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
λιγότερη από οκτώ μήνες και περιλαμβάνει την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου σε σχολεία,
την αναλυτική συζήτηση ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν καθώς και την
αξιολόγηση της διδακτικής εμπειρίας που αποκτήθηκε.
Ένας από τους φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, είναι και τα Π.Ε.Κ.
Το 2ο ΠΕΚ Αθήνας επιλέχθηκε για την έρευνα αυτή επειδή θεωρείται, κατά τη γνώμη πολλών
στελεχών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως ένα από τα καλύτερα στην ποιότητα παρεχόμενης
επιμόρφωσης. Επίσης κρίναμε ότι τις ίδιες περίπου συμπεριφορές θα παρατηρούσαμε και στα
άλλα ΠΕΚ.
Η εισαγωγική επιμόρφωση των 40 ωρών στο 2° ΠΕΚ πραγματοποιήθηκε κατά τις ημέρες
Παρασκευή απόγευμα - Σάββατο πρωί - Κυριακή πρωί και από τις 5 έως 14 Οκτωβρίου 2001.
Την επιμόρφωση παρακολούθησαν συνολικά 251 εκπαιδευτικοί από τους οποίους 203
δάσκαλοι, 10 νηπιαγωγοί και 38 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων.
Το πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης ορίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
ενώ ο χρόνος παρακολούθησης από το ΥΠΕΠΘ.
Κύριος σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι η ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης
επιμόρφωσης τόσο με την επιλογή των καταλληλότερων επιμορφωτών όσο και με την
αποδοτικότερη οργάνωση και διοικητική υποστήριξη από πλευράς 2ου ΠΕΚ.
Η αξιολόγηση που ακολουθεί στηρίζεται στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 186
εκπαιδευτικοί δηλαδή το 74% των εγγεγραμμένων (152 δάσκαλοι, 9 νηπιαγωγοί, και 25
διάφορων ειδικοτήτων όπως Φιλόλογοι, Πληροφορικής, Γυμναστές κ.λπ.) καθώς και σε κατ'
ιδίαν συνεντεύξεις με τους επιμορφωτές.
Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια θεωρείται ως ιδιαίτερα
υψηλό, αν λάβουμε υπόψη τους απόντες και την εμπειρία από παλαιότερες ανάλογες
καταστάσεις.
_____________________________________________________
¹ Η Αλεξάνδρα Βασιλείου, δασκάλα με μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής, ήταν αποσπασμένη στο 2ο
ΠΕΚ Αθήνας κατά το διάστημα που διεξήχθη η έρευνα.
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Τα ερωτηματολόγια ήταν σύντομα και αποτελούνταν από δύο σελίδες που περιλάμβαναν:
 ερωτήσεις προσδιορισμού του προφίλ του εκπαιδευτικού (Α' Μέρος),
 ερώτηση κλίμακας (τύπου Likert) με αιτιολόγηση για τη χρησιμότητα του προγράμματος
καθώς και ερώτηση αξιολόγησης του έργου των επιμορφωτών (Β' Μέρος),
 ερώτηση κλίμακας για την οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη του ΠΕΚ, καθώς και
ανοικτή ερώτηση για τη διατύπωση παρατηρήσεων προτάσεων (Γ' Μέρος).
Η στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο βαθμός αξιολόγησης ενός προγράμματος μέσω
ερωτηματολογίων δεν αντανακλά κατά απόλυτο τρόπο και τον πραγματικό βαθμό.
Αρκετοί παράγοντες δυνατόν να αλλοιώσουν την πραγματική εικόνα, όπως η αποφυγή της
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «για λόγους αρχής», η «ιδεολογική τοποθέτηση» των
ερωτώμενων, η εντύπωσή τους ότι «αυτά που γράφουν ούτε καν διαβάζονται», η συναισθηματική τους
κατάσταση την ώρα της συμπλήρωσης, η «σοβαρότητα αντιμετώπισης παρόμοιων ερωτηματολογίων»
κ.λπ.
Τα ποιοτικά στοιχεία του ερωτηματολογίου και ιδιαίτερα όσα αναφέρονται στους επιμορφωτές
λαμβάνονται πάντα υπόψη από τη διεύθυνση του 2ου ΠΕΚ. Επισημαίνουμε εδώ ότι οι απαντήσεις
των επιμορφούμενων στις ανοιχτές ερωτήσεις παρατίθενται παρακάτω αυτούσιες, επειδή δίδεται
μεγάλη σημασία σ’ αυτές. Μια αναλυτική ανάγνωση των απαντήσεων αυτών προσφέρει μια σαφή
αντίληψη ως προς τις πραγματικές διαθέσεις των ερωτώμενων καθώς και τις ουσιαστικές
εκπαιδευτικές ανάγκες που αυτοί εκφράζουν.
Οι επιμορφωτές ενημερώνονται για τα σχόλια των επιμορφούμενων. Η δυσκολία των επιμορφωτών
να ανταποκριθούν στα αυξημένα τους καθήκοντα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για τη συνέχιση της
συνεργασίας τους με το ΠΕΚ.
Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, από την ερώτηση για τη θετική επίδραση των επιμορφωτών,
εξάγεται ο βαθμός (με μαθηματικό μοντέλο) της θετικής επίδρασης του κάθε επιμορφωτή. Ο βαθμός
αυτός ανακοινώνεται μόνο στον ενδιαφερόμενο.
Eυχαριστώ θερμά τον Διευθυντή του 2ου ΠΕΚ Αθήνας κ. Δημήτριο Ματθαίου, καθηγητή Παν/μίου
Αθηνών, για την ενθάρρυνση και την έγκριση διεξαγωγής της έρευνας καθώς επίσης και τον
Αναπληρωτή Διευθυντή 2ου ΠΕΚ Αθήνας κ. Βασίλη Δημητρόπουλo, Δρ. ΕΜΠ., για την καθοδήγηση
στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.
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Τα αποτελέσματα της έρευνας
Α) Από συζήτηση με τους επιμορφωτές προέκυψε η γενική διαπίστωση ότι οι επιμορφούμενοι στην πλειονότητά
τους, σε σχέση με παλαιότερες επιμορφώσεις, επέδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μάθηση, ήταν πιο
συνεργάσιμοι, πιο ενημερωμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο και νεαρότερης ηλικίας (πρόσληψη μέσω
ΑΣΕΠ).
Β) Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα εξής ποσοτικά στοιχεία:

Οι ερωτήσεις
Ερώτηση 1: Φύλο
Ερώτηση 2: Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν
προγράμματα επιμόρφωσης σε ΠΕΚ;
Ερώτηση 3: Έχετε μεταπτυχιακό τίτλο;
Ερώτηση 4: Πιστεύετε ότι τα επιμορφωτικά
προγράμματα πρέπει να πιστώνονται με μονάδες
μέσα από ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης ενηλίκων
και οι οποίες μονάδες να συνδέονται με υπηρεσιακή
και μισθολογική εξέλιξη;
Ερώτηση 5: Πόσο πιστεύετε ότι θα χρησιμεύσει
στην άσκηση του εκπαιδευτικού σας έργου η
συνολική
παρακολούθηση
του
παρόντος
προγράμματος;
Ερώτηση 6: Ποιοι επιμορφωτες επέδρασαν θετικά
στην επιμόρφωσή σας κατά τη διάρκεια του
προγράμματος;
Ερώτηση 7: Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την
οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη του 2ου
ΠΕΚ στη λειτουργία του προγράμματος;

Απάντησαν

Δεν απάντησαν

184

2

182
179

4
7

168

18

183

3

172

14

181

5

Οι συχνότητες των απαντήσεων κατά ερώτηση καθώς και ο έλεγχος Χ² για σύγκριση ορισμένων μεταβλητών
παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω μαζί με τα αντίστοιχα ραβδοδιαγράμματα (bar charts). Επίσης με κάθε
έλεγχο παρατίθεται και το στατιστικό αποτέλεσμα από την εύρεση της τιμής της σχετικής πιθανότητας σε
επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Από τη σύγκριση των απαντήσεων αξίζει να αναφερθεί ιδιαιτέρως ότι τα άτομα που δήλωσαν ότι το πρόγραμμα
«δεν θα τους χρησιμεύσει καθόλου» ή ότι «θα τους είναι λίγο χρήσιμο», στην αμέσως επόμενη ερώτηση
ανάφεραν ονομαστικά τρεις και πλέον επιμορφωτές που επέδρασαν θετικά κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής
τους σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80%.
Γ) Από τις ανοικτές ερωτήσεις προέκυψαν τα εξής:
 Στην αιτιολόγηση της ερώτησης για τη χρησιμότητα του προγράμματος στην άσκηση του
εκπαιδευτικού τους έργου διατυπώθηκαν απόψεις όπως:
«Συχνά μέσα στην τάξη βρίσκομαι σε αδιέξοδο.
Βεβαίως, οι γνώσεις μου προσφέρουν μια
αυτοπεποίθηση, αλλά πιστεύω πως η συζήτηση με τους επιμορφωτές και με τους συναδέλφους στα
ΠΕΚ λύνει προβλήματα προσωπικά αλλά και προβλήματα που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη. Η
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών είναι μεγαλύτερη μέσω ΠΕΚ. »
«Έγινε περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική προσέγγιση.»
«Νομίζω ότι δεν θα με βοηθήσουν αρκετά, γιατί οι επιμορφωτές αναφέρονταν περισσότερο στη θεωρία και
λιγότερο στην πράξη.»
«Δίνει αφορμές για προβληματισμό και ιδέες από καθηγητές και συναδέλφους για χρήση μεθόδων στην
πράξη.»
«Συστηματοποιούνται και οργανώνονται στο μυαλό μας γνώσεις που αποκτήθηκαν στο Παν/μιο.»
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«Θα μου χρησιμεύσει αρκετά, γιατί με ενημέρωσε, το πρόγραμμα αυτό, γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις
στο θέμα των βιβλίων, των μέσων και των μεθόδων που εφαρμόζονται σήμερα στην εκπαίδευση.»
«Αν και ο χρόνος δεν ήταν αρκετός αποκόμισα πολλές χρήσιμες πληροφορίες για την άσκηση του έργου
μου.»
«Η επιμόρφωση έχει χρησιμότητα στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου διότι κατά τη διάρκειά της
αποσαφηνίστηκαν πλευρές και προβλήματα που αντιμετώπισα από την αρχή του σχολικού έτους, κατά
τρόπο όχι μόνο θεωρητικό αλλά και με συγκεκριμένες συμβουλές που βελτιώνουν την καθημερινή
πρακτική.»
«Η παρακολούθηση του προγράμματος επιδρά άμεσα στη διαμόρφωση νέων ή στην αναμόρφωση
παλαιών απόψεων και τεχνικών πάνω σε θέματα εκπαίδευσης μέσω ενός γόνιμου προβληματισμού που
καλλιεργείται τόσο από την εμπειρία και τις γνώσεις των επιμορφωτών όσο και από την ανταλλαγή
απόψεων με τους υπόλοιπους συναδέλφους.»
«Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα πάντα είναι χρήσιμο.
πρόγραμμα.»

Όταν μάλιστα είναι οργανωμένο όπως το παρόν

«Συγκεκριμένα, το παρόν πρόγραμμα αύξησε τον ενθουσιασμό μου για το έργο μου και έδωσε κάποιες
βασικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη μεθοδολογία και προσέγγιση του μαθήματος και των
μαθητών αντίστοιχα.»
«Οι περισσότεροι επιμορφωτές περιορίστηκαν σε θεωρητικές αναφορές ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί
που προχώρησαν σε πρακτικές αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων που υπάρχουν σε μια
τάξη.»
«Η ύλη που παρουσιάστηκε ήταν θεωρητική και αρκετοί επιμορφωτές ήταν ανοργάνωτοι και
σπαταλούσαν το χρόνο τους σε ανούσιες συζήτησεις.»
«Κάθε επιμορφωτής έλεγε αυτά που ήθελε να πει χωρίς να μας δίνει χρόνο να πούμε τα δικά μας
προβλήματα, απορίες, ερώτησεις κλπ... Συχνότατα μας έλεγαν πράγματα γνωστά ή αυτονόητα.»
«Τα περισσότερα από όσα άκουσα μου ήταν ήδη γνωστά από τις σπουδές μου την προηγούμενη
επιμόρφωσή μου και τη διδακτική μου εμπειρία.»
«Γιατί δεν αναφέρονταν όλα τα θέματα σε καθημερινά προβλήματα της τάξης.
συζήτηση και επίλυση αποριών που υπήρχαν.»

Δεν υπήρχε χρόνος για

«Λίγοι εισηγητές μας κάλυψαν σε θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής. Λιγότερη θεωρία, περισσότερη πράξη
και λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα και καταστάσεις.»
«Δίνει τις πρώτες οδηγίες και συμβουλές για τα νέα καθήκοντα και υποχρέωσει ς του δ/λου. Να γίνονται
όμως σε εργάσιμες ημέρες όχι Σαββατοκύριακο.»
«Είναι σημαντικό το ότι μας μεταδόθηκαν εμπει ρ ί ε ς πολλών ετών από ανθρώπους που ασχολήθηκαν
σχολαστικά με την εκπαίδευση. Δεν ήταν όμως αρκετός ο χρόνος. Ελάχιστες από τις απορίες μας
εκφράστηκαν.»
«Μπορεί ο χρόνος να είναι περιορισμένος, όμως τονίστηκαν βασικά σημεία, μικρά μυστικά που βοηθούν
έναν πρωτοδιόριστο.»
«Άκουσα πιο ενδιαφέροντα πράγματα απ' ότι στην εξομοίωση.»
 Στην ανοικτή ερώτηση για το ποιοι επιμορφωτές επέδρασαν θετικά μαζί με την αναφορά των
ονομάτων των επιμορφωτών διατυπώθηκαν απόψεις όπως:
«Ήταν οργανωμένοι, καλοσυνάτοι, με ενδιαφέρον και χιούμορ, είχαν όλα όσα θα ήθελα να έχει
δάσκαλός μου...»

ο

«Γνώριζαν καλά το θέμα τους. Αξιοποίησαν ουσιαστικά τον χρόνο που είχαν για διδασκαλία και
συζήτηση. Έδιναν συγκεκριμένες προτάσεις για επίλυση καταστάσεων στην τάξη.»
«Δόθηκαν αρκετές πληροφορίες για το πρακτικό μέρος της διδασκαλίας που μας απασχολεί. Αφιερώθηκε
επίσης από τους συγκεκριμένους επιμορφωτές αρκετός χρόνος σε δικές μας απορίες και σε "συμβουλές"
επίλυσης πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη σχολική τάξη.»
«Μιλούσαν ουσιωδώς για τα αντικείμενά τους - χωρίς περιττές θεωρίες - και διέθεταν τη ζεστασιά του
καλού δασκάλου.»
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«Μου άρεσε ο τρόπος και το περιεχόμενο αυτών που είπαν.
Αλλά γενικά κρίνω πως ήταν όλοι οι
επιμορφωτές καλοί και είπαν χρήσιμα πράγματα. Έβαλα τρία ονόματα, γιατί μόνο τρία ζητάτε.»
«Ήταν αρκετά διαφωτιστικοί, μεταδοτικοί σ τ ι ς γνώσεις που προσέφεραν. Έδειξαν δρόμους και νέες
κατευθύνσει ς για την αποτελεσματική μεταφορά των γνώσεων και της συναισθηματικής ωρίμανσης των
μαθητών.»
«Αν και είναι δύσκολο να αξιολόγησει κάποιος κάποιον από την πρώτη φορά, ωστόσο διέκρινα στους
παραπάνω μ ι α ε ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α και αμεσότητα στην επαφή μας που μ’ έκαναν να νιώσω αισιοδοξία για
την καινούρια μου αρχή, αλλά κι επιθυμία να αναζητήσω στο μέλλον μια συμμετοχή σε αντίστοιχες
επιμορφώσεις.»
«Και οι τ ρ ε ι ς ήταν προσηλωμένοι στους στόχους του μαθήματος, δεν αναλώθηκαν στα περιττά και ήταν
πολύ μεταδοτικοί με φρέσκιες ιδέες και πολύ ενδιαφέρουσες.»
«Οι τρεις πρώτοι έδωσαν μερικές συγκεκριμένες οδηγίες κι απάντησεις στο γνωστικό τους αντι κ ε ίμενο.
Οι δυο επόμενοι για την παρουσίαση ολοκληρωμένης αντίληψης γύρω από την εκπαίδευση και τον
παιδαγωγικό ρόλο.»
«Χαμογελαστοί, πρόσχαροι, με χιούμορ, ευέλικτοι, υψηλά καταρτισμένοι.
χαρακτηριστικά συντέλεσαν σε μ ι α διδασκαλία υψηλού επιπέδου.»

Όλα

τα

παραπάνω

«Όλοι οι επιμορφωτές κατέβαλαν ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς προσπάθειες έτσι ώστε η επιμόρφωση μας να είναι
ουσιαστική.»
«Όλοι οι επιμορφωτές προσπάθησαν, αξιοποιώντας την ιδιαίτερα καλή κατάρτισή τους, και σε μεγάλο
βαθμό κατάφεραν να επιδράσουν θετικά στην επιμόρφωση μας. Οι επιμορφωτές ωστόσο τους
οποίους αναφέρω νομίζω ότι έδωσαν με τρόπο ι δ ι α ί τ ε ρ α παραστατικό και πρακτικό το θέμα τους.»
«Μας ενημέρωσαν για πρακτικά ζητήματα και δημιούργησαν στην αίθουσα ζεστό και φ ι λ ι κ ό κλίμα.»
«Συγκεκριμένοι, σαφείς, με μεταδοτικότητα, μας πρόσφεραν γνώση, μεθοδολογία. Θα προτιμούσα
μεγαλύτερη διάρκεια των εισηγήσεών τους.»
 Στην αιτιολόγηση της ερώτησης για την ικανοποίηση από την οργάνωση και τη διοικητική
υποστήριξη τον 2ου ΠΕΚ διατυπώθηκαν απόψεις όπως:
«Είμαι ευχαριστημένη που συνάντησα "την αφρόκρεμα της εκπαίδευσης". Θα ήθελα αυτούς τους
ανθρώπους που δεν μπορώ να τους ακούσω στο σχολείο εξαιτίας πολλών υποχρεώσεών τους να τους
ακούσω μέσω ΠΕΚ.»
«Η οργάνωση (διαχωρισμός τμημάτων, καθηγητές, κλπ) ήταν καλή, αλλά οι ώρες διδασκαλίας ήταν
δύσκολες (Σαββατοκύριακα) . Καλύτερα θα ήταν να είναι περισσότερες οι ώρες ώστε ν' ακουστούν
περισσότερα πράγματα, αλλά όχι Σαββατοκύριακα (π.χ. 1 φορά τη βδομάδα επί 6 βδομάδες).»
«Γιατί όλοι οι νεοδιοριζόμενοι δάσκαλοι δεν είναι Αθηναίοι. Έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά και
θα ήταν επιεικώς "απαράδεκτο" να "καθηλωθούν" στην Αθήνα δυο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα. Εκτός
αυτού, υπήρξαν σημαντικά θέματα (πχ δυσλεξία) που αφιερώθηκε ελάχιστη ώρα.»
«Υπήρχε ένα εύρος θεμάτων που συζητήθηκαν και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί ο δάσκαλος πρέπει να
έχει μ ι α σφαιρική εικόνα των θεμάτων που σχετίζονται με τη διδασκαλία. Όμως ήταν κουραστική η
παρακολούθηση για τόσες πολλές συνεχόμενες ώρες και η "παρέλαση" τόσων πολλών θεμάτων σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.»
«Διοικητική οργάνωση άψογη.
προσέγγιση.»

Με δεδομένο τ ι ς λίγες ώρες επιμόρφωσης, μια αρκετά καλή θεματική

«Αρκετά οργανωμένοι οι επιμορφωτές αλλά λάθος οργάνωση του χρόνου του σεμιναρίου. Συγκεκριμένα
τα πρωινά του Σαββατοκύριακου δεν είναι η καλύτερη προϋπόθεση για σωστή δουλειά.»
«Υπέροχος χώρος, καλή οργάνωση! Τους χρειαζόταν να μοιράζονται περισσότερες σημειώσεις.»
«Πολύ καλή αντιμετώπιση, απαντήθηκαν οι απορίες μου, γλυκιά συμπεριφορά.»
«Ευγενική, φιλική, τυπική συμπεριφορά.
γραμματειακής υποστήριξης.»

Άψογοι

σ τ ι ς υποχρεώσεις τους.

Ανώτατο επίπεδο

«Είναι σημαντικό όλοι οι εκπαιδευτι κ ο ί να είχαμε από όλους τους επιμορφωτές σημειώσεις των
προτάσεων τους. Η επιλογή των θεμάτων του προγράμματος και οι ώρες που τους αναλογούν
χρειάζονται βελτίωση.»
«Υπήρχε ευελιξία και ευτυχώς σωστή επιλογή μερικών θαυμάσιων επιμορφωτών.»
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«Ευγενικότατο προσωπικό, διανομή υλικού, καλοί οι χώροι.»
«Δεν ήταν επιδοτούμενα. Πολλές ώρες τα Σαββατοκύριακα. Λίγα διαλείμματα.»
«Ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος δεν ήταν ιδανικός καθότι ήμασταν όλοι
προσωπικά πιστεύω ότι δεν έπρεπε να είναι Σαββατοκύριακα.»

κουρασμένοι

και

«Θα έπρεπε όλοι οι δι ο ι κ η τ ι κ ο ί υπάλληλοι να γνωρίζουν όλα τα σχετικά με τα ΠΕΚ θέματα για να
κερδίζουν όλοι ΧΡΟΝΟ.»
«Θα έπρεπε να γίνει εργάσιμες μέρες από τη στιγμή που είναι υποχρεωτικά.»
«Πολύ καλή οργάνωση αν εξαιρέσουμε την πίεση του χρόνου (2 συνεχόμενα Σαββατοκύριακα).»
«Υπήρχε προθυμία και υποστήριξη από τη Γραμματεία. Υπήρχε ακρίβεια στο πρόγραμμα.»
«Το πρόγραμμα τηρήθηκε αυστηρά, χωρίς περικοπή των διδακτικών ωρών. Η γραμματεία ήταν πολύ
εξυπηρετική και θεωρώ ό τ ι το όλο πρόγραμμα δεν ξέφυγε από τα πλαίσια που είχαν προβλεφθεί.»
«Κουραστικός ο προγραμματισμός
παρακολούθησης.»

των

σεμιναρίων

το

Σαββατοκύριακο

και

οι

πολλές

ώρες

«Το πρόγραμμα όπως το ένιωσα προσωπικά ήταν ο φιλολογικός χαρακτήρας του ΠΕΚ, η μερικότητα και
θεωρητικοποίηση των περισσότερων επιμορφωτών. Και για μ ι α ακόμα φορά η έλλειψη συνεργασίας
των υπηρεσιών που καλούμαστε εμείς να συμπληρώσουμε. Αιτήσεις και βεβαιώσεις δεν μπορούσαν να
είχαν αποσταλεί από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης;»
«Δεν υπήρχε αρκετό φωτοτυπικό υλικό με οδηγίες.»
«Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να γίνει π ι ο προσεκτική μελέτη όσον αφορά στις μέρες και ώρες διεξαγωγής
του ΠΕΚ. Ίσως ήταν καλύτερα να γίνει και πιο κοντά στα σχολεία όπου εργαζόμαστε ώστε η πρόσβαση να
είναι πιο εύκολη.»
«Ήταν συνεργάσιμοι όλοι οι υπάλληλοι, παρόλο που είχαν κι αυτοί μεγάλο φόρτο εργασίας. Πρέπει
να το αναγνωρίσουμε αυτό.»
«Πολύ καλή οργάνωση (καθαροί χώροι, άψογη ενημέρωση, σωστός προγραμματισμός, πρόθυμη
εξυπηρέτηση από τα στελέχη του 2ου ΠΕΚ.»
«Η οργάνωση του προγράμματος δεν με ικανοποίησε. Το γραφείο ωστόσο από άποψη λειτουργίας ήταν
εξυπηρετικο.»
«Στη γραμματεία είναι όλοι ευγενικοί.»
«Μας αντιμετώπισαν με ευγένεια, μας ενημέρωσαν κατάλληλα (διοίκηση, γραμματεία). Υπήρχε συνέπεια,
το πρόγραμμα τηρήθηκε.»
«θα μπορούσε να μας δοθεί περισσότερο βοηθητικό υλικό κι όχι σκόρπιες φωτοτυπίες.»
«Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ακολουθήθηκε πιστά. Η γραμματεία ήταν πολύ
εξυπηρετική. Η πρόσβαση στο σχολείο εύκολη και ο χώρος του ΠΕΚ καθαρός και καλαίσθητος. Το
εργαστήριο ήταν πάρα πολύ καλό.»
«Γιατί και ο χώρος ο οποίος επιλέχθηκε γ ι α να πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση ήταν αρκετά
εξοπλισμένος όσο αφορά στα εργαστήρια Φ.Ε. και Η/Υ αλλά και το δ ι ο ι κ η τ ι κ ό προσωπικό
εξυπηρετικό.»
«θα ήθελα καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με οποιοδήποτε τρόπο (πχ internet, τηλ. κλπ).»
«Πολύ αποτελεσματικός ο χωρισμός σε τμήματα.»
«Τηρούνταν το ωράριο, υπήρχε προθυμία εξυπηρέτησης.»
«Νομίζω ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική η επιμόρφωση αν Δε γινόταν τα Σαββατοκύριακα, ώρα
ξεκούρασης και ανάπαυσης για όλους μας. Αν οργανωνόταν απογεύματα καθημερινών - με παράλληλη
απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα σχολικά τους καθήκοντα - η ανταπόκρισή μας θα ήταν
μεγαλύτερη.»
«Πιστεύω πως ο περιορισμένος χρόνος σε σχέση με τον αριθμό των θεμάτων Δε βοήθησε στην απόδοση
του προγράμματος σε ανώτατο βαθμό.»
«Το ΠΕΚ και ο τρόπος λειτουργίας του έδωσε την εικόνα ενός καλά σχεδιασμένου προγράμματος.»
«Υπήρχε μια ποι κ ι λ ί α όσον αφορά τα μαθήματα κι έτσι το πρόγραμμα μ' αυτές τις εναλλαγές απέκτησε
ενδιαφέρον και δεν ήταν κουραστικό.»
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«Πολύ θ ε τ ι κ ό ήταν το γεγονός ό τ ι μοιράστηκαν φωτοτυπίες των μαθημάτων που διδάχτηκαν,
βιβλιογραφία και διάφορα άλλα σ τ ο ι χ ε ί α . »
«Η παροχή πληροφοριών και η συμπεριφορά του διοικητικού προσωπικού ήταν άψογη.»
«Μερικοί επιμορφωτές ήταν ι δ ι α ί τ ε ρ α αξιόλογοι και ανέτρεψαν σχόλια αρνητικά που είχαμε ακούσει από
παλιότερους συναδέλφους ότι τα ΠΕΚ δεν προσφέρουν τίποτε καινούριο και αξιόλογο.»
«Η οργάνωση και η δ ι ο ι κ η τ ική υποστήριξη ήταν ικανοποιητικές με την παρατήρηση ότι θα έπρεπε να
υπάρχει μεγαλύτερη μέριμνα ώστε κάποιες διδακτικές ενότητες να μην εντάσσονται στο πρόγραμμα
απλώς για "γενική επιμόρφωση".»
«Η οργάνωση ήταν σωστή, οι χώροι βοήθησαν αρκετά.»
«Οι υπάλληλοι ήταν φιλικοί, εξυπηρετικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν άμεσα.»
«Η οργάνωση και η διοικητική υποστήριξη ήταν τέλειες. Η τήρηση του ωραρίου, η διαμόρφωση της
τάξης και του εργαστηρίου πληροφορικής, η γρήγορη εξυπηρέτηση των δ ι ο ι κ η τ ικών υπαλλήλων σε
οποιοδήποτε αίτημά μας, συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος.
Η ευχάριστη και
δυναμική προσωπικότητα της κ. ... επέδρασαν επίσης πολύ θετικά.»
 Στην ανοικτή ερώτηση για παρατηρήσεις - προτάσεις για αποδοτικότερη και καλύτερη
οργάνωση του προγράμματος διατυπώθηκαν απόψεις όπως:
«θα θέλαμε περισσότερες απογευματι ν έ ς συνάντησεις, συζήτησεις, ανταλλαγή πληροφοριών και
εμπει ρ ι ώ ν . Τα ΠΕΚ ε ί ν α ι μεγάλη ευκαιρία για επιμόρφωση. Τα εμπιστεύομαι.»
«Θα μπορούσε να ήταν επιδοτούμενα. Να ήταν λιγότερες ώρες.
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέσα στην τάξη.»

Να αναφερόταν τα ουσιαστικά

«Προσεκτική επιλογή των προσώπων που μπαίνουν στην πράξη να διδάξουν. Καλό θα ήταν να
αποφεύγεται την Κυριακή τόσο πρωινό μάθημα (8.00 π.μ.) γιατί από τα ΠΕΚ βέβαια προηγείται ο
εκκλησιασμός. Θα ήταν ευγενικό να ληφθεί υπόψη.»
«Πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα, οι συζήτησε ι ς να αφορούν πιο πρακτικά θέματα, όπως τα προβλήματα
που ο καθένας αντιμετωπίζει στην τάξη του (μαθησιακά, συμπεριφορά, περιορισμός χρόνου, κλπ)
και όχι τόσο θεωρητικά, τα οποία μπορούμε να τα αναζητήσουμε και στην αντίστοιχη βιβλιογραφία.
Επίσης, θα βοηθούσε οι επιμορφωτές να μας έδιναν μια ενδεικτική βιβλιογραφία (κάποιοι απ' αυτούς
το έκαναν).»
«θα ήταν καλύτερο να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου.»
«Οι επιμορφωτές να είναι π ι ο συγκεκριμένοι και να χρησιμοποιούν περισσότερα παραδείγματα μέσα
από τη σχολική ζωή και πραγματικότητα. Να μην θεωρητικολογούν.»
«Καλό θα ήταν κατά τη γνώμη μου να γίνονται συχνότερα. Το ωράριο θα μπορούσε να είναι πιο
ελαστικό και οι ώρες να μοιραστούν σε περισσότερες μέρες. Το κίνητρο δεν θα είναι η πίστωση
μονάδων,
(βλ.
Α μέρος- ερώτηση 4)
αλλά η απόδειξη ό τ ι το πρόγραμμα θα μας βοηθήσει
πραγματικά στην καθημερινή μας παιδαγωγική-διδακτική πρακτική μέσα στην τάξη.»
«Θα προτιμούσα να μη γινόταν Σαββατοκύριακα.
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.»

Ίσως θα ήταν βολικότερο να γινόταν

το πρώτο

«Να γίνουν επιδοτούμενα αυτά τα προγράμματα.»
«Ο χρόνος διεξαγωγής να γίνει το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου ή το τελευταίο του Ιουνίου.»
«Να συμβάλλει η συμμετοχή και σε επίπεδο μορίων.»
«Χρειάζονται περισσότερες ώρες σε ορισμένες θεματικές ενότητες όπως: Φυσική, Ανθολόγιο,
Διδασκαλία του Σκέφτομαι και γράφω, πολυμέσα και παρουσίαση των καινούριων βιβλίων της
Φυσικής.»
«Να μη γίνονται τα ΠΕΚ μέσα στη διάρκεια του σχ. Έτους. Καλύτερα τέλη Ιουνίου ή αρχές Σεπτέμβρη.»
«Να δοθούν περισσότερες ώρες για το μάθημα της Φυσικής.»
«θα ήταν προτιμότερο να γίνονται τα σεμινάρια αυτά στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν
ανοίξουν τα σχολεία, για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε νωρίτερα και να εφαρμόσουμε στην πράξη
αυτά που μαθαίναμε, απ' την αρχή του νέου σχολικού έτους.»
«Μεγαλύτερη προσέγγιση στο ρόλο της πληροφορικής και πώς αξιοποιείται αυτή στην εκπαίδευση.»
«Πιστεύω πως δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση αλλά να δίνεται το δικαίωμα
στον κάθε επιμορφούμενο να επιλέξει τα μαθήματα αυτά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εκείνον.
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Ενδεχομένως να είναι μερικές ώρες υποχρεωτικές για ενημέρωση σχετικά με τυπικά θέματα.
βεβαίωση θα μπορούσε να αναφέρει ποια μαθήματα και
για πόσες ώρες παρακολούθησε
επιμορφούμενος.»

Η
ο

«Μεγαλύτερη ευελιξία στη δημιουργία των τμημάτων. Όλοι έχουμε δυσκολίες και έλλειψη γνώσεων
σε ορισμένους τομείς, περισσότερο απ' ότι σε άλλους.»
«Δωρεάν προσφορά καφέ και φαγητού.»
«Επιμορφωτές νέους κι όχι συνταξιούχους με παλιές ι δ έ ε ς για την εκπαίδευση και με πιο μεγάλη
κατάρτιση σε εκπ/κά θέματα. Η διοίκηση ήταν άριστη, οι επιμορφωτές ό χ ι . Χρειάζονται κι άλλη
επιμόρφωση.»
«Εφόσον δεν πληρωνόμαστε γι' αυτή την επιμόρφωση θα έπρεπε να γίνεται τις ημέρες και ώρες
εργασίας. Άρα: Αφού γίνεται η επιμόρφωση σε ώρες όχι εργάσιμες θα έπρεπε να πιστώνονται
τουλάχιστον υπερωρίες και να μην είναι υποχρεωτικές οι ώρες παρακολούθησης.»
«θα έπρεπε να γίνεται επιλογή στους τομείς ενδιαφερόντων από τους επιμορφούμενους ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα και τις ελλείψει ς τους.»
«Περισσότερο πρακτικό μέρος και επαφή με νέες τεχνολογίες.»
«Μεγαλύτερη έμφαση στην πρώτη ανάγνωση-γραφή και πρώτη αρίθμηση.»
«θα μπορούσε να δοθεί έμφαση σε πρακτι κ έ ς αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων
σ τ ι ς πρώτες τάξεις (Α΄ & Β΄ ) του Δημοτικού.»

ιδιαίτερα

«Καλό θα είναι να γίνεται το πρόγραμμα πριν την έναρξη του σχολικού έτους.»
«Τη θεωρία και τις σκέψεις των επιμορφωτών μπορούμε να τις διαβάσουμε σε σημειώσε ις και να
τ ι ς κατανοήσουμε. Για μας ήταν μια σπάνια ευκαιρία να θέσουμε τα ερωτήματα μας, τ ι ς αμφιβολίες
μας και τους φόβους μας. Στο εργαστήριο φυσικής είδαμε πειράματα που απαιτούν ακριβό υλικό το
οποίο δεν υπάρχει στα σχολεία, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Θα μπορούσατε να μας δ ε ί ξ ε τ ε απλά
πειράματα προσβάσιμα σε όλους. Να ληφθεί δηλαδή η υπάρχουσα κατάσταση στα περισσότερα σχολεία,
να μας π ε ί τ ε τι πείραμα να κάνουμε όταν δεν υπάρχει ούτε ένα απλό ράφι να ακουμπήσουμε λίγα
βιβλία. Να μας ενημερώσετε για το αν δικαιούμαστε χρήματα γ ι α εποπτικό υλικό. Δεν έ γ ι ν ε καμιά
ενημέρωση για απλά πρακτικά καθημερινά προβλήματα.»
«Να μας δίνουν περισσότερο χρόνο για απορίες και συζήτηση. Να είναι περισσότερες ώρες για 1.
Μαθησιακά (Δυσλεξία) 2. Εργαστήρια φυσικής και πληροφορικής 3. Αξιολόγηση (πρακτικά κι όχι
θεωρίες). Εις το επανι δ ε ί ν . Και σύντομα.»
«Θα ήταν νομίζω σκόπιμο από μέρους κάποιων καθηγητών, μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα να
γνωρίζουν " τ ι " ακριβώς θέλουν να δώσουν στους συναδέλφους τους, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο,
κόπο κάποιες φορές ακόμη και χρήματα για να παρευρεθούν στα συγκεκριμένα μαθήματα. Ευχαριστίες
πολλές στη γραμματεία για την άψογη παρουσία της.»
«Χρειαζόμαστε πολλά μαθήματα πάνω στα νέα βιβλία της Φυσικής.»
«Να αξιολογούνται οι επιμορφωτές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και ονομαστικά.»
«Να δοθούν ερωτηματολόγια στούς εκπαιδευτικούς ώστε να συγκεντρωθούν ομάδες προβλημάτων που
τους απασχολούν στην πράξη και
στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν κυρίως πρακτικά και λιγότερο
θεωρητικά.»
«Θα ήταν καλύτερο η πρώτη φάση επιμόρφωσης να χωρίζεται σε δυο κατηγορίες που θα αφορούν: α)
τους νεοδιόριστους (0-6 μήνες προϋπηρεσία), β) αυτούς που πρωτοδιορίστηκαν στο δημόσιο αλλά
έχουν ήδη αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση.»
«Νομίζω ότι
θα ήταν καλύτερο τόσο για τους συναδέλφους όσο και
για το αποτέλεσμα της
επιμόρφωσης, τα θέματα αλλά και ο χρόνος παρουσίασής τους να επιμηκυνθούν. Δε νομίζω ό τ ι σε
χρονική διάρκεια 1-2 ωρών μπορούν να παρουσιασθούν όπως πρέπει θέματα που απασχολούν κάθε
νεοδιορισμένο.»
«Το θετικό στο επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο ήταν το ότι είχε και θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο.
Έπρεπε όμως να είναι πιο υποστηρικτικό για το δάσκαλο, να λύσει δηλαδή προβλήματα πρακτικής
φύσεως προβλήματα που δυσχεραίνουν τη διδακτική πράξη, τη διδασκαλία του. Είναι πολύ καλές οι
εγκαταστάσει ς, τόσο της αίθουσας Φυσικών Επιστημών όσο κι αυτής των Υπολογιστών. Ευχαριστούμε
για την εμπειρία που είχαμε.»
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Συμπεράσματα

Το 2ο ΠΕΚ εκτιμά ότι η παρούσα εισαγωγική επιμόρφωση έτυχε πολύ ικανοποιητικής αποδοχής από
επιμορφούμενους και επιμορφωτές παρά τις αντίξοες συνθήκες οργάνωσης π.χ μάθημα τα
Σαββατοκύριακα και μετά την εργασία.
Η ικανοποιητική αποδοχή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό:
 στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μάθηση των επιμορφούμενων (κυρίως νέας ηλικίας),
 στην επιλογή έμπειρων και κατάλληλων στην πλειονότητα τους επιμορφωτών και
 στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη σε συνδυασμό με το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
(Σημειώνεται σχετικά ότι με τη φροντίδα της Διεύθυνσής του το 2° ΠΕΚ Αθήνας μεταστεγάστηκε σε
νέο κτίριο στη Φιλοθέη, το οποίο ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε με υπολογιστές και εποπτικά
όργανα, ενώ ο εργαστηριακός του εξοπλισμός ανανεώθηκε και δημιουργήθηκε δικτυακή υποδομή
κατάλληλη για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών).
Τα σχόλια που αφορούν συγκεκριμένους επιμορφωτές κοινοποιούνται πάντα στους ενδιαφερόμενους με
σκοπό αφενός τη βελτίωση της διδασκαλίας τους ώστε αυτή να αντανακλά τις πραγματικές απαιτήσεις των
επιμορφούμενων και αφετέρου την τόνωση της αυτοπεποίθησης των επιμορφωτών που εφαρμόζουν
αξιόλογες πρακτικές.
Η Διεύθυνση του ΠΕΚ έλαβε υπόψη της εύστοχες παρατηρήσεις των επιμορφούμενων για μελλοντική
βελτίωση στην οργάνωση και υποστήριξη των προγραμμάτων σε ότι εξαρτάται από αυτή και είναι εφικτό.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
(Συχνότητες των απαντήσεων κατά ερώτηση και έλεγχοι χ2 με τα αντίστοιχα
ραβδοδιαγράμματα- bar charts)
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