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Πακέτο Εργασίας 3 - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

 

Έκθεση Διαδικτυακής Έρευνας - Αξιολόγηση της 

κατάρτισης από το προσωπικό του εταίρου EIP ως 

εκπαιδευόμενοι 

https://forms.gle/SL4qdigp9WM1Dc5K7  

Education In Progress Ιταλία 

 

Στις 29 Ιουνίου 2022, το 8μελές προσωπικό του εταίρου Education In Progress (EIP) 

εκπαιδεύτηκε διαδικτυακά από  δύο εκπαιδευτές προσωπικού του LabSTEM σχετικά 

με το περιεχόμενο των 4 διαδικτυακών μαθημάτων του εκπαιδευτικού υλικού. Τα 

μαθήματα εξήγησε ο Πρόεδρος του LabSTEM (συντονιστής), κ. Γιάννης Δήμος, μέσω 

της πλατφόρμας Zoom, ο οποίος λόγω COVID-19 δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη 

Μεσσίνα.  

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που υποβλήθηκε 

στα 8 μέλη του προσωπικού της EIP. 

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Ας ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένα δεδομένα σχετικά με τα προφίλ των 

εκπαιδευόμενων της EIP που συμμετείχαν στην κατάρτιση, ώστε να πλαισιώσουμε 

σωστά τις απαντήσεις που έδωσαν στη συνέχεια σχετικά με την κατάρτιση που 

παρακολούθησαν. 

https://forms.gle/SL4qdigp9WM1Dc5K7
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Φύλο: Το προσωπικό της  EIP που συμμετείχε στην κατάρτιση ήταν κυρίως άνδρες 

(75%). 

 
Τα μέλη του προσωπικού που έχουν εκπαιδευτεί είναι:  

• Marianna Giammarino 

● Claudio Ardita 

● Antonino Bevilacqua 

● Angelo Velardi 

● Sebastiano Cassarino 

● Antonio Gatto 

● Evangelia Sarrou  

● Aldo Cammara  

Ηλικία: Το προσωπικό της EIP είναι αρκετά νέο: οι μισοί από αυτούς είναι μεταξύ 30 

και 44 ετών, ενώ το 37,5% είναι ακόμη νεότεροι, μεταξύ 18 και 29 ετών. 
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Επίπεδο εκπαίδευσης: Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευόμενοι της EIP έχουν πτυχίο 

πανεπιστημίου, ενώ το 75% από αυτούς έχουν επίσης αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο. 

 
Διδακτική εμπειρία: Μόνο ο Aldo Cammara, πρόεδρος της EIP, έχει από πέντε έως 

δέκα χρόνια διδακτικής εμπειρίας. Τα άλλα μέλη του προσωπικού ανέφεραν ότι δεν 

είχαν διδακτική εμπειρία ή ανέφεραν ότι είχαν τουλάχιστον τριετή εμπειρία στον 

τομέα αυτό. 
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ΤΜΗΜΑ 2: Ερωτήσεις αξιολόγησης της κατάρτισης 

Στους εκπαιδευόμενους τέθηκαν 10 συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο, τον τρόπο παράδοσης και την κατανόηση του διδακτικού υλικού που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπαίδευσης που διοργάνωσε 

το προσωπικό του LabSTEM. 

 

Στο ραβδόγραμμα, μπορούμε να δούμε ότι, γενικά, ολόκληρο το προσωπικό 

εξέφρασε θετική γνώμη σχετικά με την ποιότητα και την κατανόηση του διδακτικού 

περιεχομένου. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκε ως σημαντική η λογική της δομής 

κατάρτισης, αξιολογήθηκαν οι γνώσεις που μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων ως κατάλληλες και σχετικές και οι στόχοι του μαθήματος έγιναν εύκολα 

κατανοητοί από τους εκπαιδευόμενους. 

Οι περισσότεροι από αυτούς εξέφρασαν πλήρη ικανοποίηση για όσα είχαν μάθει και 

βρήκαν το περιεχόμενο του μαθήματος εύκολο να ακολουθηθεί. Αυτό τους έκανε πιο 

πιθανό να χρησιμοποιήσουν αλγοριθμική σκέψη σε εκπαιδευτικά εργαλεία (ειδικά 

από το προσωπικό με διδακτική εμπειρία). Μερικοί από αυτούς, που δεν είναι 

δάσκαλοι, δεν είναι σίγουροι αν αυτά που έμαθαν μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο 

στη διδασκαλία. 

Ακολουθούν οι απαντήσεις στις δύο ανοιχτές ερωτήσεις.  
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Κατά τη γνώμη σας, ποιο/α θέμα/τα και περιεχόμενο πρέπει να προστεθούν ή να 

βελτιωθούν; 

1. Κατά τη γνώμη μου, τα θέματα και το περιεχόμενο ήταν ήδη ολοκληρωμένα 

όπως ήταν 

2. Είναι μια χαρά 

3. Δεν νομίζω ότι έλειπε κάτι. Τα θέματα ήταν ικανοποιητικά σχετικά με τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης 

4. Πιστεύω ότι το περιεχόμενο που παρουσιάζεται είναι εξαιρετικής ποιότητας 

και συνάδει με τις προθέσεις και τους στόχους της διδασκαλίας. Ίσως, θα 

είχα βελτιώσει το εύρος των ερωτηματολογίων για να μπορέσω να περάσω 

περισσότερο χρόνο με τα αγόρια στον τομέα της αυτοαξιολόγησης και της 

συζήτησης. 

5. Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε ασκήσεις σε άλλους τύπους δεξιοτήτων 

6. Κάθε θέμα έχει δημιουργηθεί με προσοχή, οπότε δεν χρειάζονται βελτιώσεις. 

 

 Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχετε μάθει κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος? 

1. Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, επειδή μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε 

οποιοδήποτε πλαίσιο. 

2. αποσύνθεση 

3. Οι αριθμοί και η ποσότητα των παραλλαγών 

4. Η προσέγγιση του τρόπου «συλλογισμού» των μηχανών μπορεί να είναι χρήσιμη 

σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο υπάρχουν ψηφιακά αποτυπώματα παντού και 

χρησιμοποιούνται από παιδιά από τη γέννησή τους 

5. Το πιο πολύτιμο πράγμα που μου μετέδωσε αυτό το μάθημα και που έμαθα 

ήταν η συνειδητοποίηση του να μπορώ να αποκτήσω με ευέλικτο και 

διαισθητικό τρόπο πολύπλοκες έννοιες όπως η αλγοριθμική λογική, εκτός από 

τον ισχυρό ενσυναισθητικό δεσμό που δημιουργήθηκε με τους συμμετέχοντες 
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6. Η αλγοριθμική σκέψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στα πιο φαινομενικά 

ασήμαντα πράγματα. 

7. Πώς να εξηγήσετε, με απλές λέξεις και διαισθητικές ασκήσεις, συχνά δύσκολες 

έννοιες όπως αλγοριθμική σκέψη, μοντέλα και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. 

 

Συμπεράσματα 

Οι εκπαιδευόμενοι του EIP, ένα προσωπικό υψηλής εκπαίδευσης, βαθμολόγησαν 

θετικά ολόκληρο το Εκπαιδευτικό Πακέτο. Οι εκπαιδευόμενοι το βρήκαν 

ολοκληρωμένο, εύκολο στην εκμάθηση και χρήσιμο για την εισαγωγή της έννοιας της 

αλγοριθμικής σκέψης σε μια ευάλωτη ομάδα-στόχο όπως οι μετανάστες.  

Δεν βρήκαν κρίσιμα ζητήματα ή πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν και βαθμολόγησαν 

θετικά τις ασκήσεις σε κάθε μάθημα 

 


