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Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής 
Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) µε ποσοστό 50% 

στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου µάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού 
(ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο ∆υναµικό» για την Προγραµµατική Περίοδο 2004-2006. 
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∆ιευθυντές /∆ιευθύντριες Σχολείων  
∆ηµοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
 
 
Θέµα: Αξιολόγηση του Προγράµµατος «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέµατα 

Πληροφορικής» 
 
 
Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει αναθέσει στην European Psychometric Services τη διεξαγωγή 
έρευνας µε σκοπό την αξιολόγηση του Προγράµµατος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε Θέµατα 
Πληροφορικής. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι µια τελική αποτίµηση του έργου επιµόρφωσης 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε θέµατα Πληροφορικής που έχει υλοποιηθεί τη χρονική περίοδο 
2003 – 2008. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναµένεται να δώσουν σηµαντικές πληροφορίες για 
την αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων προγραµµάτων και για τους τρόπους ποιοτικής 
αναβάθµισής τους.  
 
Παρακαλείστε όπως προτρέψετε τα µέλη του προσωπικού του σχολείου σας που έχουν 
παρακολουθήσει ή έχουν διδάξει στο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης του Π.Ι. σε θέµατα Πληροφορικής να 
συµπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο εκπαιδευοµένων ή εκπαιδευτών, εκφράζοντας µε 
ειλικρίνεια τις προσωπικές τους απόψεις  για κάθε ένα από τα θέµατα τα οποία αναφέρονται.  
 
Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο µε τρόπο που 
διασφαλίζεται η ανωνυµία του κάθε συµµετέχοντα.  Οι απόψεις όλων είναι καθοριστικής σηµασίας για 
περαιτέρω αναβάθµιση του Προγράµµατος. Για το σκοπό αυτό παρακαλείστε να προβείτε στις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε τα µέλη του προσωπικού σας να µπορέσουν να συµπληρώσουν το 
ερωτηµατολόγιο στο σχολείο. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή προς το προσωπικό του σχολείου σας 
που περιλαµβάνει οδηγίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

    
 

 
 

∆ρ. Κυριάκος Πιλλάς 
Αν. ∆ιευθυντής 

για Γενική ∆ιευθύντρια 
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Θέµα:   Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων για την αξιολόγηση του Προγράµµατος 

«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής» 
 
 
Aγαπητέ/ή συνάδελφε, 
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει αναθέσει στην European Psychometric Services τη διεξαγωγή 
έρευνας µε σκοπό την αξιολόγηση του Προγράµµατος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε Θέµατα 
Πληροφορικής. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι µια τελική αποτίµηση του έργου επιµόρφωσης 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε θέµατα Πληροφορικής που έχει υλοποιηθεί τη χρονική περίοδο 
2003 – 2008. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναµένεται να δώσουν σηµαντικές πληροφορίες για 
την αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων προγραµµάτων και για τους τρόπους ποιοτικής 
αναβάθµισής τους.  
 
Αν έχετε παρακολουθήσει ή έχετε διδάξει στο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης του Π.Ι. σε θέµατα 
Πληροφορικής παρακαλείστε να συµπληρώσετε το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο εκπαιδευοµένων ή 
εκπαιδευτών, εκφράζοντας µε ειλικρίνεια τις προσωπικές σας απόψεις για κάθε ένα από τα θέµατα τα 
οποία αναφέρονται. Οι απόψεις όλων είναι καθοριστικής σηµασίας για περαιτέρω αναβάθµιση του 
Προγράµµατος. 
 
Οδηγίες: 

1. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.psychometric-services.eu/ (υπάρχει ξεχωριστή σύνδεση για το 
ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών στην αρχική σελίδα). 

 
2. Ο κάθε ενδιαφερόµενος παρακαλείται να συµπληρώσει το κατάλληλο ερωτηµατολόγιο 

(εκπαιδευτή ή εκπαιδευοµένου) ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. 
 
Τονίζεται ότι τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν είναι ανώνυµα και θα τηρηθούν απόλυτα εµπιστευτικά.  
 
Ευχαριστούµε για το χρόνο σας. 

 
∆ρ. Κυριάκος Πιλλάς 

Αν. ∆ιευθυντής 


