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Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής
Να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που
σχετίζονται με το ρόλο του εκπαιδευτικού
και του σχολικού περιβάλλοντος στη
χρήση των ΤΠΕ. 
Να αναζητηθούν οι αιτίες που οδηγούν
εκπαιδευτικό και σχολική κοινότητα στην
αργή αφομοίωση των ΤΠΕ.
Να διερευνηθεί ο ρόλος της φοβίας και της
προκατάληψης των εκπαιδευτικών
απέναντι στις ΤΠΕ.  



Αιτιολόγηση του Θέματος (1)
Ο ρυθμός εισαγωγής των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία είναι ανησυχητικά
αργός, παρά τη συνεχή δημιουργία
εργαστηρίων με υπολογιστές στις σχολικές
μονάδες και ανεξάρτητα από τις υψηλές
επενδύσεις στις ΤΠΕ. 
Η χρήση των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του
μαθήματος συμβάλει θετικά στην
μετάδοση της γνώσης.



Αιτιολόγηση του Θέματος (2)
Οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν αποτελεσματική
και συχνή χρήση των ΤΠΕ στις σχολικές
μονάδες, παρόλο που τα σχολεία διαθέτουν
σύγχρονα εργαστήρια και πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Εντούτοις τις εφαρμόζουν στο
σπίτι για τη προετοιμασία του μαθήματος
καθώς και για την αναζήτηση χρήσιμων
πληροφοριών. 
Οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν χρήση των ΤΠΕ, 
εξαιτίας των προκαταλήψεων και της φοβίας
τους.



Αιτιολόγηση της Επιλογής του
Μαθήματος των Μαθηματικών
Η ιστορική προέλευση των μαθηματικών
ως επιστήμης.
Η βαρύτητα των μαθηματικών ως βασικού
μαθήματος του ελληνικού αναλυτικού
προγράμματος.
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών με
θέμα τα μαθηματικά που είναι μεγαλύτερη
συγκριτικά με τα λογισμικά άλλων
σχολικών μαθημάτων.



Αντικείμενο της Διατριβής (1)
Η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών
στη χρήση των ΤΠΕ και οι αργοί ρυθμοί
αξιοποίησής τους στη διδασκαλία των
μαθηματικών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό γίνεται διάκριση
της εφαρμογής των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς σε δύο τρόπους χρήσης: 
τη χρήση στον προσωπικό τους χώρο (οικία) 
και τη χρήση στον επαγγελματικό τους χώρο
(σχολείο). 



Αντικείμενο της Διατριβής (2)
Επίσης, εξετάζεται η σχέση μεταξύ των δύο
αυτών χρήσεων και εντοπίζονται οι
παράγοντες ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη
εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό οι
παράγοντες κατηγοριοποιούνται : 

σε εσωτερικούς, όπως οι προκαταλήψεις
και η φοβία.   
σε εξωτερικούς, όπως το σχολικό
περιβάλλον.



Θεωρητικό Μοντέλο Διατριβής –
Προσδιοριστικοί Παράγοντες



Πρωτοτυπία της Διατριβής
Το μεθοδολογικό της πλαίσιο. Από τη μελέτη της
βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι είναι η πρώτη φορά
που χρησιμοποιείται ένα οικοσυστημικό θεωρητικό
πλαίσιο για να ερευνηθεί η χρήση των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς. 
Η οικονομετρική και στατιστική μέθοδο των
υποδειγμάτων αφανών μεταβλητών. Η εφαρμογή
των υποδειγμάτων αφανών μεταβλητών καθιστά τη
διατριβή εξαιρετικά πρωτοποριακή. Συγκεκριμένα, τα
μοντέλα LISREL υιοθετούν τη μοντελοποίηση με τη
βοήθεια διαρθρωτικών εξισώσεων και μας επιτρέπουν
να ερμηνεύσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της
χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς για
προσωπικό τους όφελος και της χρήσης των ΤΠΕ για
τη μετάδοση της γνώσης στους μαθητές. 



Μεθοδολογία Επίτευξης Στόχων(1)

Ο πυρήνας του θεωρητικού πλαισίου της
διατριβής είναι η τεχνολογία, η οποία
ενεργεί ως εισβολέας στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον ανατρέποντας την ισορροπία
του, διότι το επηρεάζει αλληλεπιδρώντας
με τα στοιχεία του. 



Μεθοδολογία Επίτευξης Στόχων (2)
Το οικολογικό θεωρητικό πλαίσιο που
αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τα εξής κύρια
στοιχεία: 
αντιμετωπίζει το σχολείο ως οικοσύστημα, 
θεωρεί τις εφαρμογές των υπολογιστών ως
ζωτικά στοιχεία του οικοσυστήματος, 
κατατάσσει τους εκπαιδευτικούς στα
θεμελιώδη στοιχεία του οικοσυστήματος και
αντιμετωπίζει τις εκπαιδευτικές καινοτομίες
ως εισβολείς στο οικοσύστημα. 



Μεθοδολογία Επίτευξης Στόχων (3)
Συγκεκριμένα, υπάρχουν επτά παράμετροι που
προσδιορίζουν την χρήση των ΤΠΕ :

το οικοσύστημα, δηλαδή το σχολείο, 

η θέση του εκπαιδευτικού στο οικοσύστημα, 

η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και
οικοσυστήματος, 

η συμβατότητα μεταξύ αναγκών του
εκπαιδευτικού και εφαρμογών των υπολογιστών,  



οι ευκαιρίες για αμοιβαία προσαρμογή τόσο
των εκπαιδευτικών στις απαιτήσεις της
τεχνολογίας όσο και της τεχνολογίας στις
ανάγκες των εκπαιδευτικών,

οι φοβίες των εκπαιδευτικών για την εισβολή
τεχνολογικών καινοτομιών,

οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών ως
προς τις τεχνολογικές καινοτομίες.

Μεθοδολογία Επίτευξης Στόχων (4)



Έναυσμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης (1)
Έναυσμα για το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής
αποτέλεσε ένα άρθρο των Zhao και Frank (Factors
Affecting Technology Uses in Schools1: An Ecological
Perspective, Technology Uses in Schools, 2003) που
έπεσε στην αντίληψη μου. Συνοπτικά, οι Zhao και
Frank (2003) διερεύνησαν τους παράγοντες που
συνέβαλαν στην δραματική εξάπλωση των μυδιών
Zebra στις λίμνες της Αμερικής. Τα μύδια Zebra 
εισέβαλλαν στα οικοσυστήματα των μεγάλων λιμνών
και εξόντωσαν πολλούς πληθυσμούς ψαριών, 
επιφέροντας έτσι μεγάλες οικολογικές και οικονομικές
αλλαγές.  



Έναυσμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης(2) 
Τι κοινό έχει η διασπορά των μυδιών Zebra στις
μεγάλες λίμνες της Αμερικής και οι χρήσεις των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία;

Και τα δύο στοιχεία αποτελούν ξένα αντικείμενα
στο περιβάλλον που εισήχθηκαν. Βέβαια, η
εισαγωγή, η επιβίωση και η διασπορά τους σε ένα
νέο περιβάλλον είναι μια πολυδιάστατη
διαδικασία που εξαρτάται από τη φύση των
υπαρχόντων ειδών, τα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος καθώς και από τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών και των
επιμέρους συστατικών.



Έναυσμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης (3)
Στην περίπτωση των μυδιών Zebra οι οικολόγοι
εκτίμησαν και ερμήνευσαν τους λόγους για τους
οποίους τα μύδια εξαπλώθηκαν με ταχύτατους
ρυθμούς στις λίμνες. 

Η παρούσα διατριβή υιοθετεί το θεωρητικό
πλαίσιο που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των
μυδιών προκειμένου να εκτιμηθούν οι λόγοι για
τους οποίους η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με
ανησυχητικά αργούς ρυθμούς παρά τις υψηλές
επενδύσεις.



Διάρθρωση της Διατριβής (1)
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο
θέμα της διατριβής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική
παρουσίαση της σημασίας των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής
παρουσίαση της δομής του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά και
περιγράφονται οι σκοποί της εκπαίδευσης ανά
βαθμίδα. 



Διάρθρωση της Διατριβής (2)

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα
προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης
στις ΤΠΕ. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα
υποδείγματα αφανών μεταβλητών, η
χρησιμότητα τους, η δομή τους και τα
χαρακτηριστικά τους. 



Διάρθρωση της Διατριβής (3)
Στο έκτο κεφάλαιο υλοποιούνται η περιγραφή
του ερωτηματολογίου και της ημιδομημένης
συνέντευξης, ο προσδιορισμός του πληθυσμού
και του δείγματος της έρευνας. Επίσης, σε αυτό
το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις και ο
σχολιασμός των μοντέλων.
Στο έβδομο κεφάλαιο που είναι το τελευταίο
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της
διατριβής, οι περιορισμοί της καθώς και οι
προτάσεις για μελλοντική έρευνα που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Στόχοι της Έρευνας (1)
Ο προσδιορισμός της ύπαρξης αμφίδρομης ή
μονομερούς σχέσης μεταξύ της επιτυχίας
στην χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό
για προσωπικό του όφελος και της επιτυχίας
στην χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό
για την μετάδοση της γνώσης στα πλαίσια
του μαθήματος του. Η παραπάνω σχέση
εξετάζεται σε κάθε περίπτωση συναρτήσει
της προκατάληψης και της φοβίας των
εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ καθώς και του
σχολικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί
δραστηριοποιούνται. 



Στόχοι της Έρευνας (2)

Για τον προσδιορισμό της παραπάνω
σχέσης επιλέχθηκαν οι επτά (7) 
καλύτερες εκδοχές του μοντέλου.



Έρευνα Πεδίου

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου. 

Πραγματοποίηση Ημι-δομημένων
συνεντεύξεων.



Ερωτηματολόγιο

Ερωτήσεις γενικού τύπου που αφορούν τον
τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετούν οι
εκπαιδευτικοί (Ημερήσιο Γυμνάσιο ή
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο), το φύλο τους και
την ηλικία τους. 
Ερωτήσεις που κατηγοριοποιούν τους
ερωτώμενους ανάλογα με το επίπεδο
γνώσεων που έχουν σε θέματα ΤΠΕ.  
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά
δεκαεννέα (19) ερωτήσεις.



Μεταβλητές Ερωτηματολογίου–Έρευνας(1) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Ε1 Σε ποιο τύπο σχολείου Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης υπηρετείτε;

Ε2 Φύλο

Ε3 Ηλικία

Ε4 Διαθέτετε Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι σας;

Ε5 Αξιολογώντας το επίπεδο γνώσης σας πάνω σε θέματα ΤΠΕ σε ποια
κατηγορία χρήστη θα κατατάσσατε τον εαυτό σας;

Ε6.1 Έχετε δηλώσει συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με περιεχόμενο
τις ΤΠΕ;

Ε6.2 Αν απαντήσατε Ναι στην προηγούμενη ερώτηση, ο σκοπός σας ήταν
να αποκτήσετε επιμόρφωση στις ΤΠΕ;

Ε7 Έχετε αισθανθεί φοβία όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία των μαθηματικών;



Μεταβλητές Ερωτηματολογίου–Έρευνας(2)
Ε8.1 Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ στο αρχείο διαχείρισης

μαθητικού δυναμικού;
Ε8.2 Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ στις διοικητικές εργασίες του

σχολείου;
Ε8.3 Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ στην διδασκαλία των

μαθημάτων σας;
Ε8.4 Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ στην προετοιμασία του

μαθήματός σας;
Ε9 Σε ποιο βαθμό είστε ενημερωμένοι για τις πληροφορίες που

παρέχονται αυτή τη στιγμή από τον Η/Υ του ΥΠΕΠΘ και του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου;

Ε10 Σε ποιο βαθμό είστε ενημερωμένοι για τους εκπαιδευτικούς τίτλους
CD-ROMs που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά;

Ε11 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο στο σπίτι σας για την
ενημέρωσή σας σε θέματα σχετικά με την επιστήμη των

Μαθηματικών;
Ε12 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για

αποστολή και λήψη μηνυμάτων που σχετίζονται με θέματα της
ειδικότητάς σας και με προβληματισμούς σας πάνω σε ζητήματα

διδασκαλίας και εκπαίδευσης;



Μεταβλητές Ερωτηματολογίου–Έρευνας(3)
Ε13 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις Συνομιλίες για ανταλλαγή απόψεων, με

άλλους συναδέλφους σας, πάνω σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητά
σας;

Ε14 Αξιοποιείτε το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης για να έχετε πρόσβαση σε:  
(κυκλώστε έναν ή περισσότερους αριθμούς της επιλογής σας)

Ε15 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε συνήθως στη χρήση των ΤΠΕ και του
Διαδικτύου; (κυκλώστε έναν ή περισσότερους αριθμούς της επιλογής σας)

Ε16 Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του
μαθήματός σας με σκοπό την:  (κυκλώστε έναν ή περισσότερους αριθμούς

της επιλογής σας)
Ε17.1 Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας σας στην χρήση του προγράμματος

Επεξεργασίας Κειμένου και Λογιστικών Φύλλων στην εκπαιδευτική
διαδικασία;

Ε17.2 Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας σας στην μετάδοσης της γνώσης (από το 1)  
στους μαθητές;

Ε17.3 Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας σας στην εγκατάσταση προγραμμάτων,  στην
συμπίεση αρχείων και στην διαχείριση των περιφερειακών συσκευών στην

εκπαιδευτική διαδικασία ;
Ε17.4 Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας σας στην μετάδοσης της γνώσης (από το3)  

στους μαθητές;



Μεταβλητές Ερωτηματολογίου–Έρευνας(4)

Ε18 Θεωρώντας ως εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία είναι διαθέσιμα σε
κάθε σχολική μονάδα, τα παρακάτω τεχνολογικά μέσα και τις
παρακάτω τεχνολογικές εφαρμογές, κυκλώστε όσες τεχνολογίες

και/ή όσα μέσα δεν γνωρίζετε αλλά θα επιθυμούσατε να
χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ε19 Ποιες είναι οι δεξιότητες που πιστεύετε ότι κατέχετε σε θέματα ΤΠΕ;



Ημιδομημένη Συνέντευξη
Βάση των ερωτηματολογίων δημιουργήθηκε ένα πλάνο
εργασίας που διαχώριζε τους εκπαιδευτικούς σε τρεις
κατηγορίες: αρχάριοι, μέσοι χρήστες και έμπειροι
χρήστες. Οι συνεντεύξεις στηρίχθηκαν σε αυτό το
πλάνο. 
Δημιουργήθηκαν ερωτήσεις που στόχευαν να
βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να περιγράψουν το
κλίμα, ευνοϊκό ή μη, που επικρατεί στο σχολείο σχετικά
με τις ΤΠΕ. 
Συντάχθηκαν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στην
διερεύνηση των φοβιών και των προκαταλήψεων των
εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. 
Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις εντόπισαν την εξής
αντίφαση: όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν χρήστες των ΤΠΕ
και τις αξιοποιούσαν στο σπίτι, όμως δεν τις εφάρμοζαν
στο σχολείο. 



Δείγμα της Έρευνας (1)
Το στατιστικό μας δείγμα συμπίπτει με τον
στατιστικό μας πληθυσμός, ο οποίος
αποτελείται από τα 145 ΗΓ και τα 92 ΗΓΛ του
νομού Θεσσαλονίκης που λειτουργούσαν κατά
το σχολικό έτος 2006-2007 (237 σχολεία από
τα 2777, δηλαδή το 8,6% του συνόλου των
σχολικών μονάδων της Ελλάδας).
Οι καθηγητές των μαθηματικών (ειδικότητας
ΠΕ03) που υπηρετούσαν στα παραπάνω
σχολεία ήταν συνολικά 742, εκ των οποίων οι
380 (το 51%) υπηρετούσαν στα ΗΓ και οι
υπόλοιποι 362 (το 49%) παρείχαν τις
υπηρεσίες τους στα ΗΓΛ. 



Δείγμα της Έρευνας (2)
Συντάχθηκαν αρχικά δύο κατάλογοι με τα
ημερήσια σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης. Ο
πρώτος κατάλογος περιλάμβανε τα 145 ΗΓ και ο
δεύτερος τα 92 ΗΓΛ, κατά αλφαβητική σειρά.
Δημιουργήθηκαν δύο ονομαστικές καταστάσεις
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθηματικά
στα παραπάνω σχολεία. Ο πρώτος κατάλογος
περιλάμβανε τους 380 εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν μαθηματικά στα ΗΓ και ο δεύτερος
περιλάμβανε τους 362 καθηγητές των
Μαθηματικών των ΗΓΛ.



Δείγμα της Έρευνας (3)
Κατόπιν, κάθε ένας από τους παραπάνω
ονομαστικούς καταλόγους διασπάστηκε σε
άλλους δύο, λαμβάνοντας αυτή τη φορά υπόψη
το φύλο του καθηγητή.  Επομένως, από τον
κατάλογο των 380 εκπαιδευτικών των ΗΓ
δημιουργήθηκαν δύο επιπλέον κατάλογοι, ένας
με τους 237 άνδρες εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν μαθηματικά σε ΗΓ και ένας με τις 143 
γυναίκες συναδέλφους τους.  Με τον ίδιο τρόπο
διαχωρίστηκαν και οι 362 εκπαιδευτικοί που
διδάσκουν μαθηματικά στα ΗΓΛ, 
δημιουργώντας έτσι δύο ξεχωριστούς
καταλόγους, με 288 άνδρες εκπαιδευτικούς ο
πρώτος και με 74 γυναίκες εκπαιδευτικούς ο
δεύτερος. 



Δείγμα της Έρευνας (4)
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας δόθηκε σε κάθε έναν
από τους 742 εκπαιδευτικούς είτε μέσω του
ταχυδρομείου ηλεκτρονικού ή συμβατικού, είτε
προσωπικά σε περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί
διέμεναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήταν εφικτή
η άμεση παράδοσή του. Οι εκπαιδευτικοί είχαν στη
διάθεσή τους μια εβδομάδα, προκειμένου να
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, το οποίο στη
συνέχεια το επέστρεψαν. Σε κάθε περίπτωση
παραλαβής των ερωτηματολογίων, τα προσωπικά
στοιχεία των εκπαιδευτικών που απάντησαν ήταν
διαθέσιμα αλλά ταυτόχρονα και εμπιστευτικά. Έτσι
ήταν εφικτή η διαγραφή από τις ονομαστικές λίστες
των στοιχείων όσων δεν ανταποκρίθηκαν στη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τελικά, από τους
742 εκπαιδευτικούς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο
οι 606. 



Δείγμα της Έρευνας (5)
Στη συνέχεια ταξινομήθηκαν και στους τέσσερις
καταλόγους κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα
των καθηγητών που απάντησαν, δίνοντας σε
κάθε όνομα και έναν αύξοντα αριθμό. 
Αριθμήθηκαν τα ονόματα της κάθε λίστας
ξεχωριστά, ξεκινώντας από τον αριθμό 1.
Επιλέχθηκαν 60 καθηγητές από τους 606 για
την πραγματοποίηση ημι-δομημένων
συνεντεύξεων, λαμβάνοντας υπόψη το τελικό
δείγμα της έρευνας και ακολουθώντας την
συστηματική τυχαία δειγματοληψία στους
τέσσερις καταλόγους κατανομής των
καθηγητών ανά τύπο σχολείου και ανά φύλο. 



Εκτιμήσεις–Σχολιασμός των Μοντέλων (1)

Κρίθηκε ως καταλληλότερη η μεθοδολογία
των υποδειγμάτων αφανών μεταβλητών
(ΥΑΜ), διότι στην παρούσα ΔΔ οι
εξεταζόμενες μεταβλητές δεν ήταν δυνατόν
να εκφραστούν ποσοτικά με την επιθυμητή
ακρίβεια και αξιοπιστία. 
Για τις εκτιμήσεις των μοντέλων
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα LISREL 8.7.



Εκτιμήσεις–Σχολιασμός των Μοντέλων (2)
Αναπτύχθηκαν και εξετάσθηκαν πολλές εκδοχές
του μοντέλου κ επιλέχθηκαν οι επτά (7) καλύτερες
εκδοχές / περιπτώσεις του, αποσκοπώντας στον
προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν
στην επιτυχημένη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην
διδασκαλία των μαθηματικών από τους
εκπαιδευτικούς. Η κάθε εκδοχή / περίπτωση του
μοντέλου της παρούσας έρευνας ως ΥΑΜ
περιλαμβάνει δύο βασικά μοντέλα:
Το διαρθρωτικό μοντέλο
Τα μοντέλα μέτρησης



Διαρθρωτικό Μοντέλο –
Μοντέλα Μέτρησης (1)

εη

δξχ
ζξηη

χ

+Λ=

+Λ=
+Γ+Β=

yy)3(
)2(
)1(



Διαρθρωτικό Μοντέλο –
Μοντέλα Μέτρησης (2) 
Η πρώτη (1)  βασική εξίσωση περιλαμβάνει όλες
τις άμεσες επιδράσεις μεταξύ των αφανών
μεταβλητών (διαρθρωτικό μοντέλο). 
Οι δύο υπόλοιπες εξισώσεις (2) και (3) συνδέουν
τις ποιοτικές μεταβλητές με τις παρατηρούμενες
μεταβλητές – ενδείκτες τους. Αναλυτικότερα, η
δεύτερη εξίσωση συνδέει τις εξωγενείς αφανείς
μεταβλητές με τους εξωγενείς ενδείκτες (μοντέλο
μέτρησης για το χ) και η τρίτη εξίσωση συνδέει τις
ενδογενείς αφανείς μεταβλητές με τους ενδογενείς
ενδείκτες (μοντέλο μέτρησης για το y).    



Μεταβλητές Μοντέλου ΥΑΜ (1)
Συμβολισμός

ΥΑΜ
Συμβολισμός
Εμπειρικού
Μοντέλου

Περιγραφή Eνδείκτες

η1 SUCC_T Επιτυχία στην
χρήση των ΤΠΕ
από τον
καθηγητή προς
όφελος του.

(1) ADMIN (χρησιμοποίηση ΤΠΕ από
τον καθηγητή για διοικητικές
εργασίες στο σχολείο)

(2) ADM (χρησιμοποίηση ΤΠΕ από
τον καθηγητή για διοικητικές
εργασίες στο σχολείο)

(3) PREP (χρησιμοποίηση ΤΠΕ από
τον καθηγητή για προετοιμασία
του μαθήματός του)

(4) PREPA
(5) OWN_ed (χρησιμοποίηση ΤΠΕ

από τον καθηγητή για την
ενημέρωσή του στην επιστήμη
του)

(6) OWN_edu (χρησιμοποίηση ΤΠΕ
από τον καθηγητή για την
ενημέρωσή του σε σχολικά
θέματα)



Μεταβλητές Μοντέλου ΥΑΜ (2)
η2 SUCC_S Επιτυχία στη

χρήση των ΤΠΕ
από τον καθηγητή
προς όφελος του
μαθητή.

(1) TEACH 
(χρησιμοποίηση ΤΠΕ
από τον καθηγητή στην
διδασκαλία του
μαθήματός του)

(2) TEACH2 
(3) ΤΥΡΕ (χρήση και

διαχείριση λογισμικών
και υλικού στην
διδασκαλία)

(4) ΤΥΡΕ1 (χρήση
λογισμικών
επεξεργασίας κειμένου
και λογιστικών φύλλων
στην διδασκαλία)

(5) ΤΥΡΕ2 (διαχείριση
λογισμικών και υλικού
στην διδασκαλία)



Μεταβλητές Μοντέλου ΥΑΜ (3)
ξ1 PRECONC* Προδιάθεση των

καθηγητών ως
προς τις ΤΠΕ.

(1) PRECONC
(αυτοαξιολόγηση)

ξ2 SCHOOL* Επίδραση του
σχολικού
περιβάλλοντος στη
χρήση των ΤΠΕ.

(1) SCHOOL
(περιβάλλον
δημιουργικών
προκλήσεων)

ξ3 FEAR* Φοβία των
καθηγητών για τις
ΤΠΕ.

(1) FEAR
(αισθήματα φόβου)



Μοντέλο Μ1



Εκτίμηση Μοντέλου Μ1 (1)
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη
θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση
της μεταβλητής «SUCC_T*» στην
μεταβλητή «SUCC_S*» και αντιστρόφως, 
δηλαδή η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ
από τον καθηγητή προς τον ίδιο επηρεάζει
θετικά, με συντελεστή β21=0.4962, την
επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον
καθηγητή προς τον μαθητή. 
Επίσης, η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ
από τον καθηγητή προς όφελος του μαθητή
επηρεάζει θετικά, με συντελεστή
β12=1.0635, την επιτυχία στην χρήση των
ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο. 



Εκτίμηση Μοντέλου Μ1 (2)

Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η
προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις
ΤΠΕ, δεν επηρεάζει την μεταβλητή
«SUCC_T*» διότι δεν είναι στατιστικά
σημαντική.
Ενώ η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η
φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει μια
αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση
στην μεταβλητή «SUCC_S*», με
συντελεστή γ22=-0.3594.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ1 (3)
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Μοντέλο Μ2



Εκτίμηση Μοντέλου Μ2 (1)
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μονόπλευρη
θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση της
μεταβλητής «SUCC_S*» στην μεταβλητή
«SUCC_T*»,  δηλαδή η επιτυχία στην χρήση
των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή
επηρεάζει θετικά, με συντελεστή β12=1.0073, 
την επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον
καθηγητή προς τον ίδιο, ή αλλιώς, εάν η
επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον
καθηγητή προς τον μαθητή αυξηθεί κατά μία
μονάδα τότε η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ
από τον καθηγητή προς τον ίδιο θα αυξηθεί
κατά 1.0073.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ2 (2)
Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η
προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις
ΤΠΕ, επηρεάζει μόνο την μεταβλητή
«SUCC_S*» θετικά με συντελεστή
γ21=0.0906  και είναι στατιστικά σημαντική.
Επιπλέον, η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή
η φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει μια
μικρή αλλά αρνητική και στατιστικά
σημαντική επίδραση στην μεταβλητή
«SUCC_S*», με συντελεστή γ22=-0.4520.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ2 (3)
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Μοντέλο Μ3



Εκτίμηση Μοντέλου Μ3 (1)
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μονόπλευρη
θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση της
μεταβλητής «SUCC_T*» στην μεταβλητή
«SUCC_S*», δηλαδή η επιτυχία στην χρήση
των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο
επηρεάζει θετικά, με συντελεστή β21=0.9931, 
την επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον
καθηγητή προς τον μαθητή, ή αλλιώς, εάν η
επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον
καθηγητή προς τον ίδιο αυξηθεί κατά μία
μονάδα τότε η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ
από τον καθηγητή προς τον μαθητή θα αυξηθεί
κατά 0.9931.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ3 (2)

Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η
προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις
ΤΠΕ, επηρεάζει θετικά μόνο την μεταβλητή
«SUCC_T*» με συντελεστή γ11=0.8980 και
είναι στατιστικά σημαντική.
Επιπλέον, η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η
φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει μια
μικρή αλλά αρνητική και στατιστικά
σημαντική επίδραση στην μεταβλητή
«SUCC_T*», με συντελεστή γ12=-0.4532. 



Εκτίμηση Μοντέλου Μ3 (3)
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Μοντέλο Μ4



Εκτίμηση Μοντέλου Μ4 (1)
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια
μονόπλευρη θετική και στατιστικά
σημαντική επίδραση της μεταβλητής
«SUCC_T*» στην μεταβλητή
«SUCC_S*», δηλαδή η επιτυχία στην
χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς
τον ίδιο επηρεάζει θετικά, με συντελεστή
β21=1.0410, την επιτυχία στην χρήση των
ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ4 (2)
Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η
προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις
ΤΠΕ, επηρεάζει την μεταβλητή «SUCC_T*»
με θετική σχέση με συντελεστή γ11=0.7642 
και είναι στατιστικά σημαντική.
Επιπλέον, η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η
φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει μια
μικρή αλλά αρνητική και στατιστικά σημαντική
επίδραση στην μεταβλητή «SUCC_T*» με
συντελεστή γ12=-0.1463, ενώ δεν
επηρεάζει την μεταβλητή «SUCC_S*», διότι
είναι μη στατιστικά σημαντική.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ4 (3)
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Μοντέλο Μ5



Εκτίμηση Μοντέλου Μ5 (1)
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια
μονόπλευρη θετική και στατιστικά
σημαντική επίδραση της μεταβλητής
«SUCC_T*» στην μεταβλητή
«SUCC_S*», δηλαδή η επιτυχία στην
χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς
τον ίδιο επηρεάζει θετικά, με συντελεστή
β21=0.2179, την επιτυχία στην χρήση των
ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ5 (2)

Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η
προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις
ΤΠΕ, επηρεάζει μόνο την μεταβλητή
«SUCC_T*» με θετική σχέση με συντελεστή
γ11=0.4971  και είναι στατιστικά σημαντική.
Αντίστοιχα, η μεταβλητή «SCHOOL*», 
δηλαδή το σχολικό περιβάλλον, επιδρά
θετικά και στατιστικά σημαντικά και στις δύο
μεταβλητές «SUCC_T*» και «SUCC_S*».



Εκτίμηση Μοντέλου Μ5 (3)

Επιπλέον, η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η
φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει μια
μικρή αλλά θετική και στατιστικά σημαντική
επίδραση στην μεταβλητή «SUCC_S*», με
συντελεστή γ22=0.044, ενώ δεν επηρεάζει
την μεταβλητή «SUCC_T*» διότι είναι μη
στατιστικά σημαντική.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ5 (4)
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Μοντέλο Μ6



Εκτίμηση Μοντέλου Μ6 (1)
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια
μονόπλευρη θετική και στατιστικά
σημαντική επίδραση της μεταβλητής
«SUCC_T*» στην μεταβλητή
«SUCC_S*», δηλαδή η επιτυχία στην
χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς
τον ίδιο επηρεάζει θετικά, με συντελεστή
β21=0.2617, την επιτυχία στην χρήση των
ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ6 (2)

Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η
προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις
ΤΠΕ, επηρεάζει μόνο την μεταβλητή
«SUCC_T*» με θετική σχέση με συντελεστή
γ11=0.5765  και είναι στατιστικά σημαντική.
Αντίστοιχα, η μεταβλητή «SCHOOL*», 
δηλαδή το σχολικό περιβάλλον, επιδρά
θετικά και στατιστικά σημαντικά και στις δύο
μεταβλητές «SUCC_T*» και «SUCC_S*».



Εκτίμηση Μοντέλου Μ6 (3)

Επιπλέον, η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η
φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει μια
μικρή αλλά θετική και στατιστικά σημαντική
επίδραση στην μεταβλητή «SUCC_S*», με
συντελεστή γ22=0.0223, ενώ δεν επηρεάζει
την μεταβλητή «SUCC_T*» διότι είναι μη
στατιστικά σημαντική.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ6 (4)
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      (17 .18 )    (-0 .03 )     (21 .70 )
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=

6 20 .7502
      (30 .44)
y η=
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Μοντέλο Μ7



Εκτίμηση Μοντέλου Μ7 (1)
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη
θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση της
μεταβλητής «SUCC_T*» στην μεταβλητή
«SUCC_S*» και αντιστρόφως, δηλαδή η
επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον
καθηγητή προς τον ίδιο επηρεάζει θετικά, με
συντελεστή β21=0.1215, την επιτυχία στην
χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον
μαθητή. 
Επίσης, η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από
τον καθηγητή προς τον μαθητή επηρεάζει
θετικά, με συντελεστή β12=0.4826, την επιτυχία
στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς
τον ίδιο. 



Εκτίμηση Μοντέλου Μ7 (2)

Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η
προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις
ΤΠΕ, επηρεάζει θετικά την μεταβλητή
«SUCC_T*», με συντελεστή γ11=0.5569 
διότι είναι στατιστικά σημαντική.
Αντίστοιχα η μεταβλητή «SCHOOL*», 
δηλαδή το σχολικό περιβάλλον, βλέπουμε
ότι έχει μια θετική και στατιστικά σημαντική
επίδραση στην μεταβλητή «SUCC_S*», με
συντελεστή γ22=0.8949.



Εκτίμηση Μοντέλου Μ7 (3)
1 2 1
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Εκτιμήσεις Μοντέλων Μ1-Μ7 (1)
Παράμετρος

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7

β12
1.0635
(26.23)

1.0073
(27.81)

0.4826
(18.68)

β21
0.4962
(3.18)

0.9931
(27.15)

1.0410
(26.35)

0.2179
(6.67)

0.2617
(13.09)

0.1215
(7.59)

y11
0.0255
(1.76)

0.898
(2.25)

0.7642
(17.60)

0.4971
(15.41)

0.5765
(17.18)

0.5569
(18.14)

y12
-0.4532
(-25.04)

-0.1463
(-6.84)

0.012
(0.40)

-0.0005
(-0.03)

y13
0.5569
(18.34)

0.5270
(21.70)

y21
0.0906
(2.27)

y22
-0.3594
(-2.69)

-0.4520
(-22.81)

0.0223
(1.45)

0.044
(3.73)

0.0223
(3.33)

0.8949
(29.78)

y23
0.8493
(20.51)

0.7760
(48.48)



Παράμετρος Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7

λy
1 0.7541 0.7650 0.7674 1.2623 1.2577 1.2583 0.7673

λy
2

0.7410
(27.90)

0.7577
(29.39)

0.7597
(29.54)

1.1062
(37.78)

1.1238
(38.95)

1.1259
(39.12)

0.7793
(31.20)

λy
3 0.9486 0.7264

(31.99)
0.7315
(32.49)

0.9726
(36.63)

0.9522
(34.09)

0.9542
(34.24)

0.6979
(29.38)

λy
4

0.8652
(28.38) 0.9423 0.9425 0.9629 1.1115 1.1118 1.1209

λy
5

0.8795
(30.13)

0.8622
(28.03)

0.8653
(28.10)

0.8675
(29.94)

0.7244
(27.01)

0.7238
(26.97)

0.7068
(25.66)

λy
6

0.8757
(29.81)

0.8837
(30.05)

0.8640
(30.75)

0.7504
(30.45)

0.7502
(30.44)

0.7471
(30.23)

λx
1

0.6722
(34.79) 1.0000 1.0000 1.0000 0.8605

(34.79) 1.0000 0.8605
(34.79)

λx
2

1.7189
(34.79) 1.0000 1.0000 1.0000 1.7189

(34.79) 1.0000 1.0305
(34.79)

λx
3

1.0214
(33.74) 1.0000

Εκτιμήσεις Μοντέλων Μ1-Μ7 (2)



Παράμετρος Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7

R2
X1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

R2
X2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

R2
X3 0.9825

R2
Y1 0.7581 0.7789 0.7837 0.8439 0.8378 0.8386 0.7836

R2
Y2 0.6924 0.7229 0.7267 0.8186 0.8449 0.8482 0.7646

R2
Y3 0.6925 0.7827 0.7935 0.8014 0.7681 0.7714 0.7225

R2
Y4 0.7950 0.6827 0.6830 0.7129 0.9499 0.9505 0.9661

R2
Y5 0.8522 0.7894 0.7949 0.7990 0.5571 0.5563 0.5304

R2
Y6 0.8476 0.8594 0.8217 0.6197 0.6195 0.6143

Εκτιμήσεις Μοντέλων Μ1-Μ7 (3)



Παράμετρος Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7

δ3 1.87

ε1 13.21 14.49 14.30 14.20 13.81 13.76 14.12

ε2 14.81 15.36 15.18 14.79 13.59 13.47 14.51

ε3 15.36 14.41 14.10 15.09 15.20 15.09 15.15

ε4 13.80 15.81 15.63 15.97 10.35 10.25 8.25

ε5 11.91 14.55 14.11 14.84 17.63 17.62 17.37

ε6 12.99 11.94 14.30 17.58 17.57 17.32

Εκτιμήσεις Μοντέλων Μ1-Μ7 (4)



Παράμετρος Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7

σ2
δ3

0.0186
(0.01)

σ2
ε1

0.1814
(0.01)

0.1661
(0.01)

0.1625
(0.01)

0.2948
(0.02)

0.3063
(0.02)

0.3048
(0.02)

0.1626
(0.01)

σ2
ε2

0.2439
(0.02)

0.2200
(0.01)

0.2171
(0.01)

0.271
(0.02)

0.2317
(0.02)

0.2270
(0.02)

0.1870
(0.02)

σ2
ε3

0.3997
(0.03)

0.1465
(0.01)

0.1392
(0.01)

0.2344
(0.02)

0.2737
(0.02)

0.2699
(0.02)

0.1871
(0.01)

σ2
ε4

0.1925
(0.01)

0.4126
(0.03)

0.4122
(0.03)

0.3733
(0.02)

0.0651
(0.01)

0.0644
(0.01)

0.0441
(0.01)

σ2
ε5

0.1342
(0.01)

0.1984
(0.01)

0.1932
(0.01)

0.1893
(0.01)

0.4172
(0.02)

0.4179
(0.02)

0.4424
(0.03)

Εκτιμήσεις Μοντέλων Μ1-Μ7 (5)



Παράμετρος Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7

σ2
ε6

0.1384
(0.01)

0.1277
(0.01)

0.1620
(0.01)

0.3455
(0.02)

0.3457
(0.02)

0.3504
(0.02)

Βαθμοί
Ελευθερίας 11 18 18 17 20 21 17

X2

(Prob.)
238.34
(0.00)

282.23
(0.00)

293.27
(0.00)

370.08
(0.00)

1070.36
(0.00)

1079.7
(0.00)

1001.7
(0.00)

GFI 0.8988 0.8956 0.8919 0.8674 0.7178 0.7160 0.7073

AGFI 0.74248 0.7911 0.7838 0.7191 0.3650 0.3915 0.3801

RMSR 0.0346 0.0311 0.0316 0.0362 0.1083 0.1087 0.0975

Εκτιμήσεις Μοντέλων Μ1-Μ7 (6)



Συμπεράσματα Έρευνας (1)
Οι φοβίες και οι προκαταλήψεις των
εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ είναι υπεύθυνες
για την αρνητική τους στάση απέναντι σε
αυτές και επηρεάζουν ανασταλτικά την
ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία. 

Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τις ΤΠΕ
ως εισβολείς που απειλούν την ισορροπία
του περιβάλλοντός τους γι’ αυτό και τις
απορρίπτουν. 



Συμπεράσματα Έρευνας (2)
Ο εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ
για προσωπικό του όφελος επηρεάζει
θετικά τη μετάδοση της γνώσης. 

Η χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας συμβάλει
θετικά στην εφαρμογή των ΤΠΕ για
προσωπική του εξέλιξη και διευκολύνει
τους μαθητές του στην κατανόηση του
μαθήματος. 



Συμπεράσματα Έρευνας (3)
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται σε
μεγάλο βαθμό και από το σχολικό
περιβάλλον. Σε ένα ευνοϊκό σχολικό
περιβάλλον δημιουργικών προκλήσεων ο
εκπαιδευτικός που είναι καταρτισμένος
στις ΤΠΕ καταφέρνει να τις εισάγει με
επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία. 



Η ύπαρξη κατάλληλου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού και η αρμονική συνεργασία με
συναδέλφους που δραστηριοποιούνται
στον ίδιο επαγγελματικό χώρο
δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα για την
εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

Συμπεράσματα Έρευνας (4)



Περιορισμοί Έρευνας
Η στατιστική έρευνα βασίστηκε μόνο στον Νομό
Θεσσαλονίκης.

Η ειδικότητα των εκπαιδευτικών ήταν των
Μαθηματικών (ΠΕ03). 

Η βαθμίδα στην οποία υπηρετούσαν ήταν η
Δευτεροβάθμια.



Περαιτέρω Διερεύνηση
Εφαρμογή του οικοσυστημικού θεωρητικού
πλαισίου για την ερμηνεία της χρήσης των
ΤΠΕ
σε σχολεία που ανήκουν σε άλλους
νομούς της Ελλάδας,
σε άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών,
σε άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες
και
συναρτήσει και άλλων προσδιοριστικών
παραγόντων. 



Σας Ευχαριστώ.
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