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Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία διερευνά την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης β-επιπέδου για τη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στους καθηγητές φυσικών 

επιστηµών.  

 Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστηµα από Φεβρουάριο 2010 έως Μάιο 

2010. Το δείγµα της έρευνας αποτελούν 49 καθηγητές φυσικών επιστηµών, από τους 

οποίους 8 εκπαιδεύτηκαν στα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης για να γίνουν 

επιµορφωτές,  , 10 επιµορφώθηκαν στα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης το 2008 και  

31 συµµετείχαν στα προγράµµατα επιµόρφωσης στα  Κέντρα Στήριξης 

Επιµόρφωσης, την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Ως µέθοδοι έρευνας 

χρησιµοποιήθηκαν το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, το ανώνυµο γραπτό 

ερωτηµατολόγιο και η συνέντευξη. 

 Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι οι καθηγητές φυσικών 

επιστηµών είναι άνω του µετρίου (αλλά όχι πολύ) ικανοποιηµένοι από τα 

προγράµµατα επιµόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. Τα προγράµµατα 

επιµόρφωσης βοήθησαν περισσότερο τους επιµορφούµενους των ΠΑΚΕ στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδαγωγικής αξιοποίησής των ΤΠΕ στη διδασκαλία απ’ ότι 

τους συναδέλφους τους στα ΚΣΕ. . Στο σύνολό τους , οι καθηγητές φυσικών 

επιστηµών υιοθετούν θετική στάση απέναντι στη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία. Χρησιµοποιούν συχνά εργαλεία ΤΠΕ, κυρίως όµως για 

πληροφοριακούς σκοπούς . ∆ε χρησιµοποιούν συχνά  εκπαιδευτικά λογισµικά στη 

διδασκαλία , µε εξαίρεση τους   επιµορφούµενους  των ΠΑΚΕ που εµφανίζουν πιο 

συχνή χρήση. Προβάλλουν ως κύρια εµπόδια της χρήσης και ένταξης των ΤΠΕ στη 

καθηµερινή διδακτική πρακτική , την έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένης αίθουσας 

ενώ θεωρούν αναγκαία την περαιτέρω επιµόρφωσή τους στην αξιοποίηση των  ΤΠΕ.  

  

 

Λέξεις κλειδιά: επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, ένταξη  των Τ.Π.Ε. στη 

διδασκαλία φυσικών επιστηµών 
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Abstract 

The present postgraguate project aims to investigate the effectiveness of the 

programms in the use and integration of the Information and Communication 

Technologies of the science teachers. 

The survey was carried out from March 2010 until May 2010 in Thessaloniki 

and it involved 49 science teachers, from whom eight were trained at Univercity 

Centers , ten at school centers in 2008 and thirty-one were being educated at school 

centers during  the period of the survey . As means of collecting data were used the 

questionnaire and the interview. 

The results of the survey indicate that science teachers are enough(but not 

very) satisfied from the trainining programms. The programmes helped more the 

participants at the Univercity centers than those at the school centers. Totally, the 

science teachers have positive attitude to integrate I.C.T. in their  teaching but they 

use them mainly for constructing tests and papers  and finding informations . They 

don’t use educational packages often , except the participants in the univercity 

programmes , who they use them more often. They show the lack of equippment and 

the unavailable computer classroom in schools as main obstacles to integrate I.C.T in 

their teaching. Finally, they believe that they need more training in the integration of 

I.C.T. 

 

 

Key words: in-service teacher education in I.C.T, integration of I.C.T in 

science teaching  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αναµφίβολα, το επίκεντρο της αποτελεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη είναι ο εκπαιδευτικός. 

Για να µπορέσουν οι µαθητές να εξελιχθούν σε αποτελεσµατικούς χρήστες των 

διαφόρων ειδών τεχνολογίας, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να πάρουν σωστές και 

τεκµηριωµένες αποφάσεις σχετικά µε τα τεχνολογικά εργαλεία που θα 

χρησιµοποιήσουν, κατανοώντας ότι η επιλογή του τεχνολογικού εργαλείου 

εξαρτάται από το διδακτικό στόχο, τις διαθέσιµες πηγές και τη διαθέσιµη 

υποστήριξη και, κυρίως, τις ειδικότερες ανάγκες των µαθητών. Για αυτό το λόγο οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται κάτι περισσότερο από ενηµέρωση σχετικά µε τη 

λειτουργία και την τεχνική στήριξη του υπολογιστή .(www.cti.gr/epimorfosi). 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία όµως απαιτεί 

µακροχρόνια και συστηµατική προσπάθεια µετασχηµατισµού των συνηθειών, των 

στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Από αυτή την άποψη, η ένταξη 

της χρήσης της υπολογιστικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση συνιστά µια καινοτοµία 

για την οποία είναι απαραίτητο ένα σύνολο υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Μια 

από αυτές τις δραστηριότητες(και ίσως η σηµαντικότερη) είναι και η επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών, η οποία πρέπει να αντιµετωπίζει τον εκπαιδευτικό ως 

υποκείµενο, φορέα και συνδιαµορφωτή της καινοτοµίας. 

 
 Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό  

� Να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης εξετάζοντας το βαθµό ικανοποίησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

χρήσης και ένταξης των ΤΠΕ από τους  εκπαιδευτικούς φυσικών επιστηµών 

� Να διερευνήσει  τις στάσεις των καθηγητών φυσικών επιστηµών σχετικά 

µε τη δυνατότητα  χρήσης και ένταξης των εργαλείων ΤΠΕ (και ειδικά των 

εκπαιδευτικών λογισµικών) στην διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία αλλά 

και το βαθµό χρήσης και ένταξής τους στην καθηµερινή διδακτική πρακτική. 

 

Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο βασικά µέρη: 

1. το πρώτο µέρος ,που περιλαµβάνει τη θεωρητική προσέγγιση , η οποία  

αποτελεί µία περιγραφή του πλαισίου επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην 
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παιδαγωγική αξιοποίηση των  ΤΠΕ και αναλύεται στα πρώτα  τέσσερα 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζονται εννοιολογικά ορισµένοι βασικοί 

όροι. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία  ιστορική αναδροµή της επιµόρφωσης 

των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των  Τ.Π.Ε. Το τρίτο κεφάλαιο 

περιγράφει το πλαίσιο εκπαίδευσης των επιµορφωτών στα Πανεπιστηµιακά 

Κέντρα Επιµόρφωσης µε αναφορά στο πρόγραµµα σπουδών , τις δεξιότητες του 

επιµορφωτή Τ.Π.Ε. , τις υποχρεώσεις των ΠΑΚΕ , την αξιολόγηση και 

πιστοποίηση των επιµορφωτών.  Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται  η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης µε αναφορά 

στο πρόγραµµα σπουδών , τις υποχρεώσεις του επιµορφωτή στα ΚΣΕ, την 

µορφή πιστοποίησης των επιµορφούµενων και τη διαδικασία πιστοποίησης στα 

ΚΕ.ΠΙΣ. 

 

2. το δεύτερο µέρος, την εµπειρική προσέγγιση-έρευνα , που διαρθρώνεται σε 

πέντε κεφάλαια, µε συνέχεια της αρίθµησης του πρώτου µέρους  . Στο πέµπτο 

κεφάλαιο προσδιορίζεται ο σκοπός και τη µεθοδολογία της έρευνας .Έτσι, 

αναφέρονται ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας, τα µέσα συλλογής των 

δεδοµένων  και η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων. Στο έκτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας από τα ερωτηµατολόγια. Αρχικά 

αναλύεται το προφίλ των συµµετεχόντων καθηγητών φυσικών επιστηµών στην 

έρευνα. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι απόψεις των καθηγητών Φ.Ε. για τα 

προγράµµατα επιµόρφωσης στα ΠΑΚΕ  και τα ΚΣΕ , η χρήση και ένταξη των 

εργαλείων Τ.Π.Ε. στην διδακτική διαδικασία, οι στάσεις των καθηγητών Φ.Ε για 

την ένταξη των ΤΠΕ. Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

των συνεντεύξεων των  καθηγητών Φ.Ε. αναφορικά µε τους προαναφερθέντες  

θεµατικούς άξονες. Στο όγδοο κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσµατα και 

παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει η έρευνα. Στο ένατο 

κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισµοί στους οποίους υπόκειται η έρευνα και στο 

δέκατο κεφάλαιο υποβάλλονται προτάσεις για µελλοντικές ερευνητικές 

προσεγγίσεις.  

Στο παράρτηµα , µετά τις βιβλιογραφικές αναφορές , παρατίθενται τα τρία 

ερωτηµατολόγια της έρευνας και οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων .  
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1. Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων  

1.1 Η Επιµόρφωση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

Η επιµόρφωση (in service-education) ορίζεται ως η επιπλέον µόρφωση, 

προϋποθέτει συνεπώς την αρχική εκπαίδευση και µε αφετηρία αυτήν σχεδιάζεται και 

υλοποιείται (από τα λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας Τεγόπουλου-Φυτράκη, 

Πάπυρος-Λαρούς- Μπριτάνικα και του Ιδρύµατος «Μαν. Τριανταφυλλίδης»). Σε 

γενικές γραµµές η επιµόρφωση περιλαµβάνει «εκείνες τις οργανωµένες διαδικασίες, 

θεσµοθετηµένες ή µη, που στοχεύουν στη συµπλήρωση και ανανέωση της αρχικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση κατά τη διάρκεια της θητείας του αφενός να 

βελτιώνει τις σχετικές µε το διδακτικό έργο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και 

αφετέρου να εξελίσσεται ο ίδιος ως άτοµο» (Χατζηπαναγιώτου, 2001:27). 

Αντιδιαστέλλεται µε την αυτοµόρφωση ως προς το γεγονός ότι η επιµόρφωση 

περικλείει ένα σύνολο οργανωµένων διαδικασιών, συνήθως θεσµοθετηµένων, και 

έχει συγκεκριµένη χρονική διάρκεια. Αντίθετα, η αυτοµόρφωση είναι πιθανόν να µη 

χαρακτηρίζεται από συστηµατικότητα και έγκειται στην προσωπική διάθεση και την 

ατοµική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών(Λαζαρίδου, 2008).  

Η επιµόρφωση, λοιπόν, συνδέεται στενά µε την αρχική εκπαίδευση, την οποία 

άλλοτε συµπληρώνει και εµπλουτίζει (έχει δηλαδή αντισταθµιστικό χαρακτήρα), 

άλλοτε ανανεώνει και βελτιώνει, µε στόχο τη διαρκή στήριξη της επαγγελµατικής 

και προσωπικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού.(Χατζηπαναγιώτου, ό.π) 

Η επιµόρφωση είναι µια διαδικασία πρόκλησης, ενίσχυσης και προσφοράς 

ευκαιριών για αυτοεξέλιξη του εκπαιδευτικού. 

Οι διεθνείς επιστηµονικές έρευνες (Ξωχέλλης 2002, Κασσωτάκης 2002, 

Μαυρογιώργος 1989, 1999, Hargreaves 1995, Ryba 1992, Zeichner 1987 ,όπως 

αναφέρει ο Κακαβάκης, 2002) συγκλίνουν σε κάποια κοινά χαρακτηριστικά για το 

θεσµό της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Πρέπει  

1. Να ανταποκρίνεται σε διαπιστωµένες ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

2. Να είναι µικρής διάρκειας και επαναλαµβανόµενη. 

3. Να έχει στενή επαφή µε την εκπαιδευτική έρευνα και να έχει άµεση επαφή µε 

τη σχολική πράξη. 
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4. Να έχει πολλές µορφές και να ενσωµατώνει ποικίλες επιµορφωτικές 

δραστηριότητες. 

5. Να είναι ευρείας κλίµακας απευθυνόµενη σε µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών. 

6. Να είναι αποκεντρωµένη και να παρέχεται από διαφόρους φορείς. 

7. Να χρησιµοποιεί µεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρµοσµένες στις 

ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών. 

8. Να αξιοποιεί στοιχεία από την ιστορία της εξέλιξης του εκπαιδευτικού 

επαγγέλµατος και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που αποδείχθηκαν 

διαρκή και ανθεκτικά στο χρόνο. 

9. Να αξιολογείται συνεχώς για βελτίωση των µεθόδων και κάλυψη των νέων 

αναγκών. 

10. Να είναι προσανατολισµένη προς το µέλλον. 

 
Συνήθεις µορφές της επιµόρφωσης είναι η περιοδική επιµόρφωση, η οποία 

άλλοτε συνιστά την αποµάκρυνση των εκπαιδευτικών από το σχολείο για ένα 

σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα και άλλοτε την παράλληλη σχετικά µακρόχρονη 

αποµάκρυνσή τους, η ταχύρρυθµη επιµόρφωση (µιας ή δύο ηµερών) που αποβλέπει 

αφενός µεν στο να ενηµερώσει για ποικίλα µέτρα και ρυθµίσεις και αφετέρου να 

συµβάλει στην αποδοχή τους κ.α. 

Μια άλλη µορφή επιµόρφωσης είναι και η ενδοσχολική/ ενδοϋπηρεσιακή 

επιµόρφωση. Στοχεύει στο να παρέχει εντατική µάθηση σε περιορισµένο χρονικό 

διάστηµα και παρότι µπορεί να έχει σχεδιαστεί από κοινού, συνήθως έχει έναν 

καθορισµένο ηγέτη (ή ηγέτες) που ο ρόλος του είναι όχι µόνο να διευκολύνει, αλλά 

και να υποκινήσει ενεργά τη µάθηση(Αντύπα, 2008). Γενικά, η ενδοϋπηρεσιακή 

επιµόρφωση εντάσσεται σε ένα συνεχές επαγγελµατικής ανάπτυξης, αποβλέποντας 

στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ωφελώντας παράλληλα τόσο τους 

εκπαιδευτικούς όσο και τους µαθητές αλλά και προάγοντας την ποιότητα του 

παραγόµενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Ξεκινώντας από 

τις ιδιαίτερες ανάγκες της σχολικής µονάδας και των µελών που την απαρτίζουν 

(εκπαιδευτικών και µαθητών) σε συνάρτηση µε τις εκάστοτε απαιτήσεις της 

κοινωνίας, µπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ευέλικτη.(Αντύπα, ό.π.) Παράδειγµα 

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης αποτελεί η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις 
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βασικές δεξιότητες νέων τεχνολογιών(α-επίπεδο) και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία(β-επίπεδο).  

 
1.2 Οι  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ουσιαστικά 

έχει αντικαταστήσει τον όρο πληροφορική και αποτελεί µετάφραση του όρου 

Information and Communication Technologies (I.C.T) . Με τον όρο αυτό 

χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη µετάδοση 

µιας ποικιλίας µορφών αναπαράστασης της πληροφορίας(σύµβολα, εικόνες, ήχοι 

βίντεο) και αφετέρου τα µέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων µηνυµάτων. Οι 

τεχνολογίες αυτές αφορούν κυρίως τις διεπιφάνειες ανθρώπου-υπολογιστή, το 

διαδίκτυο, τα πολυµέσα, τα υπερµέσα και τα σύγχρονα λογισµικά (Κόµης, 2004: 

16). 

 

1.3 Επιµόρφωση α-επιπέδου και επιµόρφωση β-επιπέδου 

Η  «επιµόρφωση α-επιπέδου» αναφέρεται στα προγράµµατα επιµόρφωσης 

των εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες της πληροφορικής, που περιλαµβάνουν 

γνώση χειρισµού των προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου, λογιστικών φύλλων, 

παρουσίασης και χρήσης και περιήγησης του διαδικτύου στο πλαίσιο των 

προγραµµάτων Κοινωνίας της Πληροφορίας (2002-2006) και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2006-

2008).  

Η  επιµόρφωση β-επιπέδου αφορά τα προγράµµατα επιµόρφωσης για τη 

διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής 

επιµόρφωσης των ΤΠΕ ( τα έτη 2001-2002 και 2002-2003) και «Επιµόρφωση 

Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική 

∆ιαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II που είχε υλοποιηθεί από το ΥΠΕΠΘ/ 

ΕΥΕ Προγραµµάτων ΚΠΣ. και «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» που 

χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ (2007-2013). Η επιµόρφωση β΄ επιπέδου λαµβάνει 

χώρα στα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης (ΠΑ.ΚΕ) όπου υλοποιούνται 

προγράµµατα εκπαίδευσης επιµορφωτών και στα Κέντρα Στήριξης(Κ.Σ.Ε) όπου 

υλοποιούνται επιµορφωτικά προγράµµατα για εκπαιδευτικούς . 
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1.4 Οι καθηγητές φυσικών επιστηµών και ο κλάδος ΠΕ04 

Στην παρούσα εργασία ο όρος «καθηγητές φυσικών επιστηµών» αναφέρεται 

στους µόνιµους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν µαθήµατα φυσικών 

επιστηµών(Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Γεωγραφία) σε δηµόσιες σχολικές µονάδες 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης(γυµνάσια και λύκεια). Στον κλάδο ΠΕ04 ανήκουν οι 

καθηγητές φυσικών επιστηµών µε τις εξής ειδικότητες: 

ΠΕ04.01: Φυσικοί 

ΠΕ04.02: Χηµικοί 

ΠΕ04.03: Γεωλόγοι 

ΠΕ04.04: Βιολόγοι 

ΠΕ04.05: Φυσιογνώστες 

 Ο όρος «επιµορφούµενοι καθηγητές φυσικών επιστηµών στα ΠαΚΕ», 

αναφέρεται σε καθηγητές φυσικών επιστηµών του κλάδου ΠΕ04 που έχουν 

ολοκληρώσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης β-επιπέδου για επιµορφωτές στα 

Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης (ΠαΚΕ). Οι καθηγητές αυτοί , µετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος, διδάσκουν στα Κέντρα Στήριξης 

Επιµόρφωσης(ΚΣΕ) ως επιµορφωτές.   

Ο όρος «καθηγητές φυσικών  επιστηµών µε β-επίπεδο» αναφέρεται σε 

καθηγητές του κλάδου ΠΕ04 που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β-επιπέδου το 2008, στα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης(ΚΣΕ) στη 

χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία. 

Ο όρος «καθηγητές φυσικών  επιστηµών χωρίς β-επίπεδο» αναφέρεται σε 

καθηγητές του κλάδου ΠΕ04 που έχουν παρακολουθούν το χρονικό διάστηµα 

διεξαγωγής της έρευνας(Φεβρουάριος 2010-Μάιος 2010) το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β-επιπέδου στα ΚΣΕ στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία και δεν το έχουν ολοκληρώσει. 
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2. Ιστορική αναδροµή της επιµόρφωσης καθηγητών στην 

παιδαγωγική αξιοποίηση των  Τ.Π.Ε.  

Αρχικά, η ενδοσχολική επιµόρφωση των καθηγητών στις ΤΠΕ εφαρµόστηκε για 

πρώτη φορά το σχολικό έτος 2000-2001 στα σχολικά εργαστήρια εφαρµογής των 

Νέων Τεχνολογιών, τα οποία δηµιουργήθηκαν στις σχολικές µονάδες που 

συµµετείχαν στα Έργα Οδυσσέας και Μνηστήρες της Ενέργειας Οδύσσεια  στο Β΄ 

ΚΠΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «Οδύσσεια» αποτελεί παράδειγµα του 

ολοκληρωµένου προτύπου, όπου η πληροφορική δεν αποτελεί πλέον ανεξάρτητο 

γνωστικό αντικείµενο, αλλά τα εργαλεία της διδάσκονται µέσα από όλα τα γνωστικά 

αντικείµενα του σχολείου(Κυνηγός & ∆ηµαράκη , 2002). Στόχοι της «Οδύσσειας» 

(http://www.ypepth.gr/ktp/home.htm ) αποτελούσαν :  

 

� Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

� Η υποστήριξη των µαθηµάτων Πληροφορικής των Γυµνασίων, Ενιαίων 

Λυκείων και ΤΕΕ 

� Η στήριξη όλων των γνωστικών αντικειµένων µε την χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών και  

� Η εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισµού και του χάσµατος των ψηφιακών 

δεξιοτήτων 

Τα λεγόµενα  σχολεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είχαν εξοπλιστεί µε 

υπολογιστική και δικτυακή τεχνολογία αλλά και κατάλληλα εκπαιδευτικά 

λογισµικά(Γεωργιάδου, Κασκαντάµη & Μαρνέλλη , 2004). Η παρέµβαση αυτή 

αφορούσε την επιµόρφωση των καθηγητών ανά ειδικότητα, είχε πιλοτικό χαρακτήρα 

και καθοριζόταν από ένα πλαίσιο ώστε  

� να παράγεται έργο από επιµορφωτές και επιµορφούµενους. 

� να είναι εφικτή η διαµορφωτική αξιολόγηση του προγράµµατος στο σύνολο 

των εκφάνσεών του. 

� να δίνεται η δυνατότητα στον επιµορφωτή να επιλέγει τόσο το λογισµικό όσο 

και τη διδακτική προσέγγιση σύµφωνα µε προτεινόµενη σειρά θεµάτων 

(∆απόντες & Κοντακίδης ,2001). 
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Το πρόγραµµα ήταν διαµορφωµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιµορφωθούν 

όσο το δυνατόν περισσότερες ειδικότητες των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στα 

σχολεία, µε στόχο την οµαλή ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην καθηµερινή διδακτική 

πράξη ανεξαρτήτως µαθήµατος. Κατά το σχολικό έτος 2001-2002,  το Πρόγραµµα 

υλοποιήθηκε σε 182 σχολικές µονάδες 32 ∆ιευθύνσεων Β/θµιας Εκπαίδευσης της 

χώρας και δραστηριοποιήθηκαν 105 εξειδικευµένοι επιµορφωτές. Κατά το σχολικό 

έτος 2002 – 2003 το Πρόγραµµα Ενδοσχολική Επιµόρφωση στις ΤΠΕ συνεχίστηκε µε 

την ίδια µορφή σε 111 σχολικές µονάδες των αστικών κέντρων και της περιφέρειας, 

στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν 63 επιµορφωτές. (Γεωργιάδου, Κασκαντάµη & 

Μαρνέλλη , 2004):  

 

Πίνακας 1 :Στατιστικά στοιχεία προγράµµατος ενδοσχολικής 

επιµόρφωσης των ΤΠΕ 

Σχολικό 

έτος 

∆/νσεις 

εκπαίδευσης 

Σχολικά 

εργαστήρια 
Επιµορφωτές Επιµορφούµενοι 

Επιµορφωτικές 

συναντήσεις 

2001-

2002 
32 182 105 3.112 3.580 

2002-

2003 
28 111 63 1.748 1.787 

 
Οι επιµορφωτές αποσπάστηκαν στις ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπαίδευσης των 

νοµών που ανήκαν οργανικά. Έτσι δεν επιτεύχθηκε ισοκατανοµή των επιµορφωτών 

σε όλη την επικράτεια και αυτό αποδείχθηκε αδυναµία του προγράµµατος. Οι 

επιµορφωτές διακίνησαν αιτήσεις στις σχολικές µονάδες, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συµµετοχή τους σε τµήµατα ενδοσχολικής 

επιµόρφωσης της ειδικότητάς τους. Με βάση την ανταπόκριση στις αιτήσεις, οι 

επιµορφωτές συγκρότησαν επιµορφωτικά τµήµατα 10-15 εκπαιδευτικών ίδιας ή 

συναφούς ειδικότητας, και όρισαν το χώρο (σχολικές µονάδες που διαθέτουν τον 

απαιτούµενο εξοπλισµό) και το χρόνο των επιµορφωτικών συναντήσεων. 

(Γεωργιάδου, Κασκαντάµη & Μαρνέλλη , ό.π) 

Ευθύνη των επιµορφωτών ήταν η οργάνωση, ο προγραµµατισµός και το 

περιεχόµενο των συναντήσεων σύµφωνα µε το «Πλαίσιο Προγράµµατος 
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Επιµόρφωσης στις ΤΠΕ». Οι επιµορφωτικές συναντήσεις πραγµατοποιούνταν εκτός 

σχολικού ωραρίου µια φορά την εβδοµάδα και είχαν διάρκεια 3 ώρες. Η 

επιµόρφωση των καθηγητών διήρκεσε ολόκληρη την εκπαιδευτική χρονιά µε την 

προοπτική της "δια βίου εκπαίδευσης" στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών και στην εκµετάλλευση - προς όφελος των µαθητών - όλων των 

δυνατοτήτων που παρέχει η χρήση του σχολικού εργαστηρίου (Driscoll, 2000).  

Οι επιµορφωτές του προγράµµατος ενδοσχολικής επιµόρφωσης στις ΤΠΕ για 

να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προγράµµατος παρακολούθησαν το πρόγραµµα 

Ε42 « Μεταπτυχιακή  Εξειδίκευση Επιµορφωτών στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των 

Υπολογιστικών και ∆ικτυακών Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» . Το 

πρόγραµµα αυτό  ήταν µεταπτυχιακού επιπέδου  και χρηµατοδοτήθηκε από την 

ενέργεια «Οδύσσεια» του ΥΠΕΠΘ µε ενδιάµεσο φορέα υποστήριξης το Ερευνητικό 

Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ). Στο πλαίσιο του 

προγράµµατος Ε42 έλαβαν χώρα τρία αυτόνοµα έργα κατάρτισης επιµορφωτών στα 

Πανεπιστήµια Αθηνών , Αριστοτέλειο και Μακεδονίας αντίστοιχα και 

επιµορφώθηκαν 125 εκπαιδευτικοί ως επιµορφωτές . Στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

το πρόγραµµα περιελάµβανε τρεις φάσεις εκπαίδευσης (Μπάρµπας, Ψύλλος & 

∆ηµητριάδης, 2002):  

(α) ∆ιδασκαλία µαθηµάτων: Οι επιµορφωτές παρακολούθησαν 300 ώρες 

µαθηµάτων και εργαστηριακής εξάσκησης οργανωµένων σε δύο 

κατευθύνσεις, τεχνολογική και παιδαγωγική. Το πρόγραµµα επιµόρφωσης 

χαρακτηριζόταν από µια ισχυρή πληροφορική συνιστώσα - για όλους τους 

επιµορφούµενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας µε  τη διδασκαλία πολλών 

αντικειµένων µε "σκληροπυρηνικό" πληροφορικό χαρακτήρα - όπως η 

σχετικά εκτεταµένη αναφορά στοιχείων από τα δίκτυα ή τεχνικά 

χαρακτηριστικά των Η/Υ και η διδασκαλία αρκετών στοιχείων 

προγραµµατισµού.(∆αγδιλέλης , 2002) 

(β) Μαθητεία: Οι επιµορφωτές εργάστηκαν σε επιλεγµένα σχολεία και 

οργάνωσαν, υπό την εποπτεία των στελεχών του προγράµµατος, δράσεις 

ενδοσχολικής επιµόρφωσης.  

(γ) Πρακτική: Οι επιµορφωτές ανέλαβαν περίπου επί ένα δίµηνο την ευθύνη 

της οργάνωσης επιµορφωτικών δράσεων ο καθένας σε 3-4 επιλεγµένα 
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σχολεία της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραµµα παρείχε υποστήριξη κυρίως 

από απόσταση µε χρήση υπηρεσιών του διαδικτύου. 

Στη συνέχεια, µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα  της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας (2002-2006) και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2006-2008) η επιµόρφωση 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ έλαβε πιο ευρεία µορφή. Μέχρι το 2010,  επιµορφώθηκαν 

στις βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ(α- επίπεδο) 83.000 εκπαιδευτικοί  ενώ 

πιστοποιήθηκαν 53.000 σε σύνολο 150.000 εκπαιδευτικών 

(http://www.ypepth.gr/ktp/download/2007/erga_ktp_ypepth_2007.pdf.pdf).  

Τα προγράµµατα επιµόρφωσης β-επιπέδου για τη χρήση και αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία άρχισαν να υλοποιούνται το 2008 

και φορέας υλοποίησης ήταν η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ 

του ΥΠΕΠΘ (ΕΥΕ) . Έλαβαν και λαµβάνουν χώρα στα λεγόµενα Κέντρα Στήριξης 

Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) και τα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης(ΠαΚΕ). 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο , η πράξη «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία», η οποία είναι 

ενταγµένη στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,  αφορούσε  

Α) Επιµορφωτικά Προγράµµατα για 15.000 εκπαιδευτικούς της Α’θµιας 

και Β’θµιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και 

ΠΕ60/ΠΕ70, µε σκοπό την  απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 

διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου). Η 

επιµόρφωση αυτή αποτελεί το επόµενο βήµα µετά την επιµόρφωση Α’ επιπέδου, που 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συνεχίζεται στο µέτρο 2.1 του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ) σχετικά µε την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

στη χρήση των ΤΠΕ. Συνοπτικά, τα Επιµορφωτικά Προγράµµατα Β’ Επιπέδου 

περιλαµβάνουν: 

� Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – 

µεθοδολογικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η µάθηση µε την 

υποστήριξη των ΤΠΕ. 
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� Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού 

λογισµικού, λογισµικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων. 

� Την επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 

Β) Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για 400 επιµορφωτές, µε σκοπό  την 

εκπαίδευση 400 µόνιµων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων κλάδων ώστε 

να αξιοποιηθούν ως επιµορφωτές Β’ επιπέδου. Τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα θα διεξάγονταν  σε επιλεγµένα Πανεπιστηµιακά Κέντρα 

Επιµόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) σε όλη τη χώρα. 

 Στη συνέχεια, τα προγράµµατα β- επιπέδου διακόπηκαν και ξεκίνησαν πάλι το 

Φεβρουάριο του 2010. Εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Εκπαίδευση και 

∆ια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 . Αντικείµενο της πράξης «Επιµόρφωση 

των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική 

Πράξη» είναι  

Α) η επιµόρφωση 27.500 εκπαιδευτικών στις αρχές παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των ΤΠΕ των κλάδων ΠΕ02(φιλόλογοι), ΠΕ03(µαθηµατικοί), 

ΠΕ04(φυσικοί), ΠΕ60/70(νηπιαγωγοί-δάσκαλοι), ΠΕ05/06/07(καθηγητές 

αγγλικής, γαλλικής και γερµανικής γλώσσας), ΠΕ19/20(καθηγητές 

πληροφορικής) 

Β) η εκπαίδευση 300 εκπαιδευτικών-επιµορφωτών, οι οποίοι αποτελούν 

και τους επιµορφωτές της πράξης 

Κύριος φορέας  υλοποίησης πλέον είναι ο  Οργανισµός Επιµόρφωσης 

Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) ενώ συµπράττοντες επιστηµονικοί φορείς είναι το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών. 

Ένας από τους αρχικούς στόχους της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» που 

ήταν η επιµόρφωση ικανοποιητικού µέρους του συνόλου των εκπαιδευτικών στις 

βασικές δεξιότητες των  ΤΠΕ , έχει επιτευχθεί. Η επιµόρφωση όµως των 

εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ ακόµα είναι σε αρχικό 

στάδιο. 

Έτσι, µάλλον είναι φυσιολογικό το γεγονός ότι σήµερα   πολύ λίγοι 

εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν συστηµατικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους αν και τα 
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σχολεία διαθέτουν υπολογιστές, σύνδεση µε το διαδίκτυο, τίτλους εκπαιδευτικού 

λογισµικού και άλλες υποδοµές, (Τζιµογιάννης & Κόµης 2006). Ένας µικρός 

αριθµός µεµονωµένων εκπαιδευτικών επιστρατεύει ορισµένα από τα διαθέσιµα 

λογισµικά στα µαθήµατα είτε ως απόρροια της σχετικής επιµόρφωσης που δέχτηκε 

είτε από προσωπική πρωτοβουλία( Αντύπα , 2008). 
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3.  Τα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) 

Τα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) είναι φορείς στους 

οποίους έχει ανατεθεί (µετά από πρόσκληση, αξιολόγηση και επιλογή) η διεξαγωγή 

των προγραµµάτων εκπαίδευσης  επιµορφωτών Β΄ επιπέδου. Στα προγράµµατα που 

υλοποιήθηκαν  το 2008 εκπαιδεύτηκαν περίπου 400 επιµορφωτές  ενώ αναµένεται 

να εκπαιδευτούν άλλοι 300 επιµορφωτές από το 2010 και µετά .  Οι κλάδοι των 

επιµορφωτών  που εκπαιδεύτηκαν το 2008 είναι: α) ΠΕ02 (φιλόλογοι), β) ΠΕ03 

(µαθηµατικοί), γ) ΠΕ04 (καθηγητές φυσικών επιστηµών) και δ) ΠΕ60 (νηπιαγωγοί) 

µαζί µε τους ΠΕ70 (δάσκαλοι) ενώ στα νέα προγράµµατα των ΠΑ.Κ.Ε αναµένεται 

να εκπαιδευτούν και καθηγητές των κλάδων ΠΕ05(αγγλικής γλώσσας), 

ΠΕ06(γαλλικής γλώσσας) , ΠΕ07(γερµανικής γλώσσας) , ΠΕ09(οικονοµολόγων) και 

ΠΕ19/20(πληροφορικής) . Τα επιλεγµένα ΠΑΚΕ  από  το 2008 είναι (http://b-

epipedo.cti.gr/portal/):  

Πίνακας 2: Τα επιλεγµένα ΠΑΚΕ  

Τίτλος Φορείς 

ΠΑΚΕ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας (Αθήνα) 

Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών(Ε.Κ.ΠΑ) 

 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 

και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(ΕΜΠ) 

ΠΑΚΕ Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας 

(Θεσσαλονίκη) 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) 

ΠΑΚΕ Ηπείρου, Ν. Κέρκυρας, Ν. Λευκάδας 

(Ιωάννινα) 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

ΠΑΚΕ Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος, Νοµοί 

Κεφαλληνίας και Ζακύνθου (Πάτρα) 
Πανεπιστήµιο Πατρών 

ΠΑΚΕ Θεσσαλίας (Βόλος) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
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3.1 Υποχρεώσεις των ΠΑΚΕ  

Με βάση τη σχετική σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή(Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) του ΥΠΕΠΘ),, οι υποχρεώσεις των 

ΠΑ.Κ.Ε. συνοπτικά περιλαµβάνουν(Οδηγός διαδικασιών ΠΑ.Κ.Ε , Νοέµβριος 

2007): 

� Την επιµόρφωση ορισµένου αριθµού εκπαιδευτικών (ανάλογα µε την 

γεωγραφική περιοχή ή περιοχές όπου λειτουργούν) οργανωµένων σε εν 

γένει 20µελή τµήµατα, µε βάση πρόγραµµα επιµόρφωσης διάρκειας 350 

ωρών για κάθε εκπαιδευόµενο.  

� Την άρτια ακαδηµαϊκή και διοικητική τους στελέχωση, µε τη διάθεση 

των πανεπιστηµιακών δασκάλων και εξειδικευµένων εκπαιδευτικών που 

διεξάγουν την εκπαίδευση των επιµορφωτών.  

� Την εξασφάλιση διαθεσιµότητας του κατάλληλου χώρου (χωρίς ο χώρος 

αυτός να βρίσκεται απαραίτητα εντός των εγκαταστάσεων του ΠΑΚΕ) 

και την εγκατάσταση σε αυτόν του απαραίτητου εξοπλισµού για την 

υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων για τους επιµορφωτές Β’ 

επιπέδου (τον εξοπλισµό προµηθεύει κεντρικά η Πράξη). 

� Την προµήθεια (και εγκατάσταση, όπου αυτό χρειάζεται) του 

απαραίτητου για την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 

εκπαιδευτικού υλικού (τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού, εργαλεία 

γενικής χρήσης, βιβλία). 

� Την παροχή της αναγκαίας γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης. 

� Την υλοποίηση ορισµένου αριθµού Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων για 

τους επιµορφωτές Β’ επιπέδου (ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή ή 

περιοχές όπου λειτουργούν, σύµφωνα µε όσα προβλέπει η σύµβαση µε 

την Αναθέτουσα Αρχή), ακολουθώντας το Πρόγραµµα Σπουδών και τον 

Οδηγό διαδικασιών. 
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3.2 Το Πρόγραµµα σπουδών των Πα.Κ.Ε. 

Το Πρόγραµµα Σπουδών αποτελεί µια από τις βασικότερες συνιστώσες της  

επιµορφωτικής δράσης. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης επιµορφωτών ο 

σχεδιασµός του περιεχοµένου σπουδών λαµβάνει  υπόψη την αναγκαιότητα τόσο της 

παιδαγωγικής όσο και της τεχνολογικής διάστασης στην κατάρτιση των 

επιµορφωτών. Ειδικότερα, το περιεχόµενο του Προγράµµατος Σπουδών για µια 

επιµορφωτική δράση αυτού του είδους πρέπει:  

� Να παρέχει σύγχρονη επιστηµονική κατάρτιση στη χρήση των Τ.Π.Ε σε 

θέµατα επιστηµών της Αγωγής και ειδικών διδακτικών µε την αξιοποίηση 

των Νέων Τεχνολογιών.  

� Να θέτει τον επιµορφούµενο σε ρόλο που να µπορεί ενεργά να σχεδιάζει, 

αναπτύσσει και εφαρµόζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισµένες στη 

χρήση εργαλείων υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας.  

� Να παρέχει γνώσεις και εµπειρία µεθόδων ενδοσχολικής επιµόρφωσης, 

εµψύχωσης των εκπαιδευτικών και να αναπτύσσει την επικοινωνιακή 

δραστηριότητα και ικανότητα των υποψηφίων επιµορφωτών.  

� Να παρέχει γνώσεις και να αναπτύσσει δεξιότητες χρήσης γενικών 

τεχνολογικών εργαλείων – επεξεργαστές κειµένου, λογισµικά 

παρουσίασης, λογιστικά φύλλα, εργαλεία συγγραφής πολυµεσικών 

εφαρµογών, επεξεργασίας πολυµεσικού υλικού- µε στόχο την αξιοποίησή 

τους για την υποστήριξη και τον εµπλουτισµό της διδασκαλίας.  

Η εκπαίδευση των επιµορφωτών πραγµατοποιείται βάσει ενιαίου Προγράµµατος 

Σπουδών για κάθε κλάδο. Το Πρόγραµµα Σπουδών αποτελείται από τα εξής µέρη: 

� Το γενικό µέρος, που αντιστοιχεί σε 170 ώρες και αφορά την απόκτηση 

γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ανεξάρτητων από τον κλάδο του 

εκπαιδευόµενου επιµορφωτή.  

� Το ειδικό µέρος, που αντιστοιχεί σε 180 ώρες και αφορά ειδικές γνώσεις 

και δεξιότητες, σύµφωνα µε τον κλάδο του εκπαιδευόµενου. 

 
Το πρόγραµµα  σπουδών διαρθρώνεται στις  εξής ενότητες 
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1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, 

εκπαιδευτική πολιτική και επιστηµονική θεµελίωση(10 ώρες): Οι επιµορφωτές 

θα πρέπει να γνωρίζουν α) την εκπαιδευτική πολιτική των Ευρωπαϊκών κυρίως 

χωρών που αφορά στην ένταξη των ΤΠΕ και β) τα µοντέλα ένταξης, χρήσης και 

αξιολόγησης των τεχνολογιών αυτών σε επίπεδο σχολικής µονάδας, έτσι ώστε να 

µπορούν να συµβάλλουν ενεργά στην ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική. 

Ειδικότερα οι επιµορφωτές πρέπει: 

� Να γνωρίζουν τα µοντέλα ένταξης των ΤΠΕ τόσο σε µακροεπίπεδο 

(εκπαιδευτική πολιτική) όσο και σε µικροεπίπεδο (σχολική µονάδα) 

� Να γνωρίζουν διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της χρήσης των 

ΤΠΕ σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα και διαθεµατικές προσεγγίσεις 

� Να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού και 

βασικά στοιχεία της µεθόδου αξιολόγησής του 

� Να γνωρίζουν τις βασικές προσεγγίσεις στη χρήση της τεχνολογίας των 

δικτύων και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση 

 
2. Σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρµογή 

τους µε εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας(40 ώρες) 

Οι επιµορφωτές πρέπει: 

� Να είναι σε θέση να θέτουν από την αρχή το θέµα της αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στο πλαίσιο της µετεξέλιξης της εκπαιδευτικής πρακτικής σύµφωνα 

µε σύγχρονες θεωρίες µάθησης και παιδαγωγικές αντιλήψεις. 

� Να αντιλαµβάνονται τη χρονική αλληλεξάρτηση της εξέλιξης της 

πληροφορικής και των θεωριών µάθησης. 

� Να γνωρίζουν µεθόδους ενίσχυσης της ενεργού διαχείρισης της µάθησης 

και της ευριστικής αντιµετώπισης της γνώσης, από τους µαθητές καθώς και 

το δυναµικό των σύγχρονων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση αυτή. 

� Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού και του 

µαθητή έτσι όπως αυτοί διαµορφώνονται µέσα από τις σύγχρονες 

αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία. 

� Να είναι σε θέση να οργανώνουν την τάξη και τη διδασκαλία µε βάση τις 

αρχές που υπαγορεύονται από την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
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� Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία σχεδιασµού εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων µε διαθεµατικό χαρακτήρα και τύπου project. 

 
3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων 

και του διαδικτύου (50 ώρες) 

Οι επιµορφωτές πρέπει να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια τις βασικές εφαρµογές 

της πληροφορικής που αφορούν επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία 

στοιχείων και δεδοµένων και να είναι σε θέση να τις χρησιµοποιούν σε 

επαγγελµατικά και εκπαιδευτικά θέµατα. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιµοποιούν πολυµεσικό υλικό για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.  

Ειδικότερα οι επιµορφωτές πρέπει: 

� Να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά και να καταλαβαίνουν 

τις δυνατότητες:των επεξεργαστών κειµένου, των λογιστικών φύλλων, των 

εργαλείων ελεύθερης και γραµµικής σχεδίασης, των εργαλείων παρουσίασης, 

του διαδικτύου και των εργαλείων επικοινωνίας. 

� Να µπορούν σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

µε τα προαναφερθέντα λογισµικά γενικής χρήσης. 

� Να µπορούν να αναζητούν µε αποτελεσµατικό τρόπο πληροφορίες και 

λογισµικούς πόρους µέσα από το διαδίκτυο. 

� Να είναι σε θέση να δηµοσιεύσουν έναν ιστοχώρο σε ένα διακοµιστή. 

� Να µπορούν να χρησιµοποιούν ειδικό λογισµικό για τη δηµιουργία 

ιστοσελίδων. 

� Να µπορούν να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µέσα από δίκτυα. 

� Να γνωρίζουν τις θεωρητικές αρχές αξιοποίησης του διαδικτύου στην 

διδασκαλία και τη µάθηση. 

� Να γνωρίζουν διδακτικές προσεγγίσεις µε τη χρήση του διαδικτύου. 

� Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν επιµορφωτικά 

µαθήµατα µε τη χρήση του διαδικτύου. 

� Να µπορούν να διαχειρίζονται πολυµεσικό υλικό (εικόνα, ήχο). 

� Να µπορούν να αξιοποιήσουν πολυµεσικό υλικό για διδακτική χρήση. 

� Να µπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο πολυµεσικό υλικό για µια 

συγκεκριµένη χρήση. 
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4. Χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού(100 ώρες) 
 

Οι επιµορφωτές πρέπει: 

� Να γνωρίζουν στοιχεία ιστορίας της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών λογισµικών 

και τους τρόπους µε τους οποίους η εξέλιξη της πληροφορικής και των 

επιστηµών της αγωγής επηρέασαν το σχεδιασµό και την παραγωγή διαφόρων 

ειδών λογισµικού. 

� Να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες λογισµικού από πλευράς 

χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων µε τη χρήση τους. 

� Να είναι σε θέση να αποφανθούν για την καταλληλότητα ενός εκπαιδευτικού 

λογισµικού. 

� Να γνωρίζουν το πλαίσιο ένταξης ενός εκπαιδευτικού λογισµικού µετά από 

σχετική αξιολόγησή του. 

� Να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας 

εκπαιδευτικά λογισµικά. 

 
Όσον αφορά δε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού ειδικότητας, οι 

επιµορφωτές πρέπει να είναι άρτια καταρτισµένοι στη χρήση και τις µεθόδους 

αξιοποίησης λογισµικών της δικής τους ειδίκευσης και να µπορούν να κατανοήσουν 

πού εµπίπτει το συγκεκριµένο λογισµικό σε σχέση µε τις κατηγορίες εκπαιδευτικού 

λογισµικού και την ιστορική εξέλιξη των λογισµικών.  

Ειδικότερα οι επιµορφωτές πρέπει: 

� Να είναι άριστα καταρτισµένοι στη χρήση των βασικών ειδών λογισµικού της 

ειδίκευσής τους. 

� Να είναι σε θέση να αξιολογούν την ποιότητα των εκπαιδευτικών λογισµικών 

της ειδικότητάς τους, την καταλληλότητά τους καθώς και τα ενδεχόµενα 

µαθησιακά οφέλη, έτσι ώστε να µπορούν να επιλέγουν λογισµικά που θα 

χρησιµεύσουν κατά την επιµόρφωση εκπαιδευτικών. 

� Να µπορούν να προετοιµάζουν µαθήµατα επιµόρφωσης και να σχεδιάζουν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε αυτά. 
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5. Θέµατα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων (15 ώρες) 

Οι επιµορφωτές θα πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις για θέµατα λειτουργίας 

και ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής.  

Ειδικότερα οι επιµορφωτές πρέπει: 

� Να έχουν βασικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας ενός σχολικού 

εργαστηρίου πληροφορικής 

� Να έχουν βασικές θεωρητικές και λειτουργικές γνώσεις σχετικές µε τα δίκτυα 

και τους σταθµούς εργασίας 

� Να µπορούν να διαχειρίζονται περιφερειακές συσκευές και αποθηκευτικά 

µέσα 

� Να είναι σε θέση να εγκαθιστούν λογισµικά και να αντιµετωπίζουν τα 

προβλήµατα που προκύπτουν 

� Να είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ασφαλείας τόσο του τοπικού 

δικτύου όσο και του διαδικτύου 

 

6. ∆ιδακτική του γνωστικού αντικειµένου(120 ώρες) 

Οι επιµορφωτές πρέπει να κατέχουν σε βάθος το ρόλο των τεχνολογικών 

εργαλείων στη διδακτική του γνωστικού τους αντικειµένου που αφορούν θεωρίες 

µάθησης και µεθόδους διδασκαλίας, σχεδιασµό µαθησιακών δραστηριοτήτων που 

αξιοποιούν εργαλεία διερευνητικής µάθησης, επιστηµολογία του αντικειµένου τους, 

αναλυτικά προγράµµατα, στάσεις και πεποιθήσεις.  

Ειδικότερα οι επιµορφωτές πρέπει: 

� Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και των 

εργαλείων υπολογιστικής τεχνολογίας για τη µάθηση του γνωστικού τους 

αντικειµένου 

� Να γνωρίζουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της µαθησιακής 

διαδικασίας στο γνωστικό τους αντικείµενο και τους τρόπους αξιοποίησης 

των ΤΠΕ σε αυτό το πλαίσιο 

� Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις για τη διδακτική του γνωστικού τους 

αντικειµένου και τις καινούργιες διδακτικές µεθόδους αξιοποίησης 

εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο αυτό 
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� Να γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στο γνωστικό 

τους αντικείµενο καθώς και τρόπους αντιµετώπισης των δυσκολιών αυτών 

γενικά και ειδικά µε τη χρήση των νέων εργαλείων 

� Να είναι σε θέση να εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Σπουδών της ειδικότητάς τους 

� Να είναι σε θέση να εκπονούν εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες 

� Να γνωρίζουν µεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων 

� Να µπορούν υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους επιµορφούµενους στην 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

 

7. Μεθοδολογία επιµόρφωσης(15 ώρες) 

Οι επιµορφωτές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις σε θέµατα εκπαίδευσης 

ενηλίκων, για τα προβλήµατα και τα εµπόδια που συναντώνται κατά την 

επιµόρφωση εκπαιδευτικών µε στόχο τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 

 Ειδικότερα οι επιµορφωτές πρέπει: 

� Να είναι ενηµερωµένοι σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα σε 

θέµατα που σχετίζονται µε την επιµόρφωση ενηλίκων στην παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

� Να µπορούν να αναδείξουν τη χρησιµότητα των ΤΠΕ ως µέσο 

αυτοεπιµόρφωσης στους εκπαιδευτικούς. 

� Να γνωρίζουν τη φύση των εννοιολογικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών 

προβληµάτων των εκπαιδευτικών που σχετίζονται µε θέµατα της 

επιµόρφωσής τους. 

� Να µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά προβλήµατα που προκύπτουν 

κατά την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

� Να µπορούν να παράγουν το κατάλληλο επιµορφωτικό υλικό. 

� Να µπορούν να διεξάγουν µε αποτελεσµατικό τρόπο επιµορφωτικές δράσεις 

στο πλαίσιο διαφόρων επιµορφωτικών προγραµµάτων που σχετίζονται µε τις 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

� Να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς στην ένταξη των ΤΠΕ 

στην καθηµερινή τους εκπαιδευτική πρακτική. 
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� Να µπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσµατικά τους εκπαιδευτικούς στην 

εφαρµογή των νέων πρακτικών στην τάξη τους. 

� Να είναι σε θέση να στηρίζουν αποτελεσµατικά την πρακτική εφαρµογή των 

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. 

� Να µπορούν να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν αποτελεσµατικά τη 

δηµιουργία ‘κοινοτήτων µάθησης’ και συνεργασίας µεταξύ των 

εκπαιδευτικών. 

� Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία διαµόρφωσης άµεσης και συνεχούς 

επικοινωνίας µε τους εκπαιδευτικούς. 

 

3.3 Το επιµορφωτικό υλικό των ΠΑ.Κ.Ε.   

Το επιµορφωτικό υλικό των ΠΑΚΕ προσδιορίζει έµµεσα έναν πολύ µεγάλο όγκο 

υλικού, ο οποίος πρέπει να αντιµετωπιστεί κριτικά, δηλαδή να εκτιµηθεί, και δεν 

περιλαµβάνει στην πρωταρχική του µορφή συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές 

(guidelines) για τη εκπαιδευτική /επιµορφωτική του χρήση. Με άλλα λόγια, το 

επιµορφωτικό υλικό είναι υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια 

επιµορφωτική δράση, αλλά δεν είναι δηµιουργηµένο επί τούτου, προορισµένο εκ 

κατασκευής για διδασκαλία. Ουσιαστικά πρόκειται για τη  δηµιουργία ενός πλαισίου, 

µέσα στο οποίο κάθε φορά εντάσσεται το επιµορφωτικό υλικό. Αυτό σηµαίνει ότι, 

εκτός ενός περιορισµένου όγκου που αφορά σε επιµορφωτικό υλικό που είναι 

σχεδόν έτοιµο για επιµορφωτική χρήση, το µεγαλύτερο τµήµα του πρέπει να υποστεί 

µια κάποια επεξεργασία πρώτα, προκειµένου να αποτελέσει καθαυτό υλικό για 

διδασκαλία. 

Το επιµορφωτικό υλικό υπηρετεί  τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης των 

επιµορφωτών (το έργο των ΠΑΚΕ δηλαδή) και εποµένως  υποστηρίζει τη 

µαθησιακή διαδικασία των επιµορφουµένων, ώστε (εκτός των άλλων) να 

προβληµατιστούν 

� για το πότε και πώς η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να βοηθήσει αποδοτικά στην 

επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας 

� για το πώς πρέπει να αξιολογείται το µαθησιακό αποτέλεσµα όταν 

χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ. 
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� πάνω στις µεθόδους τις οποίες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν ώστε να 

διδάξουν τα σχετικά θέµατα στους εκπαιδευτικούς. 

 
Χαρακτηρίζεται από δυο πολύ σηµαντικά γνωρίσµατα: τη «σπειροειδή» του 

χρήση και την πολυεδρική, διασυνδεδεµένη του µορφή. 

Στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, η σπειροειδής χρήση σηµαίνει ότι 

ορισµένες έννοιες, µέθοδοι ή τεχνικές µπορούν να γίνουν αντικείµενο διδασκαλίας ή 

γενικότερα να αποτελέσουν αντικείµενα διαπραγµάτευσης περισσότερες από µια 

φορές. Έτσι, οι κονστρουκτιβιστικές θεωρίες µάθησης, για παράδειγµα, µπορούν να 

αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης στο πλαίσιο των γενικών θεωριών µάθησης (στο 

γενικό µέρος της επιµόρφωσης) και αργότερα να µελετηθούν εκ νέου µε πιο 

λεπτοµερειακό ή πιο εµπεριστατωµένο τρόπο, όταν στη διάρκεια διαφόρων 

διδακτικών σεναρίων θα αναλυθούν, ενδεχοµένως, τα ιδιαίτερα γνωστικά 

χαρακτηριστικά µιας δραστηριότητας Μαθηµατικών. Μια δραστηριότητα 

Μαθηµατικών (πάντοτε αναφερόµαστε σε παράδειγµα) µπορεί να έχει χαρακτήρα 

κονστρουκτιβιστικό και εποµένως το θέµα του κονστρουκτιβισµού θα επανέλθει 

κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης, περισσότερες από µια φορές, αν και συνήθως 

µέσα σε διαφορετικό πλαίσιο και σε διαφορετικό επίπεδο κάθε φορά. 

Η πολυεδρική αντιµετώπιση, σηµαίνει ότι σπανίως ένα διδακτικό σενάριο ή 

ακόµη και µια διδακτική δραστηριότητα έχει µια και µόνη «όψη», δηλαδή µπορεί να 

αναλυθεί πλήρως στα πλαίσια µιας και µόνης προβληµατικής. Για παράδειγµα, µια 

συγκεκριµένη δραστηριότητα στη Φυσική ή στα Μαθηµατικά µπορεί να 

παρουσιάζει ενδιαφέρον από πολλές απόψεις: η χρήση της τεχνολογίας αυτής 

καθαυτής, το ιδιαίτερο ενδιάµεσο (η διεπαφή δηλαδή) του περιβάλλοντος που 

χρησιµοποιείται και ο τρόπος µε τον οποίο το ενδιάµεσο επηρεάζει την ίδια τη 

διδασκαλία της έννοιας, ο τρόπος µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός θέτει το πρόβληµα 

(π.χ. ανοιχτό ή κλειστό), η οργάνωση της τάξης (ρόλοι των µαθητών και του 

εκπαιδευτικού, διαχείριση του χρόνου), ενδεχόµενοι µετασχηµατισµοί 

(λανθασµένων ή ανεπαρκών) αντιλήψεων των µαθητών αλλά και ο κίνδυνος 

δηµιουργίας νέων (ακριβώς λόγω της χρήσης των ΤΠΕ), γνωστικές θεωρίες στις 

οποίες στηρίζεται η δραστηριότητα, αποτελούν µερικές µόνο από τις «όψεις» τις 

οποίες µπορεί να παρουσιάζει µια συγκεκριµένη δραστηριότητα ή ένα διδακτικό 

σενάριο.  
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3.4 Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ  

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων επιµορφωτών περιλαµβάνει δύο 

συνιστώσες: 

� την εσωτερική αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των 

επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ, µε ευθύνη των ΠΑΚΕ 

� την τελική δοκιµασία, online εξέταση µε αυτόµατο και µη αυτόµατο µέρος 

εξέτασης που διενεργείται  σε πιστοποιηµένα κέντρα εξετάσεων(ΚΕ.ΠΙΣ) 

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ βασίζεται  

στην ενεργό συµµετοχή του εκπαιδευόµενου και στην εκτίµηση των 

δραστηριοτήτων και εργασιών τις οποίες θα εκπονήσει κατά τη διάρκεια των 

µαθηµάτων του. Οι δραστηριότητες και εργασίες αποτυπώνονται  σε έναν φάκελο 

εργασιών (e-portfolio), ο οποίος δηµιουργείται για κάθε εκπαιδευόµενο και 

ενηµερώνεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Ειδικότερα, λαµβάνονται 

υπόψη η α) συµµετοχή του εκπαιδευόµενου στα µαθήµατα β) οι ατοµικές 

δραστηριότητες του εκπαιδευόµενου και γ) οι εργασίες που θα εκπονήσει ο 

εκπαιδευόµενος στα πλαίσια των µαθηµάτων.  

 

Η αξιολόγηση της ενεργού συµµετοχής έχει ως κριτήρια  

� τις απουσίες(όχι πάνω από 10% των ωρών ) και  

� τη συµµετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες(e-forum ή discussion list) , 

τουλάχιστον πέντε παρεµβάσεις στη διάρκεια του επιµορφωτικού 

προγράµµατος 

Σε ό,τι αφορά στις ατοµικές δραστηριότητες του εκπαιδευόµενου µπορούν να 

περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

� σχολιασµός του ρόλου του διδάσκοντα στο πλαίσιο µιας προτεινόµενης 

διδασκαλίας που αξιοποιεί χαρακτηριστικά από τη διερευνητική µάθηση. 

� ανάπτυξη υλικού ανατροφοδότησης για την αντιµετώπιση των µαθησιακών 

δυσκολιών σε ένα θέµα το οποίο θα αποτελέσει προϊόν συναίνεσης µεταξύ 

του εκπαιδευόµενου και των διδασκόντων. 

� προσδιορισµός και αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού στη διδασκαλία 

ενός θέµατος. 
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Κάθε εκπαιδευόµενος υποχρεούται να δηµιουργήσει µία τουλάχιστον 

δραστηριότητα για κάθε µία από τις 7 ενότητες του Αναλυτικού Προγράµµατος 

Σπουδών της εκπαίδευσης επιµορφωτών. 

 

Οι εργασίες (οι οποίες συνοδεύονται από ένα γραπτό κείµενο) περιγράφουν, 

ενδεικτικά, τα ακόλουθα: 

� Το σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου σχεδίου µαθήµατος που θα αξιοποιεί 

διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία (π.χ. 

εκπαιδευτικό λογισµικό, εννοιολογικός χάρτης) για τη διδασκαλία ενός 

συγκεκριµένου θέµατος. 

� Το σχεδιασµό µιας διαθεµατικής δραστηριότητας ανάλογα µε την 

εκπαιδευτική βαθµίδα των µαθητών, τα µέσα που µπορεί να έχει στη διάθεσή 

του ο διδάσκων , τις εµπειρίες των µαθητών, κ.λπ. 

� Την υλοποίηση µιας µικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο οµάδας εργασίας. 

� Υλοποίηση σχεδίου µαθήµατος σε επιλεγµένο από τον εκπαιδευόµενο θέµα 

(µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού) 

� Σχεδίαση σεναρίου µε εκπαιδευτικό λογισµικό γνωστικού αντικειµένου σε 

επιλεγµένο από τον εκπαιδευόµενο θέµα 

� Σχεδίαση διαθεµατικού σεναρίου µε εκπαιδευτικό λογισµικό σε επιλεγµένο 

από τον εκπαιδευόµενο θέµα 

Κάθε εκπαιδευόµενος υποχρεούται να εκπονήσει 6 τουλάχιστον εργασίες, εκ 

των οποίων 4 τουλάχιστον από το  ειδικό µέρος του Α.Π.Σ. 

Μετά το πέρας των µαθηµάτων κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, υπάρχει η 

τελική δοκιµασία η οποία  περιλαµβάνει µια online εξέταση µε αυτόµατο και µη 

αυτόµατο µέρος σε πιστοποιηµένα κέντρα εξετάσεων. Στο αυτόµατο µέρος, ο 

υποψήφιος επιµορφωτής απαντά ένα τεστ µε ορισµένο αριθµό ερωτήσεων 

διαβαθµισµένης δυσκολίας. Στο µη αυτόµατο µέρος της online εξέτασης 

(αποκαλούµενη και γραπτή εξέταση), ζητείται από τους υποψηφίους επιµορφωτές η 

ανάπτυξη, σε διάστηµα 3 ωρών, ενός πλήρους θέµατος σχετικού µε την εκπόνηση 

ενός σχεδίου µαθήµατος και τον χειρισµό αυτού του σχεδίου στο πλαίσιο της 

επιµόρφωσης εκπαιδευτικών.  

 



38 

Ο τελικός  βαθµός αξιολόγησης υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα 

ποσοστά συµµετοχής της κάθε επιµέρους αξιολόγησης στην συνολική, τελική 

αξιολόγηση τα οποία είναι τα εξής: 

� 35% του τελικού βαθµού προκύπτει  από την αξιολόγηση των επιµορφωτών 

στα ΠΑΚΕ, δηλαδή την εσωτερική αξιολόγηση, 

� 40% του τελικού βαθµού προκύπτει από την τελική δοκιµασία, από το 

αυτόµατο µέρος της online εξέτασης της τελικής δοκιµασίας, στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται και η αξιολόγηση σε θέµατα υποστήριξης σχολικών 

εργαστηρίων, 

� 25% του τελικού βαθµού προκύπτει  από την τελική δοκιµασία, από το µη 

αυτόµατο µέρος της online εξέτασης της τελικής δοκιµασίας. 

 
Εποµένως ο τελικός βαθµός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε υποψήφιο 

επιµορφωτή προκύπτει από τον τύπο 

 

Βπιστ = 0,35*Βεσωτ+0,40*Βαυτ+0,25*Βµη αυτ 

 

όπου  Βεσωτ ο βαθµός της εσωτερικής αξιολόγησης,  

Βαυτ ο βαθµός του αυτόµατου µέρους της online εξέτασης και  

Βµη αυτ ο βαθµός του µη αυτόµατου µέρους της online εξέτασης, 

εκφρασµένοι στην κλίµακα 0 – 100. 

Οι υποψήφιοι επιµορφωτές πρέπει να λάβουν ως τελικό βαθµό τουλάχιστον 

το 70, αλλιώς η εκπαίδευσή τους δε θεωρείται επιτυχής. Οι εκπαιδευόµενοι οι οποίοι 

συγκεντρώνουν, µε βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω, τελική 

βαθµολογία άνω του 70 θεωρούνται ως επιτυχώς περατώσαντες την εκπαίδευση και 

λαµβάνουν τη σχετική πιστοποίηση. Οι µη επιτυχόντες επιµορφούµενοι  έχουν το 

δικαίωµα συµµετοχής σε µια επιπλέον επαναληπτική τελική δοκιµασία. 

 
Κρίνοντας την µορφή αξιολόγησης , διαπιστώνουµε ότι είναι πολυδιάστατη 

και αφορά πολλές πτυχές της προσωπικότητας των υποψηφίων επιµορφωτών.  
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3.4 Το µητρώο επιµορφωτών β-επιπέδου του ΥΠΕΠΘ 

 Στο µητρώο αυτό εγγράφονται όσοι επιµορφωτές πιστοποιήθηκαν επιτυχώς 

µετά την επιµόρφωση στα ΠΑΚΕ ή παλιότερα στην ενδοσχολική επιµόρφωση  του 

προγράµµατος Ε-42. Μόνο εγγεγραµµένοι στο µητρώο επιµορφωτές µπορούν να 

διδάξουν στα προγράµµατα επιµόρφωσης β-επιπέδου.  

 Σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ(αρ.πρωτ.19010/15-12-2008, ειδική 

υπηρεσία εφαρµογής προγραµµάτων Κ.Π.Σ, µονάδα Α1β), στο µητρώο είναι 

εγγεγραµµένοι 369 επιµορφωτές: 

 

 Πίνακας 3: Ο αριθµός επιµορφωτών β-επιπέδου 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

Ειδικότητα Πλήθος 

Φιλόλογοι ΠΕ02 67 

Μαθηµατικοί ΠΕ03 55 

Φυσικοί ΠΕ04 85 

∆άσκαλοι-Νηπιαγωγοί ΠΕ60/70 162 

Σύνολο 369 

 

 Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ενώ οι φιλόλογοι και οι µαθηµατικοί είναι 

σηµαντικά περισσότεροι στο σύνολο των καθηγητών , οι πιστοποιηµένοι 

επιµορφωτές φυσικοί είναι περισσότεροι από τους αντίστοιχους φιλολόγους και 

µαθηµατικούς.  

 

3.5 Το προφίλ του επιµορφωτή ΤΠΕ 

3.5.1  Ο ρόλος του επιµορφωτή των εκπαιδευτικών 

Ο ρόλος του επιµορφωτή στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει σηµαίνουσα 

βαρύτητα. Ειδικά στην υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι αναγκαία η διαθεσιµότητα επιµορφωτών µε κατάλληλο 

γνωστικό υπόβαθρο και εµπειρία στο αντικείµενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης 

των ΤΠΕ. Ο επιµορφωτής των εκπαιδευτικών θα πρέπει να χρησιµοποιεί 

επικοινωνιακές µεθόδους που να υποστηρίζουν την ανταλλαγή απόψεων 
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ενδεχοµένως δε και την αλλαγή αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε την 

εκπαιδευτική πρακτική καθώς και την επαγγελµατική τους υπόσταση. Παράλληλα 

θα πρέπει να είναι σε θέση να µεταδώσει στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς τη 

σύγχρονη επιστηµονική γνώση σε θέµατα Παιδαγωγικής και ειδικών διδακτικών µε 

την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Ο επιµορφωτής θέτει τον επιµορφούµενο 

εκπαιδευτικό σε ρόλο που ενεργά σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρµόζει 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισµένες στη χρήση εργαλείων υπολογιστικής και 

δικτυακής τεχνολογίας, παρέχει στους επιµορφούµενους δυνατότητα πρακτικής 

εξάσκησης µε τα σχετικά βασικά εργαλεία πληροφορικής και µε εξειδικευµένο 

εκπαιδευτικό λογισµικό, εµψυχώνει τους εκπαιδευτικούς στην ενεργή τους 

δραστηριότητα ώστε αυτοί να είναι τελικά σε θέση να αξιοποιούν ενεργά τα 

εργαλεία υπολογιστικής τεχνολογίας και το διαδίκτυο. 

Λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο του επιµορφωτή και τους στόχους των 

προγραµµάτων επιµόρφωσης , οι εκπαιδευτικοί µετά την παρακολούθηση ενός 

δευτέρου επιπέδου επιµόρφωσης στα ΠΑΚΕ θα πρέπει: 

� Να έχουν κατανοήσει τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση για την επίτευξη των στόχων που θέτει 

το Πρόγραµµα Σπουδών  

� Να έχουν αποκτήσει συνολική εποπτεία για το υπάρχον εκπαιδευτικό λογισµικό 

καθώς και τα υπάρχοντα γενικά και ειδικά εργαλεία που µπορούν να 

αξιοποιήσουν για την ένταξη των Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη  

� Να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν κατάλληλο κατά ειδικότητα εκπαιδευτικό 

λογισµικό ή κατάλληλα εργαλεία  

� Να έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα και το ρόλο της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας για την εφαρµογή των Τ.Π.Ε στην τάξη και να έχουν κατανοήσει 

τις αρχές σχεδιασµού µιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε να µπορούν να 

την εντάξουν στη διδακτική πράξη.  

� Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των 

Τ.Π.Ε στην τάξη. 
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Στη συνέχεια , καταγράφονται αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά του 

επιµορφωτή εκπαιδευτικών, µε βάση τη στοχοθεσία της επιµόρφωσης Β’ επιπέδου 

και τον επιθυµητό ρόλο του επιµορφωτή στην επιµόρφωση. Τα χαρακτηριστικά 

αφορούν διαστάσεις της προσωπικότητας του επιµορφωτή και συγκεκριµένες πτυχές 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χωρίζονται σε δύο µέρη :  

Α) το γενικό µέρος , που περιλαµβάνει κυρίως το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων 

το οποίο πρέπει να κατέχει ένα επιµορφωτής και τις βασικές δεξιότητες για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των  βασικών  εργαλείων πληροφορικής  

Β) το ειδικό µέρος , που επικεντρώνει στην ειδικότητα του επιµορφωτή και 

αφορά στη χρήση και  ένταξη των εκπαιδευτικών λογισµικών ,αξιολόγηση και 

τροποποίηση  του εκπαιδευτικού λογισµικού ώστε να προσαρµόζεται στα µαθήµατα 

του γνωστικού αντικειµένου του.  

 

3.5.2 Τα χαρακτηριστικά του επιµορφωτή ΤΠΕ 

Τα χαρακτηριστικά του επιµορφωτή περιγράφονται αναλυτικά 

(http://www.cti.gr/epimorfosi/journal/epimo_profil.h tml ) από τα µέλη της  

αρµόδιας επιστηµονικής οµάδας για τα προγράµµατα επιµόρφωσης των ΠΑ.Κ.Ε.( 

Πανεπιστηµιακοί Βασίλης ∆αγδιλέλης, Χαράλαµπος Ζαγούρας, Χρόνης Κυνηγός, 

Ερευνητές Μιχάλης Αργύρης, Ιωάννη Κωτσάνη, Εκπαιδευτικοί των ΤΠΕ Χριστίνα 

Μαρκέα και Κατερίνα Πασίση ).  

 Για το γενικό µέρος , τα απαραίτητα χαρακτηριστικά είναι  

 

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 

ΤΠΕ και Εκπαίδευση    

� Να γνωρίζουν τα πρότυπα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

 
Θεωρίες µάθησης και ΤΠΕ  

� Να γνωρίζουν στοιχεία από τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης, δηλαδή τις 

βασικές αρχές της κάθε µιας και τις µεταξύ τους διαφορές καθώς και τις 

επιπτώσεις της κάθε µιας θεωρίας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

οργανωθεί η µάθηση.  
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� Να γνωρίζουν τη σχέση των σύγχρονων θεωριών µάθησης µε τις ΤΠΕ, δηλαδή 

συγκεκριµένα παραδείγµατα λογισµικών που έχουν κατασκευαστεί µε 

γνώµονα τις θεωρίες αυτές.  

� Να αναγνωρίζουν, µε ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας, τη θεωρία µάθησης 

που εφαρµόζεται σε µια εκπαιδευτική δραστηριότητα (=διδακτική κατάσταση 

µε χρήση ΤΠΕ).  

� Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν «επί χάρτου» ή να υλοποιήσουν µια 

εκπαιδευτική µικρο-εφαρµογή σε συµφωνία µε µια θεωρία µάθησης.  

 

∆ιδακτική και µεθοδολογία µέσω ΤΠΕ   

� Να γνωρίζουν βασικές έννοιες τόσο από τη σύγχρονη όσο και την «κλασική» 

διδακτική θεωρία καθώς και τα αντίστοιχα διδακτικά µοντέλα τα οποία 

απορρέουν από αυτές, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους.  

� Να γνωρίζουν ικανοποιητικά βασικές έννοιες από τη διδακτική του ιδιαίτερου 

γνωστικού αντικειµένου στο οποίο είναι ειδικοί. Ιδιαίτερα θα πρέπει να έχουν 

µία καλή γνώση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και τις 

δυνατότητες που υφίστανται (θεωρητικά αλλά και πρακτικά – για την 

αντιµετώπισή τους).  

� Να γνωρίζουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως το project ή 

οι διαθεµατικές δραστηριότητες- δηλαδή να γνωρίζουν τις βασικές αρχές τους 

και την πρακτική τους πλευρά.  

� Να γνωρίζουν στοιχειωδώς τα βασικά διδακτικά µέσα και τις ιδιαιτερότητές 

τους.  

� Να έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν διδακτικό 

υλικό µε τη βοήθεια των διαθέσιµων λογισµικών.  

� Να γνωρίζουν την ιδιαίτερη προβληµατική ή τις προβληµατικές της εισαγωγής 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση κυρίως στο επίπεδο της τάξης και 

της διδασκαλίας αλλά και δευτερευόντως στο επίπεδο της επίδρασης των 

ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

� Να γνωρίζουν την προβληµατική της αξιολόγησης των διδακτικών 

δραστηριοτήτων.  
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Οργάνωση τάξης σε διδασκαλία µε ΤΠΕ  

� Να γνωρίζουν τους νέους ρόλους που καλείται να παίξει ο διδάσκων και ο 

µαθητής στο σύγχρονο σχολείο.  

� Να γνωρίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει η κοινωνική αλληλεπίδραση στη 

δηµιουργία της γνώσης.  

� Να είναι σε θέση να προετοιµάζουν καταστάσεις µε συγκεκριµένη µορφή 

κοινωνικής οργάνωσης της τάξης και αλληλεπίδρασης των µαθητών 

προκειµένου να επιτύχουν συγκεκριµένα µαθησιακά ή µεταγνωστικά 

αποτελέσµατα.  

 

Β. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Εκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου  

� Να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις συνήθεις δικτυακές και διαδικτυακές 

υπηρεσίες και να διαχειρίζονται αποµεµακρυσµένους πόρους µέσω δικτύων.  

� Να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν πλατφόρµες σύγχρονης και ασύγχρονης 

εκπαίδευσης.  

 

Θεωρητική θεµελίωση  

� Να γνωρίζουν τη θεωρητική θεµελίωση της σύγχρονης 

εκπαίδευσης/διδασκαλίας/µάθησης που βασίζεται στις υπηρεσίες των δικτύων 

και του διαδικτύου ειδικότερα.  

 

∆ιδακτικές χρήσεις ∆ιαδικτύου και πόρων του  

� Να γνωρίζουν τους βασικούς ιστοχώρους στο ∆ιαδίκτυο και γενικά πηγές, οι 

οποίοι περιέχουν πληροφορίες ή υλικό κατάλληλο για τη διδασκαλία 

αντικειµένων γενικού ενδιαφέροντος ή ειδικότητας.  

� Να είναι σε θέση να εκτελέσουν επιτυχείς αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο 

προκειµένου να εντοπίσουν πόρους ή πληροφορίες σχετικά µε ένα 

συγκεκριµένο θέµα.  

� Να έχουν βασικές γνώσεις γύρω από τις σύγχρονες µορφές της εκπαίδευσης µε 

το ∆ιαδίκτυο και τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιµοποιείται µε 

αποτελεσµατικό τρόπο κάθε µια από αυτές.  
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� Να γνωρίζουν τις βασικές διδακτικές χρήσεις του ∆ιαδικτύου, δηλαδή τη 

χρήση του ως πηγής πληροφοριών, ως ενός «χώρου» παροχής µαθηµάτων και 

στήριξης διδακτικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα ως «χώρου» κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. 

 

Το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και δηµοσίευσης  

� Να µπορούν να σχεδιάσουν εκπαιδευτικές εφαρµογές που να καλύπτουν 

διάφορες πτυχές της διδακτικής χρήσης του ∆ιαδικτύου. 

� Να γνωρίζουν πρακτικές και εργαλεία δηµοσίευσης στο διαδίκτυο. 

 

Σχεδιασµός µαθηµάτων  

� Να είναι σε θέση να προετοιµάσουν και να υλοποιήσουν µάθηµα µε τη χρήση 

του ∆ιαδικτύου.  

� Να γνωρίζουν τους ρόλους διδάσκοντα και διδασκοµένων στα µαθήµατα µε τη 

χρήση του ∆ιαδικτύου.  

 

Γ.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
Βασικές γνώσεις εργαλείων γενικής χρήσης   

� Να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια τις βασικές εφαρµογές γραφείου (επεξεργασία 

κειµένου, σχεδίαση - ζωγραφική, παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).  

 

Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης  

� Να γνωρίζουν τις γενικές αρχές και συγκεκριµένα παραδείγµατα 

εκπαιδευτικών χρήσεων λογισµικού γενικής χρήσεως.  

� Να είναι σε θέση να κατασκευάσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε τη 

βοήθεια λογισµικού γενικής χρήσεως.  

� Να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τα λογισµικά γενικής χρήσης ως 

γνωστικά εργαλεία (γλωσσικής έκφρασης, µαθηµατικής µοντελοποίησης, 

διαχείρισης δεδοµένων).  
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∆.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
Κατηγορίες, χαρακτηριστικά και κριτήρια αξιολόγησης  

� Να γνωρίζουν τα κριτήρια ταξινόµησης και τις βασικές κατηγορίες 

εκπαιδευτικού λογισµικού.  

� Να γνωρίζουν το επικοινωνιακό πλαίσιο χρήσης ενός εκπαιδευτικού 

λογισµικού (για επίδειξη, για ατοµική, οµαδική και συνεργατική χρήση).  

� Να γνωρίζουν την έκταση χρήσης ενός λογισµικού (για επίλυση προβληµάτων, 

µια έννοια ή µια ενότητα).  

� Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού λογισµικού και µε βάση 

αυτά τα κριτήρια και τις µεθόδους µε τα οποία αξιολογείται.  

 

Αλληλεπίδραση χρήστη - µηχανής  

� Να γνωρίζουν τα είδη διεπαφής και τις διδακτικές τους χρήσεις.  

 
Υφιστάµενο εκπαιδευτικό λογισµικό  

� Να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του βασικού λογισµικού του 

ΥΠΕΠΘ, ακόµη και εκτός ειδικότητάς τους.  

� Να γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία και τη διδακτική χρήση των εφαρµογών 

(λογισµικά) της ειδικότητάς τους.  

� Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν, έστω και εν µέρει, ένα εκπαιδευτικό 

λογισµικό.  

 

Ε.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Επεξεργασία πολυµεσικού υλικού  

� Να γνωρίζουν τα είδη πολυµεσικού υλικού που χρησιµοποιούνται και τις 

ενδεχόµενες διδακτικές τους χρήσεις.  

� Να γνωρίζουν στοιχειωδώς τη διαχείριση πολυµεσικού υλικού (εικόνας, ήχου 

κλπ).  

� Να αναγνωρίζουν το καταλληλότερο πολυµεσικό υλικό για µια συγκεκριµένη 

εφαρµογή  
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Εργαλείο συγγραφής και κατασκευής εφαρµογών  

� Να γνωρίζουν τα τµήµατα από τα οποία αποτελείται µια τυπική πολυµεσική 

εφαρµογή – tutorial ή e-book.  

� Nα είναι σε θέση να σχεδιάσουν µια τυπική πολυµεσική εφαρµογή e-book η 

tutorial.  

� Να γνωρίζουν στοιχειωδώς τη χρήση και λειτουργία ενός τουλάχιστον 

εργαλείου συγγραφής εκπαιδευτικού λογισµικού και να µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν, µετά από σχετική ενασχόληση, νεότερες εκδόσεις του 

εργαλείου αυτού.  

� Να γνωρίζουν να χρησιµοποιούν πολυµεσικό υλικό σε εκπαιδευτικές 

εφαρµογές (πραγµατικές ή «επί χάρτου»).  

 

Εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων  

� Να γνωρίζουν τη χρήση ενός τουλάχιστον εργαλείου κατασκευής ιστοσελίδων.  

� Να µπορούν να δηµοσιεύουν έναν ιστοχώρο σε ένα διακοµιστή 

 

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής  

� Να έχουν βασικές γνώσεις για παροχείς Internet, διευθυνσιοδοτήσεις και 

δροµολογητές.  

� Να αντιµετωπίζουν προβλήµατα εγκατάστασης λογισµικών και διασύνδεσης 

µε το ∆ιαδίκτυο (σε επίπεδο hardware και σε επίπεδο software ) των 

υπολογιστικών συστηµάτων µε τον έξω κόσµο.  

 

Ασφάλεια  

� Να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ασφάλειας τοπικού δικτύου (LAN) και 

διαδικτύου, να προσαρµόζουν τις παραµέτρους σε browsers και e-mail, να 

χρησιµοποιούν αντιικά προγράµµατα και να παίρνουν αντίγραφα ασφαλείας.  

� Εισαγωγή στα δίκτυα και τη διαχείριση πόρων, σταθµών εργασίας  

� Να έχουν βασικές λειτουργικές αλλά και στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις για 

τη λειτουργία των δικτύων και την αρχιτεκτονική client / server .  
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� Να διαχειρίζονται αποθηκευτικά µέσα, καταλόγους, αρχεία, περιφερειακές 

συσκευές (τοπικά και σε LAN ), να δηµιουργούν χρήστες και να καθορίζουν 

πολιτικές ασφάλειας.  

 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Εκπαίδευση ενηλίκων  

� Να γνωρίζουν ικανοποιητικά τα θέµατα που σχετίζονται µε τις βασικές έννοιες 

και αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

� Να είναι ενήµεροι της τυπολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερα σε 

συσχέτιση µε τις ΤΠΕ τόσο ως αντικείµενο εκπαίδευσης αλλά και ως µέσο 

παροχής εκπαίδευσης και αυτοεπιµόρφωσης.  

 

Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές  

� Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες µάθησης ενηλίκων.  

� Να αναγνωρίζουν τις διαφορές στη διαδικασία µάθησης µεταξύ διαφορετικών 

οµάδων επιµορφούµενων, διακρίνοντας τους επιµέρους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη µάθηση.  

� Να έχει στέρεη γνώση της µεθοδολογίας που απαιτεί η εκπαίδευση ενηλίκων, 

να είναι σε θέση να αναπτύξει τις απαραίτητες ενεργητικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές, ώστε να βρίσκεται και µε το παράδειγµά του σε ουσιαστική 

συµφωνία µε το πρόγραµµα σπουδών επιµόρφωσης Β΄ επιπέδου.  

� Να µπορεί να σχεδιάζει, να ετοιµάζει το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό, να 

υλοποιεί µε ευελιξία δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράµµατος 

επιµόρφωσης Β΄ επιπέδου εκπαιδευτικών, λαµβάνοντας υπόψη τους όρους 

που τίθενται από το ίδιο το πρόγραµµα (πρόγραµµα σπουδών, χρονικοί 

περιορισµοί, τεχνικά προβλήµατα κλπ).  

� Να θέτει ως προτεραιότητα στο επιµορφωτικό του έργο την καλλιέργεια 

αναστοχασµού και την αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση των 

εκπαιδευοµένων).  
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Ειδικά θέµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών  

� Να έχει εµπειρία στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών, να γνωρίζει τους κανόνες 

λειτουργίας οµάδων επιµορφούµενων εκπαιδευτικών. Να µπορεί να 

δηµιουργεί και να στηρίζει τέτοιες σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών που 

συµµετέχουν στο σεµινάριο και του επιµορφωτή τους.  

� Να µπορεί να προτείνει τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων που 

προκύπτουν κατά την επιµόρφωση εκπαιδευτικών.  

� Να µπορεί να συµβάλλει από τη θέση του επιµορφωτή εκπαιδευτικών στη 

στήριξη και στην ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της 

εφαρµογής των νέων γνώσεων και των δεξιοτήτων στην τάξη. Να 

αντιλαµβάνεται τον επιµορφούµενο εκπαιδευτικό ως φορέα αλλαγής και 

καινοτοµιών στο σχολείο και τον επιµορφωτή του ως διαµεσολαβητή και 

καταλύτη αυτής της διαδικασίας.  

 

Για το ειδικό µέρος , που αφορά τις δεξιότητες των επιµορφωτών ανά 

ειδικότητα, τα χαρακτηριστικά είναι  

 

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο επιµορφωτής είναι ενήµερος σχετικά µε :  

� Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ειδική ∆ιδακτική και τη Μεθοδολογία σε 

συσχέτιση µε τη διδασκαλία και µάθηση µέσω ΤΠΕ  

� ∆ιδακτικές µεθόδους στην εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ (συνεργατική, 

διερευνητική, ανακαλυπτική µάθηση) µε εφαρµογή στο µάθηµα της ειδικότητάς 

του  

Επίσης, ο επιµορφωτής είναι σε θέση να:  

� Συνδέει τη στοχοθεσία της διδακτικής µε τη χρήση ΤΠΕ µε τα νέα Αναλυτικά 

Προγράµµατα Σπουδών για την ειδικότητά του.  

� Αναλύει τους ρόλους, αντιλήψεις και παραδοχές εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευόµενων και να τους αντιστοιχίζει σε µεθόδους οργάνωσης τάξης σε 

διδασκαλία µαθήµατος της ειδικότητάς µε ΤΠΕ  
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� Τέλος, ο επιµορφωτής γνωρίζει τις τεχνικές αναλογισµού και εµβάθυνσης στο 

ρόλο των τεχνολογικών εργαλείων στα επιµέρους αντικείµενα της διδακτικής του 

κάθε µαθήµατος. 

 

Β. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

� Ο επιµορφωτής κατέχει εις βάθος τις διδακτικές χρήσεις του ∆ιαδικτύου και 

των πόρων του στη στήριξη της διδασκαλίας της ειδικότητάς του και είναι 

ενήµερος για τους κανόνες χρήσης του υλικού που διατίθεται στο ∆ιαδίκτυο. 

Αξιοποιεί πλήρως το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης, επικοινωνίας και 

δηµοσίευσης έργων, ενθαρρύνει τη δηµιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων 

µάθησης και την ανάπτυξη συνεργατικών διαδικτυακών σχεδίων και 

αναδεικνύει τη διδακτική χρήση των παραπάνω στην ειδικότητα του.  

� Ο επιµορφωτής κατέχει τη µέθοδο και τα εργαλεία αξιολόγησης διαδικτυακών 

τόπων µε έµφαση των σχετικών µε την ειδικότητά του.  

� Τέλος ο επιµορφωτής, βασιζόµενος στη θεωρητική του κατάρτιση και στην 

πρακτική του εµπειρία, είναι σε θέση να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει στο 

σχεδιασµό και την υλοποίηση µαθηµάτων µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. 

 

Γ. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

� Ο επιµορφωτής κατέχει εις βάθος εκπαιδευτικές εφαρµογές λογισµικού 

γενικής χρήσης (Word, Excel, Power Point) στην ειδικότητά του. Μπορεί 

δηλαδή να παρουσιάσει και να αναλύσει πρότυπες εφαρµογές καθώς επίσης 

να υποστηρίξει τη σχεδίαση και την υλοποίηση πρωτότυπων εφαρµογών από 

τους εκπαιδευοµένους του στην ειδικότητά τους.  

 

∆. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

� Ο επιµορφωτής είναι εις βάθος καταρτισµένος στα βασικά λογισµικά 

ειδικότητας και είναι εξοικειωµένος πλήρως µε τη χρήση τους.  
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� Ο επιµορφωτής κατέχει όχι µόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισµικών 

της ειδικότητάς του, αλλά και τα µαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση τους εφόσον έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί την ποιότητα και την 

καταλληλότητα των εκπαιδευτικών λογισµικών.  

� Ο επιµορφωτής είναι σε θέση να επιλέγει το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

λογισµικό για την επίλυση συγκεκριµένου προβλήµατος µε προσωπικό 

ενδιαφέρον για τον κάθε εκπαιδευόµενο. 

 

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧE∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

� Ο επιµορφωτής είναι σε θέση να παρουσιάσει την εφαρµογή υπαρχόντων 

σεναρίων και δραστηριοτήτων και να δώσει τη µέθοδο και τα εργαλεία 

αξιολόγησης τους.  

� Ο επιµορφωτής, βασιζόµενος στη θεωρητική του κατάρτιση και στην 

πρακτική του εµπειρία, είναι σε θέση να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει το 

σχεδιασµό και την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων µε 

χρήση ΤΠΕ σε γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητάς του.  

� Τέλος ο επιµορφωτής εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους εκπαιδευοµένους του 

στην παραγωγή του υποστηρικτικού διδακτικού υλικού (π.χ. οδηγίες, σχέδιο 

µαθήµατος, φύλλα εργασίας) που θεωρείται απαραίτητο για την επιτυχή 

εφαρµογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στην τάξη.  

 

ΣΤ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΘΕ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο επιµορφωτής είναι σε θέση να οργανώσει την εκπαιδευτική διαδικασία µε 

στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο σχεδιασµό και την παραγωγή 

ολοκληρωµένων διδακτικών προτάσεων, οι οποίες διαπραγµατεύονται συγκεκριµένο 

πρόβληµα και αποτελούνται από:  

� Στοχοθεσία  

� Παιδαγωγική τεκµηρίωση  

� Ψηφιακό υλικό  
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� Σχέδιο µαθήµατος  

� Φύλλα εργασίας  

� Υποστηρικτικό υλικό (οδηγίες, εναλλακτικές προτάσεις κλπ)  

Ο επιµορφωτής καθοδηγεί και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην πρακτική 

εφαρµογή της συνδυασµένης γνώσης και των πρακτικών δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσής τους στην παιδαγωγική αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. 
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4. Η επιµόρφωση στα ΚΣΕ  

4.1 Το πρόγραµµα σπουδών των Κ.Σ.Ε.  

Τα προγράµµατα επιµόρφωσης στα ΚΣΕ έχουν διάρκεια 96 ώρες  και 

διαρθρώνονται και αυτά, σε δύο µέρη : 

α) το γενικό µέρος µε διάρκεια 18 ώρες , που περιλαµβάνει θεωρητικές γνώσεις 

σχετικά µε τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και 

τη χρήση των  βασικών εργαλείων πληροφορικής και   

Β) το ειδικό µέρος µε διάρκεια 78 ώρες ,  µε στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης 

των εκπαιδευτικών λογισµικών και βασικών εργαλείων πληροφορικής και 

σχεδιασµού και αξιολόγησης διδακτικών σεναρίων αλλά και την απόκτηση γνώσεων 

σχετικά µε τη διδακτική του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου.  

Η διάρκεια των 96 ωρών των προγραµµάτων από το 2010 και µετά 

αναπτύσσεται σε 18 εβδοµάδες και έχει την εξής δοµή: 

� Τις έξι πρώτες εβδοµάδες: 2 τρίωρες επιµορφωτικές συνεδρίες ανά 

εβδοµάδα(σύνολο 36 ώρες επιµόρφωσης) 

� Τις έξι επόµενες εβδοµάδες: µία τρίωρη επιµορφωτική συνεδρία και µία 

υποστηρικτική συνάντηση σχετικά µε εφαρµογή στην τάξη(σύνολο 18 ώρες 

επιµόρφωσης και περίπου 2-3 ώρες ανά υποστηρικτική συνάντηση) 

� Επτά επόµενες εβδοµάδες: δύο τρίωρες επιµορφωτικές συνεδρίες ανά 

εβδοµάδα(42 ώρες επιµόρφωσης) 

 

Οι στόχοι των προγραµµάτων προσδιορίζονται παρακάτω: 

 

Γενικό Μέρος 

1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, 

εκπαιδευτική πολιτική και επιστηµονική θεµελίωση(2 ώρες) 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν στοιχειωδώς: 

�  τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 και γενικότερα την 

πολιτική των Ευρωπαϊκών χωρών για τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

Εκπαιδευτική διαδικασία 

� τα µοντέλα ένταξης, των ΤΠΕ αυτών σε µακροεπίπεδο(εκπαιδευτική πολιτική) 

όσο και σε µικροεπίπεδο (σχολική µονάδα) 
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2. Σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρµογή 

τους µε εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας(4 ώρες) 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 

� να έχουν βασικές γνώσεις των κυριοτέρων ρευµάτων σκέψης στις σύγχρονες 

θεωρίες µάθησης και των επιπτώσεων τους στην οργάνωση διδακτικών 

καταστάσεων µε τη βοήθεια των ΤΠΕ 

�  να γνωρίζουν τις γενικές κατευθύνσεις της αξιοποίησης των ΤΠΕ σύµφωνα µε 

σύγχρονες θεωρίες µάθησης και σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. 

� να γνωρίζουν χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού και του µαθητή 

έτσι όπως αυτοί διαµορφώνονται µέσα από τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη 

µάθηση και τη διδασκαλία. 

�  να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία σχεδιασµού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

µε διαθεµατικό χαρακτήρα και τύπου project. 

� να έχουν γνώσεις του ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν οι ψηφιακές 

Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης 

3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων 

και του διαδικτύου(7 ώρες) 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 

� να µπορούν να αναζητούν µε αποτελεσµατικό τρόπο πληροφορίες και 

ψηφιακούς πόρους µέσα από το διαδίκτυο και να είναι σε θέση να εκτιµήσουν 

την αξιοπιστία και την εν γένει διδακτική αξία των πληροφοριών αυτών, 

έχοντας επίγνωση των πρακτικών ορθής χρήσης τους. 

� να γνωρίζουν τις θεωρητικές αρχές αξιοποίησης του διαδικτύου στην 

διδασκαλία και τη µάθηση και διδακτικές προσεγγίσεις µε τη χρήση του 

διαδικτύου. 

� να µπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο πολυµεσικό υλικό για µια 

συγκεκριµένη εκπαιδευτική χρήση 

� να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης και 

Περιεχοµένου 

�  να κατανοούν τις δυνατότητες:των επεξεργαστών κειµένου, των λογιστικών 

φύλλων, των λογισµικών παρουσίασης και εν γένει των εφαρµογών γραφείου. 
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� Να µπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

µε τα προαναφερθέντα λογισµικά γενικής χρήσης. 

 

4. Χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού(3 ώρες) 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 

� να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες λογισµικού από πλευράς 

χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων µε τη χρήση τους και να 

είναι σε θέση να αποφανθούν για το πλαίσιο ένταξης ενός εκπαιδευτικού 

λογισµικού µετά από σχετική αξιολόγησή του. 

� να είναι ενηµερωµένοι για χαρακτηριστικά εκπαιδευτικά λογισµικά, 

εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

5. Θέµατα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων (2 ώρες): Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις για θέµατα λειτουργίας και ασφαλείας του 

σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. 

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 

� να έχουν βασικές λειτουργικές γνώσεις σχετικές µε τα δίκτυα και τους 

σταθµούς εργασίας. 

� να µπορούν να διαχειρίζονται περιφερειακές συσκευές και αποθηκευτικά µέσα 

και να αντιµετωπίζουν στοιχειωδώς θέµατα ασφαλείας. 

 

Ειδικό Μέρος ΠΕ04 

1. Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής ανά ειδικότητα(3 ώρες) 

Οι επιµορφούµενοι γνωρίζουν και εξοικειώνονται µε βασικές εφαρµογές της 

πληροφορικής που αφορούν επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία στοιχείων 

και δεδοµένων σε εκπαιδευτικά θέµατα. Ειδικότερα οι επιµορφούµενοι θα πρέπει: 

� Να κατανοούν και να αξιοποιούν στη διδασκαλία τις δυνατότητες, των 

λογιστικών φύλλων, των εργαλείων παρουσίασης, του διαδικτύου. 

� Να µπορούν να αναζητούν µε αποτελεσµατικό τρόπο πληροφορίες και 

λογισµικούς πόρους µέσα από το διαδίκτυο. 
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2. Χρήση λογισµικών ειδικότητας για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία 

και τη µάθηση(18 ώρες) 

Στην ενότητα αυτή οι επιµορφούµενοι γνωρίζουν, εξοικειώνονται και αναλύουν 

τα λογισµικά καθώς και προτεινόµενα έτοιµα σενάρια και δραστηριότητες. Με τη 

συγκριτική µελέτη και ανάλυση έτοιµων δραστηριοτήτων σε διαφορετικά λογισµικά 

και εργαλεία ΤΠΕ, οι επιµορφούµενοι θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν µε: 

�  τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού της ειδικότητάς τους, από 

πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων, 

�  τα ιστορικά στοιχεία για την δηµιουργία τους, 

� τα στοιχεία των λογισµικών που µπορούν να διευκολύνουν τις τρέχουσες 

διδακτικές πρακτικές 

�  τις δυνατότητες των λογισµικών καθώς και τα χαρακτηριστικά τους που 

µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση νέου εµπλουτισµένου µαθησιακού 

περιβάλλοντος. 

Επίσης θα παρουσιάζονται Java applets και προσοµοιώσεις διδακτικού ή/και 

ερευνητικού/εκπαιδευτικού περιεχοµένου που έχουν δηµιουργηθεί ή θα 

δηµιουργηθούν κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης µε γλώσσες προγραµµατισµού 

(π.χ. FORTRAN, C++, Matlab κλπ) και θα συζητείται η δυνατότητα αλλαγής 

παραµέτρων και σχεδιασµού στο κώδικά τους για να προσαρµόζονται στα δεδοµένα 

των θεµατικών ενοτήτων. 

 

3. ∆ιδακτική του γνωστικού αντικειµένου(57 ώρες) 

 

∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και ΤΠΕ (15ώρες) 

Οι επιµορφούµενοι: 

�  Θα γνωρίσουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της διδακτικής και 

µαθησιακής διαδικασίας στα γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητάς τους, τις 

αντιλήψεις των µαθητών και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 

στην κατανόηση φαινοµένων και εννοιών καθώς και τρόπους αντιµετώπισής 

τους 

� Θα γνωρίσουν τους τρόπους ανάπτυξης δεξιοτήτων στάσεων και γνωστικών 

λειτουργιών στις Φυσικές Επιστήµες κατά τη διδασκαλία µε ΤΠΕ. 
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� Θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού και του 

µαθητή, όπως αυτοί διαµορφώνονται µέσα από τις σύγχρονες πρακτικές στην 

οργάνωση της τάξης και της διδασκαλίας, καθώς και µεθόδους ενίσχυσης της 

εποικοδοµητικής και διερευνητικής συµµετοχής στη µάθηση µάθησης από 

τους µαθητές. 

� Θα γνωρίσουν διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη χρήση των ΤΠΕ 

στα γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητάς τους, τις επιστηµολογικές και 

µαθησιακές παραδοχές καθώς και το πλαίσιο αλληλεξάρτησης εκπαιδευτικών 

πρακτικών, ΤΠΕ και προσεγγίσεων στη µάθηση και τη διδασκαλία. 

� Θα γνωρίσουν εργαλεία συνεργατικής µάθησης και τους τρόπους χρήσης τους 

στη διδακτική ή και εκπαιδευτική διαδικασία. Θα γνωρίσουν τις βασικές 

µεθόδους αξιολόγησης διδακτικού ή και εκπαιδευτικού λογισµικού Φ.Ε. 

 

Αξιολόγηση και προσαρµογή Εκπαιδευτικών Σεναρίων και 

∆ραστηριοτήτων(30 ώρες) 

Η ανάλυση, η προσαρµογή και η δηµιουργία διδακτικών σεναρίων, 

δραστηριοτήτων, φύλλων εργασίας και περιβαλλόντων µάθησης µε ΤΠΕ θα 

συµβάλει ώστε οι επιµορφούµενοι: 

� Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία σχεδιασµού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

και οργάνωσης της σχολικής τάξης και της διδασκαλίας (εποικοδοµητική, 

οµαδοσυνεργατική, τύπου project) που υπαγορεύονται από την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για τη µάθηση 

και τη διδασκαλία. 

� Να εκτιµούν την καταλληλότητα ενός εκπαιδευτικού λογισµικού και τα 

ενδεχόµενα µαθησιακά οφέλη, γνωρίζοντας το πλαίσιο ένταξής του. 

� Να προτείνουν αιτιολογηµένα αλλαγές, βελτιώσεις και επεκτάσεις σε ήδη 

σχεδιασµένες δραστηριότητες, σενάρια και µαθησιακά περιβάλλοντα. 

� Να χρησιµοποιούν ανάλογο διαφορετικό λογισµικό ή διδακτικό υλικό για την 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων διδακτικών προβληµάτων και να εντοπίζουν τις 

διαφορές και τις διδακτικές επιπτώσεις. 
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� Να σκιαγραφούν επιθυµητά χαρακτηριστικά νέων λογισµικών και µαθησιακών 

περιβαλλόντων για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων διδακτικών 

προβληµάτων 

� Να εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα Αναλυτικό Πρόγραµµα των γνωστικών 

αντικειµένων της ειδικότητάς τους. 

� Να εντάσσουν το εικονικό πείραµα στη µαθησιακή διαδικασία 

� Να χρησιµοποιούν τρόπους αξιολόγησης των µαθητών όταν χρησιµοποιούνται 

οι ΤΠΕ. 

 

Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Σεναρίων και(12 

ώρες) 

Η ενότητα αυτή έχει στόχο την αυτόνοµη (υπό την επίβλεψη επιµορφωτή) 

και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση, από οµάδα 2-3 επιµορφούµενων, της σχεδίασης 

και παραγωγής διδακτικού υλικού ,δραστηριοτήτων (σεναρίων, δραστηριοτήτων και 

φύλλων εργασίας) για τη διδασκαλία ενοτήτων 1-2 διδακτικών ωρών που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερες διδακτικές και µαθησιακές δυσκολίες. 

 

4.2 Η υλοποίηση των προγραµµάτων  

Τα προγράµµατα υλοποιούνται σε οµάδες 10 έως 15 ατόµων µε διδασκαλία 

έξι ωρών την εβδοµάδα (για το 2010, ενώ το 2008 ήταν δώδεκα ώρες εβδοµαδιαίως), 

σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Ειδικά από το 2010 και µετά, δίνεται 

προτεραιότητα συµµετοχής στους εκπαιδευτικούς που ασκούν διδακτικό έργο στη 

τάξη και ειδικά για την πρώτη επιµορφωτική περίοδο, προτεραιότητα έχουν οι 

εκπαιδευτικοί των γυµνασίων (Α΄ και Β΄ γυµνασίου) για την αξιοποίηση της δράσης 

«Ψηφιακή Τάξη». Από 2010 και µετά θα διεξάγονται σε τρεις επιµορφωτικές 

περιόδους (κάθε επιµορφωτική περίοδος καλύπτει ένα σχολικό έτος) στο διάστηµα 

2010-2012. Σε σχέση µε τα προηγούµενα προγράµµατα του ΕΠΕΑΕΚ, εισάγεται µία 

καινοτοµία που αφορά την πρακτική εφαρµογή στην τάξη των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που αποκτούν στην επιµόρφωση. Έτσι, µετά το 

πέρας των πρώτων 6-8 εβδοµάδων από την έναρξη του προγράµµατος, οι 

εκπαιδευτικοί υλοποιούν µε τους µαθητές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε 

αξιοποίηση ΤΠΕ, υπό την καθοδήγηση των επιµορφωτών τους. Οι εκπαιδευτικές 
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δραστηριότητες βασίζονται σε αναλυτικά σενάρια που διατίθενται στο πλαίσιο του 

επιµορφωτικού υλικού και συνάδουν µε τα προγράµµατα σπουδών του σχολείου για 

τα συγκεκριµένα µαθήµατα, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. (εγκύκλιος ΟΕΠΕΚ, 

αρ.πρωτ.46/26-01-2010).  

 

4.3 Οι υποχρεώσεις και ο ρόλος του επιµορφωτή στα ΚΣΕ 

Ο επιµορφωτής που διδάσκει στα ΚΣΕ προέρχεται αποκλειστικά από το 

Μητρώο Επιµορφωτών Β’ Επιπέδου που έχει καταρτισθεί από το Υπουργείο 

Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και ανανεώνεται σταδιακά. 

Αναλαµβάνει το σύνολο ή τµήµα επιµορφωτικού προγράµµατος φροντίζοντας να 

φέρει εις πέρας τους στόχους των προγραµµάτων σπουδών σύµφωνα και µε την 

ειδικότητα των επιµορφούµενων.  

Σε κάθε πρόγραµµα µπορούν  να συµµετέχουν περισσότεροι του ενός 

επιµορφωτές, αναλαµβάνοντας ως οµάδα και από κοινού την ευθύνη επιµόρφωσης 

και υποστήριξης των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

οµάδα των επιµορφωτών καταρτίζει σχέδιο διεξαγωγής του προγράµµατος στο οποίο 

καταγράφεται η κατανοµή της ύλης για κάθε επιµορφωτή καθώς και η κατανοµή 

ευθύνης για την καθοδήγηση των επιµορφούµενων κατά το στάδιο της πρακτικής 

άσκησης – εφαρµογής στην τάξη (το σχέδιο αυτό κατατίθεται µετά τη διεξαγωγή 

των πρώτων συνεδριών επιµόρφωσης, µε χρήση φόρµας που θα διατίθεται ενώ 

επίσης θα περιλαµβάνεται στο φάκελο φυσικού αντικειµένου του εκάστοτε 

προγράµµατος).  

Για τις διαδικασίες επιµόρφωσης αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρούν 

τις προδιαγραφές του εκάστοτε (ανά ειδικότητα) προγράµµατος σπουδών που τους 

διατίθεται από το έργο και να χρησιµοποιούν το επιµορφωτικό υλικό που τους 

διατίθεται.  

Οι επιµορφωτές προβλέπεται να  έχουν στη διάθεση τους, σταδιακά κατά την 

εξέλιξη του έργου, υποδοµές υποστήριξης συνεργασίας είτε σε οµάδες µεταξύ τους 

είτε µε επιστηµονικές και τεχνολογικές οµάδες που θα υποστηρίζουν τη διεξαγωγή 

των δράσεων επιµόρφωσης.  
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Πέραν της πραγµατοποίησης των επιµορφωτικών µαθηµάτων, στις 

υποχρεώσεις των επιµορφωτών περιλαµβάνεται και η υποστήριξη των 

επιµορφούµενων για την εφαρµογή  και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη.  

Κατά τη φάση υποστήριξης έχουν την υποχρέωση να τηρούν φάκελο 

προόδου µε στοιχεία και υλικό για κάθε επιµορφούµενο εκπαιδευτικό, καθώς και να 

συντάσσουν αναφορές σχετικά µε την εφαρµογή στην τάξη και τις σχετικές 

υποστηρικτικές δράσεις.  

Ο ρόλος των επιµορφωτών κατά τη συγκεκριµένη περίοδο της εφαρµογής 

στην τάξη, είναι ρόλος εµψυχωτή (mentor) των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών 

και περιλαµβάνει κυρίως τα εξής:  

� οργάνωση, επιλογή (πχ. από το διαθέσιµο επιµορφωτικό υλικό) ή/και 

ανάπτυξη/ προσαρµογή σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

προκειµένου οι επιµορφούµενοι να τα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της 

εφαρµογής στην τάξη.  

� οργάνωση υποστηρικτικών συναντήσεων (σε εβδοµαδιαία βάση) µε τους 

εκπαιδευτικούς (όλο το τµήµα, στα ΚΣΕ), για επιλογή εκπαιδευτικών 

σεναρίων για εφαρµογή στην τάξη (κατά περίπτωση), επίλυση αποριών, 

δειγµατικές διδασκαλίες, ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των επιµορφούµενων 

µέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων αποτελεσµάτων από τις διδασκαλίες, 

κλπ.  

� ασύγχρονη υποστήριξη κύρια σε παιδαγωγικά θέµατα και θέµατα χρήσης 

εκπαιδευτικού λογισµικού, µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων (πχ forum)  

� επικουρικά και εφόσον κρίνεται αναγκαία, τηλεφωνική υποστήριξη, σε 

συγκεκριµένες ηµέρες/ ώρες που θα έχουν προηγούµενα γνωστοποιηθεί στους 

επιµορφούµενους  

� κατά περίπτωση και κατά την κρίση του επιµορφωτή, συναντήσεις 

επιµορφωτή µε έναν ή µικρό αριθµό επιµορφούµενων (δια ζώσης ή µε χρήση 

ειδικών εργαλείων σύγχρονης επικοινωνίας πχ. skype, ή πλατφόρµα 

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης), για συνεργασία και καθοδήγηση (π.χ.  

συνεργάζονται 2-3 εκπαιδευτικοί που εφαρµόζουν την ίδια εκπαιδευτική 

δραστηριότητα στην τάξη τους).  
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Κάθε επιµορφωτής που αναλαµβάνει πρόγραµµα επιµόρφωσης οφείλει να 

συνεργάζεται µε το συντονιστή του για την αντιµετώπιση ζητηµάτων οργανωτικής 

και διαχειριστικής υφής. Θέµατα που αφορούν στις υποδοµές εξοπλισµού και 

λογισµικού των εγκαταστάσεων του ΚΣΕ καθώς και υποστήριξης των 

επιµορφούµενων κατά τη διδασκαλία αντιµετωπίζονται σε συνεργασία µε τον 

Τεχνικό Υπεύθυνο του ΚΣΕ.  

Για τον επιµορφωτή που αναλαµβάνει δέσµευση σε πρόγραµµα και την 

αθετεί, εκτός αν τεκµηριώνεται συγκεκριµένο κώλυµα, τίθεται θέµα διαγραφής από 

το Μητρώο των Επιµορφωτών µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης 

του έργου.  

 

4.4 Η µορφή της πιστοποίησης για επιµορφούµενους των ΚΣΕ 

Η τελική δοκιµασία-πιστοποίηση για τα προγράµµατα του 2008 είχε τη 

µορφή  οnline εξέτασης, η οποία  περιελάµβανε ένα αυτοµατοποιηµένο και ένα µη 

αυτοµατοποιηµένο µέρος. Τα δύο µέρη της τελικής δοκιµασίας διενεργούνταν σε 

ενιαία χρονική περίοδο, µε ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόµενο τις 4 ώρες. Η 

µορφή της πιστοποίησης θα είναι ίδια και για τους συµµετέχοντες στα προγράµµατα 

του 2010 και µετά.  

Στο αυτοµατοποιηµένο µέρος της online εξέτασης κάθε υποψήφιος 

εκπαιδευτικός καλούνταν να απαντήσει σε ένα τεστ µε ορισµένο αριθµό ερωτήσεων 

διαβαθµισµένης δυσκολίας. Στο τεστ θα περιλαµβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, ερωτήσεις σωστού/ λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις 

συµπλήρωσης κενών κ.λπ. Για ορισµένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι 

εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήµατα θα 

είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγµα συνδυασµούς εννοιών, κατανόηση 

καταστάσεων, σενάρια εφαρµογής λογισµικού κ.λπ. Οι ερωτήσεις απαντώνται µέσω 

ενός αυτοµατοποιηµένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και εν συνεχεία 

βαθµολογούνται µε αυτόµατο τρόπο. 

Στο µη αυτοµατοποιηµένο µέρος της online εξέτασης ζητείται από τους 

υποψηφίους εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά ελεύθερη ανάπτυξη ενός πλήρους 

θέµατος σχετικού µε την εκπόνηση ενός σχεδίου µαθήµατος και το χειρισµό αυτού 

του σχεδίου στην τάξη. Τα ηλεκτρονικά αρχεία που δηµιουργούν οι συµµετέχοντες 
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στην πιστοποίηση εκπαιδευτικοί επισυνάπτονται στο αρχείο απαντήσεων του 

αυτοµατοποιηµένου µέρους της εξέτασης και καταχωρίζονται  στον κεντρικό 

εξυπηρετητή του πληροφοριακού συστήµατος του έργου. Τα αρχεία αυτά 

διοχετεύονται , µέσω του πληροφοριακού συστήµατος, στο σώµα βαθµολογητών µε 

τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και χωρίς να είναι 

γνωστά τα στοιχεία του εξεταζόµενου, ώστε να προκύψει ο τελικός βαθµός του µη 

αυτοµατοποιηµένου µέρους.. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αντιστοιχεί σε ένα 

βαθµολογητή του σώµατος βαθµολογητών µε τυχαίο τρόπο. 

  Ενδεικτικά οι άξονες µε βάση  τους οποίους οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 θα 

σχεδίαζαν διδακτικό σενάριο στο µη αυτοµατοποιηµένο µέρος της εξέτασης 

περιγράφονται στον επόµενο πίνακα 

Πίνακας 4: Πλαίσιο ελευθέρου θέµατος ΠΕ04 πιστοποίησης 

΄Αξονες περιγραφής σεναρίου κλάδου ΠΕ04 

1. . Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο σας 

2. Εµπλεκόµενες 

γνωστικές 

περιοχές: 

Σε περίπτωση κατά την οποία προτείνετε διαθεµατικό 

σενάριο, αναφέρετε ποια γνωστικά αντικείµενα ή γνωστικές 

περιοχές εµπλέκονται στο σενάριο 

3. Γνώσεις και 

αντιλήψεις των 

µαθητών: 

Αναφέρετε προηγούµενες γνώσεις που πρέπει να έχουν 

διδαχθεί οι µαθητές καθώς και πιθανές αντιλήψεις για τα υπό 

µελέτη φαινόµενα και έννοιες 

4. Στόχοι 

∆ιατυπώστε τους στόχους του σεναρίου σας. Οι στόχοι µπορεί 

να είναι γνωστικοί, όπως κατανόηση εννοιών, µπορεί να 

αναφέρονται σε δεξιότητες, όπως στοιχεία πειραµατικής 

διαδικασίας µε ή χωρίς ΤΠΕ, σε στάσεις κλπ 

5. Λογισµικό – 

συνδυασµός 

λογισµικών 

Αναφέρετε ποιο ή ποια λογισµικά θα χρησιµοποιήσετε κατά 

τη διεξαγωγή του σεναρίου σας. Αιτιολογήστε την επιλογή 

σας. 

Ως λογισµικό εννοούµε κάθε περιβάλλον ΤΠΕ που µπορεί να 

αξιοποιηθεί στη διδασκαλία, όπως λογισµικό γενικής χρήσης 

(π.χ. προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, λογιστικών 

φύλλων), εκπαιδευτικό λογισµικό στην περιοχή των Φυσικών 

Επιστηµών (π.χ.προσοµοιώσεις), το διαδίκτυο κλπ. 
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6. ∆ιάρκεια 

Σηµειώστε πόσες διδακτικές ώρες (περίπου) απαιτούνται για 

την υλοποίηση του σεναρίου σας. Αν ο χρόνος δίνεται µε την 

εκφώνηση, τότε µπορείτε να τον προσαρµόσετε στις ανάγκες 

της δικής σας εκδοχής. Μπορείτε βέβαια να µην κάνετε καµία 

τροποποίηση.. 

7. .Οργάνωση τάξης 

& απαιτούµενη 

υλικοτεχνική 

υποδοµή 

Αναφέρετε την υλικοτεχνική υποδοµή που κρίνετε 

απαραίτητη για την υλοποίηση του σεναρίου. Θα µπορούσε να 

είναι το σχολικό εργαστήριο, ή 2-3 υπολογιστές στην τάξη ή 

ένας υπολογιστής µε βιντεοπροβολέα κ.λπ. 

Εξηγήστε πως θα οργανώσετε την τάξη σας (π.χ. οργάνωση σε 

οµάδες, κάθε παιδί σε ένα υπολογιστή, χρήση ενός µόνου 

υπολογιστή στην τάξη κλπ.). 

8. Περιγραφή και 

αιτιολόγηση του 

σεναρίου 

Περιγράψτε τις προτεινόµενες δραστηριότητες των µαθητών 

οι οποίες συν-αποτελούν το σενάριο, τις διδακτικές µεθόδους 

που προτείνετε, τις ενέργειες του εκπαιδευτικού, τη 

συναρµογή τους µε τις ενέργειες των µαθητών και τους 

διδακτικούς στόχους. 

Τεκµηριώστε την προστιθέµενη παιδαγωγική αξία από την 

χρήση των ΤΠΕ 

9. Φύλλα εργασίας 

Γράψτε συνοπτικά τα κύρια σηµεία φύλλου εργασίας για τους 

µαθητές το οποίο να καλύπτει µέρος του σεναρίου και να 

περιέχει 2- 3 δραστηριότητες. 

10. Πρόσθετες 

πληροφορίες: 

Σηµειώστε πρόσθετες πληροφορίες που θεωρείτε αναγκαίες 

για την αξιολόγηση του σεναρίου σας. Για παράδειγµα, 

προσαρµογές, επεκτάσεις ή άλλες αλλαγές στο περιεχόµενο ή 

στις διαδικασίες που θεωρήσατε αναγκαίες µε σύντοµη 

αιτιολόγηση. 

 

Ο τελικός βαθµός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε υποψήφιο 

εκπαιδευτικό προκύπτει από τον τύπο: 

 
Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βµη—αυτ 
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όπου Βαυτ ο βαθµός του αυτόµατου µέρους της online εξέτασης και Βµη--αυτ 

ο βαθµός του µη αυτοµατοποιηµένου µέρους της online εξέτασης, εκφρασµένοι στην 

κλίµακα 0 – 100. 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έπρεπε να λάβουν ως τελικό βαθµό 

τουλάχιστον το 60, για να θεωρηθούν ως επιτυχώς περατώσαντες την εκπαίδευση 

και να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.  

 

4.5 H διαδικασία πιστοποίησης στα ΚΕ.ΠΙΣ. 

Οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν τα προγράµµατα επιµόρφωσης Β’ 

Επιπέδου µπορούν  να συµµετάσχουν σε δοκιµασίες πιστοποίησης των δεξιοτήτων 

και γνώσεων που απέκτησαν, οι οποίες διεξάγονται σε Κέντρα Πιστοποίησης 

(ΚΕ.ΠΙΣ) τα οποία είναι πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ 

ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα στην ποιότητα των παροχών.  

Τα ΚΕ.ΠΙΣ που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο ΚΕ.ΠΙΣ. Β΄ Επιπέδου 

υπογράφουν σύµβαση µε το ΥΠΕΠΘ για την υλοποίηση προγραµµάτων 

πιστοποίησης Β’ Επιπέδου. Στο πλαίσιο κάθε περιόδου πιστοποίησης, τα ΚΕ.ΠΙΣ. 

που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο ΚΕ.ΠΙΣ. Β΄ Επιπέδου  υποβάλλουν µέσω του 

Πληροφοριακού Συστήµατος του έργου (M.I.S. Β’ Επιπέδου) δήλωση συµµετοχής 

στην εν λόγω Περίοδο Πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου µε τις ώρες που είναι διαθέσιµα 

κατά τη συγκεκριµένη περίοδο, τα ονόµατα του επόπτη, των επιτηρητών και 

τεχνικών υποστήριξης, καθώς και άλλες σχετικές λεπτοµέρειες (υποβολή 

προγραµµάτων πιστοποίησης), µε χρήση των κωδικών που τους έχουν ήδη αποδοθεί 

ως ΚΕ.ΠΙΣ. α’ επιπέδου. Στη συνέχεια, ακολουθεί έλεγχος και έγκριση των 

προγραµµάτων πιστοποίησης από τον αρµόδιο Τεχνικό Σύµβουλο (Ερευνητικό 

Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών)., προκειµένου να γίνουν 

διαθέσιµα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και 

ΠΕ60/ΠΕ70 που παρακολούθησαν προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου 

ενηµερώνονται για την επικείµενη περίοδο πιστοποίησης από τους αρµοδίους 

φορείς, µέσω των επιτροπών επιµόρφωσης  και του κόµβου πληροφόρησης της 

Πράξης http://b-epipedo.cti.gr/ ή http://b-epipedo2.cti.gr/ . Επίσης, µέσω του 

Πληροφοριακού Συστήµατος του έργου, µε χρήση των κωδικών που τους έχουν 
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αποδοθεί, ενηµερώνονται αναλυτικά για τα διαθέσιµα (εγκεκριµένα) προγράµµατα 

πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου των ΚΕ.ΠΙΣ. στην περιοχή που επιθυµούν και 

υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά. Ακολουθεί η οριστικοποίηση των προγραµµάτων 

πιστοποίησης και η σχετική ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µέσω του MIS, πριν 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής τους. 

Οι διαθέσιµες για την πιστοποίηση θέσεις εργασίας του εργαστηρίου κάθε 

ΚΕΠΙΣ  θα  πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) και µέχρι είκοσι (20) κατ’ 

ανώτερο όριο. Για κάθε δέκα (10) θέσεις εργασίας θα πρέπει επίσης να διατίθενται 

και δύο (2) εφεδρικοί σταθµοί εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Η 

διαδικασία κάθε πιστοποίησης διαρκεί 4 (τέσσερις) ώρες. 

Οι πιστοποιήσεις πραγµατοποιούνται σε ώρες που δεν θα συµπίπτουν µε το 

ωράριο απασχόλησης των εκπαιδευτικών. Kατά τις ώρες αυτές, τα ανωτέρω 

εργαστήρια θα πρέπει να είναι διαθέσιµα κατ’ αποκλειστικότητα για την διεξαγωγή 

της πιστοποίησης. 

Στόχος της διαδικασίας πιστοποίησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τα προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου στα 

ΚΣΕ απέκτησαν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σε θέµατα διδακτικής µε τα 

νέα µέσα και ανέπτυξαν τις απαιτούµενες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να 

οργανώσουν διδασκαλίες στο αντικείµενό τους µε χρήση και αξιοποίηση των νέων 

εργαλείων ΤΠΕ. 

Οι πιστοποιήσεις  πραγµατοποιούνται µε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα µέσω 

του οποίου  παράγονται τα τεστ για τους προς πιστοποίηση εκπαιδευτικούς και στη 

συνέχεια θα διατίθενται στα ΚΕ.ΠΙΣ. Ακολούθως γίνεται εγκατάσταση των τεστ 

στους σταθµούς εργασίας των ΚΕ.ΠΙΣ. στους οποίους εξετάζονται οι εκπαιδευτικοί, 

που επιθυµούν να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε αίτηση – δήλωσή τους. 

Προϋπόθεση συµµετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης για τους 

εκπαιδευτικούς είναι η επαρκής συµµετοχή στο πρόγραµµα επιµόρφωσης , δηλαδή ο 

εκπαιδευτικός να  έχει παρακολουθήσει το 90% των διδακτικών ωρών του 

προγράµµατος (βάσει παρουσιολογίων). Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ενός 

προγραµµατισµένου προγράµµατος πιστοποίησης είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για συµµετοχή (υποβολή αίτησης) από τουλάχιστον 10 (δέκα) εκπαιδευτικούς. Έξι 

(6) µέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής γίνεται τελικός έλεγχος για την έγκριση 
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πραγµατοποίησης της εξέτασης και δεσµεύονται οι καταχωρισµένες αιτήσεις των 

εκπαιδευτικών. 

Ο εκπαιδευτικός συµµετέχει µε δική του φροντίδα και οφείλει να 

παρακολουθεί την κατάσταση του προγραµµατισµένου προγράµµατος πιστοποίησης 

στο οποίο έχει επιλέξει να συµµετάσχει, ώστε να είναι ενήµερος αν αυτό εγκρίθηκε 

ή όχι. Αυτό είναι εφικτό µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος του έργου, που 

λειτουργεί για τις ανάγκες της πιστοποίησης στην παραπάνω ηλεκτρονική 

διεύθυνση. 

Σε περίπτωση που δεν εγκρίνεται η υλοποίηση κάποιας προγραµµατισµένης 

πιστοποίησης, οι εκπαιδευτικοί που την είχαν επιλέξει µπορούν να τροποποιήσουν 

τις αιτήσεις τους επιλέγοντας άλλη ηµέρα, ώρα ή και άλλο ΚΕ.ΠΙΣ. 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ 
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5. Σκοπός και µεθοδολογία της έρευνας 

5.1 Σκοπός της έρευνας  

Βασικός σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας 

των προγραµµάτων  επιµόρφωσης των καθηγητών Φυσικών Επιστηµών στη χρήση 

και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία (β-επίπεδο). Τα προγράµµατα 

επιµόρφωσης αφορούν την εκπαίδευση επιµορφωτών στα Πανεπιστηµιακά Κέντρα 

Επιµόρφωσης(ΠΑ.Κ.Ε.) και την επιµόρφωση  καθηγητών Φυσικών Επιστηµών στα 

Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης(Κ.Σ.Ε.) . Η αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσης 

συνδέεται άµεσα µε το βαθµό που η επιµόρφωση βοήθησε τους καθηγητές Φυσικών 

Επιστηµών, έτσι ώστε 

� Να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν διδακτικά σενάρια στην διδασκαλία τους 

� Να χρησιµοποιούν και να εντάσσουν εκπαιδευτικά λογισµικά και γενικά ΤΠΕ 

στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων τους 

� Να γίνουν αποτελεσµατικοί επιµορφωτές(για τους επιµορφούµενους των 

ΠΑΚΕ) 

Στόχος επίσης της έρευνας αποτελεί και  o σχηµατισµός  γενικής εικόνας για 

τη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ από τους καθηγητές Φυσικών Επιστηµών στη 

διδασκαλία τους, είτε έχουν ολοκληρώσει την επιµόρφωση β- επιπέδου είτε όχι. 

Έτσι, προκύπτει και η ανάγκη  να διερευνηθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα 

στις οµάδες των καθηγητών της έρευνας: επιµορφούµενοι των ΠΑΚΕ, 

επιµορφούµενοι των ΚΣΕ που ολοκλήρωσαν την επιµόρφωση το 2008, 

επιµορφούµενοι των ΚΣΕ που βρίσκονταν στο µέσο της επιµόρφωσής τους, κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήµατος διεξαγωγής της έρευνας.  

Συνοψίζοντας , µπορούµε να θέσουµε τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα 

� Σε ποιο βαθµό είναι ικανοποιηµένοι οι καθηγητές φυσικών επιστηµών από τα 

προγράµµατα επιµόρφωσης στα Κ.Σ.Ε. και τα ΠΑ.Κ.Ε.; 

� Με ποιο τρόπο βοήθησε  η επιµόρφωση τους επιµορφωτές να καταστούν 

αποτελεσµατικοί;  

� Με ποιο τρόπο βοήθησαν τα προγράµµατα επιµόρφωσης τους συµµετέχοντες 

καθηγητές Φ.Ε. ώστε να είναι σε θέση να εντάσσουν τις Τ.Π.Ε. και ειδικά τα 

εκπαιδευτικά λογισµικά) στη διδασκαλία τους; 
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� Σε ποιο βαθµό οι καθηγητές φυσικών επιστηµών χρησιµοποιούν τα εργαλεία 

ΤΠΕ και ειδικά τα εκπαιδευτικά λογισµικά στη διδασκαλία τους; 

 

  5.2 Μεθοδολογία της έρευνας   

   5.2.1 Ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας 

 Τον πληθυσµό της έρευνας αποτελούν µόνιµοι καθηγητές Φυσικών Επιστηµών 

κλάδου ΠΕ04 µε ειδικότητες Φυσικών, Χηµικών, Βιολόγων, Γεωλόγων, 

Φυσιογνωστών, ταξινοµηµένοι σε τρία επίπεδα ανάλογα µε το βαθµό επιµόρφωσης:  

 

Πίνακας 5: Ο πληθυσµός της έρευνας 

Πληθυσµός της έρευνας(Θεσσαλονίκη) 

Οµάδα 
Αριθµός 

καθηγητών 

Επιµορφούµενοι  καθηγητές Φ.Ε. του ΠΑΚΕ 

Μακεδονίας 
20 

Επιµορφούµενοι καθηγητές Φ.Ε. µε β-επίπεδο στα 

ΚΣΕ Θεσσαλονίκης  
30 

Καθηγητές Φ.Ε. χωρίς β-επίπεδο στα ΚΣΕ 

Θεσσαλονίκης την περίοδο της έρευνας 

(Φεβρουάριος 2010-Μάιος 2010) 

55 

Σύνολο 105 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό , ο πληθυσµός της έρευνας είναι µικρός και αυτό 

φανερώνει και τη δυσκολία συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθµού δεδοµένων. 

Ωστόσο, το ποσοστό των καθηγητών Φυσικών Επιστηµών που συµµετείχαν στην 

έρευνα κρίνεται ικανοποιητικό για να δώσει στοιχεία και πληροφορίες: 

�  8 Επιµορφωτές (ποσοστό 40% του πληθυσµού)που παρακολούθησαν το 

πρόγραµµα επιµόρφωσης β- επιπέδου στο  ΠΑΚΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας(έδρα Θεσσαλονίκη) διάρκειας 350 ωρών 
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�  10 Επιµορφούµενοι καθηγητές(ποσοστό 33% του πληθυσµού)  που 

παρακολούθησαν το πρόγραµµα επιµόρφωσης β- επιπέδου στα ΚΣΕ της 

πόλης της Θεσσαλονίκης, διάρκειας 96 ωρών 

� 31 Καθηγητές Φ.Ε., που τη χρονική στιγµή της έρευνας, συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα επιµόρφωσης στα ΚΣΕ αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει το 

πρόγραµµα και δεν έχουν πιστοποιηθεί(ποσοστό 56,36% του πληθυσµού). Ο 

αριθµός των καθηγητών ανά ΚΣΕ παρατίθεται παρακάτω: 

 

Πίνακας 6: Ο αριθµός συµµετεχόντων στην έρευνα καθηγητών Φ.Ε. ανά ΚΣΕ  

ΚΣΕ Αριθµός καθηγητών 

3ο ΓΕΛ Πολίχνης 10 

3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης 11 

4ο ΓΕΛ Καλαµαριάς 10 

Σύνολο 31 

 

5.2.2 Σχεδιασµός της έρευνας  

 Έχοντας ως αφετηρία το σκοπό και τους επιµέρους στόχους της έρευνας, η 

έρευνα ορίζεται ως περιγραφική. Η συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη περιγραφική 

µέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα είναι η επισκόπηση. Οι επισκοπήσεις συλλέγουν 

δεδοµένα σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, για να «περιγράψουν τη φύση των 

υπαρχόντων συνθηκών ή να εντοπίσουν σταθερές µε βάση τις οποίες µπορούν να 

συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ή να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν 

ανάµεσα σε συγκεκριµένα γεγονότα» (Cohen & Manion, 1994:122). 

Ως εργαλεία συλλογής των δεδοµένων επιλέχθηκαν το ερωτηµατολόγιο και 

η συνέντευξη.  

Το ερωτηµατολόγιο  αποτελεί τη συνηθέστερη επιλογή των ερευνών 

επισκόπησης, καθώς επιτρέπει τη συλλογή δεδοµένων από µεγάλα δείγµατα σε 

σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε η ηλεκτρονική 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων µέσω του εργαλείου surveymonkey.com. 

∆ηµιουργήθηκαν τρεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις , µία για κάθε ερωτηµατολόγιο 

,όπως φαίνεται στον επόµενο πίνακα: 
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Πίνακας 7: Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ερωτηµατολογίων  

Ερωτηµατολόγιο Ηλεκτρονική διεύθυνση 

Ερωτηµατολόγιο επιµορφωτών http://www.surveymonkey.com/s/R99F8CV 

Ερωτηµατολόγιο καθηγητών ΦΕ 

στα ΚΣΕ  µε β- επίπεδο 

http://www.surveymonkey.com/s/5QDLWJM 

Ερωτηµατολόγιο καθηγητών ΦΕ 

στα ΚΣΕ χωρίς β- επίπεδο  

http://www.surveymonkey.com/s/5Q2KVV2 

 

Το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο δίνει την ευχέρεια στον συµµετέχοντα να το 

συµπληρώσει όποτε θέλει και έχει χρόνο, γίνεται χωρίς την παρουσία του ερευνητή 

που πιθανά µπορεί να επηρεάσει τους συµµετέχοντες και επιτρέπει τη συλλογή 

δεδοµένων από τον ερευνητή χωρίς επιβάρυνση µετακινήσεων και πολύτιµου 

χρόνου. Ωστόσο η µη προσωπική επαφή δε βοηθά στην παροχή διευκρινίσεων ή 

παρανοήσεων, γεγονός όµως που αντισταθµίζεται από την κατασκευή ενός σαφούς 

ερωτηµατολογίου.  

Μετά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε για την ηλεκτρονική υποβολή 

χρησιµοποιήθηκε γραπτό ανώνυµο ερωτηµατολόγιο για τη συλλογή ικανοποιητικού 

αριθµού δεδοµένων. Το γραπτό ανώνυµο ερωτηµατολόγιο ήταν ουσιαστικά η έντυπη 

µορφή του ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου. Με το γραπτό ανώνυµο ερωτηµατολόγιο 

διευκολύνεται η άµεση και αποδοτική συλλογή των δεδοµένων. Η προσωπική 

παρουσία του ερευνητή λειτουργεί συχνά  ως µοχλός πίεσης στους συµµετέχοντες 

στην έρευνα  ώστε να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο, όπως συνέβη στην 

συγκεκριµένη έρευνα. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και  αρνητικά στοιχεία του ερωτηµατολογίου, 

τα κυριότερα των οποίων είναι η ελλιπής επιστροφή των συµπληρωµένων 

ερωτηµατολογίων και η πιθανή ανειλικρίνεια των απαντήσεων (Βάµβουκας, 

1993˙Cohen & Manion, 1994). 

 Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν τα αρνητικά στοιχεία της χρήσης 

ερωτηµατολογίου και η έρευνα να οδηγήσει σε πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα, 
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κρίθηκε αναγκαίο, να παρθούν και κάποιες συνεντεύξεις από καθηγητές 

επιµορφούµενους των ΚΣΕ και των ΠΑΚΕ( τρεις αποµαγνητοφωνηµένες 

συνεντεύξεις).  

 

5.2.3 Σχεδιασµός και σύνταξη του ερωτηµατολογίου 

 Για την κατασκευή των ερωτηµατολογίων, που παρατίθενται στο παράρτηµα 

της εργασίας , έγινε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία. Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι 

δεν υπάρχει εργαλείο µέτρησης που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί  αυτούσιο, 

γιατί η έρευνα αποτελεί σχετικά καινοτόµα ιδέα κι εστιάζεται ειδικά στη χρήση και 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία από τους καθηγητές Φυσικών Επιστηµών και 

όχι γενικά στη χρήση νέων τεχνολογιών από τους προαναφερόµενους καθηγητές.  

Έτσι , λήφθηκε σοβαρά υπόψη η εµπειρία του ίδιου του ερευνητή από την 

εκπαίδευση αλλά και η προσωπική εµπειρία από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β-επιπέδου, προκειµένου να κατασκευαστούν ερωτήσεις που να 

επιτυγχάνουν τους στόχους της έρευνας. Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη ερωτήσεις 

από ερωτηµατολόγια από τη βιβλιογραφία και δικτυογραφία : η χρήση νέων 

τεχνολογιών (Παπαδανιήλ, 2005), η χρήση των ΤΠΕ από 

εκπαιδευτικούς(UNESCO), οι πεποιθήσεις για το ρόλο των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

των Φ.Ε. (Ροδοθέα Φ. Χατζηλουκά και συνεργάτες, 2007) . Τέλος, λήφθηκαν υπόψη 

και οι στόχοι των προγραµµάτων επιµόρφωσης , όπως περιγράφονται στα αναλυτικά 

προγράµµατα σπουδών των ΠΑΚΕ και ΚΣΕ.  

 Τα τρία ερωτηµατολόγια που κατασκευάστηκαν, έχουν ερωτήσεις κοινές αλλά 

και κάποιες που διαφοροποιούνται.  

 Στην πιλοτική φάση της έρευνας , η συµµετοχή των επιµορφωτών ήταν µικρή 

ωστόσο έγιναν παρατηρήσεις που αφορούσαν µη σαφείς ερωτήσεις καθώς και 

ερωτήσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν για να ικανοποιούν τους στόχους της έρευνας 

, ιδιαίτερα στην αποτύπωση της πραγµατικής εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

από τους καθηγητές Φυσικών Επιστηµών και του τρόπου χρήσης τους. 

 Η δοµή των ερωτηµατολογίων περιγράφεται στους επόµενους θεµατικούς 

άξονες 
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Θεµατικοί άξονες 

Ερωτηµατολόγιο επιµορφωτών 

� Ερωτήσεις 1-6: Αφορούν δηµογραφικά στοιχεία όπως φύλο, ηλικία, χρόνια 

εµπειρίας, θέση εργασίας(εκπαιδευτικός/διευθυντής κτλ), ειδικότητα, είδος 

σχολείου. 

� Ερωτήσεις 7-8: Σε αυτή την ενότητα ερωτήσεων καταγράφονται οι λόγοι 

συµµετοχής στο πρόγραµµα επιµόρφωσης στα  ΠΑΚΕ και ο βαθµός ικανοποίησης 

από το πρόγραµµα . 

� Ερωτήσεις 9,10,12: Με τις ερωτήσεις αυτές επιχειρείται να βρεθεί µε ποιο τρόπο 

βοήθησε η επιµόρφωση τους επιµορφωτές σε επίπεδο δεξιοτήτων.  

� Ερωτήσεις 13-16,18,19:Στις ερωτήσεις αυτές καταγράφονται η χρήση των ΤΠΕ από 

τους επιµορφωτές και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών λογισµικών. 

� Ερωτήσεις 11,25: Καταγράφουν την άποψη των επιµορφωτών για τη χρήση και 

ένταξη των ΤΠΕ, πριν και µετά την επιµόρφωση. 

� Ερωτήσεις 17,22: Με τις ερωτήσεις αυτές γίνεται καταγραφή των εµποδίων για τη 

χρήση των ΤΠΕ από τους καθηγητές ΦΕ και διερευνώνται οι απόψεις τους για το 

πώς η χρήση και ένταξη των ΤΠΕ επηρεάζει τον καθηγητή και το µαθητή 

� Ερωτήσεις 20,21,23,24: Στην ενότητα των ερωτήσεων αυτών ερευνάται η εφαρµογή 

διδακτικών σεναρίων από τους καθηγητές, ο τρόπος αξιολόγησης µαθητών όταν 

χρησιµοποιούνται ΤΠΕ και η επικοινωνία καθηγητών για την ανάπτυξη διδακτικών 

σεναρίων. 

� Ερωτήσεις 26-29: Εδώ καταγράφονται η συµµετοχή και η άποψη των καθηγητών για 

την πιστοποίηση, ενδεχόµενες αναφορές σχετικά µε το πρόγραµµα επιµόρφωσης 

(ανοικτή ερώτηση), και αν θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερη επιµόρφωση στη 

χρήση και ένταξη των ΤΠΕ  στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Ερωτηµατολόγιο καθηγητών Φυσικών Επιστηµών µε β- επίπεδο 

� Ερωτήσεις 1-5: Αφορούν δηµογραφικά στοιχεία όπως φύλο, ηλικία, χρόνια 

εµπειρίας, θέση εργασίας(εκπαιδευτικός/διευθυντής κτλ), ειδικότητα, είδος 

σχολείου. 

� Ερωτήσεις 6-7: Σε αυτή την ενότητα ερωτήσεων καταγράφονται οι λόγοι 

συµµετοχής στο πρόγραµµα επιµόρφωσης στα  ΚΣΕ και ο βαθµός ικανοποίησης από 

το πρόγραµµα . 

� Ερωτήσεις 8,9,11: Με τις ερωτήσεις αυτές επιχειρείται να βρεθεί µε ποιο τρόπο 

βοήθησε η επιµόρφωση τους επιµορφούµενους καθηγητές Φυσικών Επιστηµών σε 

επίπεδο δεξιοτήτων.  

� Ερωτήσεις 12-14,16,17:Στις ερωτήσεις αυτές καταγράφονται η χρήση των ΤΠΕ από 

τους καθηγητές Φυσικών Επιστηµών µε β- επίπεδο και ιδιαίτερα η χρήση των 

εκπαιδευτικών λογισµικών. 

� Ερωτήσεις 10,23: Καταγράφουν την άποψη των επιµορφούµενων στα ΚΣΕ 

καθηγητών Φυσικών Επιστηµών για τη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ, πριν και µετά 

την επιµόρφωση. 

� Ερωτήσεις 15,20: Με τις ερωτήσεις αυτές γίνεται καταγραφή των εµποδίων για τη 

χρήση των ΤΠΕ από τους καθηγητές ΦΕ και διερευνώνται οι απόψεις τους για το 

πώς η χρήση και ένταξη των ΤΠΕ επηρεάζει τον καθηγητή και το µαθητή 

� Ερωτήσεις 18,19,21,22: Στην ενότητα των ερωτήσεων αυτών ερευνάται η εφαρµογή 

διδακτικών σεναρίων από τους καθηγητές, ο τρόπος αξιολόγησης µαθητών όταν 

χρησιµοποιούνται ΤΠΕ και η επικοινωνία καθηγητών για την ανάπτυξη διδακτικών 

σεναρίων. 

� Ερωτήσεις 24-27: Εδώ καταγράφονται η συµµετοχή και η άποψη των καθηγητών για 

την πιστοποίηση, ενδεχόµενες αναφορές σχετικά µε το πρόγραµµα επιµόρφωσης 

(ανοικτή ερώτηση), και αν θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερη επιµόρφωση στη 

χρήση και ένταξη των ΤΠΕ  στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Ερωτηµατολόγιο καθηγητών Φυσικών Επιστηµών χωρίς β- επίπεδο 

� Ερωτήσεις 1-6: Αφορούν δηµογραφικά στοιχεία όπως φύλο, ηλικία, χρόνια 

εµπειρίας, θέση εργασίας(εκπαιδευτικός/διευθυντής κτλ), ειδικότητα, είδος 

σχολείου, µορφωτικό επίπεδο. 

� Ερωτήσεις 7-8: Σε αυτή την ενότητα ερωτήσεων καταγράφονται οι λόγοι για πιθανή 

συµµετοχή στο πρόγραµµα επιµόρφωσης β- επιπέδου στα ΚΣΕ και η κατοχή 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκπαιδευτικών λογισµικών, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η 

ύπαρξη προσωπικής ιστοσελίδας ή ιστολογίου. 

� Ερωτήσεις 9,11,12: Με τις ερωτήσεις αυτές καταγράφεται η χρήση νέων 

τεχνολογιών και οι δεξιότητες των καθηγητών κατά τη χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία , όπως τις εκφράζουν οι ίδιοι. 

�  Ερωτήσεις 13,14,17,18:Στις ερωτήσεις αυτές καταγράφονται η χρήση εργαλείων 

ΤΠΕ και ο τρόπος χρήσης τους στην διδακτική διαδικασία (λογισµικά παρουσίασης, 

διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισµικά) από τους καθηγητές Φυσικών Επιστηµών  

� Ερωτήσεις 11,25: Καταγράφουν την άποψη των επιµορφωτών για τη χρήση και 

ένταξη των ΤΠΕ, πριν και µετά την επιµόρφωση. 

� Ερωτήσεις 15,16: Με τις ερωτήσεις αυτές γίνεται καταγραφή των εµποδίων για τη 

χρήση των ΤΠΕ από τους καθηγητές ΦΕ και διερευνώνται οι απόψεις τους για το 

πώς η χρήση και ένταξη των ΤΠΕ επηρεάζει τον καθηγητή και το µαθητή 

� Ερωτήσεις 19-21: Στην ενότητα των ερωτήσεων αυτών ερευνάται η εφαρµογή 

διδακτικών σεναρίων από τους καθηγητές, ο τρόπος αξιολόγησης µαθητών όταν 

χρησιµοποιούνται ΤΠΕ και η επικοινωνία καθηγητών για την ανάπτυξη διδακτικών 

σεναρίων. 

� Ερωτήσεις 22-24: Εδώ καταγράφονται η συµµετοχή και η πιστοποίηση για το α-

επίπεδο(χρήση νέων τεχνολογιών), και αν θεωρούν ότι χρειάζονται επιµόρφωση στη 

χρήση και ένταξη των ΤΠΕ  στην εκπαιδευτική διαδικασία(β-επίπεδο).  

 

Η διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων χρονοµετρήθηκε και 

κυµάνθηκε από περίπου 5-6 λεπτά για τη ηλεκτρονική µορφή ως περίπου 10 λεπτά 

για την έντυπη µορφή(λόγω παροχής διευκρινίσεων κατά τη συµπλήρωση). 
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5.2.4 Ο σχεδιασµός της συνέντευξης 

 Η συνέντευξη επιλέχθηκε ως ερευνητικό εργαλείο λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν: αφενός µεν περιλαµβάνει τη συλλογή  

στοιχείων µέσω της άµεσης λεκτικής συναλλαγής µεταξύ ατόµων, η οποία µπορεί να 

παρέχει πληροφορίες (τόνος φωνής, εκφράσεις προσώπου κ.α.) τις οποίες µια 

γραπτή απάντηση θα απέκρυπτε, αφετέρου δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να 

ελεγχθούν υποθέσεις ή να υποδειχθούν νέες(Cohen & Manion, 1997). . 

 Ως προς τη µορφή της, η συνέντευξη ήταν εστιασµένη, καθώς 

επικεντρωνόταν στις υποκειµενικές εµπειρίες των ατόµων που έχουν βιώσει µια 

συγκεκριµένη κατάσταση(το πρόγραµµα επιµόρφωσης) και σκοπό είχε να εντοπίσει 

την προσοχή σε µια συγκεκριµένη εµπειρία και στα αποτελέσµατα που έφεραν 

ορισµένα ιδιαίτερα ερεθίσµατα (Φίλιας, 1995). 

Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου, γιατί σκοπός ήταν η µεγαλύτερη 

εµβάθυνση στις υπό διερεύνηση θεµατικές αλλά και το ενδεχόµενο οι απαντήσεις να 

υποδείξουν σχέσεις ή υποθέσεις που δεν είχαν εξεταστεί µέχρι τη στιγµή διενέργειας 

των συνεντεύξεων και εποµένως θα φώτιζαν διαφορετικές πτυχές του υπό έρευνα 

αντικειµένου(Cohen & Manion,1997:381) 

Για τους επιµορφούµενους στα ΚΣΕ µε β-επίπεδο , οι ερωτήσεις της 

συνέντευξης ανέρχονται στις 13 και µπορούν να ενταχθούν σε τρεις ενότητες:  

� η πρώτη ενότητα αφορά τη θέση απασχόλησης και κυρίως το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης: ικανοποίηση από το πρόγραµµα, τι θα έπρεπε να 

περιλαµβάνει, τους λόγους συµµετοχής. Επίσης  πώς το πρόγραµµα βοήθησε 

τους επιµορφούµενους σε συγκεκριµένους τοµείς και αν κρίνουν  απαραίτητη 

τη συµµετοχή τους σε άλλα προγράµµατα.  

� Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται κυρίως στις στάσεις των καθηγητών 

φυσικών επιστηµών για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη 

� Η τρίτη ενότητα αφορά τη χρήση και εφαρµογή των ΤΠΕ στην καθηµερινή 

διδασκαλία από τους καθηγητές φυσικών επιστηµών .  

 

Για τους επιµορφωτές από τα ΠΑΚΕ, οι ερωτήσεις είναι δεκαπέντε(15) και 

εντάσσονται σε τέσσερις ενότητες: 
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� Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην προϋπηρεσία, τις σπουδές και τη 

συµµετοχή σε άλλα προγράµµατα επιµόρφωσης και σε ψηφιακές κοινότητες. 

� Η δεύτερη ενότητα αφορά κυρίως το πρόγραµµα επιµόρφωσης: ικανοποίηση 

από το πρόγραµµα, τι θα έπρεπε να περιλαµβάνει, τους λόγους συµµετοχής. 

Επίσης αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο το πρόγραµµα βοήθησε τους 

επιµορφούµενους σε συγκεκριµένους τοµείς (και ιδιαίτερα στο πως να είναι 

αποτελεσµατικοί επιµορφωτές).  Τέλος, υπάρχει ερώτηση σχετικά µε το αν 

κρίνουν  απαραίτητη τη συµµετοχή τους σε άλλα προγράµµατα.  

� Η τρίτη ενότητα ερωτήσεων εστίασε στις στάσεις των καθηγητών φυσικών 

επιστηµών για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. Ιδιαίτερα οι 

ερωτήσεις σχετικά µε το ρόλο του είδους σχολείου στην υλοποίηση µιας 

διδασκαλίας ΤΠΕ και του φύλου στον πληθυσµό των επιµορφωτών 

θεωρούνται σηµαντικές για τα αποτελέσµατα της έρευνας.   

� Η τέταρτη ενότητα αφορά τη χρήση και εφαρµογή των ΤΠΕ στην 

καθηµερινή διδασκαλία από τους καθηγητές φυσικών επιστηµών .  

Οι ερωτήσεις  των συνεντεύξεων αναφέρονται στο παράρτηµα.  

 

5.2.5 ∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

 Η έρευνα ξεκίνησε µε στόχο τη διεξαγωγή της µέσω του ερωτηµατολογίου ,το 

οποίο  θα συµπληρώνονταν ηλεκτρονικά από τους συµµετέχοντες και είχε ως αρχικό 

πληθυσµό τους επιµορφωτές καθηγητές Φυσικών Επιστηµών. Οι συµµετέχοντες θα 

συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο σε ηλεκτρονική διεύθυνση του εργαλείου 

surveymonkey(www.surveymonkey.com).  Έτσι, αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του 

forum επιµορφωτών Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών, σύνδεσµος για την 

ηλεκτρονική συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Επίσης , στάλθηκαν e-mail σε 

επιµορφωτές του ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας µε παράκληση για την ηλεκτρονική 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Από αυτές τις ενέργειες , ευελπιστούσαµε ότι 

πανελλαδικά από τους 85 πιστοποιηµένους επιµορφωτές του µητρώου β-επιπέδου, 

θα ανταποκρίνονταν ένας ικανοποιητικός αριθµός προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή 

συµπεράσµατα  από τη διεξαγωγή της έρευνας. Παρόλα αυτά , η συµµετοχή ήταν 

πολύ µικρή έως µηδενική, καταδεικνύοντας την µειωµένη δραστηριοποίηση  και το 
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µικρό ενδιαφέρον για την έκφραση απόψεων για την επιµόρφωση β-επιπέδου. Ίσως 

όµως ,µπορούν να δοθούν και άλλες ερµηνείες για το γεγονός αυτό: 

� Η έναρξη της έρευνας συνέπεσε χρονικά µε την έναρξη των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης β- επιπέδου για το 2010, µε συνέπεια τη χρονική εκείνη 

περίοδο(Φεβρουάριος 2010 ως Μάιος 2010), οι επιµορφωτές να είναι 

επιφορτισµένοι µε τη διδασκαλία στα ΚΣΕ τα απογεύµατα και έτσι, ο χρόνος 

τους να είναι σηµαντικά περιορισµένος. 

� Από συζήτηση µε κάποιους επιµορφωτές , προέκυψε το γεγονός ότι όντως 

είχαν ανοίξει τα συγκεκριµένα e-mail, αλλά δεν τα συµπλήρωσαν 

ηλεκτρονικά.  

 Με δεδοµένη τη δυσκολία συγκέντρωσης δεδοµένων από τους επιµορφωτές, 

αποφασίσαµε η έρευνα να επεκταθεί και σε καθηγητές Φυσικών Επιστηµών που 

ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα β- επιπέδου αλλά και σε καθηγητές Φυσικών 

Επιστηµών που δεν έχουν επιµορφωθεί στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ως αποτέλεσµα , δηµιουργήθηκαν άλλα  δύο 

ερωτηµατολόγια για συµπλήρωση µε τον ίδιο τρόπο.  

 Για τους καθηγητές Φυσικών Επιστηµών που ολοκλήρωσαν  το β-επίπεδο , ο 

ερευνητής απευθύνθηκε σε συναδέλφους του ΚΣΕ 1ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, όπου είχε 

υλοποιηθεί πρόγραµµα επιµόρφωσης την περίοδο Απρίλιος 2008-Ιούνιος 2008 και 

το οποίο είχε παρακολουθήσει και ο ίδιος. Επίσης , ενηµερώθηκαν τηλεφωνικά 

συνάδελφοι καθηγητές Φυσικών Επιστηµών που είχαν παρακολουθήσει το 

πρόγραµµα στο ΚΣΕ 2ο ΓΕΛ Νεάπολης την ίδια περίοδο.  

 Για τους καθηγητές που δεν είχαν ολοκληρώσει πρόγραµµα επιµόρφωσης β- 

επιπέδου, θεωρήθηκε καλό να συγκεντρωθούν στοιχεία από τους συµµετέχοντες στα 

τρέχοντα προγράµµατα β- επιπέδου, κατά τη χρονική περίοδο της έρευνας.  

Μετά από αυτές τις ενέργειες , κρίθηκε σκόπιµο, να µεταβεί ο ερευνητής στα 

ΚΣΕ όπου υλοποιούνται προγράµµατα επιµόρφωσης β- επιπέδου, µε σκοπό να 

συµπληρωθούν µε την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών , τα ερωτηµατολόγια σε 

έντυπη µορφή από τους  επιµορφούµενους καθηγητές Φυσικών Επιστηµών και τους 

επιµορφωτές. Έτσι, συγκεντρώθηκε αριθµός ερωτηµατολογίων που θα βοηθούσε τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Με βάση όλα τα προηγούµενα , γίνεται φανερό ότι ενώ η 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίων ηλεκτρονικά παρέχει οφέλη για τον ερευνητή, στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση δε βοήθησε στην ενεργοποίηση των καθηγητών Φυσικών 

Επιστηµών προκειµένου να συµµετάσχουν στην έρευνα. Στην πράξη, όσον αφορά 

τον πληθυσµό στον οποίο απευθύνεται η έρευνα, λειτούργησε πιο αποτελεσµατικά η 

επίδοση ερωτηµατολογίων σε έντυπη µορφή µε την προσωπική παρουσία  του 

ερευνητή . 

Το τελικό δείγµα της έρευνας αποτελούν 49 καθηγητές Φυσικών Επιστηµών, 

ταξινοµηµένοι σε τρία επίπεδα επιµόρφωσης α) 8 επιµορφωτές από τα ΠΑΚΕ β) 10 

καθηγητές Φυσικών Επιστηµών που ολοκλήρωσαν πρόγραµµα β- επιπέδου στα ΚΣΕ 

γ) 31 καθηγητές Φυσικών Επιστηµών που παρακολουθούν πρόγραµµα β- επιπέδου 

στα ΚΣΕ τη χρονική περίοδο της έρευνας, χωρίς να το έχουν ολοκληρώσει. 

Ταυτόχρονα, κρίθηκε αναγκαίο να παρθούν κάποιες συνεντεύξεις από 

επιµορφούµενους β- επιπέδου και επιµορφωτές που πέρασαν από τα ΠΑΚΕ , 

προκειµένου να ενισχυθεί η επίτευξη των στόχων της έρευνας και να σχηµατιστεί 

µία πιο αντικειµενική  εικόνα για τα αποτελέσµατα της έρευνας. 
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6. Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων 

Αν και το δείγµα της έρευνας είναι µικρό σε αριθµό , αντιπροσωπεύει ένα 

σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού των καθηγητών Φυσικών Επιστηµών που έχουν 

ανεπτυγµένο ενδιαφέρον για τη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία και στις τρεις κατηγορίες-επίπεδα 

επιµόρφωσης(επιµορφωτές, καθηγητές µε β- επίπεδο, καθηγητές στα ΚΣΕ χωρίς β-

επίπεδο) στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

Αρχικά, θεωρούµε σηµαντικό να σκιαγραφήσουµε το προφίλ των 

συµµετεχόντων καθηγητών Φυσικών Επιστηµών στην έρευνα και στις τρεις 

αναφερόµενες οµάδες –στόχου. 

 

6.1 Η φυσιογνωµία (προφίλ) των συµµετεχόντων 

Φύλο: Oι επιµορφωτές που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν επτά(7) άνδρες(ποσοστό 

87.5% του δείγµατος ) και µία γυναίκα(ποσοστό 12.5%). Στο δείγµα των καθηγητών 

που έχουν ολοκληρώσει το β-επίπεδο, οι άντρες αποτελούν το 70% του δείγµατος 

και οι γυναίκες το 30% . Σε αντιδιαστολή µε τη σύνθεση των προηγούµενων 

δειγµάτων , υπάρχει µία ισορροπία  σε ότι αφορά τη µεταβλητή φύλο (16 γυναίκες-

15 άντρες)  στο δείγµα των καθηγητών που παρακολουθούν το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β-επιπέδου στα ΚΣΕ, την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.  

 

Πίνακας 8: Η κατανοµή των συµµετεχόντων της έρευνας ανά φύλο 

ΦΥΛΟ 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Άνδρες Γυναίκες 

Επιµορφούµενοι  ΠΑΚΕ 7 1 

Επιµορφούµενοι ΚΣΕ µε β-επίπεδο 7 3 

Επιµορφούµενοι ΚΣΕ χωρίς β-επίπεδο 15 16 

Σύνολο 29 20 
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Η διαφορά αντιπροσώπευσης αντρών και γυναικών στις τρεις οµάδες-

στόχους παρουσιάζει ενδιαφέρον και αξίζει να τη διερευνήσουµε, προσπαθώντας να  

βρούµε κάποια ερµηνεία.  

Καταρχήν , από τα επίσηµα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας σχολικού 

έτους 2007-2008 (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE)για το διδακτικό 

προσωπικό σχολικών µονάδων , προκύπτει ότι πανελλαδικά στον κλάδο ΠΕ04 

(Φυσικές επιστήµες) σε δηµόσια σχολεία, σε σύνολο 8.459 καθηγητών µε πλήρες 

ωράριο ,  οι 5.501 είναι άντρες(ποσοστό 65,03%) και οι 2.958 είναι γυναίκες 

(ποσοστό 34,97%). Πιο συγκεκριµένα, στην περιοχή της έρευνας (Ν. 

Θεσσαλονίκης), σε σύνολο 817 υπηρετούντων σε δηµόσια σχολεία καθηγητών 

κλάδου ΠΕ04, οι  523 είναι άντρες(ποσοστό 64,01%) και οι 294 είναι 

γυναίκες(ποσοστό 35,99%). Άρα , περίπου τα δύο τρίτα των καθηγητών φυσικών 

επιστηµών (σύµφωνα µε στοιχεία του 2008) είναι άντρες. Συνεπώς υπάρχει µία 

σαφής υπεροχή στην αντιπροσώπευση των αντρών στον πληθυσµό των καθηγητών 

Κλάδου ΠΕ04,  η οποία φαίνεται να συµφωνεί µε την αντιπροσώπευση στο δείγµα 

των καθηγητών  που ολοκλήρωσαν το β-επίπεδο το 2008. Στο δείγµα των  

επιµορφωτών  όµως , το ποσοστό των αντρών  είναι µεγαλύτερο (87.5%). 

Παρατηρώντας το µητρώο πιστοποιηµένων επιµορφωτών β-επιπέδου του ΥΠΕΠΘ, 

βλέπουµε ότι σε σύνολο 85 επιµορφωτών , µόνο οι 15 είναι γυναίκες(ποσοστό 

17,65%) ενώ 70 είναι άντρες(82,35%). Άρα , πράγµατι φαίνεται ότι η οµάδα των 

επιµορφωτών σε δείγµα και πληθυσµό, αποτελείται ,σε συντριπτική πλειοψηφία από 

άντρες και υπάρχει συµφωνία του ποσοστού στη µεταβλητή φύλο για δείγµα και 

πληθυσµό. Εξετάζοντας την αναλογία  αντρών επιµορφωτών στον συνολικό 

πληθυσµό των ανδρών καθηγητών φυσικών επιστηµών  και την αντίστοιχη αναλογία 

για τις γυναίκες, προκύπτει ότι  οι άνδρες επιµορφωτές αντιπροσωπεύονται  2,5 

φορές περισσότερο(ποσοστό ανδρών 1,273% και γυναικών 0,507% στους 

αντίστοιχους πληθυσµούς αντρών και γυναικών καθηγητών )  από τις γυναίκες 

επιµορφώτριες.  

Μια υπόθεση που µπορούµε να κάνουµε είναι  ότι για να γίνει κάποιος 

επιµορφωτής β- επιπέδου ,θα έπρεπε να παρακολουθήσει το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης στα ΠΑΚΕ που συνεπάγεται πολύωρη καθηµερινή παρακολούθηση 

των  µαθηµάτων το απόγευµα. Η προϋπόθεση αυτή µπορεί να εκπληρωθεί από 
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καθηγητές που δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και αναλαµβάνουν φροντίδα 

παιδιών , όπως συµβαίνει συνήθως µε τις γυναίκες καθηγήτριες. Αλλά και µετά την 

επιµόρφωση, οι επιµορφωτές καλούνται να φέρουν σε πέρας ένα αριθµό µαθηµάτων 

, που γίνονται µετά το πέρας του κανονικού ωραρίου(µεσηµέρι ή απόγευµα) , 

παράµετρος ανασταλτική πιθανόν για γυναίκες καθηγήτριες. Ίσως όµως αιτία  της 

διαφοροποίησης να είναι η πιο αυξηµένη ενασχόληση των ανδρών µε τις νέες 

τεχνολογίες και γενικότερα µε τις ΤΠΕ, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό δεξιότητες σχετικές µε το χειρισµό εργαλείων ΤΠΕ και 

εκπαιδευτικών λογισµικών και να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για αυτές τις 

θεµατικές περιοχές .  

Αντίθετα µε την οµάδα των επιµορφωτών, στο δείγµα των συµµετεχόντων σε 

προγράµµατα επιµόρφωσης στα ΚΣΕ την περίοδο της έρευνας, παρατηρούµε 

µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών(ποσοστό 51,6%). Η αντιπροσώπευση 

αυτή, µε δεδοµένο την τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση ως µέθοδος επιλογής των 

συµµετεχόντων στα ΚΣΕ, που σηµαίνει ότι το αναφερόµενο ποσοστό προσεγγίζει 

και το πραγµατικό ποσοστό των αιτήσεων των καθηγητριών φυσικών επιστηµών για 

συµµετοχή στην επιµόρφωση, αξίζει περισσότερη ανάλυση. Μία πιθανή ερµηνεία 

που µπορούµε να δώσουµε είναι ότι οι γυναίκες στην προσπάθειά τους  να 

κατακτήσουν διοικητικές θέσεις και γενικότερα θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση, 

προσπαθούν να συµµετέχουν στα προγράµµατα επιµόρφωσης ενισχύοντας τα 

προσόντα τους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε , υπάρχει µάλλον δυσκολία µετάβασης 

σε θέσεις ευθύνης ,όπως διαφαίνεται από τον πληθυσµό των επιµορφωτών .  



82 

 

Έτη υπηρεσίας: Η κατανοµή των καθηγητών ανά έτη υπηρεσίας στο συνολικό 

δείγµα της έρευνας , απεικονίζεται στο επόµενο γράφηµα : 

 

Έτη υπηρεσίας συµµετεχόντων καθηγητών Φ.Ε.

Μέχρι 10 έτη
41%

11-20 έτη
39%

21-30 έτη
20%

 

Γράφηµα 1 : Έτη υπηρεσίας συµµετεχόντων 

 
Όπως προκύπτει,  ένα σηµαντικό ποσοστό  του συνολικού δείγµατος  έχει 

προϋπηρεσία έως 10 έτη.  Όταν όµως εξετάσουµε  τα έτη υπηρεσίας στις επιµέρους 

οµάδες , βάσει του επόµενου πίνακα, προκύπτουν άλλα συµπεράσµατα. 

 

Πίνακας 9:  Έτη υπηρεσίας κάθε οµάδας-στόχου 

Έτη υπηρεσίας Επιµορφωτές 
Επιµορφούµενοι µε 

β-επίπεδο 

Επιµορφούµενοι 

χωρίς β-επίπεδο 

Μέχρι 10 έτη 12.5% 30% 51.6% 

11-20 έτη 50% 50% 32.2% 

21-30 έτη 37.5% 20% 16.2% 

31 έτη και άνω 0%  0% 0% 

 

Όπως είναι αναµενόµενο, οι επιµορφούµενοι των ΠΑΚΕ έχουν  γενικά 

µεγαλύτερη προϋπηρεσία ,  συγκρινόµενοι µε τους επιµορφούµενους συναδέλφους 

τους στα ΚΣΕ . Είναι χαρακτηριστικό ότι το 87,5% των επιµορφωτών έχει πάνω από 

10 έτη προϋπηρεσία και το 37,5% πάνω από 20 έτη, όταν το 51.6% των 
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επιµορφούµενων καθηγητών φυσικών επιστηµών  χωρίς β-επίπεδο στα ΚΣΕ,  έχει 

µέχρι 10 έτη υπηρεσίας. Περισσότερα χρόνια υπηρεσίας φέρονται να έχουν οι 

καθηγητές φυσικών επιστηµών του δείγµατος που ολοκλήρωσαν την επιµόρφωση β- 

επιπέδου το 2008 , από ότι οι συνάδελφοι τους που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

επιµόρφωση. Έτσι , το 30% του δείγµατος έχει µέχρι 10 έτη υπηρεσίας και το 20% 

από 20 έτη και πάνω.  

Με βάση τα παραπάνω , για να γίνει κάποιος επιµορφωτής, απαιτείται να έχει 

σηµαντική εµπειρία στα γνωστικά αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών ώστε να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των προγραµµάτων επιµόρφωσης β-επιπέδου και να 

βοηθήσει στην επιµόρφωση συναδέλφων καθηγητών. Επίσης, παρατηρούµε ότι 

κυρίως καθηγητές µε µικρή έως µέτρια προϋπηρεσία συµµετέχουν στα προγράµµατα 

επιµόρφωσης β- επιπέδου  στα ΚΣΕ, ιδιαίτερα το 2010. 

 

  Ηλικία: Η κατανοµή ανά ηλικία των συµµετεχόντων της έρευνας δίνεται 

συνοπτικά στον πίνακα 

Πίνακας 10 : Ηλικιακή κατανοµή καθηγητών Φ.Ε.  της έρευνας 

 Αριθµός 

καθηγητών 

36-45 

ετών  

46-55 

ετών 

56-65 

ετών  

Επιµορφούµενοι ΠΑΚΕ 8 25% 75% 0% 

Επιµορφούµενοι στα 

ΚΣΕ µε β-επίπεδο 
10 20% 70% 10% 

Επιµορφούµενοι στα 

ΚΣΕ χωρίς β- επίπεδο 
31 51.6% 41.9% 6.5% 

Συνολικό δείγµα 49 41% 53% 6% 

 

Η πλειοψηφία των επιµορφωτών του δείγµατος είναι ηλικίας 46-55 

ετών(ποσοστό 75.0%), γεγονός που ενισχύει το προφίλ των επιµορφωτών ως άτοµα 

µε σχετικά µεγάλη προϋπηρεσία και άρα τέτοια ηλικία που να τους επιτρέπει να 

δραστηριοποιούνται , όχι δηλαδή ιδιαίτερα µεγάλη.  
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Το δείγµα των καθηγητών φυσικών επιστηµών που έχουν ολοκληρώσει το β-

επίπεδο, παρουσιάζει παρόµοια ηλικιακή κατανοµή , µε το 70% του δείγµατος να 

έχει ηλικία 46 µέχρι 55 χρόνια. ∆υστυχώς δεν έχουµε επαρκή στοιχεία για να 

υπολογίσουµε το µέσο όρο ηλικίας και να έχουµε πιο αξιόπιστη µέτρηση. Ωστόσο 

φαίνεται ότι ηλικιακά οι επιµορφούµενοι αυτής της οµάδας προσεγγίζουν τους 

επιµορφωτές και όχι τους επιµορφούµενους καθηγητές που δεν έχουν ολοκληρώσει 

το β-επίπεδο. Στους τελευταίους, οι περισσότεροι καθηγητές του δείγµατος ανήκουν 

στην ηλικιακή κατηγορία 36-45 ετών (πάνω από το 50%) ενώ σχεδόν όλοι οι 

υπόλοιποι έχουν ηλικία 46 έως 55 χρόνια.  

 
Αν επιχειρήσουµε να δώσουµε µία ερµηνεία, η αιτία διαφοροποίησης των 

δύο οµάδων που συµµετέχουν και συµµετείχαν σε πρόγραµµα επιµόρφωσης στα 

ΚΣΕ, µπορεί να αναζητηθεί στο γεγονός ότι από το 2000 και µετά ,νεότεροι 

καθηγητές φυσικών επιστηµών διορίστηκαν µέσω των διαγωνισµών του ΑΣΕΠ από 

τη προηγούµενη γενιά που διοριζόταν µέσω επετηρίδας σε µεγάλη ηλικία .Έτσι,  

πλέον ο µέσος όρος ηλικίας έχει µειωθεί µε το πέρασµα του χρόνου . Συνεπώς και οι 

καθηγητές φυσικών επιστηµών που θα συµµετέχουν µελλοντικά στα προγράµµατα 

επιµόρφωσης β-επιπέδου , αναµένεται να έχουν χαµηλότερο µέσο όρο ηλικίας. 

Με δεδοµένο ότι για να βρεθεί ένας καθηγητής Φυσικών Επιστηµών στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης , απαιτούνται αρκετά χρόνια υπηρεσίας σε αποµακρυσµένες 

περιοχές, θεωρείται λογική η ηλικιακή κατανοµή στις οµάδες-στόχους της έρευνας . 

Στην ηλικιακή κατηγορία 56-65 ετών , ελάχιστοι  καθηγητές  συµµετείχαν  ως 

επιµορφούµενοι στην επιµόρφωση β-επιπέδου ενώ κανείς ως επιµορφωτής.  Αυτό 

µας οδηγεί στην υπόθεση ότι επειδή σε αυτή την ηλικία οι περισσότεροι καθηγητές 

στερούνται κινήτρων ,αφού  βρίσκονται στα πρόθυρα της συνταξιοδότησής τους, 

είναι λογικό να µην επενδύουν στην επιµόρφωσή τους ενώ είναι γνωστό ότι οι 

µεγαλύτεροι σε ηλικία καθηγητές γενικά , έχουν µικρότερη εξοικείωση µε τις Τ.Π.Ε 

.(Τζιµογιάννης & Κόµης, 2006).  

 

Ειδικότητα: Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων καθηγητών φυσικών 

επιστηµών της έρευνας είναι Φυσικοί(ποσοστό 60%) ,όπως φαίνεται από το επόµενο 

γράφηµα :  
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Ειδικότητα καθηγητών Φ.Ε.

Φυσιογνώστες

4%

Χηµικοί

18%

Φυσικοί

60%

Γεωλόγοι 
12%

Βιολόγοι

6%

 

Γράφηµα 2 :  Ειδικότητα καθηγητών Φ.Ε. της έρευνας 

 

. Το γεγονός είναι αναµενόµενο, αφού από τη µια οι περισσότεροι καθηγητές 

Φυσικών Επιστηµών είναι Φυσικοί(65% περίπου στο σύνολο  του πληθυσµού) αλλά 

και από την άλλη η φυσική ως γνωστικό αντικείµενο διδάσκεται τις περισσότερες 

ώρες από τα υπόλοιπα  µαθήµατα φυσικών επιστηµών στις σχολικές µονάδες, βάσει 

των αναλυτικών προγραµµάτων. Οπότε, είναι λογικό οι φυσικοί ως ειδικότητα να 

αντιπροσωπεύονται σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες ειδικότητες στον 

πληθυσµό και στο δείγµα. 

Ως δεύτερη ειδικότητα στα δείγµατα ακολουθούν οι χηµικοί , ενώ είναι 

χαρακτηριστικό ότι η συµµετοχή των βιολόγων είναι πολύ µικρή ως µηδενική(στους 

επιµορφωτές)  και στις τρεις οµάδες- στόχους. Το γεγονός αυτό µπορεί να δείχνει το 

µειωµένο ενδιαφέρον των βιολόγων για την επιµόρφωση β-επιπέδου. Επίσης, 

υπάρχει και το ενδεχόµενο, να µην υπάρχει ακόµα µεγάλος αριθµός καθηγητών 

βιολογίας στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν και ο κλάδος ΠΕ04 διασπάστηκε και 

πλέον κάθε καθηγητής φυσικών επιστηµών τοποθετείται και µετατίθεται βάσει των 

ωρών του γνωστικού αντικειµένου του, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν 

ακόµα καθηγητές που διδάσκουν βάσει του παλιού συστήµατος ανάθεσης και άρα οι 

βασικές ειδικότητες των φυσικών , χηµικών και γεωλόγων κυριαρχούν στα σχολεία.  
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Σπουδές: Για τη συγκεκριµένη µεταβλητή υπάρχουν δεδοµένα µόνο για τους 

επιµορφούµενους καθηγητές των ΚΣΕ χωρίς β- επίπεδο. Όπως αποτυπώνεται στο 

γράφηµα, η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων καθηγητών  φυσικών 

επιστηµών  των ΚΣΕ χωρίς β-επίπεδο , δεν έχουν κάνει επιπλέον σπουδές πέραν του 

βασικού πτυχίου τους(ποσοστό 86.7%). Συνεπώς λίγοι  έχουν µεταπτυχιακό(10%) 

και ελάχιστοι δεύτερο πτυχίο  ή διδακτορικό(ποσοστό 3,3% σε κάθε µια κατηγορία).  

Σπουδές επιµορφούµενων χωρίς β-επίπεδο

Πτυχίο ΑΕΙ
84%

∆ιδακτορικό

3%

∆εύτερο πτυχίο
3%

Μεταπτυχιακό

10%

Γράφηµα 3:  Σπουδές των επιµορφούµενων χωρίς β-επίπεδο 

Σχολείο: Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων καθηγητών  φυσικών επιστηµών 

στην έρευνα (επιµορφωτές , επιµορφούµενοι µε β-επίπεδο και επιµορφούµενοι χωρίς 

β-επίπεδο) προέρχονται από σχολικές µονάδες γυµνασίων( 30 σε σύνολο 48 

απαντήσεων-ποσοστό 62.5%) .  

Σχολική µονάδα συµµετεχόντων 

Γυµνάσιο

62%

Γενικό Λύκειο
23%

Επαγγελµατικό 
Λύκειο

15%

Γράφηµα 4: Σχολική µονάδα συµµετεχόντων 
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Η ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι ότι οι καθηγητές Φυσικών Επιστηµών 

που διδάσκουν στο γυµνάσιο  έχουν σαφώς πιο εύκολο έργο στη διδακτική του 

γνωστικού αντικειµένου απ’ ότι οι συνάδελφοί τους στα γενικά λύκεια και 

αφιερώνουν λιγότερο  χρόνο στην προετοιµασία για τη διδασκαλία.  Έτσι τους 

δίνεται η ευκαιρία   να ασχοληθούν και µε άλλες δραστηριότητες, διδακτικές ή 

επιµορφωτικές.  Επίσης, στο Γυµνάσιο έχουν ήδη αρχίσει να εφαρµόζονται 

εγκύκλιοι για διδασκαλία µαθηµάτων µε ΤΠΕ (το 30% των µαθηµάτων να γίνεται µε 

χρήση ΤΠΕ-η λεγόµενη «ψηφιακή τάξη»), γεγονός που διευκολύνει όσους 

καθηγητές θέλουν να επενδύσουν στην διδασκαλία µαθηµάτων µε χρήση ΤΠΕ. 

Παράλληλα, από την εγκύκλιο του ΟΕΠΕΚ (αρ.πρωτ.46/21-01-2010)  , οι 

εκπαιδευτικοί των γυµνασίων είχαν προτεραιότητα επιλογής στα προγράµµατα 

επιµόρφωσης από το 2010 και µετά για την αξιοποίηση της «ψηφιακής τάξης».  

 

Πίνακας 11 : Η σχολική µονάδα των συµµετεχόντων  

 Απαντήσεις  Γυµνάσιο  Γενικό 

Λύκειο 

Επαγγελµατικό 

Λύκειο  

Επιµορφωτές 8 6 2 0 

Επιµορφούµενοι µε β-

επίπεδο 
9 3 2 4 

Επιµορφούµενοι χωρίς 

β- επίπεδο 
31 21 7 3 

Σύνολο 49 30 11 7 

 

  Είναι αξιοσηµείωτο ότι κανένας επιµορφωτής δεν υπηρετεί σε επαγγελµατικό 

λύκειο και το µικρότερο ποσοστό των επιµορφούµενων καθηγητών φυσικών 

επιστηµών προέρχεται από επαγγελµατικά λύκεια(7 στους 48-ποσοστό 14,5%).  

 

Θέση Επιµορφωτών : Οι περισσότεροι επιµορφωτές είναι ενεργοί 

εκπαιδευτικοί που µπαίνουν στην τάξη και διδάσκουν τα αντικείµενα των Φυσικών 

Επιστηµών(ποσοστό 75%). Παρά το γεγονός αυτό, στο δείγµα µας υπάρχουν και 
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επιµορφωτές διευθυντές σχολικών µονάδων(25%) ενώ γενικότερα στον πληθυσµό 

των επιµορφωτών β- επιπέδου είναι γνωστό (από τον πίνακα του µητρώου) ότι 

υπάρχουν επιµορφωτές που είναι είτε σχολικοί σύµβουλοι είτε υπεύθυνοι των 

κέντρων Φυσικών Επιστηµών(Ε.Κ.Φ.Ε). Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

επιµορφωτές είχαν την δυνατότητα δήλωσης των εξής επιλογών:  1.Εκπαιδευτικός 

σχολικής µονάδας 2. ∆ιευθυντής σχολικής µονάδας 3. Υπεύθυνος ΕΚΦΕ 4. 

Σχολικός σύµβουλος. 

 

Κατοχή Η/Υ- πρόσβαση στο διαδίκτυο - εκπαιδευτικά λογισµικά-

ιστοσελίδες από επιµορφούµενους χωρίς β-επίπεδο 

 ΄Ολοι  οι συµµετέχοντες στην έρευνα έχουν ηλεκτρονική υπολογιστή και 

πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ σχεδόν όλοι κατέχουν εκπαιδευτικά λογισµικά 

(93,5%). Πολύ λίγοι  όµως έχουν προσωπική ιστοσελίδα ή ιστολόγιο  (13,3%), 

στοιχείο που δείχνει ότι  οι καθηγητές φυσικών επιστηµών δεν έχουν αναπτύξει 

δράση στη δηµιουργία διδακτικού υλικού .  
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Χειρισµός προγραµµάτων από τους καθηγητές χωρίς β-επίπεδο 

 Οι καθηγητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθµό χειρίζονται µε ευκολία 

τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και την 

περιήγηση στο διαδίκτυο σε τετραβάθµια κλίµακα (4-πολύ καλά, 3-καλά, 2-σε 

µέτριο βαθµό, 1- καθόλου). Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσµατα 

 
Πίνακας 12: Χειρισµός βασικών εργαλείων  πληροφορικής από επιµορφούµενους 

χωρίς β-επίπεδο 

Επιµορφούµενοι ΚΣΕ χωρίς β-επίπεδο 

Σε ποιο βαθµό θεωρείτε 

ότι χειρίζεστε τα 

ακόλουθα 

Πολύ 

καλά 
Καλά 

Σε 

µέτριο 

βαθµό 

Καθόλου 

Μέση 

τιµή 

κλίµακας 

Απαντήσεις  

επεξεργασία 

κειµένου(Word) 
63.3% 30.0% 6.7% 0.0% 3.57 30 

λογιστικά φύλλα(Excel) 36.7% 30.0% 33.3% 0.0% 3.03 30 

λογισµικό 

παρουσιάσεων(Powerpoint) 
23.3% 46.7% 30.0% 0.0% 2.93 30 

την περιήγηση στο 

διαδίκτυο 
43.3% 46.7% 10.0% 0.0% 3.33 30 

Κλίµακα Likert:4-πολύ καλά, 3-καλά, 2-σε µέτριο βαθµό, 1- καθόλου) 

 
Από τις απαντήσεις διαπιστώνουµε το υπόβαθρο των καθηγητών που 

συµµετείχαν στην έρευνα, όπου φαίνεται ότι χειρίζονται σε σχετικά υψηλό βαθµό 

την επεξεργασία κειµένου και το διαδίκτυο(µέσες τιµές κλίµακας 3,57 και 3,33 

αντίστοιχα) ενώ ακολουθούν τα λογιστικά φύλλα(µέση τιµή κλίµακας 3,03) και το 

λογισµικό παρουσιάσεων(µέση τιµή κλίµακας 2,93). Η τελευταία θέση του 

λογισµικού παρουσίασης εξηγείται ίσως από την  σπανιότερη χρήση του 

προγράµµατος από τους καθηγητές. Πάντως , η γενική εικόνα των καθηγητών όσον 

αφορά τα βασικά εργαλεία πληροφορικής είναι αρκετά καλή. 
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6.2. Οι απόψεις για τα προγράµµατα επιµόρφωσης β-επιπέδου 

 
 6.2.1 Λόγοι συµµετοχής –Κίνητρο συµµετοχής 

Αποτιµώντας τις απαντήσεις των συµµετεχόντων της έρευνας, παρατηρούµε 

ότι και για τις τρεις οµάδες- στόχους της έρευνας, ο πιο σηµαντικός λόγος 

συµµετοχής στην επιµόρφωση β –επιπέδου για  επιµορφωτές και επιµορφούµενους 

είναι η αύξηση  των γνώσεών τους και η κατάκτηση νέων δεξιοτήτων (75% οι 

επιµορφωτές , 90% οι επιµορφούµενοι συνολικά), όπως προκύπτει από τα δεδοµένα 

του πίνακα  

 

Πίνακας 13: Οι λόγοι συµµετοχής στα προγράµµατα επιµόρφωσης 

Λόγοι 

συµµετοχής 
Συνολικά Επιµορφωτές 

Επιµορφούµενοι 

µε β-επίπεδο 

Επιµορφούµενοι 

χωρίς β-επίπεδο 

Αύξηση 

γνώσεων και 

κατάκτηση 

δεξιοτήτων 

90% 75% 90% 90.3% 

Ενδιαφέρον 

για τις ΤΠΕ 
50% 75% 50% 51.6% 

Επαγγελµατική 

εξέλιξη 
36.4% 37.5% 10% 29% 

Άλλο 8% 12.5% 10% 6.5% 

 

Για τους επιµορφούµενους στα ΚΣΕ(µε β- επίπεδο και χωρίς β-επίπεδο)  

ακολουθεί το ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες (ποσοστό 50%), ενώ για τους 

επιµορφωτές αποτελεί εξίσου σηµαντικό λόγο συµµετοχής µε την αύξηση των 

γνώσεων και την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων(ποσοστό 75% των επιµορφωτών). Η 

διαφοροποίηση αυτή ανάµεσα στις οµάδες αυτές µπορεί να οφείλεται στο 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιµορφωτών για τις ΤΠΕ, σκεπτόµενοι  ότι 

αναλαµβάνουν το έργο της  επιµόρφωσης συναδέλφων τους , µετά από τη δική τους 

επιµόρφωση.  
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Σε ότι αφορά την επαγγελµατική εξέλιξη ως λόγο συµµετοχής θα περίµενε 

κανείς να βρίσκεται υψηλότερα ως επιλογή(37.5%) στην οµάδα των επιµορφωτών, 

µια και οι επιµορφωτές ,µετά την επιµόρφωση, διδάσκουν στα ΚΣΕ και αυτό 

αποτελεί µία επιπλέον δυνατότητα να αυξήσουν το εισόδηµά τους . Βέβαια, ο ρόλος 

του επιµορφωτή ΤΠΕ δεν συνεπάγεται και αύξηση των µορίων για διεκδίκηση 

διοικητικών θέσεων αλλά αποτελεί ένα σηµαντικό προσόν για µεταπήδηση σε άλλες 

θέσεις(υπεύθυνος ΕΚΦΕ κτλ). Συνεπώς οι δυνατότητες για επαγγελµατική εξέλιξη 

για έναν επιµορφωτή ΤΠΕ δεν αυξάνουν σηµαντικά στο βαθµό που διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο τα τυπικά προσόντα(µεταπτυχιακό, διδακτορικό).  

Είναι φυσιολογικό για τις άλλες οµάδες της έρευνας (επιµορφούµενοι µε β-

επίπεδο και χωρίς β- επίπεδο) να έχουν πολύ χαµηλά την επαγγελµατική εξέλιξη ως 

λόγο συµµετοχής (10% και 30% αντίστοιχα) , µια και η πιστοποίηση στο β-

επίπεδο(χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία) δεν 

αποτελεί τόσο σηµαντικό προσόν για επαγγελµατική εξέλιξη και µοριοδοτείται 

ελάχιστα. Ταυτόχρονα, είναι και γνωστό ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια 

επαγγελµατικής εξέλιξης για τους καθηγητές.  

 Κάποιοι καθηγητές αναφέρουν ότι µε τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα 

επιµόρφωσης , θα είναι σε θέση µετά την επιµόρφωση , να κάνουν πιο ενδιαφέρον 

µάθηµα για τους µαθητές. Επίσης αναφέρθηκε ως λόγος συµµετοχής και  η έννοια της 

αποφυγής του λειτουργικού αναλφαβητισµού, που µάλλον όµως συνδέεται 

περισσότερο µε τις δεξιότητες χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 

προγραµµάτων τους παρά µε τη χρήση λογισµικών.  

 

6.2.2 Ικανοποίηση από το πρόγραµµα επιµόρφωσης β-επιπέδου στα 

ΠΑΚΕ και τα ΚΣΕ 

Οι καθηγητές Φυσικών Επιστηµών (επιµορφωτές και επιµορφούµενοι β-

επιπέδου) κλήθηκαν να εκφράσουν το βαθµό ικανοποίησης από συγκεκριµένες  

παραµέτρους του προγράµµατος επιµόρφωσης στα ΠΑΚΕ και τα ΚΣΕ σε 

πεντάβαθµη κλίµακα Likert(5-πάρα πολύ, 4-πολύ, 3-Σε µέτριο βαθµό, 2- λίγο, 1-

καθόλου) : οργάνωση του προγράµµατος, ωράριο και διάρκεια προγράµµατος , 

περιεχόµενο και θεµατικές ενότητες, εξοπλισµό, νέες γνώσεις που απέκτησα, 

επιµορφωτές. Για τους επιµορφωτές ,ζητήθηκε και η άποψή τους  σε ποιο  βαθµό 
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τους βοήθησε το πρόγραµµα στα ΠΑΚΕ ώστε να γίνουν αποτελεσµατικοί 

επιµορφωτές. Για το δείγµα των καθηγητών φυσικών επιστηµών που δεν 

ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα επιµόρφωσης στα ΚΣΕ, δε ζητήθηκε να εκφράσουν το 

βαθµό ικανοποίησής τους, αφού η επιµόρφωση ήταν στην αρχή της υλοποίησής της. 

Ο επόµενος πίνακας καταγράφει το βαθµό ικανοποίησης για συγκεκριµένες 

παραµέτρους του προγράµµατος: 

 

Πίνακας 14: Ικανοποίηση των επιµορφούµενων στα ΠΑΚΕ και ΚΣΕ από 

παραµέτρους του προγράµµατος 

Παράµετροι προγράµµατος 
Επιµορφούµενοι  

ΠΑΚΕ 

Επιµορφούµενοι ΚΣΕ 

(µε β- επίπεδο) 

Οργάνωση 3.25 3.40 

Ωράριο -∆ιάρκεια 2.75 3.00 

Περιεχόµενο-θεµατικές ενότητες 3.25 3.60 

Εξοπλισµός 3.75 2.90 

Νέες γνώσεις που απέκτησα 4.13 3.40 

Επιµορφωτές 3.75 3.60 

Με βοήθησε να γίνω αποτελεσµατικός 

επιµορφωτής 
3.75 - 

Κλίµακα Likert:  

5-πάρα πολύ, 4-πολύ, 3-Σε µέτριο βαθµό, 2- λίγο, 1-καθόλου 

  

Παρότι τα προγράµµατα επιµόρφωσης στα ΠΑΚΕ και τα ΚΣΕ διαφέρουν 

αρκετά ως προς τη διάρκειά τους , το ωράριο και άλλες παραµέτρους, είναι χρήσιµο 

να επιχειρήσουµε µία σύγκριση µε βάση τη γνώµη των επιµορφούµενων καθηγητών.  

Οργάνωση προγράµµατος: Οι συµµετέχοντες στο προγράµµατα των ΠΑΚΕ 

και των ΚΣΕ εκφράζουν λίγο πάνω από το µέτριο βαθµό ικανοποίηση. Έτσι, η µέση 

τιµή της κλίµακας Likert για τους επιµορφωτές των ΠΑΚΕ είναι 3,25 ενώ είναι 3,40 
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για τους επιµορφούµενους στα ΚΣΕ. ∆εν υπάρχει δηλαδή, σηµαντική διαφορά για τη 

συγκεκριµένη παράµετρο των προγραµµάτων από τις δύο αυτές οµάδες. 

Ωράριο-∆ιάρκεια προγράµµατος: Οι επιµορφωτές εµφανίζονται κάτω του 

µετρίου ικανοποιηµένοι (µέση τιµή κλίµακας Likert 2,75) ενώ οι επιµορφούµενοι 

στα ΚΣΕ εκδηλώνουν µετρίου βαθµού ικανοποίηση(µέση τιµή κλίµακας 3).Πρέπει 

να αναφερθεί ότι  τα δύο προγράµµατα διαφέρουν σηµαντικά στη διάρκειά τους : 

350 ώρες το πρόγραµµα επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ και 96 ώρες το πρόγραµµα στα 

ΚΣΕ. Ωστόσο βλέπουµε ότι οι καθηγητές φυσικών επιστηµών και στα δύο 

προγράµµατα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη συγκεκριµένοι παράµετρο. 

Όσον αφορά το πρόγραµµα στα ΠΑΚΕ , αυτό ήταν πιεστικό αφού περιλάµβανε 

πεντάωρη καθηµερινή παρακολούθηση.   Τα προγράµµατα στα ΚΣΕ το 2008 ήταν 

επίσης  εξαντλητικά στον τοµέα αυτό , αφού είχαν µικρή συνολική διάρκεια αλλά 

αρκετές ώρες παρακολούθησης εβδοµαδιαίως, ενώ οι καθηγητές δεν ήταν 

απαλλαγµένοι από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Μάλιστα , η αρχική πρόβλεψη 

ήταν να τελειώσουν µέσα στον Ιούλιο, µήνας όπου ήδη οι καθηγητές βρίσκονται σε 

διακοπές.  

Περιεχόµενο-Θεµατικές ενότητες: Στον τοµέα αυτό πιο ικανοποιηµένοι 

εµφανίζονται οι επιµορφούµενοι καθηγητές στα ΚΣΕ (µέση τιµή κλίµακας 3,60), 

εκφράζοντας ικανοποίηση που προσεγγίζει την επιλογή πολύ ικανοποιηµένοι. 

Λιγότερο ικανοποιηµένοι εµφανίζονται οι επιµορφούµενοι στα ΠΑΚΕ(µέση τιµή 

κλίµακας 3,25) .  

Εξοπλισµός: Με δεδοµένο ότι τα δύο προγράµµατα υλοποιήθηκαν σε 

διαφορετικούς χώρους (ΠΑΚΕ και ΚΣΕ), είναι φυσιολογικό να υπάρχει 

διαφοροποίηση στο βαθµό ικανοποίησης για το επίπεδο εξοπλισµού. Έτσι, σαφώς 

πιο ικανοποιηµένοι είναι οι επιµορφούµενοι καθηγητές των ΠΑΚΕ (µέση τιµή 

κλίµακας 3,75) από τους αντίστοιχους των ΚΣΕ(µέση τιµή κλίµακας 2,90). Γενικά, 

είναι γνωστό ότι ο εξοπλισµός των Πανεπιστηµίων και άρα των Πανεπιστηµιακών 

Κέντρων Επιµόρφωσης είναι καλύτερος  από αυτόν των περισσότερων σχολικών 

µονάδων(και άρα των ΚΣΕ).  

Νέες γνώσεις που απέκτησα: Στον τοµέα των νέων γνώσεων που 

απέκτησαν , οι επιµορφούµενοι στα ΠΑΚΕ και ΚΣΕ καθηγητές φυσικών επιστηµών 

εµφανίζουν διαφορά στο βαθµό ικανοποίησης. Οι επιµορφούµενοι στα ΠΑΚΕ  είναι 
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πολύ ικανοποιηµένοι(µέση τιµή κλίµακας 4,13) και µάλιστα περισσότερο από ότι για 

τις άλλες παραµέτρους του προγράµµατος στα ΠΑΚΕ. Οι συνάδελφοί τους  στα 

ΚΣΕ , εµφανίζονται πάνω από το µέτριο ικανοποιηµένοι(µέση τιµή κλίµακας 3,40). 

Η  διαφοροποίηση αυτή µάλλον οφείλεται στο πιο πλήρες πρόγραµµα των ΠΑΚΕ , 

λόγω και της σηµαντικά µεγαλύτερης διάρκειάς του και κατ’ επέκταση  στο πιο 

εµπλουτισµένο σε νέες γνώσεις αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών των ΠΑΚΕ έναντι 

των ΚΣΕ.  

 Με βοήθησε να γίνω αποτελεσµατικός επιµορφωτής(για τους 

επιµορφούµενους των ΠΑΚΕ): Οι επιµορφωτές θεωρούν ότι το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β-επιπέδου στα ΠΑΚΕ, τους βοήθησε σε µεγάλο βαθµό ώστε να 

γίνουν αποτελεσµατικοί επιµορφωτές (µέση τιµή της κλίµακας 3,75)  µε συνολικό 

ποσοστό 62,5% να δηλώνουν ικανοποιηµένοι πολύ και πάρα πολύ.  

Συνοψίζοντας, η γενική εικόνα από τις επιµέρους παραµέτρους του 

προγράµµατος είναι ότι οι επιµορφούµενοι καθηγητές στα ΠΑΚΕ και τα ΚΣΕ είναι 

ικανοποιηµένοι(πάνω του µετρίου αλλά όχι και πολύ) από τα προγράµµατα 

επιµόρφωσης. Μάλιστα, οι επιµορφούµενοι των ΠΑΚΕ δηλώνουν µεγαλύτερο 

βαθµό ικανοποίησης από τους συναδέλφους τους στα ΚΣΕ. 

 

 6.2.3 Αναγκαιότητα συµµετοχής σε άλλα προγράµµατα επιµόρφωσης- 

Συµµετοχή στη πιστοποίηση 

` Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η απάντηση των συµµετεχόντων 

καθηγητών φυσικών επιστηµών στην έρευνα,  στην ερώτηση «Κρίνετε ότι χρειάζεται 

να συµµετέχετε και σε άλλα προγράµµατα για την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

και διδακτική διαδικασία;». Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ υψηλό ποσοστό (45 

στους 49-κοντά στο 92%) των συµµετεχόντων στην έρευνα καθηγητών απαντά 

θετικά.  
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Κρίνετε ότι χρειάζεται να συµµετέχετε και σε άλλα προγράµµατα 
για τη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ;

Ναι

92%

Όχι

8%

 

Γράφηµα 5 : Αναγκαιότητα συµµετοχής και σε άλλα προγράµµατα 

 
Από τη µια πλευρά, η καθολική αυτή κρίση για συµµετοχή και σε άλλα 

προγράµµατα επιµόρφωσης ίσως φανερώνει την επιθυµία τους για περισσότερη 

επιµόρφωση. Πιθανόν όµως, να επιζητούν τη συµµετοχή σε άλλα προγράµµατα 

επιµόρφωσης στις ΤΠΕ για να αναπτύξουν δεξιότητες σε τοµείς που το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β- επιπέδου δε βοήθησε σηµαντικά, όπως στη χρήση λογισµικών για 

ερευνητικές δραστηριότητες και παραγωγή λογισµικού (όπως αναφέρει επιµορφωτής 

σε συνέντευξη).  

Για τους επιµορφούµενους µε β- επίπεδο στα ΚΣΕ  ,σε ότι αφορά 

ενδεχόµενες επισηµάνσεις για το πρόγραµµα επιµόρφωσης , κρίνεται σκόπιµο  να 

αναφερθεί ότι υπήρξε απαίτηση για µεγαλύτερης διάρκειας επιµόρφωση, µια και 

όπως τονίστηκε οι ώρες επιµόρφωσης συµπιέστηκαν σε µικρό χρονικό ορίζοντα. 

Επίσης το γεγονός ότι δεν υπήρξε άµεση εφαρµογή στην τάξη, σχολιάστηκε  

αρνητικά. Στα τρέχοντα προγράµµατα επιµόρφωσης β- επιπέδου προβλέπεται 

εφαρµογή διδακτικών σεναρίων στην τάξη και έτσι αυτό διορθώθηκε.  Οι 

επιµορφούµενοι στα ΠΑΚΕ ανέφεραν ως επισηµάνσεις την καλύτερη οργάνωση που 

θα ήθελαν να είχε το πρόγραµµα αλλά και την αλλαγή του περιεχοµένου και της 

στόχευσης της επιµόρφωσης ώστε να γίνει πράξη η µαθητοκεντρική διείσδυση των 

ΤΠΕ στα σχολεία. 

Η µορφή της διαδικασίας πιστοποίησης αξιολογείται από τους 

επιµορφούµενους στα ΠΑΚΕ και στα ΚΣΕ ως καλή γενικά, αν και πρόκειται 

ουσιαστικά για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Το µεγαλύτερο µέρος των καθηγητών 
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που επιµορφώνονται την περίοδο της έρευνας στα ΚΣΕ , έχουν παρακολουθήσει το 

πρόγραµµα επιµόρφωσης του α-επιπέδου στις νέες τεχνολογίες , αν και δεν ήταν 

προϋπόθεση η παρακολούθησή του για τη συµµετοχή στην πιστοποίηση του α-

επιπέδου.  

 
6.2.4 Με ποιο τρόπο βοήθησαν τα προγράµµατα επιµόρφωσης β-επιπέδου 

στα ΠΑΚΕ και τα ΚΣΕ τους επιµορφούµενους καθηγητές 

 
Α. Στα  εκπαιδευτικά λογισµικά και εργαλεία πληροφορικής 

Οι επιµορφούµενοι στα ΠΑΚΕ και ΚΣΕ καθηγητές κλήθηκαν να επιλέξουν µε 

ποιο τρόπο το πρόγραµµα επιµόρφωσης β- επιπέδου τους βοήθησε όσον αφορά τα 

εκπαιδευτικά λογισµικά και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική 

διαδικασία. Για τους επιµορφούµενους στα ΠΑΚΕ υπήρχαν οι  επιλογές : 

�  να γνωρίσετε εκπαιδευτικά λογισµικά  

� να ανοίγετε και να επεξεργάζεστε αρχεία λογισµικών  

� να σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ  

� να χρησιµοποιείτε λογισµικά για ερευνητικές δραστηριότητες 

 
ενώ στους επιµορφούµενους στα ΚΣΕ προστέθηκε και η επιλογή 

� να αξιοποιείτε τα βασικά εργαλεία πληροφορικής.  

 

Από την αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων διαπιστώνουµε  

ότι οι επιµορφούµενοι και στα δύο επιµορφωτικά κέντρα θεωρούν ότι βοηθήθηκαν 

σηµαντικά στο να γνωρίσουν εκπαιδευτικά λογισµικά. Ιδιαίτερα όµως οι 

επιµορφούµενοι στα ΠΑΚΕ απαντούν(σε ποσοστό 100%) ότι  βοηθήθηκαν 

σηµαντικά στο να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ, όπως προκύπτει από 

τα δεδοµένα του επόµενου πίνακα: 
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Πίνακας 15 : ∆εξιότητες στη χρήση λογισµικών από επιµορφούµενους των ΠΑΚΕ 

Επιµορφούµενοι ΠΑΚΕ 

Η επιµόρφωση σας βοήθησε ώστε να είστε σε θέση να  Ποσοστό 

γνωρίσετε εκπαιδευτικά λογισµικά 75.0% 

ανοίγετε και να επεξεργάζεστε αρχεία λογισµικών 37.5% 

σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ 100.0% 

χρησιµοποιείτε λογισµικά για ερευνητικές 

δραστηριότητες 
12.5% 

 
Αντίθετα οι συνάδελφοι τους στα ΚΣΕ θεωρούν  ότι βοηθήθηκαν σε µέτριο 

βαθµό(µέση τιµή κλίµακας 3,10) στη συγκεκριµένη δεξιότητα, όπως προκύπτει από 

τον πίνακα   

Πίνακας 16 : ∆εξιότητες χρήσης λογισµικών από επιµορφούµενους ΚΣΕ µε 

β-επίπεδο 

Επιµορφούµενοι ΚΣΕ µε β-επίπεδο 

Σε ποιο βαθµό η επιµόρφωση β- επιπέδου σας βοήθησε 

ώστε να  

Μέση τιµή 

κλίµακας 

Αξιοποιείτε στη διδασκαλία τα λογιστικά φύλλα, τα εργαλεία 

παρουσίασης και το διαδίκτυο 3.10 

Γνωρίσετε εκπαιδευτικά λογισµικά 3.90 

Ανοίγετε και να επεξεργάζεστε αρχεία λογισµικών 3.20 

Σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ 3.10 

Χρησιµοποιείτε λογισµικά για ερευνητικές δραστηριότητες 2.40 

Κλίµακα Likert:  5-πάρα πολύ, 4-πολύ, 3-Σε µέτριο βαθµό, 2- λίγο, 1-καθόλου 

 

Η διαφοροποίηση  αυτή πιθανόν να οφείλεται στη µεγαλύτερη έµφαση και 

στις  περισσότερες ώρες διδασκαλίας της συγκεκριµένης δεξιότητας στα 

προγράµµατα επιµόρφωσης στα ΠΑΚΕ . Γίνεται σαφές ότι ο σχεδιασµός διδακτικών 

σεναρίων µε χρήση ΤΠΕ που αποτελεί και καίριο στόχο της επιµόρφωσης των 

επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ φαίνεται να επιτυγχάνεται.  
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Όσον αφορά  τη χρήση λογισµικών για ερευνητικές δραστηριότητες, φαίνεται 

ότι και τα δύο προγράµµατα επιµόρφωσης δεν βοήθησαν ιδιαίτερα τους 

επιµορφούµενους.  Έτσι, στα ΠΑΚΕ µόνο 12,5 % των καθηγητών θεωρούν ότι τους 

βοήθησε, ενώ στα ΚΣΕ ποσοστό 50% θεωρούν ότι τους βοήθησε λίγο έως καθόλου  

το πρόγραµµα επιµόρφωσης( µέση τιµή κλίµακας 2,40 µε µέγιστο 5).  

Οι επιµορφούµενοι καθηγητές στα ΠΑΚΕ και τα ΚΣΕ αναφέρουν σε όχι 

υψηλά ποσοστά  (37,5% και 50% αντίστοιχα ) ότι τους βοήθησε η επιµόρφωση  

στην ανάπτυξη  της δεξιότητας να ανοίγουν και να επεξεργάζονται αρχεία 

λογισµικών. Τέλος , δε φαίνεται το πρόγραµµα επιµόρφωσης να βοήθησε τους 

επιµορφούµενους στα ΚΣΕ  σηµαντικά ώστε να αξιοποιούν τα βασικά εργαλεία 

πληροφορικής(λογιστικά φύλλα, εργαλεία παρουσίασης και διαδίκτυο), σύµφωνα µε 

τη γνώµη τους(ποσοστό 40% στις κατηγορίες πολύ και πάρα πολύ). 

 
Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι δύο βασικοί στόχοι του προγράµµατος 

επιµόρφωσης που αφορούν την γνωριµία των καθηγητών µε τα εκπαιδευτικά 

λογισµικά και το σχεδιασµό διδακτικών σεναρίων µε χρήση ΤΠΕ , φαίνεται να 

επιτυγχάνονται, ιδιαίτερα για τους επιµορφούµενους στα ΠΑΚΕ. . Η χρήση 

λογισµικών για ερευνητικές δραστηριότητες αποτελεί ανώτερου επιπέδου δεξιότητα 

που προϋποθέτει πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών λογισµικών αλλά και 

σηµαντική ενασχόληση µε τη χρήση τους. Για το λόγο αυτό ίσως είναι δύσκολο να 

βοηθήσει  η επιµόρφωση ικανοποιητικά στον τοµέα αυτό. Αποτελεί περισσότερο 

προσωπική υπόθεση των καθηγητών.  

Στο σηµείο αυτό κρίνεται χρήσιµο να εξετάσουµε και  τις δεξιότητες των 

καθηγητών φυσικών επιστηµών στα ΚΣΕ χωρίς β-επίπεδο, στη χρήση 

λογισµικών. Σύµφωνα λοιπόν  µε την άποψη των ιδίων, είναι  ικανοί σε µεγάλο 

βαθµό στο να ανοίγουν και να επεξεργάζονται αρχεία λογισµικών(ποσοστό 84% 

απαντούν ότι µπορούν ) ενώ ένα σηµαντικό µέρος του δείγµατος (61,3%) θεωρεί ότι 

µπορεί να σχεδιάζει διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ.  



99 

Πίνακας 17: ∆εξιότητες στη χρήση λογισµικών από καθηγητές χωρίς β-

επίπεδο 

Θεωρείτε ότι είστε σε θέση να Ποσοστό Πλήθος 

ανοίγετε και να επεξεργάζεστε αρχεία 

λογισµικών 
83.9% 26 

σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε 

χρήση ΤΠΕ 
61.3% 19 

χρησιµοποιείτε λογισµικά για 

ερευνητικές δραστηριότητες 
16.1% 5 

Τίποτα από τα παραπάνω 6.5% 2 

 

Το αποτέλεσµα αυτό φαίνεται λίγο απρόσµενο, αλλά ίσως εξηγείται από το 

γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη όταν ήδη οι καθηγητές είχαν συµπληρώσει την πρώτη 

φάση των 12 µαθηµάτων της επιµόρφωσης και άρα είχαν αποκτήσει εξοικείωση µε 

τα εκπαιδευτικά λογισµικά και µε την έννοια των διδακτικών σεναρίων.   

 

Β. Στη διδακτική γνωστικών αντικειµένων  µε χρήση ΤΠΕ 

Οι συµµετέχοντες στη έρευνα επιµορφούµενοι καθηγητές στα ΠΑΚΕ και ΚΣΕ  

κλήθηκαν να απαντήσουν στο πώς η επιµόρφωση τους βοήθησε στη διδασκαλία του 

γνωστικού τους αντικειµένου. ∆όθηκαν επιλογές που αφορούν τους εξής θεµατικούς 

άξονες 

� Καλύτερη γνώση του γνωστικού αντικειµένου 

� Προσαρµογή της διδασκαλίας στο επίπεδο και την οµάδα εκπαιδευοµένων 

� Προώθηση της συνεργατικής µάθησης 

� Αξιολόγηση και τροποποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού 

� Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας( µόνο για τους επιµορφούµενους στα 

ΠΑΚΕ) 

� Παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για διδασκαλία µε ΤΠΕ 

 

Οι θεµατικές αυτές ειδικά για τους επιµορφούµενους των ΠΑΚΕ συνιστούν 

ουσιαστικά και τον τρόπο µε τον οποίο η επιµόρφωση τους βοήθησε να λειτουργούν 

ως αποτελεσµατικοί επιµορφωτές.  
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Από την αποτίµηση των απαντήσεων ,προκύπτει ότι οι καθηγητές που 

επιµορφώθηκαν στα ΠΑΚΕ βοηθήθηκαν πιο πολύ στο να αξιολογούν και να 

τροποποιούν εκπαιδευτικό λογισµικό(62,5%) και να παρουσιάζουν εναλλακτικές 

προτάσεις διδασκαλίας µε ΤΠΕ( 62,5 % απαντούν επίσης  έτσι): 

  

Πίνακας 18: ∆εξιότητες ένταξης των λογισµικών και των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία από επιµορφούµενους ΠΑΚΕ  

 

Βέβαια, δεν είναι αµελητέα η προσφορά του προγράµµατος στην εκµάθηση 

προσαρµογής των ΤΠΕ στο επίπεδο και την οµάδα των µαθητών, στην καλύτερη 

γνώση του γνωστικού αντικειµένου και στις µεθόδους συνεργατικής µάθησης( και 

στις τρεις κατηγορίες απαντούν θετικά το 50% των επιµορφούµενων ) 

Αντίστοιχα οι συνάδελφοι τους στα ΚΣΕ θεωρούν ότι το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης δε τους βοήθησε σηµαντικά σε κάποιο τοµέα της διδακτικής µε χρήση 

ΤΠΕ. Οι απαντήσεις τους κυµαίνονται στο µέτριο , όπως προκύπτει από τα δεδοµένα 

του πίνακα 

 

Σχετικά µε τη διδακτική του γνωστικού σας αντικειµένου , σε 

ποιο βαθµό το πρόγραµµα επιµόρφωσης σας βοήθησε ώστε να 
Ποσοστό 

1. Προσαρµόζετε τις ΤΠΕ στο επίπεδο και την οµάδα των 

µαθητών 
50% 

2. Γνωρίσετε καλύτερα το γνωστικό αντικείµενο της 

ειδικότητάς σας 
50% 

3. Εφαρµόζετε µεθόδους συνεργατικής µάθησης 50% 

4. Αξιολογείτε εκπαιδευτικό λογισµικό και να  

τροποποιείτε εκπαιδευτικό λογισµικό ώστε να το 

προσαρµόζετε στις απαιτήσεις του µαθήµατος 

62.5% 

5. Αναπτύξετε τις δεξιότητες επικοινωνίας σας 25% 

6. Παρουσιάζετε εναλλακτικές προτάσεις για τη 

διδασκαλία µαθηµάτων µε ΤΠΕ 
62.5% 

 Άλλο 12.5% 
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Πίνακας 19: ∆εξιότητες ένταξης των λογισµικών και των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία από επιµορφούµενους ΚΣΕ µε β-επίπεδο 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σηµαντική διαφοροποίηση που παρατηρείται στην 

δεξιότητα  αξιολόγησης και τροποποίησης του εκπαιδευτικού λογισµικού ώστε να 

προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του µαθήµατος ανάµεσα στις οµάδες 

επιµορφούµενων των ΠΑΚΕ και των ΚΣΕ . Οι επιµορφούµενοι καθηγητές στα 

ΠΑΚΕ απαντούν ότι η επιµόρφωση τους βοήθησε αρκετά(ποσοστό 62,5% απαντά 

έτσι) ενώ οι επιµορφούµενοι των ΚΣΕ θεωρούν ότι τους βοήθησε σε µέτριο βαθµό 

και ακόµη λιγότερο(µέση τιµή κλίµακας 2,40).Προφανώς , σηµαντική παράµετρος 

που έπαιξε ρόλο στην περίπτωση αυτή είναι και η προηγούµενη εµπειρία των 

καθηγητών από τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, που πιθανά να είναι 

µεγαλύτερη στους επιµορφούµενους καθηγητές των ΠΑΚΕ. Αλλά πάλι και η 

διάρκεια του προγράµµατος των ΠΑΚΕ και η µεγαλύτερη έµφαση στη χρήση 

εκπαιδευτικού λογισµικού, ίσως να βοήθησε περισσότερο τους επιµορφούµενους 

καθηγητές να αναπτύξουν τη δεξιότητα αυτή.  

Σχετικά µε τη διδακτική του γνωστικού σας αντικειµένου µε 

χρήση ΤΠΕ , σε ποιο βαθµό το πρόγραµµα επιµόρφωσης σας 

βοήθησε ώστε να 

Μέση τιµή 

κλίµακας 

1. Προσαρµόζετε τις ΤΠΕ στο επίπεδο και την οµάδα των 

µαθητών 
3.00 

2. Γνωρίσετε καλύτερα το γνωστικό αντικείµενο της 

ειδικότητάς σας 
2.80 

3. Εφαρµόζετε µεθόδους συνεργατικής µάθησης 2.70 

4. Αξιολογείτε εκπαιδευτικό λογισµικό 2.70 

5. Να τροποποιείτε εκπαιδευτικό λογισµικό ώστε να το 

προσαρµόζετε στις απαιτήσεις του µαθήµατος 
2.40 

6. Παρουσιάζετε εναλλακτικές προτάσεις για τη 

διδασκαλία µαθηµάτων µε ΤΠΕ 
3.10 

Κλίµακα Likert:  

5-πάρα πολύ, 4-πολύ, 3-Σε µέτριο βαθµό, 2- λίγο, 1-καθόλου 



102 

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους θεµατικούς άξονες, οι επιµορφούµενοι 

καθηγητές θεωρούν ότι το πρόγραµµα τους βοήθησε σε µέτριο βαθµό ενώ για τη 

δεξιότητα επικοινωνίας οι επιµορφούµενοι των ΠΑΚΕ θεωρούν ότι δεν βοηθήθηκαν 

από την επιµόρφωση(ποσοστό 25%) .  

Πρέπει όµως να αναφερθεί και η απάντηση ενός επιµορφωτή στην ανοικτή 

ερώτηση για κάτι άλλο στο οποίο βοήθησε η επιµόρφωση ώστε οι επιµορφωτές να 

θεωρούν ότι έγιναν αποτελεσµατικοί και που αφορά το γεγονός ότι έδωσε το 

έναυσµα, το ερέθισµα να ασχοληθούν οι ίδιοι µε τα θέµατα των εκπαιδευτικών 

λογισµικών και τη διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ δηλ. να οδηγηθούν στην 

αυτοµόρφωση.  

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε ότι οι επιµορφούµενοι των ΠΑΚΕ βοηθήθηκαν 

περισσότερο από το πρόγραµµα επιµόρφωσης στις δεξιότητες διδακτικής µε χρήση 

ΤΠΕ  από ότι οι συνάδελφοί τους των ΚΣΕ,  που ολοκλήρωσαν το β-επίπεδο. Όσον 

αφορά λοιπόν τα προγράµµατα επιµόρφωσης των ΚΣΕ , συµπεραίνουµε  ότι η 

επιµόρφωση δεν µπόρεσε να προσεγγίσει στόχους που αφορούν τη διδακτική 

γνωστικών αντικειµένων µε τη χρήση ΤΠΕ. Αν και  το πρόγραµµα βοήθησε τους 

καθηγητές στο χειρισµό των εκπαιδευτικών λογισµικών , δεν συνέβαλε σηµαντικά 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για  ένταξη των λογισµικών στη διδασκαλία. 

Αν αναζητήσουµε τα αίτια, µπορούµε να υποθέσουµε ότι ήταν η πρώτη φορά 

υλοποίησης προγραµµάτων επιµόρφωσης β- επιπέδου µε αποτέλεσµα ο σχεδιασµός 

να µην είναι ο καλύτερος, αφού δεν προβλέφθηκε πραγµατική εφαρµογή διδακτικών 

σεναρίων σε τάξη, ενώ δεν υπήρξε και διανοµή  αντιγράφων των εκπαιδευτικών 

λογισµικών .  

 Αντιπαραβάλλοντας τις δεξιότητες διδακτικής  στη διδασκαλία µε χρήση 

ΤΠΕ των καθηγητών χωρίς  β-επίπεδο, µπορούµε να έχουµε άποψη για το 

υπόβαθρο τους µε δεδοµένο ότι δεν έχουν ολοκληρώσει την επιµόρφωση.  Οι 

καθηγητές Φυσικών επιστηµών χωρίς β- επίπεδο κλήθηκαν να απαντήσουν  σε ποιο 

βαθµό(4- πολύ καλά , 3-καλά , 2-µέτρια, 1-καθόλου) θεωρούν ότι κατέχουν τις 

δεξιότητες αυτές.   

Σύµφωνα µε την άποψη των ιδίων , οι καθηγητές χωρίς β-επίπεδο θεωρούν 

ότι µπορούν να προσαρµόζουν τις ΤΠΕ στο επίπεδο και την οµάδα των µαθητών 

καλά(µέση τιµή κλίµακας 2,77 κοντά στο 3-καλά) ενώ για τις υπόλοιπες δεξιότητες 
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η άποψή τους για την κατάκτησή  τους κινείται λίγο άνω του µετρίου(τιµές από 2,32 

έως 2,40).  

 
Πίνακας 20: ∆εξιότητες διδακτικής µε χρήση ΤΠΕ των επιµορφούµενων 

χωρίς β-επίπεδο 

Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι 

µπορείτε να  

Πολύ 

καλά 
Καλά 

Σε 

µέτριο 

βαθµό 

Καθόλου 

Μέση 

τιµή 

κλίµακας 

1. Προσαρµόζετε τις ΤΠΕ στο 

επίπεδο και την οµάδα των 

µαθητών 

12.9% 54.8% 29.0% 3.2% 2.77 

2. Εφαρµόζετε µεθόδους 

συνεργατικής µάθησης 
3.2% 35.5% 51.6% 9.7% 2.32 

3. Αξιολογείτε εκπαιδευτικό 

λογισµικό 
10.0% 30.0%  50.0% 10.0% 2.40 

4. Τροποποιείτε εκπαιδευτικό 

λογισµικό ώστε να 

προσαρµόζεται στις 

απαιτήσεις του µαθήµατος 

17.2% 24.1% 34.5% 24.1% 2.34 

5. Παρουσιάζετε εναλλακτικές 

προτάσεις για τη διδασκαλία 

µαθηµάτων µε ΤΠΕ 

6.5% 35.5% 41.9% 16.1% 2.32 

Κλίµακα Likert: 4- πολύ καλά, 3-καλά, 2-Σε µέτριο βαθµό, 1-καθόλου 

 

 

Γ. Στον τοµέα των κινήτρων και της αυτοπεποίθησης απέναντι στη 

χρήση ΤΠΕ και των δεξιοτήτων αναζήτησης πληροφοριών 

Γενικά η επιµόρφωση ,σύµφωνα µε την άποψη των επιµορφούµενων 

καθηγητών στα ΠΑΚΕ και στα ΚΣΕ , δε  βοήθησε σηµαντικά στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης απέναντι στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών (κοντά στο 3 της κλίµακας Likert, όπως δείχνουν τα δεδοµένα του 

πίνακα: 
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Πίνακας 21: Βοήθεια του προγράµµατος στην αυτοπεποίθηση, το 

ενδιαφέρον και την αναζήτηση πληροφοριών 

 Μέση τιµή κλίµακας 

Θεωρείτε ότι το πρόγραµµα επιµόρφωσης 

συνετέλεσε ώστε 

Επιµορφούµενοι 

ΠΑΚΕ 

Επιµορφούµενοι 

ΚΣΕ µε β-

επίπεδο 

1. Να αυξηθεί το ενδιαφέρον σας για 

τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
3.00 3.30 

2. Να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή σας 

στη χρήση υπολογιστών και νέων 

τεχνολογιών γενικά 

3.38 3.10 

3. Να αναπτύξετε δεξιότητες κριτικής 

αναζήτησης και αξιολόγησης 

πληροφοριών 

3.75 3.00 

Κλίµακα Likert:  5-πάρα πολύ, 4-πολύ, 3-Σε µέτριο βαθµό, 2- λίγο, 1-καθόλου 

 

Οι επιµορφούµενοι όµως στα ΠΑΚΕ, θεωρούν ότι η επιµόρφωση τους 

βοήθησε πολύ στο να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής αναζήτησης και αξιολόγησης 

πληροφοριών(µέση τιµή κλίµακας 3,75), σε αντίθεση µε τους συναδέλφους τους στα 

ΚΣΕ , οι οποίοι δηλώνουν ότι τους βοήθησε σε µέτριο βαθµό(µέση τιµή κλίµακας 3) 

. Η διαφοροποίηση αυτή µπορεί να εξηγηθεί ίσως από το γεγονός ότι οι επιµορφωτές 

είναι κατά κανόνα περισσότερο δραστήριοι στην αναζήτηση νέων γνώσεων και 

πληροφοριών λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντός τους για τις ΤΠΕ. 
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6.3 H χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική 

διαδικασία 

 

6.3.1 Άποψη για την ένταξη των ΤΠΕ 

Οι περισσότεροι καθηγητές φυσικών επιστηµών  β-επιπέδου(από το 

συνολικό δείγµα των 49 ατόµων) συµφωνούν µε την άποψη  ότι οι ΤΠΕ µπορούν να 

βοηθήσουν στη διδασκαλία κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις(ποσοστό 61%). Το 

υπόλοιπο 39% ταυτίζεται µε τη θέση ότι οι ΤΠΕ είναι χρήσιµες και είναι καλό να 

εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρατηρούµε δηλαδή ότι γενικά τηρούν 

µία θετική στάση για την χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και 

διδακτική διαδικασία.  

Άποψη καθηγητών Φ.Ε για χρήση των ΤΠΕ

61%

0%

39%

0%

Οι ΤΠΕ είναι χρήσιµες και είναι
καλό να εντάσσονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Οι ΤΠΕ δεν µπορούν να
βοηθήσουν στην υλοποίηση των
στόχων του µαθήµατος και άρα δεν
χρειάζονται

Οι ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν
στη διδασκαλία κάτω από
ορισµένες προϋποθέσεις

∆εν έχω συγκεκριµένη άποψη

Γράφηµα 6:  Η άποψη των συµµετεχόντων καθηγητών Φ.Ε για τη χρήση των ΤΠΕ 

 

Ειδικά η άποψη των επιµορφούµενων στα ΠΑΚΕ και ΚΣΕ , ενισχύεται µετά 

την ολοκλήρωση της επιµόρφωσης, αφού συµφωνούν καθολικά (100%) ότι η  χρήση 

και ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην 

αφοµοίωση της γνώσης και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας.  

 

6.3.2 Επίδραση-αποτελέσµατα  από την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία 

Οι καθηγητές φυσικών επιστηµών  κλήθηκαν να απαντήσουν σε µία σειρά 

τοποθετήσεων-προτάσεων σε πενταβάθµια κλίµακα Likert(5-συµφωνώ απόλυτα,4-
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συµφωνώ, 3- αδιαφορώ, 2-διαφωνώ, 1- διαφωνώ απόλυτα) για τις επιπτώσεις της 

ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 
Πίνακας 22: Τα αποτελέσµατα της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία 

Με τη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία , θεωρείτε ότι 

Επιµορφούµενοι 

ΠΑΚΕ 

Επιµορφούµενοι 

ΚΣΕ µε β-

επίπεδο 

Επιµορφούµενοι 

ΚΣΕ χωρίς β-

επίπεδο 

Αυξάνεται η αλληλεπίδραση και η 

επικοινωνία µεταξύ των µαθητών 
4.13 4.00 3.53 

Ο ρόλος του καθηγητή είναι 

καθοδηγητικός και µαθητοκεντρικός 
4.13 4.00 4.00 

Απαιτείται µεγαλύτερη προετοιµασία και 

χρόνος για τον καθηγητή 
4.43 4.30 4.65 

Οι µαθητές δείχνουν µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και συµµετέχουν πιο ενεργά 

στο µάθηµα 

4.38 4.20 4.13 

Καλλιεργούνται από τους µαθητές οι 

µεταγνωστικές δεξιότητες 
4.25 3.70 3.71 

Ο χρόνος οµιλίας του καθηγητή 

µειώνεται ενώ αντίστοιχα αυξάνεται ο 

χρόνος οµιλίας των µαθητών 

3.75 3.50 3.45 

κλίµακα Likert:5-συµφωνώ απόλυτα,4-συµφωνώ, 3- αδιαφορώ, 2-διαφωνώ, 1- διαφωνώ απόλυτα: 

 
Από την ανάλυση των απαντήσεων , διαπιστώνουµε ότι οι καθηγητές 

φυσικών επιστηµών ,συµφωνούν µε την πλειοψηφία των προτάσεων που τους 

τέθηκαν. Το µεγαλύτερο βαθµό συµφωνίας εκφράζουν  µε τις απόψεις πως µε τη  

χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία απαιτείται µεγαλύτερη προετοιµασία και χρόνος για 

τον καθηγητή και ότι οι µαθητές δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον και συµµετέχουν 

πιο ενεργά στο µάθηµα. Επίσης , συµφωνούν ότι ο ρόλος του καθηγητή γίνεται 

καθοδηγητικός και πιο µαθητοκεντρικός και ότι η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

ευνοεί την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία µεταξύ των µαθητών .  
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Αξίζει να επισηµανθεί µία ελαφρά διαφοροποίηση που παρατηρείται στην 

άποψη των επιµορφούµενων χωρίς β-επίπεδο και των επιµορφωτών από τα ΠΑΚΕ 

για την καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων από τους µαθητές κατά τη 

διδασκαλία µαθήµατος µε χρήση ΤΠΕ.  

Τέλος, φαίνεται  ότι  οι καθηγητές φυσικών επιστηµών θεωρούν ότι η ένταξη 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία δεν αυξάνει το χρόνο οµιλίας των µαθητών , παράµετρος 

που συνδέεται όµως µε τον µαθητοκεντρικό ρόλο του καθηγητή και την ενεργό 

συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα.  

 
6.3.3 Εµπόδια για τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία σύµφωνα µε την 

άποψη των  καθηγητών Φυσικών Επιστηµών 

Η πλειοψηφία των καθηγητών φυσικών επιστηµών θεωρεί  τη  µη 

διαθεσιµότητα της αίθουσας πληροφορικής για καθηγητές άλλων ειδικοτήτων(38 

από τους 49-ποσοστό 77,6%)  και την έλλειψη κατάλληλου εξοπλισµού(ποσοστό 

67,3%) ως τα κυριότερα  εµπόδια προκειµένου να χρησιµοποιούν ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους.  

Πίνακας 23: Εµπόδια για τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία  

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα 

κυριότερα εµπόδια προκειµένου να 

χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στη 

διδασκαλία σας; 

Συνολικά 

Επιµορφού

µενοι 

ΠΑΚΕ 

Επιµορφού

µενοι ΚΣΕ 

µε β-

επίπεδο 

Επιµορφού

µενοι ΚΣΕ 

χωρίς β-

επίπεδο 

∆εν υπάρχουν κίνητρα για να 

αλλάξετε τις παιδαγωγικές 

πρακτικές σας 

35% 50% 0% 41.9% 

Η σχολική µονάδα δε διαθέτει τον 

κατάλληλο εξοπλισµό 
67.3% 62.5% 50% 74.2% 

∆εν υπάρχει διαθεσιµότητα της 

αίθουσας πληροφορικής για 

καθηγητές άλλων ειδικοτήτων 

77.6% 62.5% 80% 80.6% 

Απαιτείται αρκετός χρόνος για να 

οργανωθεί και να σχεδιαστεί µία 

διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ 

65.3% 25% 50% 80.6% 
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Οι µαθητές δεν συνεργάζονται κατά 

τη διδασκαλία ενός µαθήµατος µε 

τη χρήση ΤΠΕ 

8.1% 0% 0% 12.9% 

 

Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες σχολικές µονάδες οι τάξεις αποτελούνται 

µόνο από πίνακα και θρανία ενώ η εξοπλισµένη µε λογισµικό και τεχνικά µέσα 

αίθουσα πληροφορικής δεν διατίθεται εύκολα για καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Το 

τελευταίο οφείλεται στην έλλειψη κενών ωρών της αίθουσας αλλά συχνά και στο 

γεγονός ότι  ο υπεύθυνος για την αίθουσα πληροφορικής δεν την παραχωρεί , αφού 

έχει τη ευθύνη για οτιδήποτε υπάρχει στην αίθουσα(υπολογιστές, περιφερειακά, 

προγράµµατα, κτλ.).  

 Οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη χρήση των ΤΠΕ από καθηγητές Φ.Ε.  

δεν οφείλονται βέβαια µόνο σε τεχνικούς λόγους. Η υλοποίηση ενός µαθήµατος µε 

χρήση ΤΠΕ απαιτεί αρκετό χρόνο και προετοιµασία και το γεγονός αυτό φαίνεται να 

θεωρούν  εµπόδιο κυρίως οι επιµορφούµενοι στα ΚΣΕ χωρίς β-επίπεδο(25 στους 31-

ποσοστό 80,6%) αλλά όχι τόσο οι επιµορφωτές από τα ΠΑΚΕ(ποσοστό 25%). 

Προφανώς , η µεγαλύτερη εµπειρία και οι πιο ανεπτυγµένες δεξιότητες των 

επιµορφωτών στη χρήση των εκπαιδευτικών λογισµικών τους βοηθούν ώστε να µην 

δαπανούν τόσο χρόνο στην προετοιµασία µαθήµατος µε χρήση ΤΠΕ.  

Ένα µέρος των καθηγητών (17 στους 49-35%) συµφωνεί µε την άποψη ότι 

δεν υπάρχουν κίνητρα για τους καθηγητές φυσικών επιστηµών  ώστε  να αλλάξουν 

τις παιδαγωγικές πρακτικές τους και να χρησιµοποιούν εργαλεία ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους. Αυτό µάλλον επαφίεται στη διάθεση και το ενδιαφέρον του ίδιου 

του εκπαιδευτικού (η χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία), αν και  πλέον για το γυµνάσιο 

υπάρχει εγκύκλιος που αναφέρει ότι το 30% της ύλης των µαθηµάτων πρέπει να 

γίνεται µε χρήση ΤΠΕ.  
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6.3.4 Η χρήση και ένταξη λογισµικών και ΤΠΕ στη διδασκαλία από τους 

καθηγητές Φ.Ε.  

Οι επιµορφούµενοι στα ΠΑΚΕ και οι επιµορφούµενοι στα ΚΣΕ καθηγητές µε 

β-επίπεδο ,σε αρκετά µεγάλο ποσοστό (75% και 67% αντίστοιχα) χρησιµοποιούσαν 

λογισµικά και γενικά ΤΠΕ και πριν την επιµόρφωση. Ωστόσο , παρατηρείται 

διαφοροποίηση στις δύο οµάδες  στη χρήση λογισµικών και ΤΠΕ µετά την 

επιµόρφωση,  µε τους  επιµορφωτές(σε ποσοστό 71,4%) να  χρησιµοποιούν 

λογισµικά και εργαλεία ΤΠΕ πιο συχνά . Αντίθετα µόνο το 30% των 

επιµορφούµενων στα ΚΣΕ , απαντά ότι χρησιµοποιεί πιο συχνά λογισµικά και 

εργαλεία ΤΠΕ.  

 
Πίνακας 24 : Χρήση λογισµικών πριν και µετά την επιµόρφωση 

Πριν την επιµόρφωση 
Πιο συχνά µετά την 

επιµόρφωση Οµάδα 

Ναι Όχι Ναι Όχι 

Επιµορφούµενοι ΠΑΚΕ  75% 25% 71.4% 28.6% 

Επιµορφούµενοι ΚΣΕ µε β-

επίπεδο  
66.7% 33.3% 30% 70% 

 
Αν και τα δείγµατα των επιµορφούµενων στα ΠΑΚΕ και στα ΚΣΕ είναι 

µικρά, ωστόσο µπορούµε να σκεφτούµε ότι οι επιµορφωτές χρησιµοποιούν 

λογισµικά και εργαλεία ΤΠΕ ,εκτός από τη διδασκαλία στο σχολείο, και για την 

εκπαίδευση συναδέλφων τους στα προγράµµατα επιµόρφωσης. Επιπλέον , η 

πλειοψηφία των επιµορφωτών διδάσκει σε γυµνάσια , όπου προσφέρεται η 

διδασκαλία µε χρήση των  ΤΠΕ ενώ στο δείγµα των επιµορφούµενων µε β-επίπεδο,  

οι περισσότεροι καθηγητές υπηρετούν σε λύκεια.    

Οι επιµορφούµενοι καθηγητές στα ΚΣΕ χωρίς β-επίπεδο χρησιµοποιούν 

εκπαιδευτικά λογισµικά κατά συντριπτική πλειοψηφία (90%) και εργαλεία 

παρουσίασης (το 75%) οι περισσότεροι. Λιγότερο χρησιµοποιούν την επεξεργασία 

κειµένου(54%) , το διαδίκτυο(41%) και ακόµη λιγότερο τα λογιστικά φύλλα(29%). 

Μάλιστα, κάποιος επιµορφούµενος ανέφερε ότι χρησιµοποιεί και λογισµικό για 

συγχρονικές µετρήσεις καθώς και το Videolab. Προκαλεί εντύπωση η χρήση κατά 
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συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών λογισµικών από τους επιµορφούµενους 

στα ΚΣΕ χωρίς β-επίπεδο, γεγονός που πιθανόν σχετίζεται µε την παρακολούθηση 

του τρέχοντος κατά τη διάρκεια της έρευνας προγράµµατος και τη χρήση 

λογισµικών για την υλοποίηση του σκοπού του. 

Σχετικά µε το σκοπό χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ, οι καθηγητές και των 

τριών οµάδων τα χρησιµοποιούν συχνά για εύρεση πληροφοριών για την 

προετοιµασία του µαθήµατος (κυρίως το διαδίκτυο) και κατασκευή φύλλων 

εργασίας και διαγωνισµάτων(προφανώς το word).  

 
Πίνακας 25: Συχνότητα  χρήσης εργαλείων ΤΠΕ για συγκεκριµένες 

δραστηριότητες στο συνολικό δείγµα 

Συχνότητα  χρήσης εργαλείων ΤΠΕ για συγκεκριµένες δραστηριότητες στο 

συνολικό δείγµα  

∆ραστηριότητα 
Επιµορφούµενοι 

ΠΑΚΕ 

Επιµορφούµενοι 

ΚΣΕ µε β-

επίπεδο 

Επιµορφούµενοι 

ΚΣΕ χωρίς β-

επίπεδο 

Για εύρεση πληροφοριών για 

προετοιµασία διδασκαλίας 
3.20 3.20 2.97 

Για επεξήγηση θεωρίας 

στους µαθητές(παρουσιάσεις 

µε Powerpoint κτλ) 

2.50 2.10 2.06 

Για κατασκευή φύλλων 

εργασίας και διαγωνισµάτων 
2.80 3.00 2.68 

Για προσοµοιώσεις 

φαινοµένων 
3.50 1.80 1.94 

Για µοντελοποιήσεις 

διαδικασιών 
2.75 2.20 1.42 

Για συλλογή δεδοµένων µε 

αισθητήρες 
3.20 - 1.10 

Κλίµακα Likert: 4-Πολύ συχνά(3-4 φορές τη βδοµάδα),3-Συχνά(1-2 φορές τη βδοµάδα) 

2-Κάποιες φορές(2-5 φορές το µήνα), 1-Καθόλου 
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Ωστόσο , οι επιµορφωτές χρησιµοποιούν εργαλεία ΤΠΕ αρκετά συχνά για 

προσοµοιώσεις φαινοµένων(µέση τιµή κλίµακας 3,50 µε µέγιστο το 4), κάτι που δεν 

κάνουν συχνά οι επιµορφούµενοι στα ΚΣΕ µε β- επίπεδο και χωρίς β-επίπεδο(µέσες 

τιµές κλίµακας 2,20 και 1,94 αντίστοιχα-ουσιαστικά κάποιες φορές το µήνα). 

Επίσης, οι επιµορφωτές χρησιµοποιούν συχνά εργαλεία ΤΠΕ για µοντελοποιήσεις 

(µέση τιµή κλίµακας 2,75), και µάλιστα συχνότερα από τους επιµορφούµενους β- 

επιπέδου στα ΚΣΕ. Τέλος οι επιµορφούµενοι στα ΚΣΕ δε χρησιµοποιούν  σχεδόν 

ποτέ εργαλεία ΤΠΕ για  συλλογή δεδοµένων µε αισθητήρες ενώ οι επιµορφωτές 

χρησιµοποιούν εργαλεία ΤΠΕ κάποιες φορές το µήνα για τη δραστηριότητα αυτή.  

 Οι τρεις τελευταίες δραστηριότητες(προσοµοιώσεις, µοντελοποιήσεις, συλλογή 

δεδοµένων µε αισθητήρες) αποτελούν δραστηριότητες µάθησης 

κονστρουκτιβιστικού τρόπου σκέψης , που οδηγούν σε καλλιέργεια δεξιοτήτων 

κριτικής ικανότητας και ικανότητας επίλυσης προβληµάτων. Η πιο αυξηµένη χρήση 

των εργαλείων ΤΠΕ από τους επιµορφωτές για προσοµοιώσεις και µοντελοποιήσεις  

µπορεί να δείχνει και µεγαλύτερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης των 

εκπαιδευτικών λογισµικών και καλύτερη γνώση των δυνατοτήτων  τους.  

 
Σε ότι αφορά τα γνωστικά αντικείµενα των χρησιµοποιούµενων 

εκπαιδευτικών  λογισµικών ,  οι περισσότεροι καθηγητές φυσικών επιστηµών , 

αναφέρουν  ότι χρησιµοποιούν λογισµικά Φυσικής (37 από τους 49-ποσοστό 75%), 

γεγονός αναµενόµενο αφού όπως αναφέραµε στο δείγµα και στον πληθυσµό των 

καθηγητών φυσικών επιστηµών  κυριαρχεί η ειδικότητα των Φυσικών. Λιγότεροι 

χρησιµοποιούν λογισµικά χηµείας, βιολογίας και γεωγραφίας. Εδώ πρέπει να 

αναφερθεί ότι γενικά συγγενείς ειδικότητες όπως φυσικοί µε τους  γεωλόγους και 

χηµικοί µε τους  βιολόγους τείνουν να χρησιµοποιούν εκτός της κύριας ειδικότητας, 

λογισµικά της συγγενούς ειδικότητας.   

 
Σε ότι αφορά το είδος των εφαρµογών και λογισµικών , οι καθηγητές φυσικών 

επιστηµών αναφέρουν ότι χρησιµοποιούν στη διδασκαλία τους κυρίως λογισµικά 

προσοµοιώσεων και εικονικά πειράµατα(35 από τους 49 σε κάθε είδος  –ποσοστό 

71.4%) και λιγότερο εικονικά εργαστήρια και java applets(ποσοστό 51% σε κάθε 

είδος) . 
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Πίνακας 26 : Εφαρµογές λογισµικών που χρησιµοποιούν οι καθηγητές Φ.Ε.  

Εφαρµογές  Ποσοστό  

Java applets 51% 

Προσοµοιώσεις 71.4% 

Εικονικά πειράµατα 71.4% 

Εικονικά εργαστήρια 51% 

 
Αξίζει όµως να αναφερθούµε στους επιµορφωτές από τα ΠΑΚΕ , οι οποίοι 

απαντούν σχεδόν όλοι (87,5%) ότι εντάσσουν στη διδασκαλία τους , όλα τα είδη 

λογισµικών:java applets, προσοµοιώσεις, εικονικά πειράµατα, εικονικά εργαστήρια 

ενώ κάποιοι συµπλήρωσαν ότι χρησιµοποιούν και άλλα λογισµικά που βρίσκουν στο  

διαδίκτυο καθώς  και µοντέλα.  

Οι επιµορφούµενοι στα ΚΣΕ χωρίς β-επίπεδο αναφέρουν και άλλα είδη 

λογισµικών που εντάσσουν στη διδασκαλία τους εκτός των προαναφερθέντων, όπως 

τα λογισµικά του παιδαγωγικού ινστιτούτου, τα λογισµικά των σχολικών netbook 

βιολογίας και γεωγραφίας , τα λογισµικά Coach5 και λογισµικό VJL . 

 
6.3.5 Σχεδιασµός διδακτικών σεναρίων µε χρήση ΤΠΕ  

Οι περισσότεροι καθηγητές φυσικών επιστηµών που συµµετείχαν στην 

έρευνα δηλώνουν ότι σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια µε τη χρήση ΤΠΕ (34 στους 48 

που απάντησαν - ποσοστό  71%).  

Σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ(συνολικό δείγµα);

Ναι

71%

Όχι

29%

 

Γράφηµα 7: Σχεδιασµός διδακτικών σεναρίων από καθηγητές Φ.Ε 
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Είναι λογικό σχεδόν όλοι(επτά στους οκτώ) οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

επιµορφωτές να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ,  αφού πρέπει να 

εκπαιδεύσουν και συναδέλφους στη δεξιότητα αυτή. Από την άλλη,  εντύπωση 

προκαλεί  ο µεγάλος αριθµός καθηγητών χωρίς β-επίπεδο(ποσοστό 66.7%) που 

παρακολουθούν την επιµόρφωση στα ΚΣΕ  και που απάντησε ότι σχεδιάζει 

διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ. Μία ερµηνεία που µπορούµε να δώσουµε είναι 

ότι η πλειοψηφία του δείγµατος των καθηγητών χωρίς β-επίπεδο στα ΚΣΕ υπηρετεί 

σε γυµνάσια , που όπως αναφέρθηκε, έχει αρχίσει να υλοποιείται η λεγόµενη 

«ψηφιακή τάξη», µε το 30% των ωρών των µαθηµάτων στις φυσικές επιστήµες να 

υλοποιείται µε χρήση ΤΠΕ. Επίσης, είναι πιθανό οι επιµορφούµενοι στα ΚΣΕ ,την 

περίοδο της έρευνας ,να βρίσκονται στη φάση κατά την οποία σχεδιάζουν διδακτικά 

σενάρια για τις ανάγκες του προγράµµατος επιµόρφωσης και να προετοιµάζονται για 

την εφαρµογή στην τάξη.  

 Στο σχεδιασµό διδακτικών σεναρίων µε χρήση ΤΠΕ, οι καθηγητές φυσικών 

επιστηµών λαµβάνουν υπόψη , κυρίως τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των 

µαθητών(29 στους 34-ποσοστό 85,3%) και  υιοθετούν ,όσο µπορούν, προσεγγίσεις 

ενεργητικής µάθησης(27 στους 34-ποσοστό 79,4%). ∆εν δηµιουργούν απαραίτητα 

διδακτικό υλικό (µόνο το 50% το κάνει-οι 17 στους 34). 

Τι λαµβάνετε υπόψη στο σχεδιασµό διδακτικών σεναρίων; 

29

27

17
Τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις
των µαθητών

Προσπαθώ να υιοθετώ
προσεγγίσεις ενεργητικής
µάθησης

∆ηµιουργώ
διδακτικό/επιµορφωτικό υλικό

 

Γράφηµα 8: Παράγοντες σχεδιασµού διδακτικών σεναρίων 

Στο θέµα της επικοινωνίας µε άλλους συναδέλφους για τη δηµιουργία 

διδακτικών σεναρίων , οι επιµορφούµενοι στα ΠΑΚΕ και ΚΣΕ  απαντούν 

διαφορετικά . Η επικοινωνία των επιµορφωτών µεταξύ τους και µε άλλους 
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συναδέλφους καθηγητές Φυσικών Επιστηµών αναπτύχθηκε µετά το πέρας της 

επιµόρφωσης(50% απαντούν ότι αυξήθηκε). Αντίθετα , η επικοινωνία των 

καθηγητών β-επιπέδου µε συναδέλφους τους για το σχεδιασµό και την ανταλλαγή 

ιδεών  στη δηµιουργία διδακτικών σεναρίων δεν αναπτύχθηκε (µόνο ποσοστό 11% 

δηλώνει ότι αυξήθηκε), αλλά παρέµεινε στα ίδια επίπεδα όπως ήταν πριν την 

επιµόρφωση(ποσοστό 89%) .  Φαίνεται ότι οι κοινωνικές επαφές µεταξύ 

επιµορφωτών είναι πιο ανεπτυγµένες, λόγω  της µεγαλύτερης διάρκειας του 

προγράµµατος στα ΠΑΚΕ που  ευνοεί περισσότερο την επικοινωνία και συνεργασία 

µεταξύ τους. Αλλά ίσως είναι και πιο δραστηριοποιηµένοι από τους 

επιµορφούµενους συναδέλφους τους . Από τη µια ,η δυναµική της οµάδας ενηλίκων 

όπως συγκροτήθηκε από τους υποψήφιους επιµορφωτές στα ΠΑΚΕ ,µας οδηγεί στη 

σκέψη ότι η επικοινωνία αυτή θα έπρεπε να αναπτυχθεί περισσότερο. Από την άλλη 

,λαµβάνοντας υπόψη το δεδοµένο ότι από την επιµόρφωση του 2008 ως σήµερα, 

µόλις τώρα άρχισαν να υλοποιούνται προγράµµατα επιµόρφωσης στα ΚΣΕ, κρίνεται 

ότι το αποτέλεσµα είναι ικανοποιητικό. 

 
 

6.3.6 Η αξιολόγηση µαθητών κατά τη διδασκαλία ενός µαθήµατος  µε 

χρήση ΤΠΕ 

 Οι καθηγητές φυσικών επιστηµών προκειµένου να αξιολογήσουν µαθητές 

λαµβάνουν υπόψη κυρίως  τη συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα και το 

αποτέλεσµα του φύλλου εργασίας που συµπληρώνουν κατά την διδασκαλία του 

µαθήµατος µε ΤΠΕ: 
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73,47%

65,30%

18,37%

73,47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Λαµβάνω υπόψη το αποτέλεσµα του φύλλου
εργασίας

Θεωρώ σηµαντική την κριτική τους θέση σε
προβλήµατα και τη διατύπωση υποθέσεων 

Εκτιµώ τις δεξιότητές τους στη χρήση νέων
τεχνολογιών

Λαµβάνω υπόψη τη συµµετοχή τους

Γράφηµα 9: Αξιολόγηση µαθητών σε διδασκαλία µε ΤΠΕ 

 
 Η κριτική θέση των µαθητών σε προβλήµατα και η διατύπωση υποθέσεων 

εκτιµάται  από τους επιµορφωτές των ΠΑΚΕ και τους επιµορφούµενους µε β-

επίπεδο ως πολύ σηµαντική παράµετρος για την αξιολόγηση των µαθητών στη 

διδασκαλία µαθήµατος µε χρήση ΤΠΕ(και από τις δύο οµάδες ποσοστό 90% 

απαντούν ότι τη λαµβάνουν υπόψη), ενώ οι επιµορφούµενοι των ΚΣΕ χωρίς β-

επίπεδο τη θεωρούν ως λιγότερη σηµαντική δεξιότητα(ποσοστό 51%). Η 

διαφοροποίηση που παρατηρείται µπορεί να οφείλεται στο  διαφορετικό τρόπο 

εκτίµησης της συγκεκριµένης ικανότητας , που όµως µπορεί να υποκρύπτει και 

διαφορετική προσέγγιση των επιµορφωτών και επιµορφούµενων µε β-επίπεδο στην 

αξιολόγηση ικανοτήτων για τη διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ. Η συµµετοχή στο 

µάθηµα και το αποτέλεσµα του φύλλου εργασίας ανταποκρίνονται ως παράµετροι 

στον κλασικό τρόπο διδασκαλίας των µαθηµάτων, χωρίς τη χρήση ΤΠΕ. 

 Όσον αφορά τις δεξιότητες στη χρήση νέων τεχνολογιών , οι καθηγητές 

φυσικών επιστηµών ,στο σύνολό τους δε φαίνεται, να τις λαµβάνουν υπόψη όταν 

αξιολογούν µαθητές στη διδασκαλία µαθήµατος µε χρήση ΤΠΕ. 
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7. Αποτελέσµατα συνεντεύξεων 

Για να έχουµε µια συνολική εικόνα των ευρηµάτων της έρευνας, τα 

αποτελέσµατα από την ανάλυση των συνεντεύξεων παρατίθενται µαζί µε τα 

αντίστοιχα των ερωτηµατολογίων, ενώ παράλληλα συσχετίζονται και συγκρίνονται 

µεταξύ τους. Η παράθεση αυτή γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά 

ερωτήµατα.  

 

7.1 Ο ρόλος του φύλου στους επιµορφωτές β- επιπέδου: Για ποιο λόγο 

νοµίζετε ότι οι περισσότεροι επιµορφωτές είναι άνδρες; 

Όπως αναφέρθηκε, σε σύνολο 85 εγγεγραµµένων   στο µητρώο επιµορφωτών  

β- επιπέδου οι 70 είναι άνδρες(ποσοστό 82,35%) . Η αναλογία αυτή είναι 

µεγαλύτερη  από αυτή της αναλογίας ανδρών /γυναικών στον πληθυσµό των 

καθηγητών φυσικών επιστηµών γενικά.  

Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι οι άνδρες (επιµορφούµενοι σε ΚΣΕ και 

επιµορφωτές) αποδίδουν το γεγονός της µεγαλύτερης αντιπροσώπευσης των ανδρών 

επιµορφωτών σε στερεότυπα που έχουν να κάνουν µε τη χρήση νέων τεχνολογιών 

και µε τις φυσικές επιστήµες .Θεωρούν , δηλαδή ότι υφίσταται µία τάση  οι άνδρες 

να ασχολούνται περισσότερο µε τις νέες τεχνολογίες και ότι είναι περισσότερο των 

θετικών επιστηµών από ότι οι γυναίκες. Αυτό , κατά τη γνώµη τους , αποτυπώνεται 

και στον πληθυσµό των επιµορφωτών. Αντίθετα , οι γυναίκες θεωρούν ότι το 

φαινόµενο αυτό οφείλεται στη µεγαλύτερη αναλογία των ανδρών γενικά στους 

καθηγητές φυσικών επιστηµών και δεν έχει να κάνει µε τη µεγαλύτερη έµφαση των 

ανδρών στη χρήση νέων τεχνολογιών. Επίσης, συνεισφέρει σηµαντικά στο 

φαινόµενο και η µειωµένη συµµετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης όπως και οι 

αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις  των γυναικών σε σχέση  µε τους άνδρες.  

 

7.2 Το είδος της σχολικής µονάδας στην διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ: Σε 

ποιο είδος σχολείου θεωρείται δύσκολο και σε ποιο εύκολο να υλοποιηθεί µία 

διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ 

Από τις συνεντεύξεις σχετικά µε το θεµατικό άξονα της χρήσης λογισµικών 

και ΤΠΕ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη επιµορφούµενων β- επιπέδου και 
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επιµορφωτών σχετικά µε το αν µία διδασκαλία  µε χρήση ΤΠΕ διαφοροποιείται σε 

δυσκολία ανάλογα µε το είδος της σχολικής µονάδας(γυµνάσιο, λύκειο γενικό ή 

επαγγελµατικό). Οι επιµορφούµενοι β-επιπέδου θεωρούν ότι το λύκειο(και ιδιαίτερα 

η γ΄ λυκείου) προσφέρεται λιγότερο για την υλοποίηση διδασκαλιών µε χρήση ΤΠΕ 

µε  το επιχείρηµα ότι η κάλυψη της ύλης και των απαιτούµενων ασκήσεων 

αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα. Παρόλα αυτά , βέβαια, είναι δυνατή η 

υλοποίηση διδασκαλιών µε ΤΠΕ στην α΄ και β΄ λυκείου. Ο επιµορφωτής βλέπει την 

υλοποίηση της διδασκαλίας  από άλλη οπτική γωνία, θεωρώντας ότι λόγω της 

µεγαλύτερης εξοικείωσης των µαθητών  , είναι πιο εύκολο ένας καθηγητής φυσικών 

επιστηµών να φέρει σε πέρας µία διδασκαλία χρησιµοποιώντας ΤΠΕ. Για το 

επαγγελµατικό λύκειο οι καθηγητές αναφέρουν ότι οι µαθητές δείχνουν περισσότερο 

ενδιαφέρον  για το µάθηµα και τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα για τις 

εργαστηριακές ασκήσεις  ενώ αλλάζει και η γνώµη τους για το µάθηµα. 

Χαρακτηριστικά λένε  είναι ότι ο τρόπος αντίδρασης τους είναι διαφορετικός. 

Πάντως , έχουν τη γνώµη ότι το γυµνάσιο προσφέρεται περισσότερο για τη 

διδασκαλία µαθηµάτων µε χρήση ΤΠΕ. 

 

7.3 Το προφίλ του επιµορφωτή 

  Σύµφωνα µε την άποψη του επιµορφωτή , ένας αποτελεσµατικός επιµορφωτής 

ΤΠΕ θα πρέπει  

� «Να ξέρει καλά το αντικείµενό του και να κάνει όσο γίνεται πιο ενδιαφέρον το 

µάθηµα. Να  προσφέρει πολλά πράγµατα σε αυτούς που έρχονται να 

παρακολουθήσουν γιατί υπάρχουν έµπειροι καθηγητές που µπορεί να ξέρουν 

περισσότερα από τον επιµορφωτή» 

Φαίνεται, λοιπόν ότι η καλή γνώση του γνωστικού αντικειµένου και η 

δεξιότητα ενεργοποίησης και ανάπτυξης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόµενων 

καθηγητών αποτελούν τα κύρια στοιχεία ενός αποτελεσµατικού επιµορφωτή, 

σύµφωνα µε την άποψή του.  
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7.4 Οι απόψεις για τα προγράµµατα επιµόρφωσης β-επιπέδου 

7.4.1 Λόγοι συµµετοχής 

Από τα αποτελέσµατα των  ερωτηµατολογίων προέκυψε ως σηµαντικότερος  

λόγος  συµµετοχής για τους επιµορφούµενους στα ΚΣΕ η απόκτηση νέων γνώσεων 

και κατάκτηση δεξιοτήτων (ποσοστό 90%) , το οποίο ενισχύεται και από τις 

συνεντεύξεις .  

Η άποψη των επιµορφωτών για το λόγο συµµετοχής αποτυπώνεται 

χαρακτηριστικά  µέσω της  συνέντευξης, όπου επιµορφωτής αναφέρει ότι 

συµµετείχε κυρίως «από χόµπυ». ∆ιαπιστώνουµε ότι , σε συνδυασµό µε τις 

απαντήσεις των επιµορφωτών στα ερωτηµατολόγια ότι ο βασικός λόγος συµµετοχής 

των καθηγητών φυσικών επιστηµών που παρακολούθησαν το πρόγραµµα των 

ΠΑΚΕ ήταν το αυξηµένο  ενδιαφέρον τους για  τις ΤΠΕ, το οποίο αποτελεί 

εσωτερικό κίνητρο για την  ενασχόλησή τους ως επιµορφωτές.  

 

7.4.2 Ικανοποίηση από το πρόγραµµα επιµόρφωσης 

Από τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων , προέκυψε ότι οι καθηγγητές 

Φ.Ε. εµφανίζονται άνω του µετρίου(αλλά όχι πολύ) ικανοποιηµένοι. Στο 

συµπέρασµα αυτό συγκλίνουν και οι απαντήσεις από τις συνεντεύξεις. Ενδεικτικά οι 

επιµορφούµενοι στα ΚΣΕ δηλώνουν ευχαριστηµένοι , ωστόσο καθηγητής που 

παρακολούθησε το πρόγραµµα ενδοσχολικής επιµόρφωσης το 2002 αναφέρει ως 

αδυναµία του προγράµµατος το γεγονός ότι οι καθηγητές δεν κατείχαν  τις βασικές 

δεξιότητες στη χρήση των Η/Υ , που απαιτούνταν για τη εκµάθηση των λογισµικών 

στη συνέχεια. Βέβαια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν ο επιµορφωτής βοήθησε 

σηµαντικά στην εκµάθηση των βασικών προγραµµάτων. Είναι γνωστό όµως ότι το 

πρόγραµµα ήταν σχεδιασµένο έτσι ώστε η επιµόρφωση να είναι οριζόντια και 

κάθετη, δηλαδή, από τη µια υπήρχε η εκµάθηση των βασικών εργαλείων 

πληροφορικής και από την άλλη η εµβάθυνση στη διδακτική του γνωστικού 

αντικειµένου µε την εξοικείωση µε τα εκπαιδευτικά λογισµικά.  

 Ο επιµορφωτής κρίνει ότι το πρόγραµµα θα µπορούσε να ήταν και καλύτερο  

ενώ θεωρεί ότι καλό θα ήταν να υπήρχε θεµατική ενότητα για την παραγωγή 

εκπαιδευτικού λογισµικού και τις γλώσσες προγραµµατισµού: 
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� «Είµαι ευχαριστηµένος από το πρόγραµµα αλλά θα µπορούσε να ήταν και 

καλύτερο. Περίµενα να κάνουµε και παραγωγή λογισµικού. Εντάξει, µας 

µάθανε χρήση και πως εφαρµόζονται µέσα στη τάξη- καλά αυτά- αλλά αν 

είχαµε και  παραγωγή λογισµικού και καµιά γλώσσα προγραµµατισµού, θα ήταν 

πιστεύω ακόµα καλύτερα.». 

Πράγµατι , η γνώση µερικών βασικών αρχών του προγραµµατισµού πρέπει 

αναγκαστικά να αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων επιµόρφωσης(∆αγδιλέλης , 

2002).  Ιδιαίτερα για τις θετικές επιστήµες, ο προγραµµατισµός αποτελεί ένα 

επιπλέον ισχυρό εργαλείο επίλυσης προβληµάτων, λόγος για τον οποίο πρέπει να 

συµπεριλαµβάνεται στα επιµορφωτικά προγράµµατα.(∆αγδιλέλης , ό.π.) 

  Είναι χρήσιµο να επισηµανθεί ότι ο επιµορφωτής που παραχώρησε 

συνέντευξη, παρακολούθησε και το πρόγραµµα Ε-42 το 2003, αλλά και αυτό στα 

ΠΑΚΕ.  Συγκρίνοντας τα δύο προγράµµατα επιµόρφωσης, αξιολογεί το πρόγραµµα 

των ΠΑΚΕ ως καλύτερο ,πιο οργανωµένο, πιο πλήρες  και µε καινούρια πράγµατα. 

 

7.4.3 Πώς βοήθησε το πρόγραµµα τους επιµορφούµενους  α) στα 

εκπαιδευτικά λογισµικά Β) στο σχεδιασµό διδασκαλιών µε ΤΠΕ Γ) στην 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης  

Οι απαντήσεις των συνεντεύξεων ενισχύουν την εικόνα που προκύπτει από 

τα ερωτηµατολόγια , ότι το πρόγραµµα βοήθησε  τους  επιµορφούµενους  καθηγητές 

κυρίως στο να γνωρίσουν εκπαιδευτικά λογισµικά:  

«Μας έµαθαν πώς να τα  χρησιµοποιούµε . Ποια πλήκτρα να πατήσεις , κυρίως 

τεχνικά πώς να τα λειτουργείς. Από σένα εξαρτάται πώς θα βρεις την ευκαιρία να τα 

χρησιµοποιήσεις».  

Πάντως , από τη ανάλυση των συνεντεύξεων , προκύπτει ότι ειδικά  η 

ενδοσχολική επιµόρφωση το 2002-2003 , βοήθησε τους καθηγητές , µε την πρακτική 

της παρουσίασης εργασίας στους µαθητές , ώστε να έχουν µία άµεση εφαρµογή 

αυτών που έµαθαν στην πράξη. Επίσης , αναγνωρίζονται ως σηµαντική βοήθεια η 

διανοµή φύλλων εργασίας από το λογισµικό και έτοιµων φύλλων εργασίας από 

άλλες χώρες, από τον επιµορφωτή. Το κρίσιµο σηµείο στο οποίο φαίνεται να 

βοήθησε η επιµόρφωση γενικά τους καθηγητές είναι να µάθουν να προσαρµόζουν το 

µάθηµα ώστε να εντάσσουν το λογισµικό.  
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Σε αντιδιαστολή οι επιµορφούµενοι στα ΠΑΚΕ φαίνεται ότι βοηθήθηκαν 

κυρίως στο σχεδιασµό διδακτικών  σεναρίων και στο να αξιολογούν εκπαιδευτικό 

λογισµικό καθώς και να το προσαρµόζουν στις ανάγκες του µαθήµατος. Η ερµηνεία 

της διαφοροποίησης αυτής ανάγεται στη µεγαλύτερη εµβάθυνση του προγράµµατος 

των ΠΑΚΕ στις δεξιότητες αυτές αλλά και στην πιο µεγάλη ενασχόληση των 

επιµορφούµενων στα ΠΑΚΕ µε τα εκπαιδευτικά λογισµικά. Σε µια συνολική 

αποτίµηση, επιµορφωτής αναφέρει  ότι  

 «Στη διδακτική έµαθα πράγµατα που δεν ήξερα και  ούτε τα φανταζόµουν 

,ψυχολογικά λίγο µε βοήθησε , έµαθα και κάποια πράγµατα για τη διδακτική 

ενηλίκων» 

 

Αν και στο τοµέα της αυτοπεποίθησης από τα ερωτηµατολόγια  προκύπτει 

ότι δε βοήθησε σηµαντικά  η επιµόρφωση , γυναίκα επιµορφούµενη σε ΚΣΕ 

επισηµαίνει  ότι   

«Με βοήθησε πολύ στο ψυχολογικό τοµέα γιατί πρόσφερε εξειδικευµένες 

γνώσεις πάνω στο γνωστικό αντικείµενο  που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

άµεσα».   

 

7.4.4.Αναγκαιότητα συµµετοχής σε άλλα προγράµµατα 

∆εν προβάλλει ως αναγκαία η συµµετοχή σε άλλα προγράµµατα 

επιµόρφωσης στις ΤΠΕ (από τις απαντήσεις των συνεντεύξεων) µε την έννοια ότι οι 

γνώσεις που απέκτησαν και οι δεξιότητες που κατέκτησαν στη χρήση και την ένταξη 

των λογισµικών στη διδασκαλία, φαίνεται να είναι σε λανθάνουσα κατάσταση λόγω 

των ελλείψεων εξοπλισµού και κατάλληλης αίθουσας.  Καθηγητής που έκανε την 

ενδοσχολική επιµόρφωση το 2002, αναφέρει: 

� «Από το 2002 πέρασαν οκτώ χρόνια , και ενώ επιµορφωθήκαµε, ακόµα δεν 

είδαµε την τεχνολογία στα σχολεία. Αν είναι πάλι να επιµορφωθούµε και να 

περιµένουµε άλλα τόσα , θα φτάσουµε στη σύνταξη!» 

 
Φαίνεται ότι οι καθηγητές αισθάνονται ικανοί να ανταπεξέλθουν στη 

διδασκαλία ενός µαθήµατος µε ΤΠΕ αλλά είναι διάχυτη η εντύπωση ότι δεν 

υποστηρίζονται σε τεχνικό επίπεδο από τις σχολικές µονάδες και κατ’ επέκταση από 

την πολιτική διοίκηση.  
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Η επιθυµία συµµετοχής ωστόσο είναι έντονη στα λόγια του επιµορφωτή: 

«Μ’ αρέσει …Θα ήθελα όµως να ασχοληθώ µε κάτι καινούριο: την παραγωγή 

λογισµικού» 

Η αναγκαιότητα συµµετοχής όπως εκφράζεται  από τις απαντήσεις των 

ερωτηµατολογίων δεν ταυτίζεται απόλυτα µε τις συνεντεύξεις .  

 
 

7.5 Η χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική 

διαδικασία 

 

7.5.1 Η άποψη των καθηγητών Φ.Ε. για την ένταξη των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη 

Η θετική άποψη για τη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και 

διδακτική διαδικασία , όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεων στα 

ερωτηµατολόγια , επαναλαµβάνεται και στις συνεντεύξεις. Τίθεται όµως ως 

προϋπόθεση η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης και κατάλληλα εξοπλισµένης αίθουσας 

φυσικών επιστηµών.  

 

7.5.2 Θετικά στοιχεία της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

 Οι καθηγητές Φ.Ε. που παραχώρησαν συνέντευξη,  αναγνωρίζουν ως θετικά 

στοιχεία των ΤΠΕ και ειδικά των εκπαιδευτικών λογισµικών στη διδακτική πράξη τα 

εξής   

�  για τις εργαστηριακές ασκήσεις: α) ότι µπορούν να γίνουν εργαστήρια που 

είναι επικίνδυνα και εργαστήρια στα οποία δεν υπάρχουν τα υλικά, β) η 

εξοικονόµηση του χώρου και χρόνου γ) ότι κάποιες εργαστηριακές ασκήσεις 

µπορούν να γίνουν θεαµατικές µε χρήση βίντεο, δ) ότι µπορούν να αυξηθούν  

οι εργαστηριακές ασκήσεις που µπορούν να γίνουν  

� βοηθάει τους µαθητές να αντιληφθούν αφηρηµένες έννοιες, ιδιαίτερα µε τη 

χρήση πειραµάτων προσοµοίωσης  

� οι µαθητές είναι πιο προσεκτικοί, αναπτύσσουν πρωτοβουλία και δείχνουν 

ενδιαφέρον εµφανίζοντας διαφορετικό πρόσωπο όταν χρησιµοποιούνται  

ΤΠΕ στο µάθηµα 
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Η συνολική εκτίµηση για τη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ αποτυπώνεται στις 

εξής χαρακτηριστικές απαντήσεις: 

�  «το µάθηµα γίνεται πιο ποιοτικό, πιο ολοκληρωµένο , λειτουργεί θετικά η 

τεχνολογία.» 

� «είναι διασκεδαστικό και προσφέρει , οι µαθητές παρακολουθούν» 

 
και συµφωνεί µε τα ευρήµατα των ερωτηµατολογίων όπου οι καθηγητές συµφωνούν 

για τη ενεργό συµµετοχή των µαθητών , το ρόλο του καθηγητή και την µεγαλύτερη 

προετοιµασία που απαιτείται για την υλοποίηση διδασκαλίας µε ΤΠΕ. 

 

7.5.3 Ανασταλτικοί παράγοντες για τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία 

  Η έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένης αίθουσας φυσικών επιστηµών  

προβάλλει ως το µεγαλύτερο εµπόδιο για τη χρήση των ΤΠΕ στην καθηµερινή 

διδασκαλία. Αυτά επιβεβαιώνονται και  από τις συνεντεύξεις , όπου στην 

τοποθέτηση καθηγητή αποτυπώνεται και η πραγµατική κατάσταση:  

 
«για να κάνω µία διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ και µιλάµε κυρίως υπό µορφή 

επίδειξης , πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος.  Τώρα, χρειάζεται να µεταφέρω  το 

δικό µου φορητό Η/Υ ,  η  τεχνική υποστήριξη είναι µηδέν . Τα παιδιά παρακολουθούν 

και λίγο συµµετέχουν.  Θα έπρεπε η διδασκαλία να γίνεται σε αίθουσα µε προτζέκτορα 

και οι µαθητές να έχουν υπολογιστές, τουλάχιστον ένας Η/Υ ανά τρεις µαθητές»  

 

Η συνέντευξη του επιµορφωτή εντοπίζει ως ανασταλτικό παράγοντα, που δεν 

έχει προκύψει από τα ερωτηµατολόγια, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, την µεγάλη 

ηλικία των καθηγητών φυσικών επιστηµών  αφού  αναφέρει ότι «η πλειοψηφία των 

καθηγητών είναι µεγάλοι σε ηλικία και χρησιµοποιούν κυρίως τη παραδοσιακή µέθοδο 

διδασκαλίας. Οι επόµενες γενιές , πιστεύω, θα χρησιµοποιούν περισσότερο τις ΤΠΕ 

στη διδασκαλία τους.» Η αναφορά αυτή συµφωνεί µε έρευνες που έχουν διαπιστώσει 

ότι καθηγητές µεγάλη σε ηλικία και άρα µε πολλά χρόνια υπηρεσίας µάλλον 

τοποθετούνται αρνητικά στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και δεν αλλάζουν τις 

παιδαγωγικές πρακτικές τους.  
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7.5.4 Ανασφάλεια κατά τη χρήση ΤΠΕ 

Οι καθηγητές δεν νιώθουν  ανασφάλεια για τη χρήση των ΤΠΕ ούτε για το 

γεγονός ότι µαθητές µπορεί να είναι πιο επιδέξιοι στο χειρισµό των νέων 

τεχνολογιών από αυτούς. Μάλιστα, δηλώνουν ότι πρόκειται για «µάλλον 

επιφανειακές δεξιότητες» ενώ καταγράφεται  και η άποψη ότι είναι θετική για αυτούς 

η κατοχή δεξιοτήτων από τους µαθητές  στις ΤΠΕ: 

 «Μάλλον είναι χρήσιµο να έχουν δεξιότητες , αφού  συµµετέχουν, ιδιαίτερα οι 

µαθητές των ΕΠΑΛ µε ειδικότητα πληροφορικής,  αντιλαµβάνονται καλύτερα κάποια 

πράγµατα, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, κάνουν  ερωτήσεις για το λογισµικό, έχουν µια 

ιδέα για το πρόγραµµα, δε διστάζουν γενικά.» 

∆οκιµάζουν αρκετές φορές τα νέα λογισµικά , προτού τα εντάξουν στη 

διδασκαλία, γεγονός που συνδέεται περισσότερο µε την προσπάθεια επιτυχίας της 

διδασκαλίας  παρά  µε τη βίωση αισθήµατος ανασφάλειας. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει καθηγητής Φ.Ε. ότι «δοκιµάζω το λογισµικό στο σπίτι αρκετές φορές γιατί 

αν υπάρξει πρόβληµα, είναι µία απογοήτευση για τα παιδιά.  Απαιτείται αρκετή ώρα 

δουλειάς και χρειάζεται έλεγχο κάθε φορά.» 

 

7.5.5 Η χρήση και ΤΠΕ και λογισµικών στη διδασκαλία  

 Όσον αφορά τη χρήση λογισµικών και ΤΠΕ στη διδασκαλία, µάλλον οι 

απαντήσεις των συνεντεύξεων αποτυπώνουν πλήρως την πραγµατική εικόνα της 

χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία : άλλοι συνάδελφοι της  ειδικότητας δε χρησιµοποιούν 

λογισµικά, µάλλον είναι ελάχιστοι αυτοί που χρησιµοποιούν και  έχουν άγνοια των 

λογισµικών γιατί δεν  έχουν επιµορφωθεί. Η χρήση εργαλείων ΤΠΕ  περιορίζεται 

κυρίως στη δηµιουργία φύλλων εργασίας και κατασκευή διαγωνισµάτων µε το Word 

ενώ όπως χαρακτηριστικά αναφέρει καθηγητής: «θα έπρεπε να χρησιµοποιούµε 

περισσότερο το poweroint γιατί έχει άµεση σχέση µε τη διδασκαλία, αλλά δεν υπάρχει 

η κατάλληλη τεχνολογία.». Η ένταξη λογισµικών στο µάθηµα γίνεται το πολύ µία 

φορά τη βδοµάδα. Ωστόσο , όντως , φαίνεται οι επιµορφωτές να είναι περισσότερο 

ενεργοποιηµένοι στη χρήση των εκπαιδευτικών λογισµικών και σε συµφωνία  µε τα 

αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων , διαπιστώνεται ότι υπάρχει ειδοποιός διαφορά 

µε τους υπόλοιπους καθηγητές, ιδιαίτερα στη συχνότητα χρήσης και αριθµού 

λογισµικών. Ο επιµορφωτής δηλώνει ότι «τα χρησιµοποιώ όλα πολύ συχνά - 
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εκπαιδευτικά λογισµικά -όλα τα προγράµµατα. Ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Είναι 

διασκεδαστικό και προσφέρει ». 

 

7.5.6 Σχεδιασµός διδακτικών σεναρίων  

 Η δεξιότητα σχεδιασµού διδακτικών σεναρίων που έχουν αποκτήσει οι 

επιµορφούµενοι καθηγητές επιβεβαιώνεται και µέσα από τις συνεντεύξεις: 

«είµαι ικανή να σχεδιάζω, προσαρµόζουµε το λογισµικό στο µάθηµα αλλά κάνουµε και 

δουλειά δική µας» 

   Όσον αφορά το τι λαµβάνουν περισσότερο υπόψη στο σχεδιασµό τους , 

προκύπτουν στοιχεία που το ερωτηµατολόγιο δεν τα είχε και εδώ αναδεικνύονται:  

� «το λογισµικό πρέπει να ενισχύει τους στόχους του µαθήµατος» 

� «λαµβάνω υπόψη το επίπεδο µαθητών  και να  τους προσελκύσω το 

ενδιαφέρον» 

Ενδεικτικά , επιµορφωτής , αναφέρει ότι « λαµβάνω υπόψη όλα αυτά που µου 

δίδαξαν /υπάρχουν κάποια κρίσιµα σηµεία , τα σενάρια δεν είναι στατικά-στόχος είναι 

να καταλάβουν οι µαθητές. » 

 

7.5.7 Αξιολόγηση µαθητών σε µία διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ 

 Το αποτέλεσµα του φύλλου εργασίας αποτελεί τον κύριο παράγοντα 

αξιολόγησης των µαθητών στη διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ(και από ερωτηµατολόγια 

και από συνεντεύξεις) αλλά φαίνεται ότι έστω και ασυνείδητα υπεισέρχονται και 

άλλα χαρακτηριστικά των µαθητών που λαµβάνονται υπόψη: 

� «θέλοντας και µη, αξιολογείς το µαθητή: , την παρατηρητικότητα , τη 

συµµετοχή, πώς δέχεται τη νέα τεχνολογία, πόσο σύγχρονη σκέψη µπορεί να 

έχει, έστω και ασυνείδητα».  

� «το ενδιαφέρον ,τις  ιδέες που προτείνουν , πώς τρέχουν το πρόγραµµα, τη  

διάθεση να απαντήσουν το φύλλο εργασίας».  
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8. Σύνοψη αποτελεσµάτων- Σύνθεση  

Αρχικά, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η έρευνα για την 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων επιµόρφωσης και τη παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους καθηγητές των Φ.Ε είναι καινοτόµα και δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες στον ελληνικό χώρο , λαµβάνοντας υπόψη και το 

γεγονός ότι τα προγράµµατα επιµόρφωσης β- επιπέδου των ΠΑΚΕ και ΚΣΕ 

ξεκίνησαν το 2008. Με αυτή την έννοια, είναι προφανές ότι δεν µπορεί να υπάρξει 

σύγκριση µε άλλες έρευνες για τα αποτελέσµατα που αφορούν την 

αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσης και τη χρήση των ΤΠΕ(και ειδικά των 

εκπαιδευτικών λογισµικών ) στη διδακτική πράξη . Σύγκριση µπορεί να γίνει και να 

αντιπαραβάλλονται αποτελέσµατα µόνο στη θεµατική των στάσεων των καθηγητών 

Φ.Ε απέναντι στη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία.  

Πριν προχωρήσουµε στα συµπεράσµατα που σχετίζονται µε τους στόχους 

της έρευνας, προκύπτει η ανάγκη εστίασης σε ένα σηµαντικό  δηµογραφικό στοιχείο 

των συµµετεχόντων της έρευνας . ∆εν πρέπει  να περάσει απαρατήρητο το γεγονός 

ότι η µεταβλητή φύλο φαίνεται να διαφοροποιείται  στον πληθυσµό των 

επιµορφωτών δεδοµένου ότι  η αναλογία ανδρών -γυναικών στο µητρώο  

επιµορφωτών  β- επιπέδου υπερβαίνει την αντίστοιχη αναλογία στον κλάδο ΠΕ04. 

Πιθανόν να υπάρχουν ακόµη στερεότυπα που λειτουργούν όσον αφορά τη χρήση 

των ΤΠΕ , την υποτιθέµενη έφεση των ανδρών στις φυσικές επιστήµες ή ακόµα  

µπορεί να οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται µε οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Πάντως, αξίζει να διερευνηθεί το φαινόµενο και να βρεθεί ερµηνεία, δεδοµένου ότι 

στο δείγµα  των επιµορφούµενων στα ΚΣΕ(µε β- επίπεδο και χωρίς) , υπάρχει 

ισορροπία στην αναλογία ανδρών –γυναικών (53,7% άνδρες-46,3% γυναίκες). 

Η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων επιµόρφωσης που αποτελεί 

βασικό στόχο της έρευνας συνδέεται  άµεσα µε το βαθµό ικανοποίησης των 

επιµορφούµενων από παραµέτρους του προγράµµατος αλλά και µε την κατάκτηση 

δεξιοτήτων χρήσης και ένταξης των εκπαιδευτικών λογισµικών στην διδακτική 

διαδικασία.  Οι επιµορφούµενοι των ΠΑΚΕ και ΚΣΕ εµφανίζονται γενικά λίγο άνω 

του µετρίου ικανοποιηµένοι από λειτουργικές παραµέτρους του  

προγράµµατος(οργάνωση, περιεχόµενο , επιµορφωτές, εξοπλισµός κτλ). Μάλιστα, οι  
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επιµορφούµενοι στα  ΠΑΚΕ είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι  από αυτούς των 

ΚΣΕ. Στο σύνολό τους, τα προγράµµατα επιµόρφωσης β- επιπέδου βοήθησαν τους 

επιµορφούµενους στο να γνωρίσουν εκπαιδευτικά λογισµικά. Ειδικότερα, οι 

επιµορφούµενοι των  ΠΑΚΕ βοηθήθηκαν περισσότερο στο σχεδιασµό διδακτικών 

σεναρίων , στην αξιολόγηση και τροποποίηση  εκπαιδευτικού λογισµικού και στην  

παρουσίαση  εναλλακτικών  προτάσεων διδασκαλίας µε χρήση ΤΠΕ από ότι οι 

επιµορφούµενοι των ΚΣΕ. Η εµβάθυνση στις θεµατικές αυτές συνείσφερε 

σηµαντικά  ώστε να λειτουργούν αποτελεσµατικά ως επιµορφωτές, λαµβάνοντας 

υπόψη και το προφίλ των επιµορφωτών όπως έχει περιγραφεί στη θεωρητική 

προσέγγιση.  Κρίνοντας το υπόβαθρο των καθηγητών Φ.Ε. στα ΚΣΕ  χωρίς β-

επίπεδο , οι οποίοι  εµφανίζονται  σε µέτριο βαθµό ικανοί στις δεξιότητες που 

αφορούν την ένταξη των εκπαιδευτικών λογισµικών στη διδακτική πράξη, 

διαπιστώνουµε πράγµατι ότι υπάρχει η ανάγκη επιµόρφωσης στις συγκεκριµένες 

δεξιότητες.  

Οι καθηγητές φυσικών επιστηµών χρησιµοποιούν εργαλεία ΤΠΕ κυρίως για 

την κατασκευή φύλλων εργασίας και διαγωνισµάτων αλλά και για άντληση 

πληροφοριών για την προετοιµασία του µαθήµατος. Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται σε 

συµφωνία µε αντίστοιχη έρευνα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Χατζηλουκά ∆. & 

συνεργάτες, 2007). Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιούν µόνο τον 

επεξεργαστή κειµένου(word) και  το διαδίκτυο στη  διδασκαλία των γνωστικών 

αντικειµένων τους . Η ένταξη εκπαιδευτικών λογισµικών στη διδασκαλία λαµβάνει 

χώρα όχι συχνά , µε εξαίρεση τους επιµορφωτές από τα ΠΑΚΕ, που φαίνονται πιο 

δραστηριοποιηµένοι και λόγω της εκπαίδευσής τους στα ΠΑΚΕ αλλά και λόγω του 

ανεπτυγµένου ενδιαφέροντός τους για τις ΤΠΕ . Ως αποτέλεσµα , χρησιµοποιούν 

εργαλεία ΤΠΕ για προσοµοιώσεις και µοντελοποιήσεις αλλά και όλες τις γνωστές 

εφαρµογές λογισµικών(java applets,  εικονικά πειράµατα, εικονικά εργαστήρια) πιο 

συχνά από ότι οι υπόλοιποι συµµετέχοντες καθηγητές Φ.Ε. στην έρευνα.  

Οι καθηγητές Φ.Ε.  θεωρούν ότι η ενσωµάτωση των ΤΠΕ  έχει θετικά 

αποτελέσµατα στη διδασκαλία αλλά σίγουρα απαιτεί προετοιµασία και χρόνο. Η 

θετική στάση των καθηγητών Φ.Ε δε συνοδεύεται από αντίστοιχα συχνή χρήση των 

ΤΠΕ και υπερνίκηση των εµποδίων που προβάλλουν για την χρήση των ΤΠΕ. Έτσι, 

η υλικοτεχνική υποδοµή µε κύρια χαρακτηριστικά την έλλειψη αίθουσας 
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πληροφορικής και τον µη επαρκή εξοπλισµό φαίνεται να αποτελεί σηµαντικούς 

ανασταλτικούς παράγοντες για την ένταξη των ΤΠΕ σε καθηµερινή βάση για τους 

καθηγητές Φ.Ε. , ο οποίοι έχουν καταγραφεί και σε σχετική  έρευνα που έχει 

αναδείξει το σύνολο των ανασταλτικών παραγόντων για τη  χρήση των ΤΠΕ 

(Τζιµογιάννης & Σιόρεντα, 2007).  Ωστόσο , δεν πρέπει να παραβλέψουµε το 

γεγονός  ότι πίσω από την επίκληση αυτού του ανασταλτικού παράγοντα, πιθανόν να 

κρύβεται η παγίωση συνηθισµένων παιδαγωγικών πρακτικών των καθηγητών . 
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9. Περιορισµοί της έρευνας 

 Σκοπός της έρευνας ήταν να προσδιορίσει την αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων επιµόρφωσης β- επιπέδου στη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία για τις οµάδες των επιµορφωτών και 

επιµορφούµενων καθηγητών φυσικών επιστηµών . Επίσης, στόχος της έρευνας ήταν 

και η διερεύνηση της χρήσης , του τρόπου χρήσης και της συχνότητας χρήσης των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία από τις αναφερόµενες οµάδες 

αλλά και από καθηγητές φυσικών επιστηµών που  δεν έχουν πιστοποιηθεί στο β-

επίπεδο και  συµµετέχουν  σε προγράµµατα επιµόρφωσης στα ΚΣΕ.  

 Λόγω του µικρού πληθυσµού των οµάδων αυτών , υπήρξε δυσκολία στην 

συγκέντρωση ικανοποιητικού σε αριθµό ατόµων δείγµατος µε αποτέλεσµα τα 

αποτελέσµατα της έρευνας να θεωρούµε ότι υπόκειται σε περιορισµούς. Επίσης , ο 

τόπος διεξαγωγής της έρευνας(Θεσσαλονίκη) αλλά ο χρόνος διεξαγωγής 

(Φεβρουάριος 2010-Απρίλιος 2010, ο οποίος δεν  ήταν µεγάλος) αποτελούν 

περιορισµούς που πιθανά να διαφοροποιούσαν τα αποτελέσµατα της έρευνας.  

 

10. Προτάσεις  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας πιθανόν να µπορούσαν να ληφθούν υπόψη από 

τους υπεύθυνους σχεδιασµού των προγραµµάτων επιµόρφωσης και κύρια τον 

Ο.ΕΠ.ΕΚ., που είναι ο αρµόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραµµάτων.  

Μελλοντικές ερευνητικές προσεγγίσεις του θέµατος που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον είναι  

I. Η επέκταση της έρευνας και σε άλλες περιοχές ,εκτός της πόλης της 

Θεσσαλονίκης , ώστε να γίνει µία συγκριτική ανάλυση της χρήσης των ΤΠΕ 

από  καθηγητές φυσικών επιστηµών µεταξύ Θεσσαλονίκης και επαρχιακών 

πόλεων.  

II. Η διερεύνηση της χρήσης των ΤΠΕ και µετά το πέρας της επιµόρφωσης 

για την οµάδα των εκπαιδευτικών που την περίοδο  της έρευνας είχαν 

παρακολουθήσει ένα µέρος της επιµόρφωσης στα ΚΣΕ , προκειµένου να βγουν 

συµπεράσµατα από τη σύγκριση της χρήσης πριν και µετά το πέρας της 

επιµόρφωσης.  
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III. Με δεδοµένο ότι κάποια χρονική στιγµή ( µε βάση την εγκύκλιο του 

ΟΕΠΕΚ), θα υλοποιηθεί πρόγραµµα εκπαίδευσης επιµορφωτών , θα µπορούσε 

να γίνει έρευνα µε εργαλεία ερωτηµατολόγιο και συνέντευξη, πριν το 

πρόγραµµα επιµόρφωσης και µετά την υλοποίηση του προγράµµατος , 

προκειµένου να υπάρξει πιο έγκυρη εικόνα για την αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων στα ΠΑΚΕ .  

IV. Η πιο διεξοδική διερεύνηση του ρόλου του φύλου στον πληθυσµό των 

επιµορφωτών και η αναζήτηση  των πιθανών αιτιών για τη µειωµένη  

συµµετοχή των γυναικών.  
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Επιµόρφωσης, της Πράξης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση 

και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση» / ΕΣΠΑ 

2. Εγκύκλιος  ΥΠΕΠΘ (ΕυΕ), αρ.πρωτ. 7410/22-05-2008, Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων και ένταξη στο 

µητρώο Κέντρων Στήριξης της Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β΄ Επιπέδου της Πράξης 

«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

Εκπαιδευτική και ∆ιδακτική ∆ιαδικασία», του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

3. Εγκύκλιος  ΥΠΕΠΘ (ΕυΕ), αρ.πρωτ. 14470/09-10-2008, Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο Κέντρων Πιστοποίησης (ΚεΠις) Β΄ Επιπέδου 

της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία», του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

4. Εγκύκλιος  ΥΠΕΠΘ (ΕυΕ), Αρ.πρωτ.19010/15-12-2008, Συµπλήρωση του πίνακα 

πιστοποιηµένων επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου στο πλαίσιο της πράξης της Κατηγορίας 

2.1.1θ του ΕΠΕΑΕΚ «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών για τη χρήση και αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική-διδακτική διαδικασία» 

5. Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ (ΕυΕ), Αρ.πρωτ.46/21-01-2010, Ενηµέρωση για την 

υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της  Πράξης «Επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική 

πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου µάθηση» 

 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 

1. Εθνική στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.): http://www.statistics.gr/ 

(Προσπελάστηκε στις 15/04/2010) 

2. Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε. Α. Ι.Τ.Υ): 

http://www.cti.gr/epimorfosi/journal/index.html(Προσπελάστηκε στις 06/05/2010) 

3. Κόµβος επιµόρφωσης β-επιπέδου(ΕΠΕΑΕΚ):   

http://b-epipedo.cti.gr/portal/(Προσπελάστηκε στις 10/03/2010) 
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4. Κόµβος επιµόρφωσης β-επιπέδου(Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»-

Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013):  http://b-epipedo2.cti.gr/ (Προσπελάστηκε στις 10/05/2010) 

5. Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών:  http://www.oepek.gr 

(Προσπελάστηκε στις 15/04/2010) 

6. Ουνέσκο http://www.unescobkk.org/ (Προσπελάστηκε στις 25/02/2010) 

7. ΠΑ.Κ.Ε Μακεδονίας: http://users.uom.gr/~pakesec/(Προσπελάστηκε στις 

05/05/2010) 

8. ΥΠ.Ε.Π.Θ : http://www.ypepth.gr/ktp/home.htm (Προσπελάστηκε στις 17/04/2010) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τα ερωτηµατολόγια της έρευνας 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ   Πα.Κ.Ε. 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής εργασίας του Αλεξίου 

Λεγοντή, φοιτητή και εκπαιδευτικού ΠΕ04 , υπό την επίβλεψη του καθηγητή 

κ.Βασιλείου ∆αγδιλέλη. Σκοπεύει να προσδιορίσει την αποτελεσµατικότητα του 

προγράµµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών στην χρήση 

και αξιοποίηση των ΤΠΕ(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην 

εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία. Η γνώµη σας θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα και τα 

δεδοµένα της έρευνας θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για επιστηµονικούς 

σκοπούς. Ταυτόχρονα, θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε µε Χ τις απαντήσεις σας. 
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1. Φύλο:    

� Άνδρας    

� Γυναίκα  

2. Χρόνια Υπηρεσίας  

� 1-10  

� 11-20  

� 21-30  

� 31 και άνω  

3. Ηλικία 

� Κάτω από 35 ετών  

� 36-45 ετών  

� 46-55 ετών  

� 56-65ετών 

 

4. Ειδικότητα 

� Φυσικών   

� Χηµικών  

� Γεωλόγων  

� Βιολόγων  

� Φυσιογνωστών 

 

5. Θέση 

� Εκπαιδευτικός σε σχολική µονάδα 

� Ε.Κ.Φ.Ε. 

� ∆ιευθυντής σχολικής µονάδας 

� Σχολικός σύµβουλος 
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6. Σχολείο 

� Γυµνάσιο 

� Γενικό Λύκειο 

� Επαγγελµατικό Λύκειο 

 

7. Σηµειώστε τους λόγους για τους οποίους συµµετείχατε στο πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β΄ επιπέδου 

� Ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες  

� Επαγγελµατική εξέλιξη  

� Αύξηση γνώσεων και κατάκτηση νέων δεξιοτήτων  

� Άλλο  

 .............................................................................................……………. 

         ...........................................................................................……………... 

 

8. Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένοι από τα παρακάτω, που αφορούν το 

πρόγραµµα επιµόρφωσης β΄ επιπέδου; 

 
Πάρα 

πολύ  
Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

1. Οργάνωση του 

προγράµµατος 
     

2. Ωράριο-∆ιάρκεια 

προγράµµατος 
     

3. Περιεχόµενο-Θεµατικές 

ενότητες 
     

4. Εξοπλισµός      

 Νέες γνώσεις που απέκτησα      

6. Επιµορφωτές      

7 Με βοήθησε να γίνω ένας 

αποτελεσµατικός επιµορφωτής 
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9. Η επιµόρφωση σας βοήθησε ώστε να είστε σε θέση να  

� γνωρίσετε εκπαιδευτικά λογισµικά  

� ανοίγετε και να επεξεργάζεστε αρχεία λογισµικών 

� σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ 

� χρησιµοποιείτε λογισµικά για ερευνητικές δραστηριότητες 

 

10. Με ποιο τρόπο ,θεωρείτε, ότι σας βοήθησε το πρόγραµµα 

εκπαίδευσης επιµορφωτών ώστε να γίνετε αποτελεσµατικός 

επιµορφωτής; 

� Γνωρίσατε καλύτερα το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς σας 

� Μάθατε να προσαρµόζετε τις ΤΠΕ στο επίπεδο και την οµάδα των 

εκπαιδευοµένων  

� Προωθείτε τη συνεργατική µάθηση µε µεγαλύτερη άνεση 

� Είστε πλέον σε θέση να αξιολογείτε εκπαιδευτικό λογισµικό και να το 

τροποποιείτε ώστε να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του µαθήµατος 

� Αναπτύξατε περισσότερο τις δεξιότητες επικοινωνίας σας  

� Μπορείτε να παρουσιάζετε  εναλλακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία 

µαθηµάτων µε ΤΠΕ 

� Άλλο 

 …………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………… 
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11. Πριν την επιµόρφωση β΄ επιπέδου, η άποψή σας για τη χρήση των  

  ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν ότι 

 

� Οι ΤΠΕ είναι χρήσιµες και είναι καλό να εντάσσονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

� Οι ΤΠΕ δεν µπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων του 

µαθήµατος και άρα δεν χρειάζονται 

� Οι ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία κάτω από ορισµένες 

προϋποθέσεις 

� ∆εν είχα συγκεκριµένη άποψη 

 

12. Θεωρείτε ότι το πρόγραµµα επιµόρφωσης β΄ επιπέδου  συνετέλεσε 

ώστε 

 Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ Αδιαφορώ ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

Α. Να αυξηθεί το 

ενδιαφέρον σας για 

τη χρήση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία 

     

Β. Να ενισχυθεί  η 

αυτοπεποίθησή σας 

στη χρήση 

υπολογιστών και  

νέων τεχνολογιών 

(γενικά) 

     

Γ. Να αναπτύξετε 

δεξιότητες κριτικής 

αναζήτησης και 

αξιολόγησης 

πληροφοριών 
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13. Πριν συµµετέχετε στην επιµόρφωση, χρησιµοποιούσατε λογισµικά και 

γενικά ΤΠΕ στη διδασκαλία σας; 

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 
14. Τώρα, χρησιµοποιείτε πιο συχνά εφαρµογές λογισµικών στη 

διδασκαλία σας; 

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 
15. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε εργαλεία ΤΠΕ; 

� Κάθε µέρα  

� 2-3 φορές τη βδοµάδα  

� 2-3 φορές  το µήνα  

� 2-3 φορές ετησίως 

16. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε ΤΠΕ για τις ακόλουθες δραστηριότητες 

∆ραστηριότητα 

Πολύ συχνά(3-

4 φορές τη 

βδοµάδα) 

Συχνά(1-2 

φορές τη 

βδοµάδα) 

Κάποιες 

φορές(2-5 

φορές το 

µήνα) 

Ποτέ 

Για εύρεση πληροφοριών για 

προετοιµασία διδασκαλίας 
  

 
 

Για επεξήγηση θεωρίας στους 

µαθητές(παρουσιάσεις µε 

Powerpoint κτλ) 

  

 

 

Για κατασκευή φύλλων 

εργασίας και διαγωνισµάτων 
  

 
 

Για προσοµοιώσεις 

διαδικασιών 
  

 
 

Για µοντελοποιήσεις 

διαδικασιών 
  

 
 

Για συλλογή δεδοµένων µε 

αισθητήρες 
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17. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα εµπόδια προκειµένου να 

εντάσσετε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας; 

� ∆εν υπάρχουν κίνητρα για να αλλάξετε τις παιδαγωγικές πρακτικές σας. 

� Η σχολική µονάδα δε διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό. 

� ∆εν υπάρχει διαθεσιµότητα της αίθουσας πληροφορικής για καθηγητές 

άλλων ειδικοτήτων 

� Απαιτείται αρκετός χρόνος για να οργανωθεί και να σχεδιαστεί µία 

διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ 

� Οι µαθητές δεν συνεργάζονται κατά τη διδασκαλία ενός µαθήµατος µε 

τη χρήση ΤΠΕ 

� Άλλο 

……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………… 

18. Χρησιµοποιείτε λογισµικά  

� Φυσικής 

� Χηµείας 

� Βιολογίας 

� Γεωγραφίας 

� Γεωλογίας 

19. Σηµειώστε ποια από τα επόµενα ,εντάσσετε στη διδασκαλία σας  

� Java applets   

� Προσοµοιώσεις   

� Εικονικά πειράµατα 

� Εικονικά εργαστήρια 

� Άλλο λογισµικό 

20. Σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ; 

� ΝΑΙ      

� ΟΧΙ 
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21. Αν ναι, κατά το σχεδιασµό τους (σηµειώστε µε Χ):  

� Λαµβάνετε υπόψη τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών  

� Προσπαθείτε να υιοθετείτε προσεγγίσεις ενεργητικής µάθησης   

� ∆ηµιουργείτε διδακτικό και επιµορφωτικό υλικό  

� Άλλο……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 
22. Χρησιµοποιώντας τις  ΤΠΕ στη διδασκαλία σας , θεωρείτε ότι  

 Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ Αδιαφορώ ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

Α. Αυξάνεται η 

αλληλεπίδραση και η 

επικοινωνία µεταξύ των 

µαθητών 

     

Β. Ο ρόλος του καθηγητή 

είναι  καθοδηγητικός και 

µαθητοκεντρικός  

     

Γ. Απαιτείται µεγαλύτερη 

προετοιµασία και χρόνος 

για τον καθηγητή  

     

∆. Οι µαθητές δείχνουν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

και συµµετέχουν πιο 

ενεργά στο µάθηµα 

     

Ε. Καλλιεργούνται από 

τους µαθητές οι 

µεταγνωστικές δεξιότητες 

     

ΣΤ. Ο χρόνος οµιλίας σας 

έχει µειωθεί ενώ 

αντίστοιχα αυξήθηκε ο 

χρόνος οµιλίας των 

µαθητών  
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23. Προκειµένου να αξιολογήσετε µαθητές κατά την διδασκαλία µε χρήση 

ΤΠΕ 

� Λαµβάνετε υπόψη τη συµµετοχή τους  

� Εκτιµάτε τις δεξιότητες τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών 

� Θεωρείτε σηµαντική την κριτική θέση τους σε προβλήµατα και την 

διατύπωση υποθέσεων 

� Λαµβάνετε υπόψη το αποτέλεσµα του φύλλου εργασίας που 

συµπληρώνουν 

� Άλλο: 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

24. Η επικοινωνία µε άλλους συναδέλφους , για δηµιουργία διδακτικών 

σεναρίων µε χρήση ΤΠΕ, µετά την επιµόρφωση,  έχει  

� Αυξηθεί  

� Μειωθεί    

� Παρέµεινε ίδια 

 
25. Έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης β΄ επιπέδου , 

θεωρείτε ότι η χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική διαδικασία  

� µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην αφοµοίωση της γνώσης και την 

ανάπτυξη κριτικής ικανότητας 

� είναι χρήσιµη αλλά µόνο για απόκτηση απλών πληροφοριών  

� δεν παρέχει καµία βοήθεια  

 

26. Συµµετείχατε στη διαδικασία πιστοποίησης β΄ επιπέδου; 

� ΝΑΙ       

� ΟΧΙ 
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27. Θεωρείτε τη µορφή εξέτασης για την πιστοποίηση  

� Κακή   

� Ικανοποιητική  

� Καλή  

� Πολύ καλή 

 

28.Κρίνετε απαραίτητο  να συµµετέχετε και σε άλλο ή άλλα προγράµµατα 

για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία; 

� ΝΑΙ       

� ΟΧΙ 

29. Θα θέλατε να αναφέρετε κάποια επισήµανση σχετικά µε  το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β΄ επιπέδου , το οποίο παρακολουθήσατε;  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Ευχαριστούµε  πολύ για τη συµµετοχή 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ   Κ.Σ.Ε. ΜΕ Β-ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής εργασίας του 

Αλεξίου Λεγοντή, φοιτητή και εκπαιδευτικού ΠΕ04 , υπό την επίβλεψη του 

καθηγητή κ.Βασιλείου ∆αγδιλέλη. Σκοπεύει να προσδιορίσει την 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Φυσικών 

Επιστηµών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ(Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών) στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία. Η γνώµη σας θα 

εκτιµηθεί ιδιαίτερα και τα δεδοµένα της έρευνας θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά 

για επιστηµονικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα, θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε µε Χ τις απαντήσεις σας. 
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1. Φύλο:    

� Άνδρας    

� Γυναίκα  

2. Χρόνια Υπηρεσίας  

� 1-10  

� 11-20  

� 21-30  

� 31 και άνω  

 

3. Ηλικία 

� Κάτω από 35 ετών  

� 36-45 ετών  

� 46-55 ετών  

� 56-65ετών 

 

4. Ειδικότητα 

� Φυσικών   

� Χηµικών  

� Γεωλόγων  

� Βιολόγων  

� Φυσιογνωστών 

 

5. Σχολείο 

� Γυµνάσιο 

� Γενικό Λύκειο 

� Επαγγελµατικό Λύκειο 
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6. Σηµειώστε τους λόγους για τους οποίους συµµετείχατε στο πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β΄ επιπέδου 

� Ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες  

� Επαγγελµατική εξέλιξη  

� Αύξηση γνώσεων και κατάκτηση νέων δεξιοτήτων  

� Άλλο  
 .............................................................................................……………. 

 
7. Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένοι από τα παρακάτω, που αφορούν το 

πρόγραµµα επιµόρφωσης β΄ επιπέδου; 

 
Πάρα 

πολύ  
Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

1. Οργάνωση του προγράµµατος      

2. Ωράριο-∆ιάρκεια 

προγράµµατος 
     

3. Περιεχόµενο-Θεµατικές 

ενότητες 
     

4. Εξοπλισµός      

5.Νέες γνώσεις που απέκτησα      

6. Επιµορφωτές      

 
8. Σε ποιο βαθµό η επιµόρφωση σας βοήθησε να  

 
Πάρα 

πολύ 
Πολύ 

Σε µέτριο 

βαθµό 
Λίγο Καθόλου 

γνωρίσετε εκπαιδευτικά 

λογισµικά  

     

ανοίγετε και να επεξεργάζεστε 

αρχεία λογισµικών 

     

σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια 

µε χρήση ΤΠΕ 

     

χρησιµοποιείτε λογισµικά για 

ερευνητικές δραστηριότητες 
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9. Σχετικά µε τη διδακτική του γνωστικού σας αντικειµένου , το 

πρόγραµµα επιµόρφωσης σας βοήθησε ώστε 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ Σε 

µέτριο 

βαθµό 

Λίγο Καθόλου 

Γνωρίσατε καλύτερα το 

γνωστικό αντικείµενο της 

ειδικότητάς σας 

     

Μάθατε να προσαρµόζετε τις 

ΤΠΕ στο επίπεδο και την οµάδα 

των εκπαιδευοµένων  

     

Προωθείτε τη συνεργατική 

µάθηση µε µεγαλύτερη άνεση 

     

Είστε πλέον σε θέση να 

αξιολογείτε εκπαιδευτικό 

λογισµικό 

     

Να τροποποιείτε εκπαιδευτικό 

λογισµικό ώστε να 

προσαρµόζεται στις απαιτήσεις 

του µαθήµατος 

     

Μπορείτε να παρουσιάζετε  

εναλλακτικές προτάσεις για τη 

διδασκαλία µαθηµάτων µε ΤΠΕ 

     

Άλλο …………………………………………………………………………………… 
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10. Πριν την επιµόρφωση β΄ επιπέδου, η άποψή σας για τη χρήση των  

  ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν ότι 

 

� Οι ΤΠΕ είναι χρήσιµες και είναι καλό να εντάσσονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

� Οι ΤΠΕ δεν µπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων του 

µαθήµατος και άρα δεν χρειάζονται 

� Οι ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία κάτω από ορισµένες 

προϋποθέσεις 

� ∆εν είχα συγκεκριµένη άποψη 

 

11. Θεωρείτε ότι το πρόγραµµα επιµόρφωσης β΄ επιπέδου  συνετέλεσε 

ώστε 

 Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ Αδιαφορώ ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

Α. Να αυξηθεί το 

ενδιαφέρον σας για 

τη χρήση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία 

     

Β. Να ενισχυθεί  η 

αυτοπεποίθησή σας 

στη χρήση 

υπολογιστών και  

νέων τεχνολογιών 

(γενικά) 

     

Γ. Να αναπτύξετε 

δεξιότητες κριτικής 

αναζήτησης και 

αξιολόγησης 

πληροφοριών 
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12. Πριν συµµετέχετε στην επιµόρφωση, χρησιµοποιούσατε λογισµικά και 

γενικά ΤΠΕ στη διδασκαλία σας; 

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 
 

13. Τώρα, χρησιµοποιείτε πιο συχνά εφαρµογές λογισµικών στη 

διδασκαλία σας; 

� ΝΑΙ 

� ΟΧΙ 
 

14. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε ΤΠΕ για τις ακόλουθες δραστηριότητες 

∆ραστηριότητα 

Πολύ συχνά(3-

4 φορές τη 

βδοµάδα) 

Συχνά(1-2 

φορές τη 

βδοµάδα) 

Κάποιες 

φορές(2-5 

φορές το 

µήνα) 

Ποτέ 

Για εύρεση πληροφοριών για 

προετοιµασία διδασκαλίας 
  

 
 

Για επεξήγηση θεωρίας στους 

µαθητές(παρουσιάσεις µε 

Powerpoint κτλ) 

  

 

 

Για κατασκευή φύλλων 

εργασίας και διαγωνισµάτων 
  

 
 

Για προσοµοιώσεις 

διαδικασιών 
  

 
 

Για µοντελοποιήσεις 

διαδικασιών 
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15. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα εµπόδια προκειµένου να 

εντάσσετε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας; 

� ∆εν υπάρχουν κίνητρα για να αλλάξετε τις παιδαγωγικές πρακτικές σας. 

� Η σχολική µονάδα δε διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό. 

� ∆εν υπάρχει διαθεσιµότητα της αίθουσας πληροφορικής για καθηγητές 

άλλων ειδικοτήτων 

� Απαιτείται αρκετός χρόνος για να οργανωθεί και να σχεδιαστεί µία 

διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ 

� Οι µαθητές δεν συνεργάζονται κατά τη διδασκαλία ενός µαθήµατος µε 

τη χρήση ΤΠΕ 

� Άλλο 

……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………… 

16. Χρησιµοποιείτε λογισµικά  

� Φυσικής 

� Χηµείας 

� Βιολογίας 

� Γεωγραφίας 

� Γεωλογίας 

�  
17. Σηµειώστε ποια από τα επόµενα ,εντάσσετε στη διδασκαλία σας  

� Java applets   

� Προσοµοιώσεις   

� Εικονικά πειράµατα 

� Εικονικά εργαστήρια 

� Άλλο λογισµικό; 
 

18.  Σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ; 

� ΝΑΙ      

� ΟΧΙ 
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19.  Αν ναι, κατά το σχεδιασµό τους (σηµειώστε µε Χ):  

� Λαµβάνετε υπόψη τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών  

� Προσπαθείτε να υιοθετείτε προσεγγίσεις ενεργητικής µάθησης   

� ∆ηµιουργείτε διδακτικό και επιµορφωτικό υλικό  

� Άλλο……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 
20.  Χρησιµοποιώντας τις  ΤΠΕ στη διδασκαλία σας , θεωρείτε ότι  

 Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ Αδιαφορώ ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

Α. Αυξάνεται η 

αλληλεπίδραση και η 

επικοινωνία µεταξύ των 

µαθητών 

     

Β. Ο ρόλος του καθηγητή 

είναι  καθοδηγητικός και 

µαθητοκεντρικός  

     

Γ. Απαιτείται µεγαλύτερη 

προετοιµασία και χρόνος 

για τον καθηγητή  

     

∆. Οι µαθητές δείχνουν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

και συµµετέχουν πιο 

ενεργά στο µάθηµα 

     

Ε. Καλλιεργούνται από 

τους µαθητές οι 

µεταγνωστικές δεξιότητες 

     

ΣΤ. Ο χρόνος οµιλίας σας 

έχει µειωθεί ενώ 

αντίστοιχα αυξήθηκε ο 

χρόνος οµιλίας των 

µαθητών  
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21.  Προκειµένου να αξιολογήσετε µαθητές κατά την διδασκαλία µε χρήση 

ΤΠΕ 

� Λαµβάνετε υπόψη τη συµµετοχή τους  

� Εκτιµάτε τις δεξιότητες τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών 

� Θεωρείτε σηµαντική την κριτική θέση τους σε προβλήµατα και την 

διατύπωση υποθέσεων 

� Λαµβάνετε υπόψη το αποτέλεσµα του φύλλου εργασίας που 

συµπληρώνουν 

� Άλλο: 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

22. Η επικοινωνία µε άλλους συναδέλφους , για δηµιουργία διδακτικών 

σεναρίων µε χρήση ΤΠΕ, µετά την επιµόρφωση,  έχει  

� Αυξηθεί  

� Μειωθεί    

� Παρέµεινε ίδια 

 
23.  Έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης β΄ επιπέδου , 

θεωρείτε ότι η χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική διαδικασία  

� µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην αφοµοίωση της γνώσης και την 

ανάπτυξη κριτικής ικανότητας 

� είναι χρήσιµη αλλά µόνο για απόκτηση απλών πληροφοριών  

� δεν παρέχει καµία βοήθεια  

 

24.  Συµµετείχατε στη διαδικασία πιστοποίησης β΄ επιπέδου; 

� ΝΑΙ       

� ΟΧΙ 
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25.  Θεωρείτε τη µορφή εξέτασης για την πιστοποίηση  

� Κακή   

� Ικανοποιητική  

� Καλή  

� Πολύ καλή 

 

26. Κρίνετε απαραίτητο  να συµµετέχετε και σε άλλο ή άλλα προγράµµατα 

για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία; 

� ΝΑΙ       

� ΟΧΙ 

27. Θα θέλατε να αναφέρετε κάποια επισήµανση σχετικά µε  το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης β΄ επιπέδου , το οποίο παρακολουθήσατε;  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Ευχαριστούµε  πολύ για τη συµµετοχή 

 
 



155 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ   ΣΤΑ ΚΣΕ ΧΩΡΙΣ Β-

ΕΠΙΠΕ∆Ο. 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής εργασίας του 

Αλεξίου Λεγοντή, φοιτητή και εκπαιδευτικού ΠΕ04 , υπό την επίβλεψη του 

καθηγητή κ.Βασιλείου ∆αγδιλέλη. Σκοπεύει να προσδιορίσει την 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Φυσικών 

Επιστηµών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ(Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών) στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία. Η γνώµη σας θα 

εκτιµηθεί ιδιαίτερα και τα δεδοµένα της έρευνας θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά 

για επιστηµονικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα, θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε µε Χ τις απαντήσεις σας. 
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1. Φύλο:    

� Άνδρας    

� Γυναίκα  

2. Χρόνια Υπηρεσίας  

� 1-10  

� 11-20  

� 21-30  

� 31 και άνω  

3. Ηλικία 

� Κάτω από 35 ετών  

� 36-45 ετών  

� 46-55 ετών  

� 56-65ετών 

 

4. Ειδικότητα 

� Φυσικών   

� Χηµικών  

� Γεωλόγων  

� Βιολόγων  

� Φυσιογνωστών 

5. Σχολείο 

� Γυµνάσιο 

� Γενικό Λύκειο 

� Επαγγελµατικό Λύκειο 
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6. Σηµειώστε την ανώτερη βαθµίδα σπουδών σας 

� Πτυχίο ΑΕΙ 

� ∆εύτερο πτυχίο 

� Μεταπτυχιακό 

� ∆ιδακτορικό 
 

7. Σηµειώστε τους λόγους για τους οποίους ενδεχοµένως συµµετείχατε στο 

πρόγραµµα επιµόρφωσης β΄ επιπέδου 

� Ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες  

� Επαγγελµατική εξέλιξη  

� Αύξηση γνώσεων και κατάκτηση νέων δεξιοτήτων  

� Άλλο  

 .............................................................................................……………. 

         ...........................................................................................……………... 

8. Σηµειώστε ποια από τα επόµενα διαθέτετε 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προσωπικό Η/Υ   

Πρόσβαση στο διαδίκτυο   

Εκπαιδευτικά Λογισµικά   

Προσωπική ιστοσελίδα ή 

ιστολόγιο 

  

 
9. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι χειρίζεστε τα ακόλουθα 

 
Πάρα 

πολύ  
Πολύ 

Σε 

µέτριο 

βαθµό 

Καθόλου 

Επεξεργασία κειµένου     

Λογιστικά φύλλα      

Λογισµικό παρουσιάσεων      

Την περιήγηση στο διαδίκτυο     
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10. Η άποψή σας για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι  

ότι 

� Οι ΤΠΕ είναι χρήσιµες και είναι καλό να εντάσσονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

� Οι ΤΠΕ δεν µπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων του 
µαθήµατος και άρα δεν χρειάζονται 

� Οι ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία κάτω από ορισµένες 
προϋποθέσεις 

� ∆εν έχω συγκεκριµένη άποψη 
 

11. Θεωρείτε ότι  είστε σε θέση να  

� ανοίγετε και να επεξεργάζεστε αρχεία λογισµικών 

� σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ 

� χρησιµοποιείτε λογισµικά για ερευνητικές δραστηριότητες 

� τίποτα από τα παραπάνω 
 

12. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι µπορείτε να  

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ Σε 

µέτριο 

βαθµό 

Λίγο Καθόλου 

Να προσαρµόζετε τις ΤΠΕ στο 

επίπεδο και την οµάδα των 

εκπαιδευοµένων  

     

Προωθείτε τη συνεργατική 

µάθηση µε µεγαλύτερη άνεση 

     

Να αξιολογείτε εκπαιδευτικό 

λογισµικό 

     

Να τροποποιείτε εκπαιδευτικό 

λογισµικό ώστε να 

προσαρµόζεται στις απαιτήσεις 

του µαθήµατος 

     

Να παρουσιάζετε  εναλλακτικές 

προτάσεις για τη διδασκαλία 

µαθηµάτων µε ΤΠΕ 
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13. Ποια από τα επόµενα εργαλεία ΤΠΕ χρησιµοποιείτε στη διδασκαλία 

σας 

� ∆ιαδίκτυο 

� Εκπαιδευτικά λογισµικά  

� Επεξεργαστή κειµένου  

� Εργαλεία παρουσίασης 

� Λογιστικά φύλλα 

� Άλλο 

……………………………………………………………………………… 

 

14. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε ΤΠΕ για τις ακόλουθες δραστηριότητες 

∆ραστηριότητα 

Πολύ συχνά(3-

4 φορές τη 

βδοµάδα) 

Συχνά(1-2 

φορές τη 

βδοµάδα) 

Κάποιες 

φορές(2-5 

φορές το 

µήνα) 

Ποτέ 

Για εύρεση πληροφοριών για 

προετοιµασία διδασκαλίας 
  

 
 

Για επεξήγηση θεωρίας στους 

µαθητές(παρουσιάσεις µε 

Powerpoint κτλ) 

  

 

 

Για κατασκευή φύλλων 

εργασίας και διαγωνισµάτων 
  

 
 

Για προσοµοιώσεις 

διαδικασιών 
  

 
 

Για µοντελοποιήσεις 

διαδικασιών 
  

 
 

Για συλλογή δεδοµένων µε 

αισθητήρες 
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15. Με την ένταξη των   ΤΠΕ στη διδασκαλία  , θεωρείτε ότι  

 Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ Αδιαφορώ ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

Α. Αυξάνεται η 

αλληλεπίδραση και η 

επικοινωνία µεταξύ των 

µαθητών 

     

Β. Ο ρόλος του καθηγητή 

είναι  καθοδηγητικός και 

µαθητοκεντρικός  

     

Γ. Απαιτείται µεγαλύτερη 

προετοιµασία και χρόνος 

για τον καθηγητή  

     

∆. Οι µαθητές δείχνουν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

και συµµετέχουν πιο 

ενεργά στο µάθηµα 

     

Ε. Καλλιεργούνται από 

τους µαθητές οι 

µεταγνωστικές δεξιότητες 

     

ΣΤ. Ο χρόνος οµιλίας σας 

έχει µειωθεί ενώ 

αντίστοιχα αυξήθηκε ο 

χρόνος οµιλίας των 

µαθητών  
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16. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα εµπόδια ώστε οι εκπαιδευτικοί 

να χρησιµοποιούν ΤΠΕ στη διδασκαλία; 

� ∆εν υπάρχουν κίνητρα για να αλλάξουν τις παιδαγωγικές πρακτικές 

τους 

� Η σχολική µονάδα δε διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό. 

� ∆εν υπάρχει διαθεσιµότητα της αίθουσας πληροφορικής για καθηγητές 

άλλων ειδικοτήτων 

� Απαιτείται αρκετός χρόνος για να οργανωθεί και να σχεδιαστεί µία 

διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ 

� Οι µαθητές δεν συνεργάζονται κατά τη διδασκαλία ενός µαθήµατος µε 

τη χρήση ΤΠΕ 

� Άλλο 

……………………………………………………………………….. 

17. Χρησιµοποιείτε λογισµικά  

� Φυσικής 

� Χηµείας 

� Βιολογίας 

� Γεωγραφίας 

� Γεωλογίας 

� ∆ε χρησιµοποιώ 

 
18. Σηµειώστε ποια από τα επόµενα ,εντάσσετε στη διδασκαλία σας  

� Java applets   

� Προσοµοιώσεις   

� Εικονικά πειράµατα 

� Εικονικά εργαστήρια 

� Άλλο λογισµικό; 
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19 Εφαρµόζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία; 

� ΝΑΙ      

� ΟΧΙ 

 

20. Αν ναι, κατά το σχεδιασµό τους (σηµειώστε µε Χ):  

� Λαµβάνετε υπόψη τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών  

� Προσπαθείτε να υιοθετείτε προσεγγίσεις ενεργητικής µάθησης   

� ∆ηµιουργείτε διδακτικό και επιµορφωτικό υλικό  

� Άλλο……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

21. Προκειµένου να αξιολογήσετε µαθητές κατά την διδασκαλία µε χρήση 

ΤΠΕ 

� Λαµβάνετε υπόψη τη συµµετοχή τους  

� Εκτιµάτε τις δεξιότητες τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών 

� Θεωρείτε σηµαντική την κριτική θέση τους σε προβλήµατα και την 

διατύπωση υποθέσεων 

� Λαµβάνετε υπόψη το αποτέλεσµα του φύλλου εργασίας που 

συµπληρώνουν 

� Άλλο: 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

22. Έχετε παρακολουθήσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης α- επιπέδου; 

� ΝΑΙ       

� ΟΧΙ 
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23. Έχετε πιστοποιηθεί στις νέες τεχνολογίες(α-επίπεδο) 

� ΝΑΙ  

� ΟΧΙ 

 

24.Κρίνετε απαραίτητο  να συµµετέχετε και σε άλλο ή άλλα προγράµµατα 

για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία; 

� ΝΑΙ       

� ΟΧΙ 

Ευχαριστούµε  πολύ για τη συµµετοχή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ για επιµορφούµενους β-επιπέδου στα ΠΑΚΕ 

Ενότητα Α 

1. Σε ποια σχολική µονάδα υπηρετείτε; Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε; 

2. Εκτός του βασικού πτυχίου, έχετε κάνει άλλες σπουδές; Έχετε συµµετάσχει σε  

άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα χρήσης και ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική 

πράξη; 

3. Συµµετέχετε σε ψηφιακές κοινότητες η forum; Έχετε δική σας ιστοσελίδα ή 

blog; 

Ενότητα Β 

4. Πρόγραµµα επιµόρφωσης:  

Α) Ποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης παρακολουθήσατε και πότε; Πόση διάρκεια 

είχε; 

Β) Ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος που συµµετείχατε στην επιµόρφωση; 

Γ) Γενικά, είστε ευχαριστηµένος  από το πρόγραµµα επιµόρφωσης β-επιπέδου; 

Υπάρχει κάτι που δεν σας άρεσε και που έπρεπε να βελτιωθεί στο  πρόγραµµα; 

∆) Κατά τη γνώµη σας, υπάρχει κάποια άλλη θεµατική ενότητα που θα έπρεπε 

να υπάρχει στο πρόγραµµα;  

5. Πώς σας βοήθησε ο πρόγραµµα : 

 Α) στα εκπαιδευτικά λογισµικά(αξιολόγηση, προσαρµογή στην ενότητα του 

µαθήµατος); 

 Β) στη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου: π.χ. στο να σχεδιάζετε 

διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ;ή να παρουσιάζετε εναλλακτικές προτάσεις 

µε διδασκαλία ΤΠΕ; 

 Γ) στον ψυχολογικό τοµέα(αυτοπεποίθηση, κίνητρα);  

 ∆) στο να εκπληρώνετε επιτυχώς το ρόλο του επιµορφωτή 

ενηλίκων;(διδακτικές µέθοδοι ενηλίκων, εµψύχωση οµάδων και 

επικοινωνιακές δεξιότητες) 

6. Θεωρείτε απαραίτητο να συµµετέχετε και σε άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα 

για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ; Για ποιο λόγο; 
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Ενότητα Γ 

7. Θεωρείτε ότι  οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία; 

 Ποια θετικά στοιχεία (αλληλεπίδραση, ρόλος καθηγητή κτλ) θεωρείτε ότι έχει 

η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

8. Ποια στοιχεία θεωρείτε ότι πρέπει να έχει ένας επιµορφωτής ΤΠΕ; 

9. Σε ποιο είδος σχολείου(γυµνάσιο, γενικό λύκειο, επαγγελµατικό λύκειο) 

θεωρείτε δύσκολο και σε ποιο εύκολο να υλοποιηθεί διδασκαλία µε χρήση 

ΤΠΕ στην τάξη; Γιατί; 

10. Για ποιο λόγο νοµίζετε ότι οι περισσότεροι επιµορφωτές είναι άνδρες; 

Ενότητα ∆ 

11. Α) Χρησιµοποιείτε εργαλεία ΤΠΕ στη διδασκαλία σας: Αν ναι, ποια;  

 Β) Χρησιµοποιείτε εκπαιδευτικά λογισµικά στη διδασκαλία σας; Αν ναι, ποια 

εκπαιδευτικά λογισµικά και σε ποια γνωστικά αντικείµενα τα χρησιµοποιείτε; 

 Γ) Για ποιο σκοπό τα χρησιµοποιείτε(φύλλα εργασίας, προσοµοιώσεις κτλ) ; 

 ∆) Πόσο συχνά τα χρησιµοποιείτε;  

12. Α) Από την εµπειρία που έχετε στο σχολείο σας, οι συνάδελφοι σας  του 

κλάδου  ΠΕ04 χρησιµοποιούν ΤΠΕ στη διδασκαλία τους; Πιστεύετε  ότι οι 

περισσότεροι καθηγητές φυσικών επιστηµών χρησιµοποιούν ΤΠΕ στο µάθηµά 

τους;  

Β)Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας στη 

διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ στην τάξη; 

 Γ) Πώς ανταποκρίνονται οι µαθητές στη διδασκαλία ενός µαθήµατος όπου 

εφαρµόζονται ΤΠΕ; 

13. Μετά την επιµόρφωση χρησιµοποιείτε πιο συχνά λογισµικά και ΤΠΕ στη 

διδασκαλία; Αν όχι , γιατί; 

14. Τι λαµβάνετε περισσότερο υπόψη στον σχεδιασµό διδακτικών σεναρίων; 

15. Αν εξαιρέσουµε το αποτέλεσµα των συνηθισµένων εργαλείων αξιολόγησης 

(φύλλα εργασίας και τεστ), ποιον άλλο παράγοντα θεωρείτε ότι πρέπει να 

λαµβάνετε υπόψη στην αξιολόγηση των µαθητών σε µια διδασκαλία µε χρήση 

ΤΠΕ; 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ για επιµορφούµενους β-επιπέδου στα ΚΣΕ 

Ενότητα Α 

1. Σε ποια σχολική µονάδα υπηρετείτε; 

2. Πρόγραµµα επιµόρφωσης:  

Α)Ποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης παρακολουθήσατε και πότε; Πόση διάρκεια 

είχε; 

Β) Ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος που συµµετείχατε στην επιµόρφωση; 

Γ) Γενικά, είστε ευχαριστηµένος  από το πρόγραµµα επιµόρφωσης β-επιπέδου; 

Υπάρχει κάτι που δεν σας άρεσε και που έπρεπε να βελτιωθεί στο  πρόγραµµα; 

∆) Τι θεωρείτε ότι πρέπει να περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης για 

την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

3. Πώς σας βοήθησε ο πρόγραµµα : 

 Α) στα εκπαιδευτικά λογισµικά(αξιολόγηση, προσαρµογή στην ενότητα του 

µαθήµατος); 

 Β) στο να σχεδιάζετε διδακτικά σενάρια µε χρήση ΤΠΕ; Να παρουσιάζετε 

εναλλακτικές προτάσεις µε διδασκαλία ΤΠΕ; 

Γ) στον ψυχολογικό τοµέα(αυτοπεποίθηση, κίνητρα);  

4. Θεωρείτε απαραίτητο να συµµετέχετε και σε άλλα επιµορφωτικά 

προγράµµατα για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ; Για ποιο λόγο; 

 

Ενότητα Β 

5. Θεωρείτε ότι  οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία: Γιατί; 

Ποια θετικά στοιχεία (αλληλεπίδραση, ρόλος καθηγητή κτλ) θεωρείτε ότι έχει 

η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

6. Σε ποιο είδος σχολείου(γυµνάσιο, γενικό λύκειο, επαγγελµατικό λύκειο) 

θεωρείτε δύσκολο και σε ποιο εύκολο να υλοποιηθεί διδασκαλία µε χρήση 

ΤΠΕ στην τάξη; Γιατί; 

7. Για ποιο λόγο νοµίζετε ότι οι περισσότεροι επιµορφωτές είναι άνδρες; 

8. Α)Χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε  τα νέα εργαλεία των ΤΠΕ πολλές φορές , 

πριν τα εφαρµόσετε στη διδακτική  πράξη; 
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Β) Σας δηµιουργεί ανασφάλεια το γεγονός ότι οι µαθητές µπορεί να έχουν πιο 

ανεπτυγµένες δεξιότητες στις ΤΠΕ από σας;  

Ενότητα Γ 

9. Α) Χρησιµοποιείτε εργαλεία ΤΠΕ στη διδασκαλία σας: Αν ναι, ποια;  

Β) Χρησιµοποιείτε εκπαιδευτικά λογισµικά στη διδασκαλία σας; Αν ναι, ποια 

εκπαιδευτικά λογισµικά και σε ποια γνωστικά αντικείµενα τα χρησιµοποιείτε; 

Γ) Για ποιο σκοπό τα χρησιµοποιείτε(φύλλα εργασίας, προσοµοιώσεις κτλ) ; 

∆) Πόσο συχνά τα χρησιµοποιείτε;  

10. Α) Από την εµπειρία που έχετε στο σχολείο σας, θεωρείτε ότι οι συνάδελφοι 

σας χρησιµοποιούν ΤΠΕ στη διδασκαλία τους; Πιστεύετε  ότι οι περισσότεροι 

καθηγητές φυσικών επιστηµών χρησιµοποιούν ΤΠΕ στο µάθηµά τους;  

Β)Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας στη 

διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ στην τάξη; 

Γ) Αν υποτεθεί ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις να χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στη 

διδασκαλία σας (Εξοπλισµός, πρόβλεψη αναλυτικού προγράµµατος κτλ.), θα 

εντάσσατε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σας;  

∆) Πώς ανταποκρίνονται οι µαθητές στη διδασκαλία ενός µαθήµατος όπου 

εφαρµόζονται ΤΠΕ; 

11. Μετά την επιµόρφωση χρησιµοποιείτε πιο συχνά λογισµικά και ΤΠΕ στη 

διδασκαλία; Αν όχι , γιατί; 

12. Εφαρµόζετε διδακτικά σενάρια µε τη χρήση ΤΠΕ; Αν ναι, τι λαµβάνετε 

περισσότερο υπόψη στον σχεδιασµό τους; 

13. Αν εξαιρέσουµε το αποτέλεσµα των συνηθισµένων  εργαλείων 

αξιολόγησης(φύλλα εργασίας και τεστ), ποιον άλλο παράγοντα θεωρείτε ότι 

πρέπει να λαµβάνετε υπόψη στην αξιολόγηση των µαθητών σε µια διδασκαλία 

µε χρήση ΤΠΕ;  

 

 


