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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιµορφωτικές ανάγκες των καθηγητών 

πληροφορικής του Ν. Πέλλας, όπως τις εκτιµούν οι ίδιοι/ες,  εξετάζει αν οι 

παράγοντες φύλο, ηλικία και έτη υπηρεσίας έχουν στατιστικά σηµαντική 

επίδραση σε αυτές και προσπαθεί να εντοπίσει τα επιθυµητά χαρακτηριστικά 

ενός προγράµµατος επιµόρφωσης σύµφωνα µε τις απόψεις των καθηγητών. 

Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το διάστηµα Ιουνίου-Σεπτεµβρίου 2011. Το 

τελικό δείγµα της έρευνας αποτελούν 85 καθηγητές και καθηγήτριες 

πληροφορικής που κατά τη διεξαγωγή της έρευνας εργάζονταν σε σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Πέλλας. Ως εργαλείο συλλογής δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο αντλήθηκε από έρευνα των κ. 

Παπαδάκη και Αθανασόπουλου (2005) και προσαρµόστηκε στις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας από την ερευνήτρια.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι 

συµµετέχοντες καθηγητές/τριες  εκφράζουν ανάγκη επιµόρφωσης στο σύνολο 

σχεδόν των θεµάτων που τους δόθηκαν. ∆ηµοφιλέστερες θεµατικές 

αναδείχθηκαν: η Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών και η Ανάπτυξη ∆υναµικών 

Ιστοσελίδων – Εφαρµογών ∆ιαδικτύου όσον αφορά το γνωστικό αντικείµενο της 

πληροφορικής. Όσον αφορά τα αντικείµενα της διδακτικής, οι καθηγητές φαίνεται 

να έχουν µεγάλη ανάγκη επιµόρφωσης στην Ειδική ∆ιδακτική της Πληροφορικής  

και στη Συµβουλευτική Ψυχολογία. 

Από τις συσχετίσεις παραγόντων που έγιναν, προκύπτει ότι το φύλο, η 

ηλικία και τα έτη υπηρεσίας επηρεάζουν τις επιµορφωτικές ανάγκες των 

καθηγητών σε συγκεκριµένες κατηγορίες του ερωτηµατολογίου.  

Τέλος, Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, οι συµµετέχοντες καθηγητές προτείνουν µεικτή µέθοδο 

εκπαίδευσης δηλαδή εκπαίδευση από απόσταση και δια ζώσης, επιµορφωτικά 

προγράµµατα µικρής διάρκειας και λίγων εβδοµαδιαίων επιµορφωτικών 

συναντήσεων. 

Λέξεις-κλειδιά: επιµόρφωση καθηγητών, καθηγητές πληροφορικής, 
επιµορφωτικές ανάγκες, διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, επιµορφωτικό 
πρόγραµµα  
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. ABSTRACT 

 
This paper aims to investigate the training needs of high school computer 

science teachers of the Prefecture of Pella, as defined by the teachers 

themselves. It also examines whether factors such as sex, age, former service 

have a statistically significant effect thereon and tries to figure out which are the 

desirable characteristics of an educational programme according to the teachers 

themselves. 

The survey was carried out from June to September 2011 and it involved 

a total of 85 computer science teachers, who were working in public high schools 

of the Prefecture of Pella. As an instrument of collecting data was used a 

questionnaire which was taken  by Mr Papadakis and Mr Athanasopoulos survey 

(2005) and was adopted in this survey’s needs by the researcher . 

From the survey was found out that the participants express training need 

in the total of areas of questionnaire. More popular thematic were: the 

Developement of Multimedia Applications, the Development of Dynamic 

Webpages as parts of computer science. Moreover the participants express a 

great training need in Teaching of Computer Science and in Consulting 

Psycology as parts of Teaching Science.  

In addition the findings pointed out that the factors sex, age and former 

service significantly affecting training needs in specific areas. 

Last, as about the desirable characteristics of an educational programme, 

the findings pointed out that the participant teachers prefer an educational 

method which includes distance learning and class learning as well, short 

programme duration and  not many weekly lessons.  

 

 

Key words :  in-service training of high scool teachers, computer science 

teachers , training needs, training needs research, educational programme 
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Εισαγωγή 

 
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα της ταχύτητας, της τεχνολογικής εξέλιξης, της ανάπτυξης των 

επιστηµών και της παγκοσµιοποίησης προκειµένου το εκπαιδευτικό σύστηµα να 

προσαρµόζεται στις νέες ανάγκες. Ιδιαίτερα στον κλάδο της πληροφορικής η 

ανάγκη αυτή είναι περισσότερο επιτακτική λόγω της ταχέως εξελισσόµενης 

φύσης της συγκεκριµένης επιστήµης.  

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των επιµορφωτικών 

αναγκών των καθηγητών πληροφορικής κλάδου ΠΕ19-20 που εργάζονται σε 

σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού Πέλλας. Η έρευνα προτίθεται 

να εντοπίσει   τις  επιµορφωτικές  ανάγκες  των  καθηγητών πληροφορικής, 

όπως τις καθορίζουν οι ίδιοι, να ανιχνεύσει την επίδραση κάποιων παραγόντων 

στη διαµόρφωση αυτών των αναγκών και να αναδείξει τα επιθυµητά 

χαρακτηριστικά ενός επιµορφωτικού προγράµµατος,  σύµφωνα µε τις απόψεις 

των ιδίων. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη: 

Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τη θεωρητική προσέγγιση, που αποτέλεσε 

και το πλαίσιο για τη διεξαγωγή της έρευνας και χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια: 

Στο 1ο κεφάλαιο προσδιορίζεται ο σκοπός, η σηµασία και το περιεχόµενο της 

εργασίας. Επιχειρείται επίσης η εννοιολογική αποσαφήνιση κάποιων βασικών 

όρων σχετικών µε το θέµα της εργασίας. Το 2ο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στη 

διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών ως βασικού και πρωταρχικού 

σταδίου σχεδιασµού και διεξαγωγής οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράµµατος 

ενηλίκων. Ειδικότερα επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας, η αναγκαιότητά 

της, οι φάσεις που ακολουθούνται κατά τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 

καθώς και οι µέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων. Στο 3ο κεφάλαιο 

γίνεται εκτενής αναφορά στον υπό εξέταση κλάδο των καθηγητών 

πληροφορικής. Επιχειρείται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή της ειδικότητας, 

εξετάζεται ο ρόλος των καθηγητών πληροφορικής στη σύγχρονη εποχή και 

αναλύονται οι βασικοί λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία τη συνεχή 
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επιµόρφωση του συγκεκριµένου κλάδου των καθηγητών. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται 

αναφορά στην επιµόρφωση των καθηγητών γενικά της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Γίνεται ιστορική αναδροµή 

στο θεσµό της επιµόρφωσης, αναφορά στα υπάρχοντα µοντέλα επιµόρφωσης, 

τους φορείς και τις προϋπόθεσης επιµόρφωσης καθώς και στις βασικές 

προσπάθειες επιµόρφωσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Το τελευταίο 

κεφάλαιο (5ο) του πρώτου µέρους αναφέρεται στην επιµόρφωση συγκεκριµένα 

των καθηγητών πληροφορικής στην Ελλάδα σήµερα. Καταγράφονται τα 

επιµορφωτικά προγράµµατα που προσφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ειδικότητα 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και επιχειρείται κριτική παρουσίαση των 

συναφών µε το θέµα µας ερευνών. 

Το δεύτερο µέρος της εργασίας περιλαµβάνει την εµπειρική προσέγγιση 

και χωρίζεται επίσης σε πέντε κεφάλαια, που ακολουθούν ενιαία αρίθµηση. Έτσι, 

στο 6ο κεφάλαιο προσδιορίζονται ο σκοπός και η µεθοδολογία της έρευνας. 

Αναλυτικότερα, αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, προσδιορίζεται 

ο πληθυσµός και το δείγµα, η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων και 

περιγράφεται αναλυτικά το ερωτηµατολόγιο της έρευνας. Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται 

λεπτοµερής παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας που απαντούν στα 

τρία ερευνητικά ερωτήµατα και στη συνέχεια γίνεται διερεύνηση των 

συσχετίσεων. Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα στα οποία 

καταλήγει η έρευνα και επιχειρείται η κριτική αποτίµησή τους. Στο 9ο κεφάλαιο 

καταγράφονται οι περιορισµοί της έρευνας, ενώ στο 10ο διατυπώνονται οι 

προτάσεις της ερευνήτριας, που απορρέουν από τα συµπεράσµατα. 

Τέλος, στο παράρτηµα που ακολουθεί µετά την παράθεση της 

Βιβλιογραφίας, περιλαµβάνονται το ερευνητικό εργαλείο (ερωτηµατολόγιο) και η 

συνοδευτική επιστολή, οι πίνακες των αποτελεσµάτων και χάρτες του νοµού 

Πέλλας, τόπου διεξαγωγής της έρευνας. 
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1. Σκοπός, σηµασία και περιεχόµενο της µελέτης 

 

1.1. Σκοπός και σηµασία της µελέτης  

Η ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας καθώς και η σύγχρονη 

πραγµατικότητα της παγκοσµιοποίησης καθιστά αναγκαία τη δια βίου 

εκπαίδευση και επιµόρφωση όλων των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα.  

Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, όπου αντικατοπτρίζονται όλες 

οι ελπίδες της κοινωνίας για  πρόοδο και ανάπτυξη, η  ποιοτική αναβάθµιση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος  είναι ζητούµενο. Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού 

βρίσκεται καθηµερινά αντιµέτωπο µε νέα δεδοµένα και νέες προκλήσεις, 

ιδιαίτερα σε µια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς. Η διδασκαλία παραµένει πάντα 

µια σύνθετη διαδικασία που περιλαµβάνει πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες ενώ η ποιότητά της παίζει µεγάλο ρόλο στη διαµόρφωση του 

µαθησιακού αποτελέσµατος. Η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος δεν 

µπορεί να νοηθεί δίχως την απαραίτητη και διαρκή επιµόρφωση και 

επικαιροποίηση των γνώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ανδρέου & 

Παπακωνσταντίνου, 1994). Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών καθίσταται λοιπόν 

απαραίτητη προκειµένου το εκπαιδευτικό σύστηµα να προσαρµόζεται στις 

κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής κύρια συστατικά 

της οποίας είναι η ραγδαία εξέλιξη των επιστηµών και η τεχνολογική 

επανάσταση. Ωστόσο η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι χρήσιµη επιπλέον 

και για τους εξής λόγους: 

� Εξασφαλίζει τη συστηµατική πληροφόρηση των εκπαιδευτικών σε 

περιπτώσεις εισαγωγής εκπαιδευτικών καινοτοµιών ή µεταρρυθµίσεων 

(Γκότοβος, 1982).  

� Είναι γενικά παραδεκτό ότι η εκπαίδευση του επαγγελµατία εκπαιδευτικού 

δεν µπορεί να σταµατά µε τον πρώτο διορισµό. Αντίθετα, επιβάλλεται η 

συνεχής επιστηµονική ενηµέρωσή του προκειµένου η εκπαιδευτική 

διαδικασία να είναι αποτελεσµατική (Λιγνός, 2006). 
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� Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στη φιλοσοφία της δια βίου 

µάθησης σύµφωνα µε την οποία κάθε άτοµο έχει την ανάγκη διαρκούς 

ανανέωσης των γνώσεων και απόκτησης καινούριων  καθ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του, πόσο µάλλον όταν το άτοµο αυτό είναι εκπαιδευτικός 

(Κόκκος, 2005). 

 

Η ειδικότητα της πληροφορικής, κλάδος ΠΕ19-20, είναι σχετικά καινούργια 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής 

βρίσκονται διαρκώς αντιµέτωποι µε ποικίλες προκλήσεις. Οι γρήγορες εξελίξεις 

στον επιστηµονικό και τεχνολογικό τοµέα της πληροφορικής, η παιδαγωγική 

γνώση και τα θέµατα διδακτικής, οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράµµατα, η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι 

ορισµένα από τα ζητήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι καθηγητές της 

πληροφορικής (Μπέλλου, Λαδιάς, & Μικρόπουλος, 2010).  

Άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό της ειδικότητας των καθηγητών 

πληροφορικής είναι ότι η εν λόγω ειδικότητα έχει προκύψει από άτοµα µε 

διαφορετικές αφετηρίες και συνεχίζει να εµπλουτίζεται µε απόφοιτους από 

τµήµατα πληροφορικής που έχουν µεταξύ τους διαφορετικό προσανατολισµό, 

δηλαδή διαφορετικά προγράµµατα σπουδών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 

δηµιουργούν διαφορετικά επίπεδα αναγκών στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής 

(Παπαδάκης & Αθανασόπουλος , 2005). 

Η σχετικά µικρή βιβλιογραφία, προτείνει την επιµόρφωση και τη δια βίου 

µάθηση ως τις κύριες µορφές αντιµετώπισης τέτοιου τύπου προβληµάτων (Hur & 

Hara, 2007). 

Η αναγκαιότητα της επιµόρφωσης στην επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της διδασκαλίας τους 

αναδεικνύει τη σηµασία του συστηµατικού σχεδιασµού όσο το δυνατόν 

περισσότερο αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Βασικό σηµείο 

του σχεδιασµού αυτών των προγραµµάτων είναι ο εντοπισµός των πραγµατικών  

επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που πρόκειται να τα 
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παρακολουθήσουν, ο οποίος συντελεί στη διασφάλιση της ποιότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αν και οι περισσότερες έρευνες αναγνωρίζουν ότι είναι ζωτικής σηµασίας 

να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των εκπαιδευτικών, κατά κανόνα οι προτάσεις για 

σχεδιασµό και διεξαγωγή επιµορφωτικών προγραµµάτων που αφορούν 

εκπαιδευτικούς διαµορφώνονται ερήµην των επαγγελµατικών και προσωπικών 

τους αναγκών (Μπέλλου κ.α., 2010). Η παρούσα έρευνα σκοπεύει να 

διερευνήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής σύµφωνα 

µε τις απόψεις των ιδίων.  

 

O κύριος σκοπός   της εργασίας αυτής  είναι η ανίχνευση και ο εντοπισµός 

των επιµορφωτικών αναγκών των καθηγητών πληροφορικής κλάδου ΠΕ19-20 

όπως τις αντιλαµβάνονται οι ίδιοι καθώς και η διερεύνηση της επίδρασης 

ορισµένων παραγόντων στη διαµόρφωση αυτών των αναγκών. Ειδικότερα 

προτίθεται: 

� Να  εντοπίσει  τις  επιµορφωτικές  ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής 

του Ν Πέλλας, όπως τις καθορίζουν οι ίδιοι/ες  

� Να ανιχνεύσει την επίδραση των παραγόντων φύλο, ηλικία και έτη 

υπηρεσίας στη διαµόρφωση αυτών των αναγκών 

� Να εντοπίσει τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος 

επιµόρφωσης  για καθηγητές πληροφορικής σύµφωνα µε τις απόψεις των 

ιδίων 

H ερευνήτρια, εργάζεται ως καθηγήτρια πληροφορικής κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων 8 ετών σε διάφορα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

της χώρας µας. Σήµερα ανήκει στο σύλλογο διδασκόντων του Ενιαίου Λυκείου 

Αριδαίας του Νοµού Πέλλας. Κατά τη διάρκεια των ετών υπηρεσίας της στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, διαπίστωσε ότι η  ίδια αισθάνεται την ανάγκη να  

επιµορφωθεί ουσιαστικά σε ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο σε θέµατα που αφορούν τη 

διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου της πληροφορικής, καθώς και ότι  τα 

οποιασδήποτε µορφής επιµορφωτικά προγράµµατα παρακολούθησε η ίδια δεν 

κάλυψαν επαρκώς την ανάγκη αυτή. Η ίδια θεωρεί ότι  η αδυναµία αυτή των 
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προγραµµάτων πηγάζει από το γεγονός ότι η θεµατολογία των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων συνήθως είναι τυποποιηµένη, ενώ απουσιάζουν σε µεγάλο 

βαθµό οι διαδικασίες ανίχνευσης των πραγµατικών αναγκών των εκπαιδευτικών.  

Μελετώντας ακόµα τις βιβλιογραφικές αναφορές για τη συγκεκριµένη εργασία, 

διαπίστωσε ότι παρόλο που η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει απασχολήσει 

αρκετά, ωστόσο  σποραδικές προσπάθειες έχουν γίνει γύρω από τη διερεύνηση 

των αναγκών επιµόρφωσης των καθηγητών του συγκεκριµένου κλάδου της 

πληροφορικής. 

Η παρούσα εργασία εποµένως  έχει επιστηµονικό ενδιαφέρον και µπορεί 

να παράσχει χρήσιµο πληροφοριακό υλικό ως προς τις πραγµατικές 

επιµορφωτικές ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής κλάδου ΠΕ19-20, το 

οποίο να  συµβάλει:  

� Στον τονισµό της σηµασίας και της αναγκαιότητας της διερεύνησης των 

επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, διαδικασία η οποία 

παραβλέπεται στο σηµερινό σχεδιασµό των προγραµµάτων.  

� Στην παροχή πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόµενους για τις 

πραγµατικές επιµορφωτικές ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής του 

νοµού Πέλλας που εξετάζονται  στη παρούσα εργασία. 

� Στην παροχή βοήθειας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, που θα έχουν ως επίκεντρο τις προαναφερόµενες 

διαπιστωµένες ανάγκες  των καθηγητών.  

� Στην παροχή βοήθειας σε µελλοντικούς ερευνητές που ίσως ασχοληθούν 

µε το θέµα της επιµόρφωσης των καθηγητών πληροφορικής. 
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1.2. Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων 

 

1.2.1. ∆ια βίου µάθηση – ∆ια βίου εκπαίδευση - Εκπαίδευση – Κατάρτιση – 

Επιµόρφωση 

Καθώς η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών συνδέεται άµεσα µε τον τοµέα 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων θεωρείται σκόπιµη µια σύντοµη αναφορά σε 

συναφείς όρους. Αν και οι περισσότεροι όροι που χρησιµοποιούνται στη µελέτη 

αυτή είναι πολυσυζητηµένοι  και γνωστοί ωστόσο η εννοιολογική αποσαφήνιση 

των όρων αυτών είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι υπάρχει ένα πλήθος 

παραπλήσιων,  ταυτόσηµων ή συµπληρωµατικών όρων που αφορούν τις  

µαθησιακές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ενηλίκων και κατ επέκταση των 

εκπαιδευτικών που µελετώνται στην παρούσα εργασία 

Η έννοια της «∆ια βίου µάθησης» δεν είναι καινούργια καθώς πολλοί 

υποστηρίζουν ότι ξεκίνησε ήδη µε τον Αριστοτέλη. Ωστόσο κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών έχει καθιερωθεί στην εκπαιδευτική πολιτική των 

περισσότερων βιοµηχανικών κοινωνιών ως απαραίτητο στοιχείο της οικονοµικής 

ανάπτυξης και της συµµετοχής στα κοινά.  

∆ια βίου µάθηση είναι η µάθηση που λαµβάνει χώρα καθ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του ατόµου και σε όλες τις σφαίρες της ζωής και όχι µόνο στο σχολείο 

(Καψάλης & Παπασταµάτης, 2006) 

Σε πολλές περιπτώσεις η έννοια της µάθησης ταυτίζεται µε αυτή της 

εκπαίδευσης. Ωστόσο είναι σωστό να τονίσουµε ότι  εκπαίδευση δεν είναι απλώς 

µάθηση, αν και περιλαµβάνει τη διεργασία της µάθησης. Η εκπαίδευση θεωρείται 

ότι αποτελεί παροχή οργανωµένων συνθηκών για µάθηση, παροχή υποστήριξης 

σε όποιον θέλει να µάθει. Στοχεύει στη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικής 

µάθησης (Rogers, 1999). 

Ο  Jarvis (2004), ένας από τους σηµαντικότερους µελετητές  της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, αναφέρεται στον όρο «εκπαίδευση» σαν «οποιαδήποτε σχεδιασµένη  

σειρά περιστατικών που έχει ανθρωπιστική βάση και στοχεύει στη µάθηση και 

την κατανόηση από την πλευρά αυτών που συµµετέχουν» (Jarvis, 2004:48). 
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Παραπλήσια είναι και η θέση του Rogers (1999), ο οποίος ορίζει την εκπαίδευση, 

ως σχεδιασµένη και συγκροτηµένη µάθηση, που έχει σαφή στόχο και αποβλέπει 

σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Η εκπαίδευση µπορεί να παρέχεται τόσο στο 

πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού φορέα, όσο και από φορείς που η βασική λειτουργία 

τους δεν είναι εκπαιδευτική.  

Συµπερασµατικά, οι µαθησιακές  δραστηριότητες που προσφέρονται 

σχεδιασµένα και συγκροτηµένα  από κάποιον φορέα παροχής µάθησης, στις 

οποίες η µάθηση είναι συνειδητή από την πλευρά των συµµετεχόντων αποτελούν 

εκπαίδευση (Κόκκος, 2005). 

Η «∆ια βίου εκπαίδευση» λοιπόν διαφοροποιείται από τη «∆ια βίου 

µάθηση» και αναφέρεται σε κάθε σχεδιασµένη σειρά γεγονότων που έχει 

ανθρωπιστική βάση, στοχεύει στη µάθηση και κατανόηση από την πλευρά του 

συµµετέχοντος και µπορεί να συµβεί σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του ατόµου 

(Jarvis, 2004). 

 Η «Εκπαίδευση Ενηλίκων» θεωρείται ως µια µορφή δια βίου 

εκπαίδευσης, µιας διαρκούς δηλαδή διαδικασίας που διαπερνά όλα τα στάδια της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των ατόµων και που οικοδοµείται, όµως, σε ένα 

αρχικό σώµα γνώσεων και δεξιοτήτων (Todd, 1987). 

Η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαµβάνει κάθε συστηµατική µάθηση που 

πραγµατοποιούν οι ενήλικοι και συµβάλλει στην ανάπτυξή τους ως ατόµων και 

ως µελών της κοινωνικής τους οµάδας και της κοινωνίας, εκτός από την 

εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης που λαµβάνουν τα άτοµα ως µέρος της 

αδιάλειπτης αρχικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης (Rogers, 1999).  

Θεωρείται εποµένως σκόπιµο να χρησιµοποιείται η γενική έννοια της 

«εκπαίδευσης ενηλίκων» για να αποδίδονται όλες οι µαθησιακές κατηγορίες των 

δραστηριοτήτων στις οποίες µετέχουν οι ενήλικοι (Κόκκος, 2005). 

Ο όρος «κατάρτιση», αναφέρεται στην εξειδικευµένη εκπαίδευση που 

προσφέρεται έξω από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα και απευθύνεται σε 

εργαζόµενους ή ανέργους που ζητούν απασχόληση ή νεοπροσληφθέντες 

εργαζόµενους, για να εκτελέσουν αποτελεσµατικά µια συγκεκριµένη εργασία 

(Χασάπης, 1994). Στοχεύει δηλαδή στην ολοκλήρωση της επαγγελµατικής 
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επάρκειας του εκπαιδευοµένου παρέχοντας ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις 

(CEDEFOP, 1996). 

     Όσον αφορά τον όρο «επιµόρφωση», αναλύοντας τα συστατικά του 

(=επί + µόρφωση) παραπέµπει στην έννοια του µορφώνω πάνω σε µια 

µόρφωση που υπάρχει. Πρόκειται δηλαδή για συµπλήρωση και βελτίωση των 

γνωστικών αποσκευών του ατόµου. Αφορά όλους τους εργαζοµένους 

συµπεριλαµβανοµένου τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι µελετώνται στην παρούσα 

εργασία. Ένας ορισµός που µπορούµε να δώσουµε για την επιµόρφωση είναι ο 

εξής: «Επιµόρφωση» είναι το σύνολο των µέτρων και των δραστηριοτήτων που 

υιοθετούνται και εφαρµόζονται µε πρωταρχικό ή αποκλειστικό σκοπό τη 

βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη των ακαδηµαϊκών ή πρακτικών και 

προσωπικών ή επαγγελµατικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους 

(Henderson, 1978).  

Ο Χασάπης (1994) αποδίδει στην επιµόρφωση την έννοια της «περαιτέρω 

κατάρτισης» (further training) που απευθύνεται σε εργαζόµενους και ανέργους  

που αναζητούν απασχόληση, ενώ ο  Jarvis (2004) θεωρεί ότι η επιµόρφωση  

είναι συνήθως «προ-επαγγελµατική ή επαγγελµατική κατάρτιση ή ακαδηµαϊκή 

εκπαίδευση» (Jarvis, 2004:59). 

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

άλλοτε συµπληρώνει και εµπλουτίζει, άλλοτε ανανεώνει και βελτιώνει, µε στόχο 

τη διαρκή στήριξη της επαγγελµατικής και προσωπικής ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού.   

Πολλοί συγχέουν ή ταυτίζουν τους όρους «επιµόρφωση», «εκπαίδευση» 

και «κατάρτιση». Μελετώντας ωστόσο την ορολογία της κάθε έννοιας 

διαπιστώνεται ότι υπάρχουν βασικές διαφορές µεταξύ τους. Ενώ η  κατάρτιση 

συνδέεται αποκλειστικά µε τις εξειδικευµένες απαιτήσεις κάποιας εργασίας και 

έχει ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του εργαζόµενου µέσα στο πλαίσιο 

των καθηκόντων του (Χαλάς, 1992), η  επιµόρφωση έχει ευρύτερο χαρακτήρα και 

συνδέεται άλλοτε µε το σύστηµα απασχόλησης και άλλοτε µε την γενικότερη 

ακαδηµαϊκή εκπαίδευση του ατόµου. 
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Ο Rogers (1999) διαφοροποιεί τις έννοιες κατάρτιση και εκπαίδευση και   

αντιµετωπίζει την κατάρτιση «ως ένα είδος εκπαίδευσης µε περιορισµένους και 

αυστηρά καθοδηγούµενους και πειθαρχηµένους στόχους σε αντίθεση µε τους 

ευρύτερους στόχους της εκπαίδευσης που επιτρέπουν την ευελιξία του τρόπου 

σκέψης και δράσης» (Rogers 1999:74). 

       Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, υποστηρίζεται από πολλούς σύγχρονους 

µελετητές ότι η παραδοσιακή διάκριση ανάµεσα στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

τείνει να εξαφανιστεί, αφού µε τις σύγχρονες εξελίξεις στη σφαίρα της οικονοµίας, 

η κατάρτιση οφείλει να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε τη δυνατότητα 

κατανόησης των διεργασιών που συντελούνται µέσα στην επιχείρησή τους, όπως 

και στο ευρύτερο οικονοµικό-κοινωνικό πλαίσιο (Κόκκος, 2005).  

Τέλος, ο όρος  Συνεχιζόµενη (εκπαίδευση ή κατάρτιση) αναφέρεται σε 

οποιασδήποτε µορφής εκπαίδευση ή κατάρτιση πέραν της βασικής, δηλαδή 

εκείνης που κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση κάποιου επαγγέλµατος. Η 

Συνεχιζόµενη εκπαίδευση ή κατάρτιση ακολουθεί την αρχική. Για παράδειγµα το 

CEDEFOP (1996: 63) ορίζει τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση ως 

«συνεχιζόµενη εκπαίδευση που αποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, 

αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων». 

Μετά την εννοιολογική προσέγγιση των παραπάνω συγγενών, η έννοια 

της επιµόρφωσης για τη συγκεκριµένη εργασία που αφορά τους εκπαιδευτικούς 

θα είναι: η βραχυχρόνια  εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι ενταγµένη στο 

πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και στοχεύει στη γεφύρωση του χάσµατος 

µεταξύ της τυπικής µόρφωσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των αρχικών 

σπουδών των εκπαιδευτικών και των απαιτήσεων της διδασκαλίας στα σχολεία 

του σήµερα. Αυτή επιτυγχάνεται µε το σύνολο των µέτρων και των 

δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται µε σκοπό τη βελτίωση και την ανάπτυξη των 

ακαδηµαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελµατικών γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους που θα οδηγήσουν σε αποτελεσµατική διδασκαλία και εκτέλεση 

του έργου τους µε µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα στην κοινωνία (Πετρίδου, 

1992).  
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1.2.2. Η έννοια της «ανάγκης» 

Η ανάγκη είναι µια σύνθετη έννοια για το εννοιολογικό περιεχόµενο της 

οποίας δεν υπάρχει συµφωνία καθώς ο όρος προσδιορίζεται κάθε φορά σε 

σχέση µε το κοινωνικο-οικονοµικό και επιστηµονικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται και ερµηνεύεται (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Συνήθως  ως ανάγκη 

ορίζεται η διαφορά, το έλλειµµα, ανάµεσα σε αυτό που έχουµε ή νοµίζουµε ότι 

έχουµε και σε αυτό που θέλουµε να αποκτήσουµε. Αυτό που θεωρούµε ότι 

χρειαζόµαστε µπορεί να είναι υλικά αγαθά, µία υπηρεσία, µία γνώση, µία 

δεξιότητα κτλ. Οι ανάγκες γενικά υποδηλώνουν την ύπαρξη στόχων και 

εποµένως µια επιθυµητή «τελική κατάσταση». Ωστόσο οι διάφορες ανάγκες που 

αναπτύσσει το άτοµο σε διάφορα επίπεδα µπορεί να είναι αντιφατικές ή/και 

συγκρουσιακές µεταξύ τους δυσκολεύοντας έτσι την ικανοποίησή τους  (Βεργίδης 

& Καραλής, 1999). Πολλές φορές η ανάγκη συγχέεται µε άλλες παρεµφερείς 

έννοιες, όπως η αναγκαιότητα, η επιθυµία ή η ζήτηση. Το πιο σωστό είναι να την 

προσδιορίζουµε στο πλαίσιο µιας θεωρητικής προσέγγισης (Κόκκος, 1999:23). 

Μια από τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις µε βάση την οποία 

προσδιορίζονται οι ανάγκες των ενηλίκων  είναι  η ψυχολογική προσέγγιση, στο 

πλαίσιο της οποίας οι ανάγκες προσεγγίζονται ως κίνητρα της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς. Πολύ γνωστή στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης είναι η θεωρία 

ιεράρχησης αναγκών του Α. Maslow, ο οποίος κατέταξε ιεραρχικά τις ανάγκες 

των ατόµων και υποστήριξε ότι  µια ανάγκη θα πρέπει να ικανοποιείται σε µεγάλο 

βαθµό, προτού παρουσιαστεί η επόµενη. Η ιεράρχηση αυτή  σχηµατοποιήθηκε 

µέσω µιας πυραµίδας στη βάση της οποίας βρίσκονται οι φυσιολογικές ανάγκες 

όπως οι ανάγκες της επιβίωσης και κινούµενοι προς την κορυφή συναντάµε τις 

ανάγκες ασφάλειας ( συναισθήµατα αυτοσυντήρησης), τις κοινωνικές ανάγκες ( η 

ανάγκη για αγάπη, η σύνδεση µε άλλους, η ένταξη σε οµάδα, η φιλία), την 

ανάγκη για αυτοεκτίµηση και αναγνώριση από τους άλλους (φήµη, κύρος, 

εκτίµηση, σεβασµός) και τέλος την ανάγκη του ανθρώπου για αυτοπραγµάτωση, 

στο πλαίσιο της οποίας εντάχθηκε  και η ανάγκη του ατόµου για µάθηση. Επίσης 

ο Maslow  υποστήριξε ότι απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών δεν υπάρχει και 

ότι σε έναν µέσο άνθρωπο ικανοποιούνται κατά 85% οι φυσιολογικές του 
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ανάγκες, 70% οι ανάγκες για ασφάλεια, 50% οι κοινωνικές ανάγκες, κατά 40% η 

ανάγκη για αυτοεκτίµηση και µόνο κατά 10% οι ανάγκες για αυτοολοκλήρωση 

(Maslow, 1987). Η κατηγοριοποίηση και η ιεράρχηση των αναγκών από το 

Maslow είναι πολύ σηµαντική, καθώς συµβάλει στη σύνδεση της εκπαιδευτικής 

ανάγκης µε άλλες ανθρώπινες και κοινωνικές ανάγκες.   

Άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται οι 

ανάγκες των ενηλίκων  είναι : 

� Η Ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση. Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής 

γίνεται λόγος για κοινωνικές ανάγκες ενός συνόλου ατόµων ή οµάδων, 

που εκφράζονται όταν συνειδητοποιείται µια έλλειψη σε σύγκριση µε ένα 

πρότυπο γενικής παραδοχής. Τα πρότυπα αυτά είναι κοινωνικο-ιστορικά 

δηµιουργήµατα, συνεπώς και οι ανάγκες δηµιουργούνται σε 

συγκεκριµένες κοινωνικές και ιστορικές στιγµές. 

� Η  πολιτιστική προσέγγιση, η οποία τονίζει τη σηµασία των πολιτισµικών 

αγαθών, των εθίµων, των ηθών, των παραδόσεων των εθιµοτυπικών 

διαδικασιών στη διαµόρφωση των αναγκών µιας κοινωνικής οµάδας.  

� Η οικονοµική προσέγγιση, στα πλαίσια της οποίας οι ανάγκες προκύπτουν 

από τους νόµους της αγοράς και της οικονοµίας. Ένας σηµαντικός 

παράγοντας που διαµορφώνει τις ανάγκες είναι ο νόµος της προσφοράς 

και της ζήτησης σύµφωνα µε τον οποίο ορίζονται όχι µόνο τα προϊόντα 

που θα κινηθούν στην αγορά, αλλά και οι ειδικότητες, οι γνώσεις, οι 

ικανότητες που θα έχουν ζήτηση. Κατ επέκταση προσδιορίζονται οι 

ανάγκες επαγγελµατικής κατάρτισης, σε αντιστοιχία µε τις θέσεις εργασίας. 

(Χασάπης, 2000). 

� Η δοµολειτουργική προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία οι ανάγκες 

εµφανίζονται όταν προκύψει κάποια αλλαγή στο σύστηµα δοµών της 

κοινωνίας. Η αλλαγή µπορεί να συµβεί είτε στο εσωτερικό της οµάδας 

όπου ανήκει το άτοµο είτε στην ευρύτερη κοινωνία (Βεργίδης, 2003). 
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Οι παραπάνω προσεγγίσεις είναι πολύ χρήσιµες, καθώς αξιοποιούνται  για τον 

προσδιορισµό της έννοιας της εκπαιδευτικής ανάγκης κατά τη διαδικασία 

διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών. 

 

 

1.2.3. Η έννοια της « εκπαιδευτικής ανάγκης » 

Η εκπαιδευτική ανάγκη υφίσταται όταν υπάρχει χάσµα ανάµεσα σε µια 

υπάρχουσα κατάσταση που να αφορά την εκπαίδευση και σε κάποιο επιθυµητό 

πρότυπο. Θεωρείται δηλαδή ως έλλειψη των αναγκαίων προσόντων για την 

εκτέλεση µιας συγκεκριµένης εργασίας ή τη συµµετοχή σε κοινωνικά δρώµενα  

(Καραλής, 2005). Σύµφωνα µε τον Rogers (1999), η ανάγκη για µάθηση 

προκύπτει όταν συµβαίνουν αλλαγές στη ζωή του ατόµου, στους ρόλους που 

αναλαµβάνει, στις βιοποριστικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητές του και στην 

ανάγκη του για αυτοεκπλήρωση. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δυνατό να είναι 

(Βεργίδης, 2003 ) : 

� Συνειδητές, όταν γίνονται αντιληπτές κατά την προσαρµογή σε µια νέα 

πραγµατικότητα 

� Συνειδητές και µη ρητές. Είναι οι ανάγκες οι οποίες παρόλο που είναι 

γνωστές δεν διατυπώνονται 

� Λανθάνουσες . Είναι αυτές των οποίων την ύπαρξη αγνοούµε.  

Η διάκριση αυτή, βοηθά στην καλύτερη επιλογή µεθόδων και τεχνικών για τη 

συλλογή στοιχείων κατά τη διαδικασία προσδιορισµού των εκπαιδευτικών 

αναγκών (Βεργίδης & Καραλής, 1999). Οι εκπαιδευτικές ανάγκες στην 

καθηµερινή ζωή των ατόµων συνδέονται µε τη διαρκή τους προσπάθεια για  

προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη και  κοινωνική συµµετοχή. 

Εξειδικεύοντας τον όρο στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µπορούµε 

να κατατάξουµε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε τρία επίπεδα 

(Χριστοφιλοπούλου, 2004: 20) :  

� τις διδακτικές οι οποίες σχετίζονται µε την καθηµερινή διδακτική πράξη και 

τις ελλείψεις τους σε αυτόν τον τοµέα 
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� τις επαγγελµατικές  οι οποίες σχετίζονται µε το επαγγελµατικό κύρος ή την 

εξέλιξή του 

� τις προσωπικές ανάγκες οι οποίες πηγάζουν από τα ποικίλα ατοµικά τους 

ενδιαφέροντα.  

Για την έρευνα αυτή, οι επιµορφωτικές1 ανάγκες των καθηγητών 

πληροφορικής προσδιορίζονται µε βάση τη δοµολειτουργική προσέγγιση και 

εστιάζουν στη διαφορά µεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης  και της ικανότητας 

που θεωρείται απαραίτητη, για την αποτελεσµατική εκτέλεση των διδακτικών 

καθηκόντων τους. 

       Ειδικότερα, ως επιµορφωτική ανάγκη στην παρούσα εργασία νοείται κάθε 

γνώση, δεξιότητα και στάση που είναι αναγκαία αλλά όχι διαθέσιµη από τους 

καθηγητές πληροφορικής για την πλήρη εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους 

καθηκόντων.  

Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούµε διεξοδικά στην εννοιολογική 

αποσαφήνιση της «διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών» αλλά και στη 

διαδικασία διεξαγωγής της, δεδοµένου ότι αποτελεί το βασικό αντικείµενο το 

οποίο πραγµατεύεται η παρούσα έρευνα. 

 

 

2. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

 

2.1. Η έννοια  της «διερεύνησης εκπαιδευτικών  αναγκών» 

Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών ορίζεται από τους Καψάλη & 

Παπασταµάτη (2000:29) ως µια «διαδικασία συλλογής και ανάλυσης 

πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον εντοπισµό των µαθησιακών αναγκών 

ατόµων ή οµάδων». Η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί απαραίτητο, 

στάδιο στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ενήλικες, συνεπώς και 

στο σχεδιασµό επιµορφωτικών προγραµµάτων για εκπαιδευτικούς, θέµα το 

οποίο πραγµατεύεται η παρούσα εργασία. 

                                                 
1 Στην εργασία αυτή χρησιµοποιούνται οι έννοιες επιµορφωτικές ανάγκες και εκπαιδευτικές 
ανάγκες ως συνώνυµες. 



 30 

Σύµφωνα µε τον Καραλή (2005:20), η διαδικασία διερεύνησης 

εκπαιδευτικών αναγκών ορίζεται ως «η συστηµατική ερευνητική διαδικασία, η 

οποία προσδιορίζει  τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός πληθυσµού - στόχου σε 

σχέση µε ένα δεδοµένο πλαίσιο αναφοράς. Η διαδικασία αυτή καταλήγει στον 

προσδιορισµό του εκπαιδευτικού περιεχοµένου µιας παρέµβασης που 

αναφέρεται στο συγκεκριµένο πληθυσµό - στόχο και αποσκοπεί στην 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων ελλειµµάτων του σε σχέση µε το πλαίσιο 

αναφοράς». Η διαδικασία της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών είναι µείζονος 

σηµασίας για την επιτυχή έκβαση της υλοποίησης των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, καθώς η ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων σε ένα 

πρόγραµµα και η αποτελεσµατικότητά του εξαρτάται από τον επιτυχή εντοπισµό 

των εκπαιδευτικών αναγκών και τη σύνδεση τους µε τους στόχους του 

προγράµµατος.  

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, η διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών δεν πραγµατοποιείται απλώς για να συγκεντρωθούν 

πληροφορίες για τις ανάγκες της οµάδας-στόχου, αλλά στοχεύει στην 

πραγµατοποίηση παρεµβάσεων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων που απευθύνονται στη συγκεκριµένη 

οµάδα και στοχεύουν στην κάλυψη ελλειµµάτων ή ενδιαφερόντων 

Για το χώρο της εκπαίδευσης για τον οποίο ενδιαφέρεται πρωτίστως η 

παρούσα µελέτη, η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών είναι η διαδικασία η 

οποία εντοπίζει διδακτικά κενά των µαθητών ή ανάγκες των εκπαιδευτικών για 

επιµόρφωση (Suarez, 1994). 

Τέλος, σύµφωνα µε τους  Kauffman & Mayer (1993), η διερεύνηση 

εκπαιδευτικών αναγκών εκτός από τον εντοπισµό των αναγκών των ατόµων που 

πρόκειται να παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα έχει ως στόχο και την  κατάταξη 

των αναγκών αυτών  µε σειρά προτεραιότητας, καθώς επίσης και την επιλογή  

των πιο σηµαντικών για να αποτελέσουν  πρωταρχικά αντικείµενο εκπαιδευτικής 

παρέµβασης προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που θα 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές.  
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2.2. Η αναγκαιότητα της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 

  Σύµφωνα µε τους Καψάλη & Παπασταµάτη (2000:25-28), τα στάδια 

σχεδιασµού ενός επιµορφωτικού προγράµµατος είναι κατά σειρά τα εξής: 

� Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, διερεύνηση και καταγραφή των 

επιµορφωτικών αναγκών του πληθυσµού στόχου και ανάλυση των 

σηµαντικών δεδοµένων και προβληµάτων. 

� Καθορισµός του επιµορφωτικού σκοπού και των επιµέρους εκπαιδευτικών 

στόχων. 

� Επιλογή των περιεχοµένων του προγράµµατος 

� Σχεδιασµός των στρατηγικών διδασκαλίας και επιλογή εκπαιδευτικών 

µεθόδων 

� ∆όµηση και εφαρµογή του προγράµµατος.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών όχι 

µόνο αποτελεί απαραίτητη διαδικασία κατά το σχεδιασµό εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, αλλά επίσης αποτελεί το πρώτο κατά σειρά στάδιο πάνω στο 

οποίο δοµούνται τα υπόλοιπα.  

Οι εκπαιδευτικοί, όπως άλλωστε και το σύνολο των ενήλικων 

εκπαιδευοµένων, προκειµένου να συµµετέχουν σε ένα οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα,  πρέπει να αισθάνονται την ανάγκη να µάθουν και να 

αναγνωρίζουν το προσδοκώµενο όφελος. Ένα σηµαντικό κίνητρο για αυτούς 

αποτελεί  η σύνδεση της επιµόρφωσης µε  την εργασία ή το τµήµα της εργασίας 

που αυτοί θεωρούν ως το πλέον  σηµαντικό (Παγκάκης, 2003). Τα επιµορφωτικά 

εποµένως προγράµµατα που τους αφορούν πρέπει να είναι σχεδιασµένα έτσι 

ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και να προάγουν την επαγγελµατική τους 

ανάπτυξη. 

Σύµφωνα µε το Χασάπη (2000), κατά τη διαδικασία διερεύνησης των 

εκπαιδευτικών αναγκών είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των βασικών 

χαρακτηριστικών της οµάδας-στόχου όπως επίσης και η ανάλυση του πλαισίου-

πεδίου αναφοράς στο οποίο δραστηριοποιείται η οµάδα – στόχος. 

Τα στοιχεία της οµάδας – στόχου που κρίνεται απαραίτητο να 

συγκεντρωθούν είναι τα εξής (Χασάπης, 2000: 27): 
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� ∆ηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία) 

� Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά (εκπαιδευτικό επίπεδο, προηγούµενη 

επιµορφωτική εµπειρία) 

� Επαγγελµατική εµπειρία (έτη υπηρεσίας) 

� Είδος εργασιακής σχέσης (εδώ µόνιµοι, αναπληρωτές, ωροµίσθιοι) 

� Παρουσίαση των βασικών προβληµάτων. 

Η ανάλυση του πλαισίου-πεδίου αναφοράς περιλαµβάνει τα παρακάτω 

στοιχεία (Χασάπης,2000: 18-21): 

� Την αποτύπωση της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας των σχολικών 

µονάδων, όπως και τον προσδιορισµό των στόχων και του περιεχοµένου 

των βασικών δραστηριοτήτων που επιτελούν. 

� Τον προσδιορισµό και την περιγραφή των σηµαντικότερων παραγόντων 

που επηρεάζουν τη λειτουργία και την οργάνωση των σχολικών µονάδων. 

� Την καταγραφή του περιεχοµένου και των πρακτικών των καθιερωµένων 

δραστηριοτήτων επιµόρφωσης που αναπτύσσονται για τους 

εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων. 

� Τον εντοπισµό και την καταγραφή των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων που απαιτούνται για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων 

τους.  

 Συµπερασµατικά, η φάση της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασµού στα προγράµµατα εκπαίδευσης 

ενηλίκων άρα και σε ένα οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα µελέτη. 

 

 

2.3. Φάσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν καταγεγραµµένα αρκετά οργανωτικά 

µοντέλα για τη διεξαγωγή της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, ωστόσο 

κανένα από αυτά δεν είναι διεθνώς ανεγνωρισµένο. Στην παρούσα εργασία θα 

παρουσιάσουµε το µοντέλο που προτείνεται από τους Witkin και Altschuld 

(1995). Το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει τις εξής τρεις φάσεις: 
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I. Προ-διερευνητική (pre-assessment):  Ο ρόλος της 1ης φάσης είναι 

κυρίως οργανωτικός. Εδώ  καταστρώνεται ο σχεδιασµός της διερευνητικής 

διαδικασίας των αναγκών. Πιο συγκεκριµένα, αναζητούνται πληροφορίες, 

που συγκεκριµενοποιούν τις ανάγκες της οµάδας- στόχου. Στη συνέχεια 

διατυπώνονται, συγκεκριµενοποιούνται και ιεραρχούνται οι στόχοι της 

ερευνητικής διαδικασίας και ορίζονται οι µέθοδοι συλλογής των 

δεδοµένων.  Έπειτα πραγµατοποιείται η δηµιουργία χρονοδιαγράµµατος 

που θα αναφέρεται στην χρονική εκτέλεση και περάτωση ενεργειών και 

δράσεων του προγράµµατος καθώς και η κοστολόγηση του 

προγράµµατος µε βάση τα προϋπολογιζόµενα έξοδα υλοποίησής του.  

Τέλος, οργανώνεται το πλάνο αξιολόγησης της όλης διαδικασίας.  

II. Κύρια φάση (assessment):    Σε αυτή τη φάση της διερεύνησης αναγκών, 

αναλύεται και συγκρίνεται η τρέχουσα κατάσταση µε την επιθυµητή, 

δηλαδή το τι ισχύει µε το τι θα έπρεπε να ισχύει, καθορίζεται η 

σπουδαιότητα των αναγκών και τα αίτια που τις προκάλεσαν. Η οµάδα-

στόχος, οι ανάγκες της οποίας θα αναλυθούν, έχει προσδιοριστεί κατά την 

«προ-διερευνητική φάση». Στην φάση αυτή αναζητούνται πληροφορίες 

δηµογραφικές καθώς και οι περιοχές ενδιαφέροντός τους.  Ωστόσο, ακόµη 

και όταν η οµάδα-στόχος έχει συνειδητοποιήσει τις εκπαιδευτικές της 

ανάγκες, δεν είναι πάντα εύκολο να τις εκφράσει ρητά. Ανάλογη είναι και η 

δυσκολία εντοπισµού των αναγκών. Μετά την καταγραφή των αναγκών 

της οµάδας στόχου, τα δεδοµένα που συλλέγονται αναλύονται, 

συγκρίνονται και ερµηνεύονται, µε στόχο να διαµορφωθεί το προφίλ της 

οµάδας στόχου, βάσει του οποίου θα σχεδιασθούν οι κατάλληλες 

επιµορφωτικές δραστηριότητες. 

III. Μετα-διερευνητική (post-assessment ): Αποτελεί τη «γέφυρα» µεταξύ 

θεωρίας και πράξης. Όλα τα δεδοµένα που συλλέχθησαν στις 

προηγούµενες φάσεις της διερευνητική προσέγγισης, αξιοποιούνται στην 

παρούσα φάση ως πληροφορίες για την επιλογή των κατάλληλων 

επιµορφωτικών δραστηριοτήτων.  Πιο συγκεκριµένα, στη φάση αυτή οι 

ανάγκες ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και στη συνέχεια γίνεται 
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επιλογή στρατηγικών ικανοποίησης των αναγκών. Τέλος, γίνεται  

αξιολόγηση της ποιότητας της διαδικασίας διερεύνησης εκπαιδευτικών 

αναγκών. Η αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες ανατροφοδότησης και 

στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της διερεύνησης αναγκών. 

 

 

2.4. Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων 

Η διαδικασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

πραγµατοποιείται µε τη χρήση διάφορων µεθόδων συλλογής και ανάλυσης 

δεδοµένων οι οποίες επιλέγονται βάσει του µεγέθους και του είδους του 

δείγµατος, των διαθέσιµων πόρων, του διαθέσιµου χρόνου, αλλά και των 

γενικότερων συνθηκών διεξαγωγής της έρευνας. Για την καταγραφή των 

επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο 

ποσοτικές όσο και ποιοτικές µέθοδοι. Κάποιες από τις συχνότερα 

χρησιµοποιούµενες ερευνητικές µέθοδοι είναι οι εξής: χρήση ερωτηµατολογίων ή 

συνεντεύξεων (δοµηµένες, ηµιδοµηµένες ή άτυπες) στον πληθυσµό στόχο,  

παρατήρηση, µελέτη στατιστικών στοιχείων, ανάλυση γραπτών τεκµηρίων, 

αποτελέσµατα εκπαιδευτικών αξιολογήσεων ή αυτοαξιολογήσεις, ιστορίες ζωής 

και µελέτες περίπτωσης. Επίσης πολύ δηµοφιλής είναι η πολυ-µεθοδική 

προσέγγιση ή τριγωνοποίηση, δηλαδή η χρήση δύο ή περισσότερων µεθόδων 

για τη συλλογή δεδοµένων. 

Καθώς ζητούµενο είναι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα να ανταποκρίνεται 

στις επιθυµίες και τις µαθησιακές ανάγκες του πληθυσµού στον οποίο 

απευθύνεται, η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών διασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό 

την ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων, την ενεργή συµµετοχή τους στο 

πρόγραµµα και την αποφυγή φαινοµένων όπως πρόωρη αποχώρηση ή 

µειωµένη παρακολούθηση του προγράµµατος.  

Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στην ειδικότητα των καθηγητών 

που ενδιαφέρει την παρούσα µελέτη, τους καθηγητές πληροφορικής. Θα γίνει 

αναφορά στη δηµιουργία της ειδικότητας αυτής, τα χαρακτηριστικά της, το ρόλο 
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των καθηγητών πληροφορικής στο σύγχρονο σχολείο καθώς και των βασικών 

στοιχείων που καθιστούν αναγκαία την επιµόρφωση του κλάδου. 

 

 

3. Οι καθηγητές πληροφορικής στην Ελληνική 

πραγµατικότητα 

 

3.1. Ιστορική αναδροµή – χαρακτηριστικά ειδικότητας ΠΕ19-20 

Η πληροφορική είναι µια επιστήµη και συνιστά έναν πανεπιστηµιακό 

κλάδο ο οποίος είναι σηµείο σύγκλισης διαφόρων τεχνολογιών και επιστηµών 

(Κόµης, 2005). Θεωρείται πλέον µεθοδολογικό εργαλείο στην υπηρεσία 

διαφόρων επιστηµών, γνωστικό αντικείµενο στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά 

και γνωστικό εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Η 

UNESCO (2002), την ορίζει ως την επιστήµη που σχετίζεται µε τον σχεδιασµό, 

την υλοποίηση, την αξιολόγηση, τη χρήση και τη συντήρηση συστηµάτων 

διαχείρισης της πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένου του υλικού και λογισµικού 

των υπολογιστών. Η τεχνολογία της πληροφορικής ορίζεται ως το σύνολο των 

υπολογιστικών συστηµάτων και των τεχνολογικών εφαρµογών της 

πληροφορικής στην κοινωνία. 

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα παγκοσµίως ενσωµάτωσαν καταρχήν την 

Πληροφορική και αργότερα τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - οι οποίες ορίζονται ως ο συνδυασµός της Τεχνολογίας της 

Πληροφορικής µε άλλες συσχετιζόµενες τεχνολογίες και ειδικότερα µε αυτήν της 

επικοινωνίας - µέσω διαδικασιών που εξελίχτηκαν σε διάφορες φάσεις και 

ακολουθώντας διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Τα περισσότερα  

εκπαιδευτικά συστήµατα εισήγαγαν την Πληροφορική ως αυτόνοµο γνωστικό 

αντικείµενο αλλά και ως εκπαιδευτικό µέσο στα άλλα γνωστικά αντικείµενα κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας 1980-1990 στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η Πληροφορική συνιστά σήµερα αυτόνοµο γνωστικό 

αντικείµενο στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και κατεύθυνση σπουδών στη 
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∆ευτεροβάθµια Τεχνολογική Εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ ως µέσο διδασκαλίας και 

µάθησης εντάσσονται - από το 1990 και µετά - σε διάφορες πτυχές της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας, και καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες για 

την ενσωµάτωσή τους σε όλο το εύρος του Προγράµµατος Σπουδών και στην 

καθηµερινή σχολική πρακτική (Πήλιουρας κ.α., 2010).  

Οι καθηγητές Πληροφορικής – κλάδος ΠΕ19-202 – είναι µια ειδικότητα 

καινούργια σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ειδικότητες που απαρτίζουν το σύλλογο 

διδασκόντων ενός οποιουδήποτε σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 

χώρας µας. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανταποκρινόµενο στη διαρκώς 

αυξανόµενη κοινωνική απαίτηση για επαρκή εκπαίδευση στην επιστήµη της 

πληροφορικής, αφενός για εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών  και αφετέρου για  αξιοποίησή της στη διαδικασία της µάθησης, 

σχεδίασε και πρότεινε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ την εισαγωγή 

µαθηµάτων πληροφορικής στα Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας µας, πράγµα που 

πραγµατοποιήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του ‘90.  

Λεπτοµερέστερα κάνοντας µια µικρή ιστορική αναδροµή στο µάθηµα της 

πληροφορικής στα ελληνικά σχολεία και τους διδάσκοντες του µαθήµατος αυτού 

βλέπουµε τα εξής: η εισαγωγή της πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο στην 

ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 µε 

τη δηµιουργία ειδικοτήτων Πληροφορικής στα Τεχνικά – Επαγγελµατικά Λύκεια 

(ΤΕΛ) (Κόµης, 2004). Τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων κλήθηκαν να 

διδάξουν φυσικοµαθηµατικοί και µηχανικοί που ήδη υπηρετούσαν στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι είχαν προηγούµενη εµπειρία στην 

πληροφορική όπως µεταπτυχιακούς τίτλους, σεµινάρια ή αντίστοιχη 

προϋπηρεσία στο στρατό. Από το σχολικό έτος 1986-87 άρχισαν σταδιακά να 

προσλαµβάνονται αναπληρωτές καθηγητές για να διδάξουν το µάθηµα της 

πληροφορικής  σε σχολεία του Ν. Αττικής και µέχρι το 1993 οι προσλήψεις 

έφτασαν τις 250 περίπου. Το ίδιο έτος δηµιουργήθηκε η επετηρίδα των κλάδων 

πληροφορικής ΠΕ19 – ΠΕ20, στην οποία µπορούσαν να συµπεριληφθούν µετά 

από αίτησή τους όσοι είχαν πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο στην πληροφορική. 

                                                 
2 ΠΕ 19 για απόφοιτους ΑΕΙ – ΠΕ20 για απόφοιτους ΤΕΙ 
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Κατά την ίδια περίπου περίοδο η εισαγωγή µαθήµατος πληροφορικής 

επεκτάθηκε και στα Γυµνάσια της χώρας. Μέχρι τότε προϋπόθεση για εγγραφή 

των καθηγητών πληροφορικής στην επετηρίδα ήταν η ύπαρξη πτυχίου 

παιδαγωγικής επάρκειας ΠΑ.ΤΕ.Σ/ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Το 1996 δηµιουργήθηκε η 

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ). Μετά από πιέσεις προς το ΥΠΕΠΘ 

άρθηκε η προϋπόθεση παιδαγωγικής επάρκειας και άρχισαν οι µαζικοί διορισµοί 

καθηγητών µε βασικό πτυχίο πληροφορικής. Λίγο αργότερα, το 1998, 

εισήχθησαν µαθήµατα Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο και αργότερα στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέσω του ολοήµερου σχολείου.  Από το 1997 έχει  

δηµιουργηθεί το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (ΕΠΠΣ) Πληροφορικής 

και το 2003 το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (∆ΕΠΠΣ)  

Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ, 1997, 2003).  

Σήµερα είναι διορισµένοι 2300 περίπου εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20. Το 

µάθηµα της πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο διδάσκεται τόσο στα Γυµνάσια 

όσο και στα Ενιαία Λύκεια και ΕΠΑΛ. Για  να δοθεί µία σφαιρική εικόνα του 

επαγγέλµατος του καθηγητή πληροφορικής ας δούµε συνοπτικά το ωρολόγιο 

πρόγραµµα µαθηµάτων πληροφορικής στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης της χώρας µας. Στο Γυµνάσιο το µάθηµα της Πληροφορικής 

διδάσκεται µία ώρα την εβδοµάδα σε κάθε τάξη. Το µάθηµα πραγµατοποιείται 

ιδανικά σε εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Στο Ενιαίο Λύκειο υπάρχει σε 

όλες τις τάξεις ένα επιλεγόµενο και µη εξεταζόµενο µάθηµα πληροφορικής – 

«Εφαρµογές Υπολογιστών» – και το πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα της ΄Γ 

Λυκείου «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον». Στα ΕΠΑΛ  η 

κατάσταση είναι περισσότερο πολύπλοκη καθώς υπάρχει ένα γενικό µάθηµα 

«Χρήση Υπολογιστών» σε όλες τις τάξεις αλλά κ σε όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ, 

ωστόσο στους τοµείς Πληροφορικής υπάρχουν σε όλες τις τάξεις πολλά κ ποικίλα 

µαθήµατα πληροφορικής όπως  «Αυτοµατισµός Γραφείου», «Λειτουργικά 

Συστήµατα», «Προγραµµατισµός – Γλώσσες Προγραµµατισµού», «Εργαλεία 

∆ιαδικτύου», «Βάσεις ∆εδοµένων», «∆ίκτυα Υπολογιστών» κ.α. 
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Από το σχολικό έτος 2002-03 οι αδιόριστοι καθηγητές πληροφορικής 

µπορούν να εργάζονται ως ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί πληροφορικής σε ολοήµερα 

σχολεία της χώρας µας. Το µάθηµα της πληροφορικής διδάσκεται δύο (2) ώρες 

την εβδοµάδα σε κάθε τάξη στο µεταµεσηµβρινό ωράριο του Ολοήµερου 

∆ηµοτικού Σχολείου, δηλαδή το παρακολουθούν µόνο οι µαθητές που 

παραµένουν στο σχολείο µετά την ολοκλήρωση των πρωινών µαθηµάτων και 

αποτελεί το µόνο µάθηµα ειδικότητας που γίνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα τµήµατα 

του Ολοήµερου. 

Κατά το πρόσφατο σχολικό έτος 2010-11 δόθηκε η δυνατότητα σε 

µόνιµους καθηγητές πληροφορικής να αποσπασθούν σε δηµοτικά σχολεία για να 

διδάξουν το µάθηµα της πληροφορικής ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείµενο στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στο πρωινό ωράριο. Το µάθηµα είναι δίωρο, 

διδάσκεται από εκπαιδευτικούς πληροφορικής και απευθύνεται σε όλους τους 

µαθητές του σχολείου. Σύµφωνα µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003), «σκοπός 

της εισαγωγής της πληροφορικής στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι 

µαθητές και οι µαθήτριες µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν 

σε µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, 

ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και 

αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθηµερινών σχολικών τους 

δραστηριοτήτων µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού και ιδιαίτερα ανοικτού 

λογισµικού διερευνητικής µάθησης.»3 

Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στο σηµερινό σχολείο, όπως 

άλλωστε και των καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, είναι πολυδιάστατος και 

απαιτητικός.  Ο εκπαιδευτικός της πληροφορικής θα πρέπει να παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, τις σχετικές έρευνες, τις κοινωνικές εξελίξεις, όπως επίσης 

και να επιµορφώνεται περιοδικά στα αντικείµενα διδασκαλίας του έτσι ώστε να  

µπορεί να φέρει επιτυχώς εις πέρας  την αποστολή που του έχει ανατεθεί από 

την πολιτεία. Θα πρέπει οι γνώσεις του και οι δεξιότητές του ως εκπαιδευτικού να 

είναι τέτοιες ώστε να µπορεί (Χούµκοζλης, 2010): 

                                                 
3 ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://www.pi-schools.gr/lessons/computers/epps/epps _informatics 
_dim_fek304.pdf  
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� Να βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν ικανές γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις όσον αφορά στα διδασκόµενα θέµατα πληροφορικής που 

καθορίζονται από το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών  

� Να προωθεί την ανάπτυξη ικανότητας για χρήση των νέων πηγών 

πληροφόρησης 

� Να υποστηρίζει την χρήση των υπολογιστών ως εργαλείο για την 

διευκόλυνση της µάθησης γενικά και των υπόλοιπων µαθηµάτων του 

αναλυτικού προγράµµατος ειδικότερα 

� Να υποστηρίζει τις νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή πρακτική των 

µαθητών 

� Να δηµιουργεί ερεθίσµατα στους µαθητές ώστε να καθορίζουν ολοένα και 

υψηλότερους εκπαιδευτικούς στόχους 

� Να προσφέρει δυνατότητες στους µαθητές να έχουν πρόσβαση σε 

εργαλεία της πληροφορικής κατάλληλα για να πετύχουν το στόχο τους 

� Να ενθαρρύνει την εκδήλωση δηµιουργικότητας απ’ αυτούς 

� Να βοηθά τους µαθητές να αξιολογούν οι ίδιοι τις προσπάθειές τους, τις 

εφαρµογές τους 
 

Ωστόσο  οι καθηγητές πληροφορικής προσφέρουν αρκετά περισσότερα 

στο σχολείο εργασίας τους από το να διδάσκουν τα µαθήµατα που τους έχουν 

ανατεθεί, αναλαµβάνοντας συνήθως άτυπα ή επίσηµα την οργάνωση της  

γραµµατειακής υποστήριξης του σχολείου, τη λειτουργία της «∆-βάσης» και του 

«Νέστορα»4  καθώς και την ευθύνη για τη συντήρηση και την οµαλή λειτουργία 

των εργαστηρίων πληροφορικής.  

Για να είναι σε θέση ο καθηγητής πληροφορικής να προσφέρει όλα τα 

παραπάνω στους µαθητές του καθώς και στο σχολείο στο οποίο υπηρετεί θα 

πρέπει να είναι τόσο ένας ολοκληρωµένος επιστήµονας του χώρου της 

πληροφορικής όσο και ένας άρτια καταρτισµένος δάσκαλός της έτσι ώστε ο ίδιος 

να νιώθει δυνατός και γνώστης του αντικειµένου του,  να µπορεί να διδάξει στην 

                                                 
4 Βάσεις δεδοµένων για την καταχώρηση των στοιχείων των µαθητών του σχολείου, των βαθµών 
και των απουσιών τους 
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τάξη χωρίς να νιώθει φοβίες, να µπορεί να αντιµετωπίσει τους µαθητές και να 

τους κατευθύνει στη γνώση και τη µάθηση (Χούµκοζλης, 2010). 

 

3.2. Αναγκαιότητα επιµόρφωσης των καθηγητών 

πληροφορικής 

Αντίληψη της ερευνήτριας αποτελεί το γεγονός ότι οι καθηγητές 

πληροφορικής χρήζουν ιδιαίτερης ανάγκης για επιµόρφωση, ίσως περισσότερο 

σε σύγκριση µε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων για τους εξής κυρίως λόγους: 

� Η ένταξη της πληροφορικής στην εκπαίδευση ως αυτόνοµο γνωστικό 

αντικείµενο αλλά και ως οριζόντιο εκπαιδευτικό εργαλείο ενισχύει το ρόλου 

του εκπαιδευτικού πληροφορικής αλλά αυξάνει και τις απαιτήσεις που έχει 

το εκπαιδευτικό σύστηµα από αυτόν (Πανσεληνάς & Γώγουλος, 2010).  

� Οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής βρίσκονται διαρκώς αντιµέτωποι µε 

ποικίλες προκλήσεις: τεχνολογικά καταρτισµένοι µαθητές, τεχνολογικές 

υποδοµές και υπηρεσίες σε επίπεδο σχολείου, υποστήριξη εκπαιδευτικού 

και διοικητικού έργου, παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλα τα 

γνωστικά αντικείµενα (Μπέλλου κ.α., 2010).  

�  Η φύση του αντικειµένου τους το απαιτεί. Η πληροφορική είναι µια 

επιστήµη ταχέως εξελισσόµενη. Τα δεδοµένα στον κόσµο της 

πληροφορικής αλλάζουν ταχύτατα παρασύροντας  µαζί τους αλλαγές στο 

υλικό και λογισµικό των υπολογιστών. Στον υπό µελέτη χώρο της 

εκπαίδευσης αυτό µεταφράζεται σε αλλαγές στο ενιαίο πλαίσιο 

προγράµµατος σπουδών και το αναλυτικό πρόγραµµα, νέα µαθήµατα και 

διδακτικά εγχειρίδια στα διδασκόµενα µαθήµατα στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και ανάγκη για επικαιροποίηση των γνώσεων των 

διδασκόντων καθηγητών. Άλλωστε γενικά ο εκπαιδευτικός για να µπορεί 

να ανταποκριθεί στο έργο του δεν πρέπει να αρκείται στα εφόδια των 

προπτυχιακών σπουδών του αλλά έχει ανάγκη από διαρκή ενηµέρωση 

στις εξελίξεις τόσο της επιστήµης του όσο και του τοµέα των επιστηµών 

της αγωγής, ανανεώνοντας επαρκώς το γνωστικό του εξοπλισµό. Για να 

διατηρεί ο εκπαιδευτικός της πληροφορικής το κύρος και την επιστηµονική 
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του αξία θα πρέπει να γνωρίζει τις νέες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας 

και στον τοµέα της πληροφορικής. Η επιµόρφωση του λοιπόν σε ζητήµατα 

σχετικά µε νέες τεχνολογίες και αλλαγές που συντελούνται στον χώρο των 

υπολογιστών καθίσταται απαραίτητη. 

�  Η ειδικότητα της πληροφορικής, ΠΕ19-20, χαρακτηρίζεται από 

ανοµοιοµορφία στις βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών που την 

αποτελούν καθ’ όσον περιλαµβάνει πτυχιούχους διαφόρων τµηµάτων 

πληροφορικής (Παπαδάκης και Αθανασόπουλος, 2005).  

� Η επιστηµονική κατάρτιση όσο επαρκής και αν είναι, δεν συνιστά 

αποκλειστικό κριτήριο για την αξία ενός εκπαιδευτικού. Μεγάλος αριθµός 

καθηγητών πληροφορικής δεν έχει επιµορφωθεί επαρκώς σε θέµατα 

διδακτικής γενικά και διδακτικής της πληροφορικής ειδικότερα, µε 

αποτέλεσµα να έχει ελλιπή παιδαγωγική κατάρτιση. 

� Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής καλούνται να παίξουν καταλυτικό ρόλο 

στην ευαισθητοποίηση συνολικά των εκπαιδευτικών των άλλων κλάδων 

στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 5 

� Η έλλειψη συνολικής παιδαγωγικής καθοδήγησης των καθηγητών λόγω 

της απουσίας Σχολικών Συµβούλων, αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για 

τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20 (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005). 

� Οι καθηγητές πληροφορικής που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ καλούνται να 

υποστηρίξουν χωρίς προηγούµενη επιµόρφωση µαθήµατα άλλων 

ειδικοτήτων, όπως για παράδειγµα το Autocad6 των γραφιστών µε 

µοναδική υποστήριξη τη φυσική παρουσία του καθηγητή ειδικότητας ή και 

σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς καν να υπάρχει ο καθηγητής ειδικότητας 

αλλά δύο καθηγητές πληροφορικής (Γρηγοριάδου κ.α., 2004). 

                                                 
5 Από τους Σκοπούς και Στόχους του Έργου: Υποέργο1 «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής» της Πράξης «∆ράσεις Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ 
ΚτΠ’   
6 Το AutoCAD είναι το πιο διαδεδοµένο πρόγραµµα σχεδιασµού σε παγκόσµιο επίπεδο που 
απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, πολιτικούς µηχανικούς, διακοσµητές, σχεδιαστές, γραφίστες κ.λ.π. 
και γενικότερα για όσους σχεδιάζουν τεχνικό σχέδιο. 
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� Οι καθηγητές Πληροφορικής επωµίζονται διάφορα καθήκοντα όπως 

συντήρηση εργαστηρίου, µηχανογράφηση σχολείου, υποστήριξη 

εξετάσεων κ.λπ. µε αποτέλεσµα να αποπροσανατολίζονται από το 

διδακτικό τους έργο καθώς επίσης και να χρειάζονται επιπλέον 

εξειδικευµένες γνώσεις για την άρτια πραγµατοποίηση των συγκεκριµένων 

καθηκόντων (Γρηγοριάδου κ.α., 2004).  

�  Οι µέχρι σήµερα επιµορφωτικές δράσεις που προσφέρθηκαν στην 

συγκεκριµένη ειδικότητα από πλευράς Υπ.Ε.Π.Θ. (Εισαγωγική 

επιµόρφωση, αποσπασµατικές και περιορισµένης κλίµακας σεµιναριακές 

επιµορφώσεις) είναι µικρής διάρκειας και δεν καλύπτουν επαρκώς τις 

ανάγκες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου καθώς και θέµατα 

διδακτικής του αντικειµένου (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005). 

� Τέλος επειδή και οι πεποιθήσεις των ιδίων των εκπαιδευτικών παίζουν 

σηµαντικό ρόλο σύµφωνα µε  έρευνα των Παπαδάκη και Αθανασόπουλου 

(2005), στην οποία συµµετείχαν 724 εκπαιδευτικοί Πληροφορικής από όλη 

την Ελλάδα, ανέδειξε ότι µόνο το 25% αισθάνεται ότι έχει (πολύ ή πάρα 

πολύ) διδακτική επάρκεια. Ποσοστό 70% των εκπαιδευτικών επιθυµεί  

πολύ ή πάρα πολύ να επιµορφωθεί, τόσο στην Ειδική ∆ιδακτική της 

πληροφορικής όσο και σε άλλα αντικείµενα.   

 

Όπως φαίνεται από την ανάλυση που έχει γίνει µέχρι τώρα η επιµόρφωση 

των καθηγητών πληροφορικής κρίνεται απαραίτητη.  ∆εδοµένου ότι η εκµάθηση 

ενός αντικειµένου γενικά και η επιµόρφωση σε οποιοδήποτε µαθησιακό 

αντικείµενο ειδικότερα είναι πολύ πιο εύκολη, σύντοµη και ευχάριστη µέσα στα 

πλαίσια  ενός οργανωµένου  σεµιναρίου παρά µέσω προσωπικής προσπάθειας 

και αυτοµόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής χρήζουν ανάγκης για 

διαρκή επιµόρφωση και µελέτη της εξέλιξης της επιστήµης τους µέσω 

οργανωµένων και κατάλληλα δοµηµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων τα 

οποία να προσφέρονται ενδοϋπηρεσιακά από τους αρµόδιους για θέµατα 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών φορείς. 
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Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην επιµόρφωση των 

καθηγητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γενικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

 

4. Η επιµόρφωση των καθηγητών ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη 
 
 

4.1. Ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση καθηγητών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

 Το 1985 στον υπ’ αριθµόν 1566 νόµο (30-9-1985, ΦΕΚ 167Α) 

περιλαµβάνονται τα εξής δύο άρθρα που αφορούν την ενδουπηρεσιακή 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών:  

� το  Άρθρο 28, για τους σκοπούς και τις µορφές της επιµόρφωσης  

� το Άρθρο 29, για την οργάνωση, τη λειτουργία και τους φορείς της 

επιµόρφωσης 

Το άρθρο 28 αναφέρεται στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και τη διακρίνει 

σε εισαγωγική, ετήσια και περιοδική.  

Η εισαγωγική επιµόρφωση είναι υποχρεωτική, αφορά στους νεοδιόριστους 

εκπαιδευτικούς και «έχει ως στόχο την ανανέωση και συµπλήρωση της 

θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισής τους, την εναρµόνιση των γνώσεων και 

των µεθόδων διδασκαλίας µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και την 

ενηµέρωσή τους σε υπηρεσιακά, επιστηµονικά και παιδαγωγικά θέµατα» (Νόµος 

1566/30-9-1985, ΦΕΚ 167Α, Κεφ. Θ΄, Άρθρο 28 §2 εδαφ. α). 

Η ετήσια επιµόρφωση7 αφορά στους εκπαιδευτικούς που έχουν συµπληρώσει 

πέντε έτη υπηρεσίας και έχει ως στόχο «την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις 

εξελίξεις της επιστήµης τους, την εκπαιδευτική πολιτική, την ανανέωση των 

µεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα την πληρέστερη κατάρτισή 

τους για αποτελεσµατικότερη άσκηση του έργου τους" (Νόµος 1566/30-9-1985, 

ΦΕΚ 167Α, Κεφ. Θ΄, Άρθρο 28 §2 εδαφ. β).  
                                                 
7 Η ετήσια επιµόρφωση δεν εφαρµόζεται στην πράξη 
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Οι περιοδικές ταχύρυθµες επιµορφώσεις «πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους σε περιφερειακή ή πανελλαδική κλίµακα, όταν πρόκειται για 

αλλαγή σχολικών προγραµµάτων και για εισαγωγή νέων µαθηµάτων, νέων 

διδακτικών µεθόδων και σχολικών βιβλίων»  και τις οργανώνουν τα στελέχη της 

εκπαίδευσης. (Νόµος 1566/30-9-1985, ΦΕΚ 167Α, Κεφ. Θ΄, Άρθρο 28 §2 εδαφ. 

γ).  

Εκτός από τις παραπάνω µπορούν να οργανώνονται και άλλες µορφές 

επιµόρφωσης για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Η οργάνωση και οι 

σχετικές µε αυτές τις µορφές επιµόρφωσης λεπτοµέρειες ρυθµίζονται µε 

προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.    

Το άρθρο 298 αναφέρει ότι φορείς της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

µπορεί να είναι: οι σχολικές µονάδες, τα Π.Ε.Κ., τα Α.Ε.Ι., τα Τ.Ε.Ι., η 

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στο ίδιο άρθρο περιγράφεται ο τρόπος 

λειτουργίας των Π.Ε.Κ., η διαµόρφωση της σύστασης του πενταµελούς 

Συντονιστικού Συµβουλίου του, ο τρόπος επιλογής των διδασκόντων σε αυτά, η 

κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους µέσω επιχορηγήσεων του 

προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και των οικείων 

νοµαρχιών. Επίσης εξηγεί πώς ορίζεται η διάρκεια της επιµόρφωσης, οι 

αρµοδιότητες του Συντονιστικού Συµβουλίου, ο τρόπος συνεργασίας των Π.Ε.Κ. 

µε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και άλλους φορείς επιµόρφωσης.  

 

 

4.2. Υπάρχοντα µοντέλα επιµόρφωσης για εκπαιδευτικούς 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Τα επιµορφωτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς 

συναντώνται σε ποικίλες από οργανωτικής και διοικητικής άποψης µορφές, 

καθώς δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτή άποψη σχετικά µε τα ακριβή 

χαρακτηριστικά της ιδανικής διεξαγωγής τους. Τα βασικότερα και πιο συχνά 

                                                 
8 Νόµος 1566/1985 – Επιµόρφωση – Μετεκπαίδευση (άρθρο 28-31). ∆ιαθέσιµο στον ιστοχώρο:  
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/1566-85-me-tropopiisi_28-31.htm 
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παρατηρούµενα επιµορφωτικά µοντέλα για εκπαιδευτικούς  από άποψη 

διοργάνωσης είναι τα εξής (Μπρατίτσης, Χλαπάνης, Μηναϊδη, & 

∆ηµητρακοπούλου, 2008): 

• Επιµορφώσεις σε Κέντρα (σεµιναριακού τύπου): Οι εκπαιδευτικοί ως 

άλλοι «µαθητές» παρακολουθούν µαθήµατα στην «τάξη» προκειµένου να 

διευρύνουν και να εµπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και 

δεξιότητές τους. Ως γνωστόν τέτοιου είδους µαθησιακές δραστηριότητες 

δεν αφήνουν στον εκπαιδευόµενο µεγάλα περιθώρια αυτονοµίας, 

πρωτοβουλίας και βιωµατικής µάθησης.  

• Ενδοσχολική Επιµόρφωση: Αυτού του είδους η επιµόρφωση 

πραγµατοποιείται σε πραγµατικές συνθήκες και λαµβάνει υπόψη της τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής κοινότητας. Αποτελεί δε µεγάλη 

ευκαιρία για επαγγελµατική εξέλιξη για τους εκπαιδευτικούς.  

• Πανεπιστηµιακή Επιµόρφωση: Ινστιτούτα,  Α.Ε.Ι. συµπεριλαµβανοµένου 

του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου προσφέρουν εξειδικευµένες σεµιναριακές 

επιµορφώσεις µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων, αλλά και οργανωµένες 

σπουδές προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού επιπέδου των οποίων η 

θεµατολογία αφορά άµεσα την επαγγελµατική εξέλιξη και τη δράση των 

εκπαιδευτικών . 

• Αυτοεπιµόρφωση: Ο κάθε εκπαιδευτικός αυτόνοµα αναλαµβάνει να 

διευρύνει τους ορίζοντές του όσον αφορά τις γνώσεις του στο γνωστικό 

αντικείµενο των βασικών σπουδών του ή στη διδακτική µεθοδολογία µέσω 

πηγών πληροφόρησης που ανακαλύπτει ο ίδιος όπως βιβλιοθήκες, 

∆ιαδίκτυο ή  αξιοποιώντας πηγές πληροφόρησης που του παρέχονται 

από τρίτους (Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήµια, 

Ερευνητικά Προγράµµατα). Σε αυτή την περίπτωση έχει ο ίδιος την ευθύνη 

για την πορεία και το αποτέλεσµα της επιµόρφωσής του. 

• Εξ Αποστάσεως: Τα προγράµµατα που παρέχονται µέσω εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είναι ευέλικτα, ευρείας κλίµακας, µε εύκολη και γρήγορη 

πρόσβαση στο διδακτικό υλικό και µε µικρό σχετικά οικονοµικό κόστος. 

Επίσης δίνουν τη δυνατότητα να αρθούν τα εµπόδια της απόστασης και 
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του χρόνου καθώς και εµπόδια σχετικά µε την ανοµοιοµορφία του 

επιπέδου των εκπαιδευοµένων. Τέτοιου είδους επιµορφωτικά 

προγράµµατα  πραγµατοποιούνται συχνά στο εξωτερικό προκειµένου να 

βελτιωθεί η διδακτική κατάρτιση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών µε καλά 

αποτελέσµατα.  

 

 

4.3. Προϋποθέσεις επιµόρφωσης εκπαιδευτικών 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Μελετώντας πιο προσεκτικά τον όρο της επιµόρφωσης όταν αφορά 

εκπαιδευτικούς βλέπουµε ότι αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη µιας σειράς βασικών 

αρχών οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι εξής (Κακαβάκης, 2005): 

� Θεωρείται δεδοµένη η ύπαρξη ακαδηµαϊκής µόρφωσης και 

επαγγελµατικής  εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.  

� Οποιαδήποτε επιµορφωτική διαδικασία συνδέεται στενά µε την 

προϋπάρχουσα βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

� Η επιµόρφωση είναι µια δραστηριότητα την οποία µπορεί κανείς να 

ακολουθήσει σε ατοµικό ή σε συλλογικό επίπεδο. 

� Η επιµόρφωση είναι αυτονόητο και αναπόσπαστο µέρος της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού. 

� Η επιµόρφωση είναι µια διαδικασία προσφοράς ευκαιριών για αυτοεξέλιξη 

του εκπαιδευτικού. 

Σύµφωνα µε διάφορους ερευνητές που ασχολήθηκαν µε την επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης 2002, Κασσωτάκης 2002, Μαυρογιώργος 1989) 

για να είναι επιτυχές το αποτέλεσµα της επιµόρφωσης καλό θα ήταν τα 

επιµορφωτικά προγράµµατα  να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα 

εξής: 

1. Να απαντούν σε διαπιστωµένες ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

2. Να είναι µικρής διάρκειας και επαναλαµβανόµενα. 

3. Να έχουν στενή επαφή µε την εκπαιδευτική έρευνα και άµεση επαφή µε τη 

σχολική πράξη. 
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4. Να περιλαµβάνουν ποικίλες επιµορφωτικές δραστηριότητες. 

5. Να απευθύνονται σε µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών. 

6. Να είναι αποκεντρωµένα 

7. Να παρέχονται από διαφόρους φορείς. 

8. Να χρησιµοποιούνται µέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρµοσµένες σε 

εκπαιδευτικούς. 

9. Να αξιολογούνται µε στόχο τη συνεχή βελτίωση και κάλυψη των νέων 

αναγκών που παρουσιάζονται. 

10. Να είναι προσανατολισµένα προς το µέλλον. 

 

Επειδή όµως η καλύτερη πρόγνωση για το µέλλον είναι καταρχήν η µελέτη 

του παρελθόντος, θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στην εξέλιξη του θεσµού της 

επιµόρφωσης στη χώρα µας από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους µέχρι 

σήµερα. 

 

 

4.4. Ιστορική αναδροµή στο θεσµό της επιµόρφωσης των 

καθηγητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Στην Ελλάδα µπορούµε να µιλάµε για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το 1970 και µετά. Οι βασικές προσπάθειες 

επιµόρφωσης µπορούν να συνοψιστούν στις εξής: 

� Οι Σχολές Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

(ΣΕΛΜΕ) µε το Π∆ 459/1978 από το 1978 ως το 1992. Κατά τη διάρκεια 

της δεκαπενταετούς λειτουργίας της σχολής επιµορφώθηκε µε 

προγράµµατα µονοετούς διάρκειας ένας αρκετά µεγάλος αριθµός 

εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων οι οποίοι βοηθήθηκαν στο εκπαιδευτικό 

τους έργο. Ωστόσο τα κυριότερα προβλήµατα στη λειτουργία των ΣΕΛΜΕ 

ήταν ότι επιµορφωνόταν συνολικά µικρός αριθµός εκπαιδευτικών για 

σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι καθηγητές απουσίαζαν 

από τα διδακτικά τους καθήκοντα καθώς επίσης και η συνήθως άνιση 
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γεωγραφική κατανοµή των προσφερόµενων επιµορφωτικών τµηµάτων 

(Ξωχέλης, 2005). 

�  Τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) από το 1992 (Π∆ 

250/1992) (Ν. 1566/85 και Ν. 2009/92), και εξής (Ταρατόρη & 

Τσαλκατίδου, 2000). Σκοπός των Π.Ε.Κ είναι να εξασφαλίζουν 

στους  εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ποικίλες µορφές υποχρεωτικής και προαιρετικής 

επιµόρφωσης µε επιµορφωτικά προγράµµατα µακράς και βραχείας 

διάρκειας. Τα ΠΕΚ αν και διεξήγαγαν ένα µεγάλο τµήµα της επιµόρφωσης 

των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από το 2001 και µετά 

ακολουθούν φθίνουσα πορεία υλοποιώντας ουσιαστικά µόνο 

προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης για νεοδιόριστους καθηγητές. 

Βασικές αδυναµίες της λειτουργίας τους είναι το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγκάζονταν να µετακινούνται από µεγάλες αποστάσεις 

προκειµένου να παρακολουθήσουν τα προσφερόµενα προγράµµατα και 

το ότι ο τρόπος κατάρτισης των προγραµµάτων σπουδών δεν επέτρεπε 

ούτε εµβάθυνση ούτε συνυπολογισµό των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών, ενώ το κόστος της επιµόρφωσης για την πολιτεία ήταν 

ιδιαίτερα υψηλό. 

� Οι προτάσεις των διαφόρων οµάδων εργασίας του ΥΠΕΠΘ που 

λειτούργησαν από το 1988 εως το 1996 (Μπουζάκης, 2000). Η κοινή 

λογική των οµάδων εργασίας αφορά στη δηµιουργία επιµορφωτικών 

προγραµµάτων µικρής διάρκειας αλλά µεγάλης εµβέλειας, 

αποκεντρωµένων, επαναλαµβανόµενων και πολυµορφικών µε γνώµονα 

τις διαπιστωµένες ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

� Τα διάφορα προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών διαφόρων 

µορφών και τύπων, που υλοποιήθηκαν στο δεύτερο µισό της δεκαετίας 

του 1990 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αρχικής και 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης  (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου παιδείας. Οι 

προτάσεις των προαναφερόµενων οµάδων εργασίας συνετέλεσαν και στη 

θεµελίωση επιµορφωτικών δράσεων οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν από το 
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ΕΠΕΑΕΚ και από εθνικούς πόρους. Υλοποιήθηκε έτσι ένας µεγάλος 

αριθµός επιµορφωτικών προγραµµάτων µέσω των ΠΕΚ και των 

πανεπιστηµίων της χώρας.  

� Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών9 (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) ο οποίος 

θεσµοθετήθηκε το 2002 µε το Ν. 2986  (αρθ.6-ΦΕΚ24, τ.Α’ – 13/2/02). 

Είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου εποπτευόµενο από τον 

Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων και έχει  ως κύρια 

αποστολή του το σχεδιασµό της επιµορφωτικής πολιτικής για τους 

εκπαιδευτικούς  ∆ευτεροβάθµιας αλλά και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

και την υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου 

Μάθησης & Θρησκευµάτων. Μέχρι σήµερα, ωστόσο, το έργο του 

περιορίζεται στη διεξαγωγή τριών επιµορφωτικών προγραµµάτων, ενώ 

έχουν προγραµµατιστεί οµάδες εργασίας για άλλες είκοσι δράσεις για την 

πορεία των οποίων όµως δεν υπάρχει ενηµέρωση κυρίως λόγω 

οικονοµικών προβληµάτων του οργανισµού.   

 

Οι παραπάνω προσπάθειες επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν αποτελούν δείγµατα από την πλευρά της 

πολιτείας µιας ενιαίας πολιτικής επιµόρφωσης µε συνεκτική και συνεπή 

φιλοσοφία, ενώ γίνεται σαφές ότι για τη διαµόρφωση και υλοποίηση 

επιµορφωτικών δράσεων είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη δυο βασικές 

παράµετροι: οι προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής σύµφωνα µε τις 

συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας και οι διαπιστωµένες επιµορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών. 

 

4.5. Η επιµόρφωση των καθηγητών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης σήµερα 

Τα επιµορφωτικά προγράµµατα που βρίσκονται σήµερα σε εξέλιξη ή 

ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και οι φορείς που 

ανέλαβαν την υλοποίησή τους είναι συνοπτικά τα παρακάτω:  
                                                 
9Πληροφορίες σχετικές µε τον οργανισµό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του http://www.oepek.gr 
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� Κάθε χρόνο υλοποιείται από τα ΠΕΚ η εισαγωγική επιµόρφωση των 

νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Ο αριθµός των  ΠΕΚ, τα οποία µε τις 

υπάρχουσες συνθήκες παραµένουν οι πιο σηµαντικοί φορείς 

επιµόρφωσης  φθάνει σήµερα τα 16 πανελλαδικά: Αθήνας, Ανατολικής 

Αττικής, ∆υτικής Αττικής, Πειραιά, Πάτρας, Ιωαννίνων, Θεσ/νίκης (1ο και 

2ο), Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Λάρισας, Τρίπολης, Λαµίας, Καβάλας, 

Μυτιλήνης και Κοζάνης.  Οι αρµοδιότητές τους όµως, όπως 

προαναφέρθηκε, φαίνεται να αφορούν ολοκληρωτικά την υλοποίηση της 

εισαγωγικής επιµόρφωσης των  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 

� Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) έχει 

υλοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν τα εξής τρία επιµορφωτικά 

προγράµµατα: α) «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη 

κριτικής δηµιουργικής σκέψης» το 2007, β) «Συσχετισµός οικογενειακού-

κοινωνικού-πολιτισµικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του 

παιδιού» επίσης το 2007 και γ) «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» το 2009. Και τα 

τρία προγράµµατα ήταν συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και από Εθνικούς πόρους. Επίσης ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. οργανώνει ανα 

τακτά διαστήµατα κάποιες επιστηµονικές ηµερίδες και διηµερίδες για 

καθηγητές  σε διάφορες πόλεις της χώρας µας. Ωστόσο ως κεντρικό 

συντονιστικό όργανο θεωρείται ότι έχει επιδείξει µικρό έργο µέχρι στιγµής 

το οποίο ακολουθεί φθίνουσα πορεία από το 2009 και στο εξής.  

� Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παράλληλα µε τα προγράµµατα εισαγωγικής 

επιµόρφωσης, παρουσιάζει στον απολογισµό των πεπραγµένων του 2010 

τις ακόλουθες επιµορφωτικές δράσεις10: 

 

 

 

                                                 
10 ∆ιαθέσιµα στον ιστοχώρο http://www.pi-schools.gr/download/news/pepr_pi_2009-2010.pdf 
(5/4/2011) 
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ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ΄ΚΠΣ  : 

o Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης για τα νέα βιβλία 

o Αναλυτικά προγράµµατα µαθησιακών δυσκολιών – Ενηµέρωση 

ευαισθητοποίηση  

o ∆ιεύρυνση της Ευέλικτης Ζώνης στην Β/θµια Εκπαίδευση   

o Επιµόρφωση Στελεχών Β/θµιας στο ∆ΕΠΠΣ κατά ΑΠΣ και το νέο 

διδακτικό υλικό του Γυµνασίου   

o Ταχύρυθµα Επιµορφωτικά Προγράµµατα στη ∆ιαχείριση των 

Προβληµάτων της Σχολικής Τάξης   

o Ταχύρυθµο Πρόγραµµα που Αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση  

o Ολοκληρωµένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία  

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ «2007- 2013»: 

o Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Β/θµιας εκπαίδευσης στη διδακτική 

αξιοποίηση στην τάξη των ΤΠΕ (Β΄επίπεδο). 

o Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Β/θµιας εκπαίδευσης στην αξιοποίηση 

λογισµικών Ειδικής Αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

o Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης σχολικής τάξης  

Όλα τα προγράµµατα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας και 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι επιδοτούµενα κατά 75% από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

� Τα τελευταία χρόνια προσφέρονται επίσης κάποια επιµορφωτικά 

προγράµµατα από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης11 που δραστηριοποιείται 

στο χώρο της επιµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων υπό την αιγίδα του 

Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ακόµη όµως κι όταν τα θέµατα είναι 

ενδιαφέροντα, οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να τα παρακολουθήσουν, 

γιατί δεν προβλέπεται απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα. 

                                                 
11 Περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 
http://www.ekdd.gr/inep/index.php  
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� Τέλος υπάρχει και ο σχεδόν ξεχασµένος θεσµός του Σχολικού Συµβούλου. 

Με βάση τον ιδρυτικό  Νόµο (Ν. 1304/1982 - Πρ. ∆ιάταγµα 214/1984) του 

θεσµού του σχολικού συµβούλου, τρία είναι τα στοιχεία που 

προσδιορίζουν την φύση του εποπτικού του έργου : α) Η επιστηµονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση, β) Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µε βάση 

τα πορίσµατα των σύγχρονων επιστηµών της αγωγής και γ) Η αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού (Παπαχρήστος, 2009). 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ο θεσµός  αυτός σταδιακά 

εγκαταλείπεται και µετατρέπεται σ' ένα διοικητικό - γραφειοκρατικό 

µοντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης µε αποτέλεσµα να µην παίζει 

ουσιαστικά ρόλο στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 

Ο προβληµατισµός που αφορά την ουσιαστική επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών έφτασε και στο ΥΠΕΠΘ, το οποίο µε επιστολή της Υπουργού 

Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Άννας ∆ιαµαντοπούλου, κάλεσε 

τους εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν στην δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση 

του  προγράµµατος «Πρόγραµµα Μείζονος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» 

συµβάλλοντας έτσι ουσιαστικά µε τις προτάσεις τους τόσο στο σχεδιασµό, όσο 

και στην υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης. Η συµµετοχή των 

εκπαιδευτικών στη δηµόσια διαβούλευση έγινε µε ηλεκτρονικό τρόπο και το 

διάστηµα που δόθηκε ήταν 6-20/6/2010. Στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

της διαβούλευσης διαφαίνονται καθαρά οι απόψεις, οι επιθυµίες και οι ανάγκες 

των εκπαιδευτικών σχετικά µε το θέµα της επιµόρφωσης12.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Τα αποτελέσµατα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης βρίσκονται στο 
http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/08/Meleti_Diavouleusis 
_open_Gov.pdf (5/5/2011)  



 53 

4.6. Η επιµόρφωση των καθηγητών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδήλωσε επίσηµα το ενδιαφέρον της για την 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών από το 1976, όταν το Συµβούλιο των εννέα τότε 

Υπουργών Παιδείας άρχισε να υιοθετεί µια σειρά Ψηφισµάτων και 

προγραµµάτων, που µεταξύ άλλων στόχευαν και στην επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών (Σιπητάνου, 2005). 

Για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο χώρο της παιδείας και την 

καλύτερη συλλογή και διάδοση πληροφοριών ανάµεσα στα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1981 τέθηκε σε λειτουργία το δίκτυο πληροφόρησης και 

τεκµηρίωσης Eurydice13 (Ευρυδίκη). Σήµερα είναι το κύριο µέσο παροχής 

πληροφοριών για τις πολιτικές και τα εκπαιδευτικά συστήµατα, τόσο σε εθνικό, 

όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Λειτουργεί και ως παρατηρητήριο και δηµοσιεύει 

συχνά περιγραφικές αναλύσεις, συγκριτικές µελέτες και δείκτες για όλα τα 

επίπεδα εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών (Σιπητάνου, 2005).  

Κάνοντας µια σύντοµη µελέτη στα συστήµατα επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουµε ότι η συνεχής 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι πρωταρχικής σηµασίας σε πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες (Eurydice, 2005). Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται 

σε όλες τις υπό εξέταση χώρες να συµµετέχουν άµεσα σε επιµορφωτικές δράσεις 

και τυχόν παράλειψή της δεν επισύρει, απαραίτητα, κυρώσεις. Επιπλέον, το 

γεγονός ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση είναι ενίοτε υποχρεωτική δεν 

σηµαίνει ότι τα ποσοστά συµµετοχής είναι υψηλά. Το πιο συχνά παρατηρούµενο 

είναι το να  λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί µέρος σε δραστηριότητες, στο πλαίσιο 

της συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης, σε εθελοντική βάση. Ωστόσο η 

ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τον 

υποχρεωτικό ή µη χαρακτήρα της λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού, την επαγγελµατική του ανέλιξη και στην αύξηση του µισθού .  

Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει µεγάλη 

ποικιλοµορφία, όσον αφορά την πολιτική επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 
                                                 
13 Πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.eurydice.org  
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι διαφορές αυτές αφορούν στις αρχές που είναι 

επιφορτισµένες µε το έργο της επιµόρφωσης, τους φορείς που αναλαµβάνουν τη 

διεξαγωγή των προγραµµάτων, τις µορφές που παίρνουν οι επιµορφωτικές 

δραστηριότητες, το περιεχόµενό τους, τον προαιρετικό ή υποχρεωτικό τους 

χαρακτήρα, το χρόνο διεξαγωγής τους κλπ. Οι διαφορές αυτές είναι 

αναµενόµενες αν αναλογιστεί κανείς τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στα 

συστήµατα αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην κάθε 

χώρα ή ακόµα και τα εκπαιδευτικά τους συστήµατα γενικότερα οι οποίες τελικά 

πηγάζουν από τα διαφορετικά κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά, ιστορικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας.  

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά µερικά βασικά χαρακτηριστικά των 

συστηµάτων οργάνωσης της ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε µερικά από τα µεγαλύτερα  και µε 

αντιπροσωπευτικές οργανωτικές δοµές επιµόρφωσης κράτη - µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από σχετικές 

µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cedefop, 1995 -1997 • Cedefop - θεµατικές 

αναλύσεις κατά χώρα, 2004 -2009 • Eurydice, 1995 • Eurydice, 2005): 

1) ΓΑΛΛΙΑ  

Στη Γαλλία η  επιµόρφωση για τους καθηγητές της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης σχεδιάζεται και οργανώνεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας 

το οποίο διαµορφώνει τον εθνικό εκπαιδευτικό σχεδιασµό, µέσω της ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης . Η επιµόρφωση που παρέχεται είναι κυρίως µε τη 

µορφή σεµιναρίων τα οποία πραγµατοποιούνται κατά τους θερινούς µήνες σε 

πανεπιστήµια και έχουν διάρκεια µερικών ηµερών. Επίσης παρέχονται στους 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιµορφωτικά προγράµµατα από 

διάφορα εκπαιδευτικά σχήµατα σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτά τα προγράµµατα 

σχεδιάζονται  από τις περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές που έχουν συσταθεί για 

την ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των καθηγητών που εδρεύουν σε κάθε 

Περιφέρεια.  

Η συµµετοχή των καθηγητών στην επιµόρφωση είναι γενικά προαιρετική. 

Ο υπαλληλικός κώδικας των δηµοσίων υπαλλήλων προβλέπει όµως ότι σε 
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ορισµένες περιπτώσεις µπορεί ο υπάλληλος να υποχρεωθεί να συµµετάσχει σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα, όταν το απαιτεί το συµφέρον της Υπηρεσίας. 

2) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης στη Γερµανία παρέχεται από την κεντρική κυβέρνηση της 

Γερµανίας µόνο όσον αφορά το γενικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής . Την 

ευθύνη για την οργάνωσή της έχουν οι εκπαιδευτικές αρχές του κάθε 

Οµόσπονδου κρατιδίου. Σε κάθε κρατίδιο υπάρχουν ένα ή περισσότερα δηµόσια 

Ινστιτούτα τα οποία οργανώνουν σε κεντρικό επίπεδο την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Σε περιφερειακό και τοπικό  επίπεδο πραγµατοποιούνται 

προγράµµατα επιµόρφωσης από τις κατά τόπους εκπαιδευτικές αρχές που 

εποπτεύουν τα σχολεία. Επιπροσθέτως προσφέρονται επιµορφωτικά 

προγράµµατα για εκπαιδευτικούς  από εκπαιδευτικά κέντρα, κέντρα ψυχολογικής 

στήριξης των σχολείων, πανεπιστήµια, ιδρύµατα που ανήκουν στην εκκλησία,    

κ. ά. Τέλος τα σχολεία έχουν την αρµοδιότητα να παράσχουν ενδοσχολική 

επιµόρφωση για όλο ή για µέρος του εκπαιδευτικού τους προσωπικού. Την 

επιµόρφωση αυτή στηρίζουν τα Ινστιτούτα των κρατιδίων και οι περιφερειακές 

εκπαιδευτικές αρχές. 

Η επιµόρφωση είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, 

υπάρχουν και προγράµµατα που έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Προκειµένου να 

παρακολουθήσουν τα επιµορφωτικά προγράµµατα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

εξασφαλίσουν άδεια από τον διευθυντή του σχολείου τους (η οποία συνήθως 

δίνεται) σε περίπτωση που το πρόγραµµα διεξάγεται κατά τη διάρκεια του 

σχολικού προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή αναπληρώνονται από τους 

συναδέλφους τους. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράµµατα διεξάγονται 

συνήθως τις απογευµατινές ώρες και µπορεί να διαρκέσουν αρκετές ηµέρες 

(Eurydice, 1995). 

3) ∆ΑΝΙΑ 

Το Υπουργείο Παιδείας έχει τη γενική ευθύνη για την οργάνωση της 

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Το Υπουργείο ορίζει επιτροπές οι οποίες  και σε συνεργασία µε τις 
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ενώσεις των καθηγητών προσφέρουν προγράµµατα επιµόρφωσης, τόσο σε 

περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το συµβούλιο του κάθε σχολείου 

φροντίζει να εξασφαλίσει τις αναγκαίες δαπάνες από τις περιφερειακές αρχές, 

εγγράφοντάς τις στον ετήσιο προϋπολογισµό του. Κατά τη διάρκεια της 

επιµόρφωσης, οι επιµορφούµενοι καθηγητές αντικαθίστανται από αναπληρωτές 

που πληρώνονται από το σχολείο ή από το ∆ήµο. Η συµµετοχή στην 

επιµόρφωση είναι προαιρετική και δεν έχει επίδραση στις αποδοχές ή την 

καριέρα των εκπαιδευτικών (Eurydice, 2005). 

4) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Στο Ηνωµένο βασίλειο δεν υπάρχει ειδική αρχή που να είναι υπεύθυνη για 

την ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των καθηγητών σε εθνικό επίπεδο. Οι 

αρµοδιότητες επιµερίζονται στο Υπουργείο Παιδείας, τις τοπικές εκπαιδευτικές 

αρχές, τα σχολικά συµβούλια, τους ∆ιευθυντές των σχολείων και τους ίδιους τους 

ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς. Λόγω της έλλειψης κεντρικών ρυθµίσεων 

υπάρχουν διάφοροι φορείς που προσφέρουν επιµορφωτικές δραστηριότητες 

στους εκπαιδευτικούς όπως  οι ίδιες οι σχολικές µονάδες, επιµορφωτικά κέντρα 

που διαχειρίζονται τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, ιδρύµατα ανώτερης 

εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιδρύµατα παροχής συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κλπ. Η 

διάρκεια των επιµορφωτικών σεµιναρίων στην πράξη δεν υπερβαίνει τις 5 µέρες 

ανά σχολικό έτος. Η συµµετοχή στην ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση θεωρείται 

επαγγελµατικό καθήκον του εκπαιδευτικού (Cedefop, 1995 -1997).  

5) ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Το Υπουργείο Παιδείας της Ιρλανδίας έχει τη γενική αρµοδιότητα για την 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών διαθέτοντας µάλιστα  ειδική υπηρεσία για την 

ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση. Το Υπουργείο χρηµατοδοτεί, συντονίζει και 

οργανώνει όλα τα προγράµµατα επιµόρφωσης. Στην οργάνωση της 

επιµόρφωσης συµµετέχουν δύο εθνικές συµβουλευτικές Επιτροπές µία για τη 

Γενική και µία για την Επαγγελµατική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  

Η επιµόρφωση για τους εκπαιδευτικούς θεωρείται δικαίωµα, αλλά και 

υποχρέωση. Συνήθως η συµµετοχή στην επιµόρφωση είναι προαιρετική, αλλά 

υπάρχουν και ορισµένα προγράµµατα που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Τα 
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προγράµµατα επιµόρφωσης πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους ή κατά το διάστηµα των θερινών διακοπών. ∆ιαρκούν από µία µέρα µέχρι 

ένα ολόκληρο σχολικό έτος και διεξάγονται είτε µε συνεχόµενο ηµερήσιο 

ωρολόγιο πρόγραµµα, είτε σταδιακά µε µειωµένο ωρολόγιο πρόγραµµα, κατά τις 

απογευµατινές ώρες, εκτός σχολικού ωραρίου (Eurydice, 2005). 

6) ΙΣΠΑΝΙΑ  

Στην Ισπανία το Υπουργείο Παιδείας θέτει τις γενικές κατευθύνσεις της 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ωστόσο οι περιφερειακές αρχές αναπτύσσουν 

σύµφωνα µε αυτές το σχετικό εκπαιδευτικό σχεδιασµό των προγραµµάτων. 

Κύρια µέριµνα αυτού του αποκεντρωµένου συστήµατος είναι η ανταπόκριση στις 

επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και η εφαρµογή των γενικών αρχών 

της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η επιµόρφωση θεωρείται δικαίωµα και 

υποχρέωση για τους καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να συµµετέχουν σε επιµορφωτικές δραστηριότητες, που αφορούν και 

επικαιροποιούν το γνωστικό τους αντικείµενο και τις επαγγελµατικές - διδακτικές 

τους ικανότητες, Εφόσον η επιµόρφωση πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, οι συµµετέχοντες αναπληρώνονται από αναπληρωτές ή 

συµβασιούχους. Αν η επιµόρφωση είναι µικρής διάρκειας αναπληρώνονται από 

τους συναδέλφους τους στο σχολείο, µε κατάλληλες ρυθµίσεις στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα. Η συµµετοχή στην ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση αµείβεται µε 

υπηρεσιακά και οικονοµικά οφέλη (Cedefop, 1995 -1997). 

7) ΙΤΑΛΙΑ 

Η εκπαιδευτική πολιτική που αφορά την ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών στην Ιταλία εφαρµόζεται σε πολλά επίπεδα και την ευθύνη 

της επιµόρφωσης φέρει σε κάθε περίπτωση η αντίστοιχη αρχή. Σε εθνικό 

επίπεδο το Υπουργείο Παιδείας δηµιουργεί επιµορφωτικά σχήµατα µε τα οποία 

υλοποιεί επιµορφωτικές δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος. Σε περιφερειακό 

επίπεδο τα Περιφερειακά Ινστιτούτα οργανώνουν την επιµόρφωση παρέχοντας 

στα σχολεία και στις επαρχιακές εκπαιδευτικές αρχές συµβουλευτικές υπηρεσίες 

και επιστηµονική - τεχνική υποστήριξη για να αναπτύξουν επιµορφωτικές 
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δραστηριότητες. Σε επαρχιακό επίπεδο την ευθύνη της οργάνωσης έχει ο 

επαρχιακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ο οποίος εξετάζοντας τις προτάσεις των 

σχολείων εκπονεί σχέδιο εκπαίδευσης µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών 

των σχολείων της επαρχίας. Τα τοπικά συµβούλια των καθηγητών 

αναλαµβάνουν την υποβολή προτάσεων οι οποίες να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των σχολείων τους, σε συνεργασία και µε άλλα σχολεία. 

 Η επιµόρφωση για τους καθηγητές είναι προαιρετική και δε συνεπάγεται 

µισθολογικά ή υπηρεσιακά οφέλη. Οι επιµορφούµενοι αντικαθίστανται 

προσωρινά, συνήθως από πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 

οργανική θέση στα σχολεία, ωστόσο λαµβάνονται µέτρα προκειµένου το 

εργασιακό εβδοµαδιαίο ωράριο των καθηγητών µην συµπίπτει µε το ωρολόγιο 

πρόγραµµα των σεµιναρίων, προκειµένου να µην διαταράσσεται η λειτουργία 

των σχολείων. Η διάρκεια των σεµιναρίων κυµαίνεται από µια µέρα, µέχρι 

µερικούς µήνες όταν πρόκειται για σεµινάρια που πραγµατοποιούνται 1 - 2 µέρες 

κάθε εβδοµάδα (Eurydice, 1995).  

8) ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Στην Ολλανδία το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό που παίζει τον πρώτο 

ρόλο στην ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των καθηγητών καθορίζοντας τους 

στόχους της και χορηγώντας ένα συγκεκριµένο ποσό στα σχολεία για την 

πραγµατοποίησή της. Ωστόσο, τα σχολεία είναι υπεύθυνα για την επιµόρφωση 

του προσωπικού τους. Οργανώνουν δηλαδή τις λεπτοµέρειες του επιµορφωτικού 

προγράµµατος και αναζητούν τους φορείς που θα υλοποιήσουν την 

επιµόρφωση, οι οποίοι µπορεί να είναι εκπαιδευτικά ιδρύµατα (παιδαγωγικά 

κολέγια, πανεπιστήµια), είτε ειδικά κέντρα κατάρτισης εκπαιδευτών. 

Η πρόσβαση στην επιµόρφωση είναι ελεύθερη ωστόσο η συµµετοχή δεν 

είναι υποχρεωτική. Συνήθως τα επιµορφωτικά προγράµµατα πραγµατοποιούνται 

εκτός του ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών. Η µορφή και η διάρκεια των 

επιµορφωτικών προγραµµάτων ποικίλλει. Κατά µέσον όρο τα προγράµµατα 

διαρκούν 5 εργάσιµες ηµέρες (Cedefop, 1996). 
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9) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Οι επιµορφωτικές δραστηριότητες των καθηγητών στην Πορτογαλία  

χρηµατοδοτούνται ως επί το πλείστον από Κοινοτικούς πόρους. Τη γενική 

επίβλεψη, οργάνωση και αξιολόγηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων έχει το 

Υπουργείο Παιδείας, µέσω ενός Συντονιστικού Συµβουλίου για την 

ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση. Σε τοπικό επίπεδο, οι περιφερειακές 

εκπαιδευτικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διοικητική οργάνωση της 

επιµόρφωσης.  

Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δικαιούνται να 

απουσιάζουν από τα σχολεία τους 8 ηµέρες κάθε έτος προκειµένου να 

συµµετάσχουν σε πιστοποιηµένα επιµορφωτικά προγράµµατα. ∆ικαιούνται 

ακόµη, µετά από αξιολόγηση και αφού έχουν συµπληρώσει αρκετά χρόνια 

υπηρεσίας στα σχολεία, να συµµετάσχουν σε ετήσια επιµόρφωση (Cedefop, 

1995 -1997). 

10) ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αρµοδιότητα των 

τοπικών αρχών. Στη Σουηδία η κυβέρνηση, µέσω της Εθνικής Αρχής για την 

Εκπαίδευση που εποπτεύει το εκπαιδευτικό σύστηµα, παρέχει τα απαραίτητα 

κονδύλια ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν πρόσβαση σε επιµόρφωση υψηλής 

ποιότητας. Ωστόσο, η κάθε τοπική αρχή υποχρεούται να οργανώσει και να 

υλοποιήσει την επιµόρφωση, χρησιµοποιώντας τα στελέχη της εκπαίδευσης της 

περιοχής της. Σε πολλές περιπτώσεις σχηµατίζει δίκτυα συνεργασίας µε άλλες 

τοπικές αρχές. 

Οι φορείς που αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή της επιµόρφωσης είναι 

συνήθως τα πανεπιστήµια ή άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η 

επιµόρφωση είναι υποχρεωτική,  θεωρείται µέρος των υπηρεσιακών καθηκόντων 

των εκπαιδευτικών και δεν συνεπάγεται µισθολογικά ή άλλα οφέλη. Πέντε ηµέρες 

κάθε σχολικού έτους διατίθενται υποχρεωτικά για την επιµόρφωση. 

Συµπληρωµατικά, µπορεί να διεξάγονται προγράµµατα τα απογεύµατα, καθώς 

και στην αρχή ή στη λήξη των θερινών διακοπών (Cedefop, 1995 -1997). 
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11) ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ  

Την κύρια ευθύνη για τη διοργάνωση και την χρηµατοδότηση της 

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει το Εθνικό Συµβούλιο 

Εκπαίδευσης. Σε τοπικό επίπεδο η ευθύνη της επιµόρφωσης µοιράζεται µεταξύ 

του κράτους και των τοπικών αρχών, οι οποίες ενδιαφέρονται για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη του προσωπικού τους. Επίσης, σε ατοµικό επίπεδο ο 

ίδιος ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να τύχει κρατικής χρηµατοδότησης για 

να συµµετάσχει σε επιµορφωτικά προγράµµατα. 

Θεωρείται καθήκον όλων των εκπαιδευτικών να συµµετέχουν στα 

προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης. Τα προγράµµατα διενεργούνται 

συνήθως µέσα στον εργάσιµο χρόνο των εκπαιδευτικών. Η αναπλήρωση των 

διδακτικών ωρών γίνεται συνήθως µε αναπροσαρµογή του ωρολογίου 

προγράµµατος του σχολείου (Cedefop, 1996). 

12) ΚΥΠΡΟΣ 

 Τα επιµορφωτικά προγράµµατα για τους καθηγητές της Κύπρου 

διεξάγονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ή σε συνεργασία του µε άλλους 

φορείς και η συµµετοχή των καθηγητών είναι προαιρετική. Στην επιµόρφωση 

περιλαµβάνονται  (Κύπρος-ΑνΑ∆, 2008): 

1.   Σεµινάρια που διαρκούν από 12 έως 75 ώρες και διεξάγονται τα απογεύµατα 

εκτός σχολικού ωραρίου. Τα θέµατα των σεµιναρίων αφορούν ποικίλες θεµατικές 

ενότητες όπως Ψυχολογία, Γενική Παιδαγωγική, Ειδική ∆ιδακτική, ∆ιοίκηση 

Μάθησης στην τάξη, Νέες Τεχνολογίες, Πληροφορική και χρήση των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη διδασκαλία κλπ. 

2.   Σεµινάρια σχετικά µε τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και 

την ηλεκτρονική µάθηση. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται σεµινάρια µικρής και 

µεγάλης διάρκειας για την εφαρµογή νέων αναλυτικών προγραµµάτων στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε επικέντρωση σε θέµατα πληροφορικής.   

Τα σεµινάρια αυτά προσφέρονται είτε κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ή 

τα απογεύµατα. Οι καθηγητές που επιλέγουν να συµµετέχουν σε προγράµµατα 

κατάρτισης εκτός σχολικού ωραρίου λαµβάνουν επιχορήγηση για την αγορά Η/Υ. 

Επιπρόσθετα, τα προσόντα που αποκτούνται λαµβάνονται υπόψη σε πιθανή 



 61 

προαγωγή. Η διάρκεια των προγραµµάτων κυµαίνεται µεταξύ 50 ωρών για το 

βασικό επίπεδο και 280 ωρών για το ανώτερο επίπεδο. Όλοι οι συµµετέχοντες 

πρέπει να επιτύχουν στη τελική εξέταση ικανοτήτων.  

 Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά συγκεκριµένα στην επιµόρφωση  

της υπό εξέτασης ειδικότητας των καθηγητών πληροφορικής.  

 

5. Η επιµόρφωση των καθηγητών πληροφορικής στην 

Ελλάδα 

 

5.1. Η Επιµόρφωση των καθηγητών πληροφορικής σήµερα 

Ιδιαίτερα για την υπό εξέταση ειδικότητα των καθηγητών πληροφορικής τα 

επιµορφωτικά προγράµµατα που έχουν προσφερθεί στους εκπαιδευτικούς της 

χώρας µας µε στόχο την επαγγελµατική εκπαίδευση και αναβάθµισή τους κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι τα εξής: 

1) Το σηµαντικότερο έως τώρα επιµορφωτικό πρόγραµµα το οποίο 

απευθυνόταν αποκλειστικά στους καθηγητές πληροφορικής ήταν το Υποέργο-1 

«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «∆ράσεις 

Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας»14  το οποίο είχε ως αντικείµενο την 

υλοποίηση δράσεων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών των κλάδων 

Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 των ελληνικών δηµόσιων σχολείων.  

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν  τα εξής προγράµµατα: 

Α) Προγράµµατα επιµόρφωσης για 3.200 εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19-20 

µε αντικείµενα την επικαιροποίηση και ανανέωση των γνώσεων του 

επιστηµονικού πεδίου τους και την ενηµέρωσή τους σε τεχνολογίες αιχµής, την 

εκπαίδευσή τους για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και εκπαιδευτικού 

λογισµικού στη διδακτική της Πληροφορικής καθώς και τη γνωριµία τους µε 

ορισµένα αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα εκπαιδευτικού λογισµικού. Η 

                                                 
14 από την ιστοσελίδα http://edu19-20.cti.gr  (ανάκτηση 15/3/2011)     
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επιµόρφωση των 3200 εκπαιδευτικών υλοποιήθηκε σε επιλεγµένα «Κέντρα 

Στήριξης Επιµόρφωσης» σε όλους τους νοµούς, µέσω προγραµµάτων 

επιµόρφωσης 72 ωρών, οργανωµένων σε σεµινάρια τρίµηνης διάρκειας, και 

κατανεµηµένα σε τρίωρες επιµορφωτικές συναντήσεις  εκτός σχολικού ωραρίου. 

Τα επιµορφωτικά προγράµµατα διεξήχθησαν στο διάστηµα Μάρτιος 2008 – 

Νοέµβριος 2008.  

Β) Προγράµµατα εκπαίδευσης 120 επιµορφωτών, τα οποία αφορούσαν στην 

εκπαίδευση 120 µόνιµων εκπαιδευτικών ΠΕ19-20, ώστε να αξιοποιηθούν ως 

επιµορφωτές διδακτικής της Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου. Τα 

Προγράµµατα Εκπαίδευσης Επιµορφωτών είχαν συνολική διάρκεια 50 ωρών και 

διεξήχθησαν µέσα στο διάστηµα 26 Μαρτίου - 6 Απριλίου 2008 στο 

Πανεπιστήµιο Πατρών.  

Το έργο υλοποιήθηκε µετά από Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό ( Αρ.∆ιακ. 

27/2006), από ένωση οκτώ (8) συνεργαζόµενων φορέων, αποτελούµενη από το 

Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), το Εθνικό 

& Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 

το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Πανεπιστήµιο Πατρών.  

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ- ΥπΕΠΘ). Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε 

κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο  και κατά 25% από Εθνικούς 

Πόρους. 

Σκοπός του έργου ήταν η επιµόρφωση 3200 εκπαιδευτικών των κλάδων 

ΠΕ19 και ΠΕ20, µε αναλογική κάλυψη όλων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης της 

χώρας και µε ενιαίο πρόγραµµα σπουδών. Ο σκοπός ειδικεύεται στους 

ακόλουθους επιµορφωτικούς στόχους:  

� Ανανέωση και επικαιροποίηση των γνώσεων του επιστηµονικού πεδίου 

των εκπαιδευτικών και γνωριµία µε τις τεχνολογίες αιχµής αυτού του 

πεδίου.  

� Εµβάθυνση σε θέµατα διδακτικής της Πληροφορικής και παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
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(ΤΠΕ) για την ουσιαστική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα 

µαθήµατα Πληροφορικής.  

� Εκµάθηση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ορισµένων 

αντιπροσωπευτικών παραδειγµάτων εκπαιδευτικού λογισµικού των 

βασικών ειδικοτήτων.  

� Μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα επιτρέψουν τη 

διαρκή βελτίωση των επιστηµονικών, διδακτικών και επαγγελµατικών 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 στο πλαίσιο της «Κοινωνίας της 

γνώσης και της πληροφορίας» (αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή 

πληροφοριών, κριτικό πνεύµα, νέες µορφές συλλογικότητας και 

συνεργασίας κλπ).  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το πρόγραµµα χωρίστηκε σε 3 

ενότητες µε τα εξής θέµατα η καθεµιά: 

Ενότητα Α: Τεχνολογίες αιχµής πληροφορικής, επικαιροποίηση/ανανέωση 

γνώσεων  (39 ώρες)  

Ενότητα Β: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ µε 

εφαρµογή στη διδακτική της Πληροφορικής (21 ώρες) 

Ενότητα Γ: Εκµάθηση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών βασικών 

κατηγοριών εκπαιδευτικού λογισµικού (12 ώρες)  

2) Ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα το οποίο δεν απευθύνεται 

αποκλειστικά σε καθηγητές πληροφορικής αλλά σε διάφορους κλάδους 

καθηγητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συµπεριλαµβανοµένου του κλάδου 

ΠΕ19-20, είναι τα επιµορφωτικά προγράµµατα της πράξης «Επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του 

ΕΣΠΑ (2007-2013)15. Η πράξη υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση Ελλάδας και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείµενο της Πράξης είναι η επιµόρφωση 27.800 

εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση στην τάξη των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). ∆ικαίωµα συµµετοχής στα 

                                                 
15 Από την ιστοσελίδα http://pekap.blogspot.com/2009/10/blog-post.html (ανάκτηση 4/4/2011) 
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προγράµµατα έχουν οι ειδικότητες: ΠΕ02 (Φιλόλογοι),  ΠΕ03 (Μαθηµατικοί),  

ΠΕ04 (καθηγητές Φυσικών Επιστηµών),  ΠΕ60/70 (Νηπιαγωγοί/ ∆άσκαλοι), 

ΠΕ05/06/07 (καθηγητές Γαλλικής, Αγγλικής και Γερµανικής γλώσσας),  ΠΕ19/20 

(καθηγητές Πληροφορικής).                                                )                                                                                                                                                                                                                         

Τα επιµορφωτικά προγράµµατα προγραµµατίστηκε να διεξαχθούν  σε τρεις 

επιµορφωτικές περιόδους16 στο διάστηµα 2009 – 2012, σε οµάδες 10 έως 15 

ατόµων και η διδασκαλία να διαρκεί 96 ώρες, κατανεµηµένες σε 6 ώρες κατά 

µέγιστο ανά εβδοµάδα. Τα µαθήµατα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε να 

µην παρεµποδίζεται η κανονική λειτουργία των σχολείων.  

Η πρώτη περίοδος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ υλοποιήθηκε στο 

διάστηµα Οκτωβρίου 2009– Μαΐου 2010 αλλά κατά το ανωτέρω διάστηµα δεν 

είχαν δικαίωµα συµµετοχής οι καθηγητές πληροφορικής οι οποίοι θα κληθούν να 

συµµετάσχουν σε επόµενες επιµορφωτικές περιόδους, οπότε και θα είναι 

διαθέσιµοι οι απαραίτητοι πόροι και υποδοµές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο 

της παρούσας Πράξης (πχ. προγράµµατα σπουδών, επιµορφωτικό υλικό, 

επιµορφωτές). 

3) Το πρόγραµµα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών  στο πλαίσιο της Πράξης 

“ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Επιµόρφωση των 

Εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα ∆ηµοτικά Σχολεία”17. Το 

πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε 2 φάσεις 6ωρης διάρκειας η καθεµιά και αφορούσε 

τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ19/20), Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ32 και 

ΠΕ18.41), Εικαστικών (ΠΕ08) και Μουσικής (ΠΕ16) στα 800 Ολοήµερα ∆ηµοτικά 

Σχολεία Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος. Το έργο 

υλοποίησε ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος 

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Οι συναντήσεις του έργου 

πραγµατοποιήθηκαν στους  χώρους ΚΣΕ και εργαστηρίων Πληροφορικής. Οι 

δύο φάσεις του προγράµµατος έλαβαν χώρα τον Οκτώβρη του 2010 και τον 

Μάρτη του 2011 αντίστοιχα. Η απουσία των επιµορφούµενων από τα διδακτικά 

                                                 
16 Η κάθε επιµορφωτική περίοδος καλύπτει κατά προσέγγιση τη διάρκεια ενός σχολικού έτους 
17
Από την ιστοσελίδα http://dipe.ira.sch.gr/portal/images/stories/Documents/ anakoinwseis 
/dioikhtika/epistolh_epimorfoymenwn.pdf (ανάκτηση 12/3/2011) 
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τους καθήκοντα ήταν αιτιολογηµένη, σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 18751/Γ1/14-

02-2011, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. 

4) Τέλος έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές φορές ταχύρυθµα και µικρής 

διάρκειας Επιµορφωτικά Προγράµµατα που απευθύνονταν σε καθηγητές 

πληροφορικής και σκόπευαν στην εξοικείωση τους µε Νέα ∆ιδακτικά Πακέτα 

όπως για παράδειγµα το ταχύρυθµο πρόγραµµα που αφορούσε το 

Υποστηρικτικό Υλικό για το σχολικό βιβλίο "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" Γυµνασίου και 

πραγµατοποιήθηκε το Σεπτέµβρη του 2007 σύµφωνα µε το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης  (ΕΠΕΑΕΚ II) µε ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "Προώθηση και 

Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο 

πλαίσιο της δια βίου µάθησης’’18. 

 

 

5.2. Επισκόπηση συναφών ερευνών µε θέµα την επιµόρφωση 

των καθηγητών πληροφορικής στη βιβλιογραφία 

Σε ελληνικό επίπεδο ελάχιστα είναι τα εµπειρικά δεδοµένα σχετικά µε 

θέµατα επιµόρφωσης καθηγητών πληροφορικής. Ενδεικτικά αναφέρονται 

παρακάτω κάποιες από τις συναφείς έρευνες: 

Μια αξιόλογη έρευνα είναι αυτή των Παπαδάκη και Αθανασόπουλου 

(2005) µε θέµα “Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την 

Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ∆ιδακτικής της Πληροφορικής”. Στην έρευνα 

συµµετείχαν 724 εκπαιδευτικοί πληροφορικής από όλη την Ελλάδα. Από την 

επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε ότι µόνο το 25% των καθηγητών 

πληροφορικής αισθάνεται ότι έχει πολύ ή πάρα πολύ διδακτική επάρκεια. Το 

70% των εκπαιδευτικών επιθυµεί πολύ ή πάρα πολύ να επιµορφωθεί, τόσο στην 

Ειδική ∆ιδακτική της πληροφορικής όσο και σε άλλα αντικείµενα, µε δια ζώσης 

διδασκαλία σε ποσοστό 39% ή µε µεικτή µέθοδο  σε ποσοστό 43%. Στην έρευνα 

τέθηκε ερώτηση για τον εντοπισµό των µαθηµάτων πληροφορικής στα οποία οι 

                                                 
18 Από την ιστοσελίδα http://www.pi-schools.gr/programs/ epimorfosi/epim_yliko _07/gymnasi 
o/index.php (ανάκτηση 18/3/2011) 
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εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες διδακτικές δυσκολίες. Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα, το πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα της ΄Γ Λυκείου 

«Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» κατέχει µια από τις 

πρώτες θέσεις ως προς το ζήτηµα των διδακτικών δυσκολιών σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα µαθήµατα. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας των Παπαδάκη και 

Αθανασόπουλου αποτελεί το γεγονός ότι «Η αρχική, βασική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών Πληροφορικής δεν τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια που 

χρειάζονται για την επιτυχή άσκηση του ρόλου τους. Τα µαθήµατα διδακτικής της 

Πληροφορικής δεν έχουν βρει µέχρι σήµερα το ρόλο τους στα αντίστοιχα 

Πανεπιστηµιακά τµήµατα, ενώ το κεφάλαιο ∆ιδακτική της Πληροφορικής φαίνεται 

να βρίσκεται στη χώρα µας στις πρώτες του µόλις σελίδες.»  

Οι Λαδιάς, Μπέλλου & Γεωργόπουλος (2010), µε έρευνά τους που 

αφορούσε τους παράγοντες που σχετίζονται µε το προφίλ των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής και περιελάµβανε τις απόψεις 560 εκπαιδευτικών του Ν. Αττικής 

διαπίστωσαν ότι οι κλάδοι των εκπαιδευτικών πληροφορικής χαρακτηρίζονται 

από εµφανή ανοµοιογένεια εφόσον προέρχονται  από ΑΕΙ ή ΤΕΙ , έχουν ή όχι 

βασικό πτυχίο Πληροφορικής, έχουν ή όχι πιστοποιηµένη παιδαγωγική επάρκεια. 

Από τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την επιθυµία των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής για επιµόρφωση  διαφαίνεται ισχυρή ανάγκη και επιθυµία  για 

περαιτέρω βελτίωση µε δεδοµένο ότι οι καθηγητές αφενός φαίνονται 

διατεθειµένοι να θυσιάσουν τµήµα από τον ελεύθερο χρόνο τους για να 

συµµετέχουν σε επιµορφωτικές δράσεις και αφετέρου ότι η µη παροχή 

οικονοµικής αποζηµίωσης ή η απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα δεν 

λειτουργεί ως αντικίνητρο. Επίσης διαπιστώθηκε έλλειψη εξειδίκευσης σε θέµατα 

παιδαγωγικής κατάρτισης εφόσον µόνο το 7,6% του συνόλου των καθηγητών 

πληροφορικής έχει κάνει παιδαγωγικές σπουδές. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής» που υλοποιήθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. το 2008 και απευθυνόταν 

αποκλειστικά σε καθηγητές πληροφορικής διεξήχθησαν έρευνες µε ποικίλους 

στόχους σχετικά µε την επιµόρφωση. Ωστόσο τα  εµπειρικά δεδοµένα των 

ερευνών αυτών προέρχονται από µικρά δείγµατα και δεν γενικεύονται εύκολα. 
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Κάποια από τα συµπεράσµατα που αναδείχθηκαν από αυτές τις έρευνες είναι τα 

ακόλουθα:  

� Από έρευνα των Καραγιάννη, Ε., Χριστακούδη, Χ., Αθανασόπουλου, ∆., 

Παπαδάκη, Σ. & Ζαγούρα, Χ. (2009) αναδείχτηκε ότι η ικανοποίηση των 

καθηγητών από το πρόγραµµα επιµόρφωσης κυµάνθηκε σε ποσοστό 

45% ως 60%. 

� Οι Καράκιζα και Κωσταλίας (2009) µε έρευνά τους στην οποία 

χρησιµοποιήθηκε  ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου και περιγραφική 

στατιστική σε 54 επιµορφούµενους στο Ν. ∆ωδεκανήσου αµέσως µετά τη 

λήξη της επιµόρφωσης αναδεικνύουν την επιθυµία των καθηγητών για 

ουσιαστική επιµόρφωση σε θέµατα παιδαγωγικών και διδακτικής. 

Αναφέρονται επίσης οι τεχνικού και διαχειριστικού κυρίως τύπου 

προϋποθέσεις για τη σχεδίαση επιτυχών επιµορφωτικών προγραµµάτων, 

καθώς και η ανάγκη για ύπαρξη εργαλείων εσωτερικής αξιολόγησης, 

όπως ερωτηµατολόγια, µε στόχο τη διαρκή βελτίωση των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης 

� Παρόµοια η Χριστοπούλου (2009) διερεύνησε τις στάσεις και απόψεις 63 

επιµορφούµενων στους νοµούς Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας το 60% των επιµορφούµενων αναφέρει ότι 

το πρόγραµµα επιµόρφωσης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του και 

χρειάζεται βελτίωση. Τα δεδοµένα όπως προκύπτουν από την 

περιγραφική ανάλυσή τους δείχνουν επίσης ότι λίγο περισσότεροι από 

τους µισούς εκπαιδευτικούς έµειναν λίγο ικανοποιηµένοι από την 

παιδαγωγική κατάρτιση που απέκτησαν και λιγότεροι από τους µισούς 

βελτίωσαν λίγο τη διδακτική τους ικανότητα.   

�  Οι Μπέλλου, Λαδιάς και Μικρόπουλος (2010) σε έρευνά τους σχετικά µε 

την επιµόρφωση εκπαιδευτικών πληροφορικής παρουσιάζουν αντίστοιχα 

δεδοµένα από 82 εκπαιδευτικούς από περιοχές της Αττικής και της 

Ηπείρου. Οι εκπαιδευτικοί δε φάνηκαν να έχουν µείνει ικανοποιηµένοι από 

τις επιστηµονικές γνώσεις, τις τεχνικές δεξιότητες και την παιδαγωγική 

κατάρτιση που έλαβαν από το έργο «επιµόρφωση εκπαιδευτικών 
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Πληροφορικής». Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ότι επιθυµούν σε πολύ 

µεγάλα ποσοστά να επιµορφωθούν σε όλα τα παραπάνω θέµατα, 

αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστική επιµόρφωση υψηλού 

επιπέδου. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να 

επιµορφωθούν είναι η επικαιροποίηση των γνώσεών τους και η 

παρακολούθηση των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και 

των κατάλληλων παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιθυµία των περισσότερων εκπαιδευτικών να 

επιµορφωθούν για να συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο συναδέλφων 

άλλων ειδικοτήτων. 

Τα δεδοµένα σε ελληνικό επίπεδο, αν και δεν µπορούν να γενικευτούν, 

δεν φαίνονται αισιόδοξα όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της Επιµόρφωσης 

των πληροφορικών. 

Σε άλλη έρευνά τους την ίδια χρονιά (2010) µε θέµα «Επαγγελµατική 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πληροφορικής: ∆εδοµένα για τη σχεδίαση 

προγραµµάτων επιµόρφωσης» οι Μπέλλου, Λαδιάς και Μικρόπουλος µελετούν 

και παρουσιάζουν τις απόψεις καθηγητών Πληροφορικής σχετικά µε τη 

συµµετοχή τους σε προγράµµατα επιµόρφωσης µε στόχο την επαγγελµατική 

τους ανάπτυξη. ∆ιερευνώνται τα κίνητρα συµµετοχής, το χρονικό προφίλ των 

σεµιναρίων και τα θέµατά τους, καθώς και ορισµένα ποιοτικά κριτήρια σε δείγµα 

178 εκπαιδευτικών (145 από την Αττική και 33 από την Ήπειρο). Τα ευρήµατα 

δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί προτιµούν ένα εθελοντικό µοντέλο διαρκούς 

επιµόρφωσης χωρίς την εµπλοκή οικονοµικών ζητηµάτων αλλά ούτε και παροχές 

άλλου τύπου, το οποίο να συµπεριλαµβάνει και διαδικασίες αξιολόγησης. Σχεδόν 

οι µισοί προτίθενται να µετακινηθούν και να διανύσουν αρκετή απόσταση µέχρι 

το κέντρο επιµόρφωσης. Προτιµούν µικρής διάρκειας σεµινάρια επικεντρωµένα 

σε συγκεκριµένες θεµατικές. Χρονικά οι εκπαιδευτικοί προτιµούν επιµορφωτικά 

σεµινάρια κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εκτός ωραρίου εργασίας τους. 

Τα θέµατα που φαίνεται να απασχολούν τους καθηγητές Πληροφορικής είναι 

συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα και λογισµικά, αλλά και η εκπαιδευτική 

µεθοδολογία και η διδακτική πρακτική. Επίσης, αν και επιστήµονες άµεσα 
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συνδεδεµένοι µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, δεν προτιµούν αµιγείς µορφές εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά µεθόδους µικτού τύπου µε συνδυασµό φυσικής 

παρουσίας και εξ αποστάσεως δεδοµένων. Ως επιµορφωτές στα επιµορφωτικά 

προγράµµατα προτιµούν ειδικευµένους ερευνητές αλλά και ενηµερωµένους 

συναδέλφους τους. Ίσως ο συνδυασµός εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης που είναι ταυτόχρονα εξειδικευµένοι ερευνητές στο συγκεκριµένο 

επιστηµονικό πεδίο παράλληλα µε διδάσκοντες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

αποτελεί τη βέλτιστη πρόταση για το προφίλ του εκπαιδευτή.  Επιπλέον, φαίνεται 

ότι περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτικούς θέλουν να επικαιροποιήσουν 

τις γνώσεις τους σε θέµατα επιστηµονικά, παιδαγωγικά και διδακτικής. 

Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας θα αναφερθούµε στην ερευνητική 

µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα της έρευνας. 
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6. Σκοπός και µεθοδολογία της έρευνας 

 

6.1.  Σκοπός της έρευνας  

Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια να 

καταδειχθεί η υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γενικά και των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής ειδικότερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες. Επίσης, σκιαγραφήθηκε ο σύγχρονος ρόλος του καθηγητή πληροφορικής  

και αναφέρθηκαν οι βασικοί λόγοι σύµφωνα µε τους οποίους κρίνεται αναγκαία η 

επιµόρφωση του συγκεκριµένου κλάδου εκπαιδευτικών. 

Παράλληλα προσπαθήσαµε κυρίως µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία να 

αναδείξουµε τη σηµασία θεµελιωδών για την διεξαγωγή της παρούσας µελέτης 

όρων και κυρίως αυτόν της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών ως βασικού 

σταδίου κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης 

ενηλίκων. Τέλος έγινε αναφορά σε συναφείς έρευνες που εκπονήθηκαν στο 

παρελθόν µε βασικό πυρήνα του θέµατός τους την επιµόρφωση των καθηγητών 

πληροφορικής.  

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει τις 

επιµορφωτικές ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής κλάδου ΠΕ19-20, όπως 

τις καθορίζουν και τις αξιολογούν οι ίδιοι/ες και να ανιχνεύσει την επίδραση των 

παραγόντων φύλο, ηλικία και έτη υπηρεσίας στη διαµόρφωση των 

συγκεκριµένων επιµορφωτικών  αναγκών19. Ο βασικός αυτός σκοπός της 

έρευνας διαµορφώνει τα ερευνητικά µας ερωτήµατα, τα οποία διατυπώνονται ως 

ακολούθως: 

                                                 
19 Πρόκειται για την ατοµική προσέγγιση (bottom-up), εφόσον δίνεται έµφαση στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει επίσης η 
οργανωτική προσέγγιση (top-down), µε βάση την οποία η διερεύνηση των εκπαιδευτικών 
αναγκών πραγµατοποιείται σε επίπεδο οργανισµού και η µεθοδολογία  που συνδυάζει τις 
παραπάνω προσεγγίσεις (top-down και bottom-up), κατά την οποία αξιοποιούνται πληροφορίες 
από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Καφετζοπούλου, 2005) 
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A. Ποιες είναι οι επιµορφωτικές ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής που 

εργάζονται σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Πέλλας, 

σύµφωνα µε τις απόψεις των ίδιων; 

B. Υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις ανάγκες που εκφράζονται από τους 

καθηγητές ανάλογα: 

α. µε το φύλο τους; 

β. µε την ηλικία τους; 

γ. µε τα έτη υπηρεσίας τους; 

Γ.  Ποια είναι τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος 

επιµόρφωσης  για καθηγητές πληροφορικής σύµφωνα µε τις απόψεις των 

ιδίων; 

 

 

6.2. Μεθοδολογίας της έρευνας  

 

6.2.1. Ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας 

Ο πληθυσµός που ενδιαφέρει την έρευνα αυτή, είναι το σύνολο των 

καθηγητών/τριών πληροφορικής κλάδου ΠΕ19  και ΠΕ20, που εργάζονται µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

του νοµού Πέλλας20. Σύµφωνα µε στοιχεία που µας δόθηκαν κατόπιν αιτήµατός 

µας από τη διεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης του Νοµού Πέλλας κατά το 

σχολικό έτος 2010-2011, έτος κατά το οποίο διενεργήθηκε η παρούσα έρευνα, 

στο σύνολο των Γυµνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ του νοµού εργάζονταν 119 

καθηγητές και καθηγήτριες πληροφορικής. Από το σύνολο αυτό των καθηγητών 

οι 84 ανήκαν οργανικά σε κάποια από τις τέσσερις περιοχές µετάθεσης21 του 

νοµού Πέλλας, ενώ οι υπόλοιποι 35 ήταν αποσπασµένοι από άλλους νοµούς.  

Στο σύνολο των υπαρχόντων καθηγητών πληροφορικής δεν υπήρχαν 

                                                 
20 Επιλέχθηκε αυτή η περιοχή, διότι αποτελεί τον χώρο όπου δραστηριοποιείται επαγγελµατικά η  
ερευνήτρια και ως εκ τούτου προϋπήρχε επαφή και οικειότητα µε τον υπό έρευνα πληθυσµό 
21 
Υπάρχουν 4 περιοχές µετάθεσης του Ν. Πέλλας: η Α’, η Β’, η Γ’ και η ∆’ Πέλλας 
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καθόλου αναπληρωτές καθηγητές22. Η κατανοµή των καθηγητών πληροφορικής 

στις τέσσερις περιοχές µετάθεσης23 του νοµού Πέλλας24 παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Η κατανοµή των καθηγητών πληροφορικής στις περιοχές µετάθεσης του 

νοµού 

        α/α        ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

          1     Α’ ΠΕΛΛΑΣ         33 

          2     Β’ ΠΕΛΛΑΣ         23 

          3     Γ’ ΠΕΛΛΑΣ         36 

          4     ∆’ ΠΕΛΛΑΣ         27 

       ΣΥΝΟΛΟ        119 

 

Η παρούσα έρευνα φιλοδοξούσε να πραγµατοποιηθεί στο σύνολο του 

πληθυσµού- στόχου, καθώς ζητήθηκε η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου της 

έρευνας και από τους 119 καθηγητές πληροφορικής. Ωστόσο επιστράφηκαν 

συµπληρωµένα τα 89 από αυτά (ποσοστό 74,8%) εκ των οποίων τα 85 ήταν 

έγκυρα (ποσοστό 95,5% στα συµπληρωµένα). 

 Ως άκυρα θεωρήθηκαν τα ερωτηµατολόγια που περιελάµβαναν 

αναπάντητες ή τυχαία απαντηµένες ερωτήσεις.  Συνεπώς, το τελικό δείγµα της 

έρευνάς µας αποτελούν οι 85 καθηγητές/τριες πληροφορικής, που κατά το 

σχολικό έτος 2010-2011 εργάζονταν στο Ν. Πέλλας και συµµετείχαν στη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου της παρούσας έρευνας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή του τελικού δείγµατος 

της έρευνας στις τέσσερις περιοχές µετάθεσης του νοµού Πέλλας : 

 

 

                                                 
22 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει υπερεπάρκεια καθηγητών πληροφορικής στον εν λόγω 
νοµό 
23 Ο κάθε νοµός χωρίζεται ανάλογα µε το µέγεθός του σε έναν αριθµό γεωγραφικών τµηµάτων  
(περιοχών) τα οποία έχουν δικαίωµα να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία µετάθεσής 
τους 
24 Χάρτες του νοµού Πέλλας αλλά και των περιοχών µετάθεσης υπάρχουν στο ΠαράρτηµαIII 
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Πίνακας 2: Η κατανοµή των καθηγητών που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας στις 

περιοχές µετάθεσης του νοµού 

        α/α        ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

          1     Α’ ΠΕΛΛΑΣ        28 (ποσοστό 84,8%)25 

          2     Β’ ΠΕΛΛΑΣ        21 (ποσοστό 91,3%) 

          3     Γ’ ΠΕΛΛΑΣ        21 (ποσοστό 58,3%) 

          4     ∆’ ΠΕΛΛΑΣ        15 (ποσοστό 55,5%) 

       ΣΥΝΟΛΟ         85 

 

 

6.2.2. Σχεδιασµός της έρευνας 

Η έρευνα  γενικά µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρία βασικά είδη: την 

περιγραφική, τη διερευνητική και την πειραµατική έρευνα ανάλογα µε τους 

αντικειµενικούς στόχους της έρευνας και στην πηγή των δεδοµένων (Φίλιας, 

1998). Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και τους αντικειµενικούς 

στόχους της παρούσας µελέτης, η περιγραφική έρευνα θεωρήθηκε ότι είναι η πιο 

κατάλληλη προσέγγιση, καθώς η έρευνα αυτή περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός 

πληθυσµού, απαντώντας στις ερωτήσεις "ποιος", "πού", "πότε", "τι" και "πώς" 

(Ζέτου 2010). 

Η συχνότερα χρησιµοποιούµενη περιγραφική µέθοδος στην εκπαιδευτική 

έρευνα είναι η επισκόπηση και είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται και στην 

παρούσα έρευνα. Σύµφωνα µε τους Cohen & Manion (2000), οι επισκοπήσεις 

συλλέγουν δεδοµένα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, αποσκοπώντας να 

περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών 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. 

Οι επισκοπήσεις µπορούν να ποικίλλουν ως προς τα επίπεδα πολυπλοκότητάς 

τους και να διαφοροποιούνται µε βάση την έκταση που καλύπτουν.  

Τα δεδοµένα στη συγκέντρωση των οποίων αποσκοπούσε η 

συγκεκριµένη έρευνα ήταν: 

                                                 
25 ποσοστό επί του συνολικού πληθυσµού των περιοχών 
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� Η αποτίµηση των επιµορφωτικών αναγκών (είδος , αντικείµενα, µέθοδος, 

συχνότητα και ένταση επιµόρφωσης) των συµµετεχόντων καθηγητών 

πληροφορικής σύµφωνα µε τις απόψεις των ιδίων και 

� Προσωπικά / Στατιστικά στοιχεία των συµµετεχόντων, όπως: φύλο, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, έτη υπηρεσίας, είδος εργασιακής σχέσης, 

προηγούµενη επιµορφωτική εµπειρία, είδος σχολείου εργασίας, 

εκπαιδευτικό επίπεδο, βασικές σπουδές, βαθµός ικανοποίησης από 

σπουδές/ επιµόρφωση, άσκηση ή µη µόνιµης ή περιοδικής δεύτερης 

εργασίας και είδος αυτής. 

Τα πρώτα δεδοµένα αποτέλεσαν για την έρευνα τις εξαρτηµένες µεταβλητές, ενώ 

τα δεύτερα (στατιστικά στοιχεία) τις ανεξάρτητες µεταβλητές της. Ως χρονικό 

διάστηµα συλλογής των δεδοµένων ορίστηκε το διάστηµα Ιουνίου-Σεπτεµβρίου 

2011. 

 

Στην περιγραφική έρευνα ένα από τα συνηθέστερα µέσα συλλογής 

δεδοµένων είναι το ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από µια 

σειρά ερωτήσεων πάνω σε θέµατα που απαιτούν πληροφορία από τον 

ερωτώµενο και καταγράφει πληροφορίες, στάσεις, απόψεις, συµπεριφορές, 

γνώσεις των ερωτώµενων (Φίλιας, 1998). Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί  συνεπώς 

ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο παρέχει τη 

δυνατότητα συγκέντρωσης δεδοµένων από µεγάλες οµάδες πληθυσµού σε 

σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα (Παρασκευόπουλος, 1993). Οι απαντήσεις των 

ερωτώµενων µετατρέπονται σε δείκτες των υπό έρευνα κοινωνικών φαινοµένων, 

µε σκοπό τη στατιστική τους επεξεργασία και την κατάδειξη εµπειρικών 

γενικεύσεων.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους ως εργαλείο συλλογής των δεδοµένων  

της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο. Υπάρχουν τρεις τρόποι 

χρήσης των ερωτηµατολογίων: αυτό που αποστέλλεται ταχυδροµικά, αυτό που 

δίδεται  προσωπικά και αυτό που γίνεται πρόσωπο µε πρόσωπο ως δοµηµένη 

συνέντευξη (Φίλιας, 1998). Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την τεχνική 

αυτή καθεαυτή του ερωτηµατολογίου είναι όµοια όταν πρόκειται για γραπτό 
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ερωτηµατολόγιο είτε αυτό αποστέλλεται ταχυδροµικά είτε δίδεται ιδιοχείρως. 

Ωστόσο µε το γραπτό ανώνυµο ερωτηµατολόγιο διευκολύνεται η άµεση και 

αποδοτική συλλογή των δεδοµένων (Ζέτου, 2010). 

Στην παρούσα περίπτωση το ερωτηµατολόγιό µας σχεδιάστηκε σε 

ηλεκτρονική µορφή και στάλθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) στις 

ηλεκτρονικές θυρίδες του πληθυσµού δείγµατος, ως υποκατάστατο του 

παραδοσιακού ταχυδροµείου, τρόπος ο οποίος αποδείχτηκε εύκολος, µη 

χρονοβόρος και ταυτόχρονα οικονοµικός. 

 

 

6.2.3. Το ερωτηµατολόγιο 

Για τη συλλογή των δεδοµένων και την πραγµατοποίηση των σκοπών της 

έρευνας χρησιµοποιήθηκε ως βάση ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο 

κατασκευάστηκε από τους Σπύρο Παπαδάκη και ∆ηµήτρη Αθανασόπουλο για τις 

ανάγκες της δικής τους έρευνας µε τίτλο «Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ∆ιδακτικής της Πληροφορικής». Η 

παραπάνω έρευνα διεξήχθη στο τέλος του σχολικού έτους 2004-2005 και ήταν 

δίδυµη: α) στο Ν. Αχαΐας β) Πανελλαδική (εκτός του Ν. Αχαΐας)          

(Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005). Το ερωτηµατολόγιο αυτό αφού µας 

δόθηκε σε ηλεκτρονική µορφή κατόπιν γραπτού αιτήµατός µας στους συγγραφείς 

της παραπάνω έρευνας, προσαρµόστηκε στις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

µετά από αλλαγές που έγιναν στη σύνταξη, το περιεχόµενο και τον αριθµό των 

ερωτήσεων. 

 Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας αλλά και 

προκειµένου να ελεγχθεί η σαφήνεια και η επάρκεια των ερωτήσεων, 

διενεργήθηκε αρχικά και πριν από τη διανοµή του ερωτηµατολογίου στον 

πληθυσµό δείγµα µια πιλοτική έρευνα σε τρεις καθηγητές πληροφορικής, η οποία 

συνετέλεσε στη διαµόρφωση του τελικού ερωτηµατολογίου. Κατά την πιλοτική 

αυτή έρευνα ελέγχθηκε αν όλες οι ερωτήσεις είναι κατανοητές και σαφείς, αν 

πρέπει να προστεθεί ή αν αφαιρεθεί κάτι, όπως και η χρονική διάρκεια 

συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ( Κυριαζή, 2009). Η διερεύνηση αυτή είχε 
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ως αποτέλεσµα να γίνουν κάποιες µικρές προσαρµογές σε ορισµένες ερωτήσεις 

του ερωτηµατολογίου σε νοηµατικό και συντακτικό επίπεδο και κατόπιν τούτου 

καταρτίστηκε η τελική του µορφή (Παράρτηµα I).   

Έτσι το τελικό ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 26 ερωτήσεις οι οποίες 

κινήθηκαν στους εξής δύο κύριους άξονες: α) Προφίλ εκπαιδευτικών (προσωπικά 

στοιχεία, υπηρεσιακά στοιχεία, σπουδές – µετεκπαιδεύσεις – επιµορφώσεις) και 

β) Επιµορφωτικές Ανάγκες (γνωστικό πεδίο & τεχνολογικά θέµατα, διδακτική 

πληροφορικής & παιδαγωγικά θέµατα, προσωπικές ανάγκες).  

 

Το ερωτηµατολόγιο είναι προκωδικοποιηµένο γιατί κρίναµε ότι έτσι θα 

ήταν περισσότερο εύκολη η επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Στις ερωτήσεις 

1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,24 και 25 οι ερωτώµενοι 

καλούνται να απαντήσουν κυκλώνοντας τον κωδικό που αντιστοιχεί στην 

απάντηση που τους εκφράζει. Από τις παραπάνω ερωτήσεις οι 10,12,13,15, 18 

και 20 είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες οι ερωτώµενοι 

διατυπώνουν τις απόψεις τους δηλώνοντας το βαθµό προτίµησής τους σε µια 

πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert26, όπου έχουµε: 1: καθόλου, 2: λίγο, 3: αρκετά, 

4: πολύ και 5: πάρα πολύ ή : 1: καθόλου, 2: λίγο, 3: µέτρια, 4: αρκετά καλά και 5: 

πολύ καλά, ενώ οι 4,11,16,25 είναι ερωτήσεις µε δυαδικό εύρος απαντήσεων, 

τύπου Ναι ή Όχι. Οι ερωτήσεις 5,9,19 και 21 είναι ερωτήσεις επιλογής από 

δεδοµένο εύρος απαντήσεων στις οποίες όµως οι συµµετέχοντες έχουν την 

επιλογή µίας ή περισσοτέρων και συγκεκριµένα στην 19 µπορούν να 

συµπεριλάβουν 0-5 κωδικούς στην απάντησή τους. Επίσης, κατά τη διατύπωση 

των ερωτήσεων 12,16,23 και 24 υπάρχει η επιλογή «άλλο» ώστε να δίνεται 

στους ερωτώµενους η δυνατότητα να αναφέρουν άλλη απάντηση από τις 

προκαθορισµένες του ερωτηµατολογίου  

Τέλος οι ερωτήσεις 17,21 και 26 είναι ανοικτού τύπου ούτως ώστε να έχει 

την δυνατότητα ο χρήστης να καταγράψει την προσωπική του άποψη γύρω από 

ένα ζήτηµα, χωρίς να επηρεάζεται από δοσµένο εύρος απαντήσεων. 

                                                 
26 Στην κλίµακα τύπου Likert ο ερωτώµενος καλείται να εκφράσει τον βαθµό συµφωνίας του ως 
προς µια άποψη. 
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Αποφεύχθηκε η ύπαρξη περισσότερων ανοιχτών ερωτήσεων στο 

ερωτηµατολόγιο διότι είναι πολύ δύσκολη η επεξεργασία και η κωδικοποίηση των 

απαντήσεων. Επίσης σε αντίθεση µε τις ανοιχτές, οι κλειστές ερωτήσεις απαιτούν 

λιγότερο κόπο και χρόνο από τους ερωτώµενους , παράγοντες σηµαντικούς για 

την επιτυχή συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και οι πληροφορίες  που 

συγκεντρώνονται είναι συγκρίσιµες και εκφράζουν τις πραγµατικές διαφορές των 

ερωτώµενων στο υπό εξέταση φαινόµενο (Κυριαζή, 2009). Ωστόσο 

αποφασίστηκε να υπάρχουν και οι προαναφερόµενες τρεις ανοιχτές ερωτήσεις οι 

οποίες προϋπήρχαν στο αρχικό ερωτηµατολόγιο των Παπαδάκη και 

Αθανασόπουλου µε σκοπό να υπάρξουν κάποιες περισσότερο ουσιαστικές και 

όχι βεβιασµένες απαντήσεις των συµµετεχόντων. 

 

Μια σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου των ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου είναι η παρακάτω: Οι ερωτήσεις 1,2 και 3 αναζητούν αντίστοιχα 

το φύλο, την ηλικιακή οµάδα και την οικογενειακή κατάσταση των 

συµµετεχόντων. Η ερώτηση 4 ερευνά αν οι εκπαιδευτικοί ασκούν άλλη 

επαγγελµατική απασχόληση εκτός της κύριας. Οι συµµετέχοντες που απαντούν 

ΝΑΙ σε αυτήν καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση 5 η οποία στοχεύει στο 

είδος της δεύτερης επαγγελµατικής απασχόλησης. Στις ερωτήσεις 6,7 και 8 οι 

συµµετέχοντες επιλέγουν την απάντηση που τους αντιπροσωπεύει σε σχέση µε 

την εργασιακή σχέση, τα έτη υπηρεσίας τους και το είδος του σχολείου που 

εργάζονται αντίστοιχα. Στην ερώτηση 9 οι συµµετέχοντες καλούνται να 

απαντήσουν για το είδος των βασικών σπουδών τους και στην ερώτηση 10 κατά 

πόσο οι σπουδές αυτές καλύπτουν τις εργασιακές τους ανάγκες. Η ερώτηση 11 

ζητά από τους συµµετέχοντες να απαντήσουν στο εάν έχουν συµµετάσχει σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα µετά την έναρξη του επαγγέλµατός τους, η 12 τους 

ζητά να δηλώσουν το βαθµό ικανοποίησής τους από τα προγράµµατα που τυχόν 

παρακολούθησαν και η 13 τους ζητά να αποφανθούν κατά πόσο αυτά τα 

προγράµµατα ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των µαθητών, του αναλυτικού 

προγράµµατος και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην ερώτηση 14 οι 

συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στο αν και µε ποια ιδιότητα έχουν 
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συµµετάσχει σε επιστηµονικά συνέδρια. Στην ερώτηση 15 ζητάται από τους 

συµµετέχοντες να δηλώσουν σε µια 5βάθµια κλίµακα Likert πόσο καλά 

γνωρίζουν κάποια βασικά γνωστικά αντικείµενα της πληροφορικής. Στην 

ερώτηση 16 οι συµµετέχοντες ερωτώνται για το αν επιθυµούν να επιµορφωθούν 

σε συγκεκριµένα αντικείµενα της πληροφορικής και η ερώτηση 17 ζητάει να 

αναφερθούν µε ανοιχτή απάντηση τα 3 σηµαντικότερα αντικείµενα πληροφορικής 

στα οποία οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί επιθυµούν να επιµορφωθούν. Στην 

ερώτηση 18 ερευνάται το αν οι βασικές σπουδές και η επιµόρφωση που έχουν 

παρακολουθήσει οι εκπαιδευτικοί ικανοποιούν τις ανάγκες τους ως προς τη 

διδακτική της πληροφορικής. Στην ερώτηση 19 οι συµµετέχοντες καλούνται να 

επιλέξουν από µια λίστα µε όλα τα µαθήµατα πληροφορικής όσα (0-5) τους 

έχουν δηµιουργήσει προβλήµατα  στη διδασκαλία τους, ενώ στην 20 καλούνται 

να επιλέξουν από µια 5βάθµια κλίµακα Likert σε τι βαθµό επιθυµούν να 

επιµορφωθούν σε συγκεκριµένα πεδία της ∆ιδακτικής. Η ερώτηση 21 ζητά 

ανοιχτή απάντηση η οποία να αναδεικνύει επιπλέον θέµατα, εκτός των 

προαναφεροµένων,  στα οποία οι συµµετέχοντες επιθυµούν να επιµορφωθούν. 

Η ερώτηση 22 έχει ως σκοπό να δώσει απάντηση στο ποια µέθοδο διδασκαλίας 

επιθυµούν οι συµµετέχοντες ως τρόπο επιµόρφωσης, η 23 ποια διάρκεια 

επιµόρφωσης προτιµούν, η 24 ποια συχνότητα επιµόρφωσης προτιµούν και η 25 

αν θα επιθυµούσαν να συµµετέχουν σε µια κοινότητα αυτό-επιµόρφωσης. Τέλος 

η ερώτηση 26 είναι ανοιχτή κ καλεί τους συµµετέχοντες να σχεδιάσουν σύντοµα 

ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης 100 ωρών δηλώνοντας επιθυµητά αντικείµενα 

επιµόρφωσης. 

Το ερωτηµατολόγιο έχει συνολική έκταση εννιά σελίδων. Με σκοπό την 

εξάλειψη κάποιων σφαλµάτων που ίσως προέκυπταν κατά τη συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων από τους εκπαιδευτικούς αλλά και µε ενηµερωτικό σκοπό, 

επισυνάφθηκε µία συνοδευτική επιστολή στην οποία αφού διαβεβαιωνόταν η 

εµπιστευτικότητα των υπό συλλογή δεδοµένων, γινόταν αναφορά στο σκοπό της 

έρευνας, στο θέµα που πραγµατεύεται, καθώς επίσης και στη σηµασία που έχει 

η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη διεκπεραίωση της έρευνας. Στην επιστολή 

γινόταν αναφορά και στο χρόνο στον οποίο ιδανικά θα έπρεπε να επιστραφούν 
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τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια.  Με αυτόν τον τρόπο οι συµµετέχοντες είχαν 

µια ικανοποιητική ενηµέρωση για την έρευνά µας προτού συµπληρώσουν 

οποιοδήποτε ερώτηµα του ερωτηµατολογίου. Η διάρκεια συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου χρονοµετρήθηκε και βρέθηκε να κυµαίνεται από 10 έως 15 

λεπτά. 

Σύµφωνα µε τους δηµιουργούς του αρχικού ερωτηµατολογίου στο οποίο 

βασίζεται το ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας «το ερωτηµατολόγιο 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι σαφές, απαλλαγµένο από αοριστίες και δεικτικό 

οµοιόµορφου χειρισµού. Περιείχε ερωτήµατα που κέντριζαν το ενδιαφέρον, 

εξασφάλιζαν την ανωνυµία και ενθάρρυναν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, 

προκειµένου να εκµαιεύσει απαντήσεις όσο το δυνατόν ειλικρινείς και ακριβείς. 

Το ερωτηµατολόγιο ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα και τη σαφήνεια και τη 

στοχοθεσία του από οµάδα εκπαιδευτικών Πληροφορικής, σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις και παρατηρήσεις των οποίων διαµορφώθηκε η τελική του µορφή.» 

(Παπαδάκης & Αθανασόπουλος , 2005). 

 

6.2.4. ∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2011 

µε τη διανοµή του ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου και ολοκληρώθηκε στο τέλος 

Σεπτεµβρίου 2011. Προτιµήθηκε η ηλεκτρονική αποστολή του ερωτηµατολογίου 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του πληθυσµού 

δείγµατος διότι θεωρήσαµε ότι αυτός ο τρόπος θα ήταν εύκολος, µη χρονοβόρος, 

οικονοµικός και δεν θα απαιτούσε τη διαρκή φυσική παρουσία της ερευνήτριας 

σε σχολεία του νοµού Πέλλας. Επιπλέον, ο ηλεκτρονικός τρόπος αποστολής των 

ερωτηµατολογίων ταιριάζει στο ύφος της έρευνας και στον χαρακτήρα του 

πληθυσµού δείγµατος καθώς οι καθηγητές πληροφορικής ασχολούνται 

κατεξοχήν µε ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας και πληροφόρησης. Τα 

ερωτηµατολόγια στάλθηκαν στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στα διάφορα σχολεία δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης του νοµού Πέλλας. Οι προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

καθηγητών πληροφορικής που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας µας έγιναν 
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γνωστές από τη γραµµατεία του προγράµµατος ΗΡΩΝ του Ι.∆.Ε.Κ.Ε που εδρεύει 

στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού Πέλλας 

κατόπιν αιτήµατός µας. 

 Κάποια ερωτηµατολόγια επιστράφηκαν συµπληρωµένα σύντοµα στην 

ηλεκτρονική µας θυρίδα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ωστόσο, επειδή ο 

αριθµός των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων δεν ήταν ικανοποιητικός 

επικοινωνήσαµε µε δεύτερο και σε ορισµένες περιπτώσεις µε τρίτο ηλεκτρονικό 

µήνυµα µε τους εκπαιδευτικούς που δεν ανταποκρίθηκαν αρχικά στη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, µε την παράκληση για όσο το δυνατόν 

άµεση συµπλήρωσή του. Στις επαφές αυτές επισυνάφθηκε εκ νέου το 

ερωτηµατολόγιο καθώς και η συνοδευτική επιστολή. Τελικά επιστράφηκε ο 

αρκετά ικανοποιητικός αριθµός των 89 ερωτηµατολογίων. Όπως προαναφέρθηκε 

χρησιµοποιήθηκαν τελικά τα 85 από τα 89 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, διότι 

τα υπόλοιπα θεωρήθηκαν άκυρα. Στην ικανοποιητική ανταπόκριση του 

πληθυσµού δείγµατος ως προς τη συλλογή των δεδοµένων βοήθησε  το µεγάλο 

δίκτυο γνωριµιών της ερευνήτριας στο χώρο καθώς ανήκει και αυτή στο δυναµικό 

των εκπαιδευτικών πληροφορικής του νοµού Πέλλας και γνωρίζει προσωπικά το 

µεγαλύτερο αριθµό των συναδέλφων της. Επίσης θεωρούµε ότι το χρονικό 

περιθώριο που δόθηκε για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν µεγάλο 

και τοποθετηµένο σε ευνοϊκούς για τους εκπαιδευτικούς µήνες λόγω θερινών 

διακοπών και µειωµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων. 

 

Όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα ερωτηµατολόγια 

κωδικοποιήθηκαν, εν συνεχεία πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή των τιµών τους 

στο στατιστικό πακέτο SPSS 17.0 for Windows (Statistical Package for Social 

Sciences) όπου έγινε η επεξεργασία τους και η εξαγωγή των σχετικών 

αποτελεσµάτων της έρευνας. 
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7. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, το  δείγµα της παρούσας έρευνας 

περιελάµβανε το σύνολο των καθηγητών πληροφορικής  που υπηρετούν σε 

σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού Πέλλας κατά το διάστηµα 

διεξαγωγής της έρευνας. Το ερωτηµατολόγιο επιδόθηκε στους 119 καθηγητές 

πληροφορικής του νοµού Πέλλας, ωστόσο τα έγκυρα ερωτηµατολόγια που 

επιστράφηκαν συµπληρωµένα ήταν 85. Συνεπώς ο τελικός αριθµός των 

συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν 85 καθηγητές πληροφορικής – ποσοστό 

71,5% του συνολικού δείγµατος. Τα αποτελέσµατα εποµένως  της έρευνας, µε 

βάση το προαναφερόµενο ποσοστό συµµετοχής, µπορούν να θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικά για τον πληθυσµό δηλαδή για το σύνολο των καθηγητών 

πληροφορικής που υπηρετούσαν στο Ν. Πέλλας κατά το σχολικό έτος 2010-

2011.  

Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, έτη υπηρεσίας, 

είδος εργασιακής σχέσης, προηγούµενη επιµορφωτική εµπειρία, είδος σχολείου 

εργασίας, εκπαιδευτικό επίπεδο, βασικές σπουδές, ικανοποίηση από σπουδές/ 

επιµόρφωση, άσκηση ή µη µόνιµης ή περιοδικής δεύτερης εργασίας και είδος 

αυτής, στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωµία (προφίλ) των συµµετεχόντων.  
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7.1. Η φυσιογνωµία (προφίλ) των εκπαιδευτικών  
 
7.1.1. Το φύλο των συµµετεχόντων 
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Γράφηµα 1: Το φύλο των συµµετεχόντων στην έρευνα 

Όπως προκύπτει από το γράφηµα 1, σε ό,τι αφορά το φύλο των καθηγητών 

πληροφορικής, το δείγµα που µελετήθηκε αποτελείται κατά 52.9% από άντρες 

(45 άτοµα στα 85) και κατά 47.1% (40 άτοµα στα 85) από γυναίκες. Παρατηρείται 

δηλαδή πλειοψηφία των ανδρών καθηγητών πληροφορικής χωρίς όµως µεγάλη 

αριθµητική απόσταση από τις γυναίκες. 

 
 
7.1.2. Η ηλικία των συµµετεχόντων 

Η ηλικία του δείγµατος
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Γράφηµα 2: Η ηλικία των συµµετεχόντων στην έρευνα 
 

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγµατος ίσο µε 62.4% αποτελείται από άτοµα ηλικίας 25 έως 34 ετών και 
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αντίστοιχα το αµέσως µικρότερο ποσοστό – 36.5% -από άτοµα ηλικίας 35 έως 44 

ετών. Τέλος ένα ποσοστό ίσο µε 1.2% αναφέρεται σε άτοµα ηλικίας 45 έως 54 

ετών. Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος της παρούσας έρευνας, οι 

καθηγητές πληροφορικής είναι µια νέα ειδικότητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, γεγονός που εξηγεί την αριθµητική 

υπεροχή των νέων καθηγητών πληροφορικής έναντι των µεγαλύτερων ηλικιακά. 

 

 

 

7.1.3. Η οικογενειακή κατάσταση των συµµετεχόντων 

Η οικογενειακή κατάσταση
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Γράφηµα 3: Η οικογενειακή κατάσταση των συµµετεχόντων στην έρευνα 
 
Όπως παρατηρούµε στο γράφηµα 3, όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση 

των ατόµων του δείγµατος, το µεγαλύτερο ποσοστό ίσο µε 62.4%, αναφέρεται σε 

άτοµα που είναι έγγαµα, ενώ το αµέσως µικρότερο ποσοστό ίσο µε 23.5% σε 

άτοµα που είναι άγαµα και τέλος ένα ποσοστό ίσο µε 14.1% σε άτοµα που έχουν 

προσδιορίσει την οικογενειακή τους κατάσταση σε κάτι άλλο, όπως για 

παράδειγµα, διαζευγµένοι, χήροι κτλ.  
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7.1.4. Απάντηση στο αν οι συµµετέχοντες ασκούν δεύτερη επαγγελµατική 
δραστηριότητα 

Άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα
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Γράφηµα 4: Πόσοι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα ασκούν άλλη επαγγελµατική 

δραστηριότητα εκτός της κύριας 

 

Από το παραπάνω γράφηµα, παρατηρούµε ότι ποσοστό του δείγµατος ίσο µε 

49.4% δήλωσε ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελµα εκτός της κύριας εργασίας του. Το 

υπόλοιπο 50,6% του δείγµατος ασκεί δεύτερη επαγγελµατική δραστηριότητα, το 

28.2% τακτικά και το 22.4% περιοδικά. 

 

7.1.5. Ποια είναι η δεύτερη επαγγελµατική δραστηριότητα των 
συµµετεχόντων 

Τι ασκείτε ως δεύτερη επαγγελµατική δραστηριότητα;
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Γράφηµα 5: Τι ασκούν ως δεύτερη επαγγελµατική δραστηριότητα οι συµµετέχοντες 
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Στην περίπτωση που τα άτοµα του δείγµατος απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση που σχετίζεται µε το αν ασκούν κάποια δεύτερη 

επαγγελµατική δραστηριότητα, όσοι απάντησαν θετικά κλήθηκαν να απαντήσουν 

στο ποια είναι αυτή. Σε αυτήν την ερώτηση οι ερωτώµενοι είχαν την δυνατότητα 

να επιλέξουν περισσότερες από µία απαντήσεις. Σύµφωνα µε το γράφηµα 5, 

αλλά και µε το εύρος των απαντήσεων για την συγκεκριµένη ερώτηση 

παρατηρούµε ότι µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων του δείγµατος ίσο µε 46.3% 

απάντησε ότι η δεύτερη επαγγελµατική του δραστηριότητα είναι τα σεµινάρια 

πληροφορικής σε ΚΕΚ/ΙΕΚ. Τα αµέσως δύο µικρότερα ποσοστά για αυτήν την 

ερώτηση είναι ίσα µε 17.9% και 16.4% και αναφέρονται αντίστοιχα στις 

απαντήσεις των ιδιαίτερων µαθηµάτων στην Πληροφορική και σε άλλη 

απασχόληση εκτός αντικειµένου της πληροφορικής. Το 7.5% του δείγµατος 

απάντησε ότι έχει δεύτερη επαγγελµατική απασχόληση στο αντικείµενο της 

πληροφορικής και τέλος µόλις το 4.5% δήλωσε ως δεύτερη επαγγελµατική 

απασχόληση τα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα. 

 

7.1.6. Η εργασιακή κατάσταση των συµµετεχόντων 
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Γράφηµα 6: Η εργασιακή κατάσταση των συµµετεχόντων στην έρευνα 

 
Από το γράφηµα 6 διαπιστώνουµε ότι το 100% των καθηγητών που πήραν 

µέρος στην έρευνα δηλώνουν ότι είναι µόνιµοι στην εκπαίδευση. 
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7.1.7. Τα έτη υπηρεσίας των συµµετεχόντων 

Έτη υπηρεσίας
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Γράφηµα 7: Τα έτη υπηρεσίας των συµµετεχόντων στην έρευνα 
 

Σε ό,τι αφορά τα έτη υπηρεσίας, το δείγµα περιελάµβανε περισσότερους 

καθηγητές µε 5-9 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 62,4%. Ακολουθούν οι καθηγητές  

µε 10-14 έτη σε ποσοστό 25,9% και τέλος µε υπηρεσία µικρότερη των 5 ετών σε 

ποσοστό 11,8%. ∆εν υπάρχουν καθηγητές πληροφορικής µε περισσότερα από 

14 έτη υπηρεσίας, γεγονός που δικαιολογείται αν σκεφτούµε ότι ο κλάδος της 

πληροφορικής συµπεριλήφθηκε πρόσφατα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.   

 
7.1.8. Είδος σχολείου εργασίας των συµµετεχόντων 
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Γράφηµα 8: Είδος σχολείου εργασίας των συµµετεχόντων 
 
Όσον αφορά το είδος του σχολείου στο οποίο εργάζονται οι καθηγητές του 

δείγµατος, το µεγαλύτερο ποσοστό ίσο µε 51.8% δήλωσε ότι εργάζεται σε ΕΠΑΛ, 

ακολουθεί το ποσοστό των καθηγητών ίσο µε 25,9% το οποίο εργάζεται σε 

Γυµνάσιο και τέλος το 22,4% εργάζεται σε Γενικό Λύκειο. 
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7.1.9. Οι βασικές σπουδές των συµµετεχόντων 

Οι βασικές σπουδές του δείγµατος
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Γράφηµα 9: Οι βασικές σπουδές των συµµετεχόντων στην έρευνα 
 
Από τις τιµές του παραπάνω γραφήµατος, παρατηρούµε συγκεντρωτικά, ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων του δείγµατος ίσο µε 37.5% δήλωσε ότι 

διαθέτει ∆ίπλωµα ή Πτυχίο Πληροφορικής 4-ετούς διάρκειας και το αµέσως 

µικρότερο ποσοστό ίσο µε 18.3%, δήλωσε ότι διαθέτει ∆ίπλωµα ή Πτυχίο 

Πληροφορικής 3-ετούς διάρκειας. Ακολουθεί ποσοστό του δείγµατος ίσο µε 10% 

το οποίο δηλώνει κάτοχος ∆ιπλώµατος ή Πτυχίου Πληροφορικής 5-ετούς 

διάρκειας, ενώ το 6,7% κατέχει Πτυχίο Θετικών Επιστηµών 4-ετούς διάρκειας. 

Όσον αφορά τις µεταπτυχιακές σπουδές, το 8,3% του δείγµατος απαντά ότι έχει 

Μεταπτυχιακό τίτλο διετούς διάρκειας σε γνωστικό αντικείµενο εκτός της 

Πληροφορικής, ακολουθεί το 7,5% µε Μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας διάρκειας σε 

γνωστικό αντικείµενο εκτός της Πληροφορικής και τέλος σε ίσο ποσοστό 5,8% οι 

καθηγητές δηλώνουν ότι κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας και διετούς 

διάρκειας αντίστοιχα στην Πληροφορική. 
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7.1.10. Ο βαθµός κάλυψης των επαγγελµατικών αναγκών των 
συµµετεχόντων από βασικές σπουδές 

Βαθµός κάλυψης επαγγελµατικών αναγκών από βασικές σπουδές
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Γράφηµα 10:  Ο βαθµός κάλυψης των επαγγελµατικών αναγκών των συµµετεχόντων 
στην έρευνα από τις βασικές τους σπουδές 
 
Από τις τιµές του γραφήµατος 10 συµπεραίνουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

των συµµετεχόντων στην έρευνα καθηγητών – 40%- συµφωνεί ότι οι βασικές 

τους σπουδές τους κάλυψαν αρκετά σε σχέση µε τις επαγγελµατικές τους 

ανάγκες. Ακολουθεί το 38,2% των καθηγητών που θεωρεί ότι οι βασικές σπουδές 

τους βοήθησαν πολύ, το 20% θεωρεί ότι τους βοήθησαν λίγο και το 1,18% ότι 

τους βοήθησαν πάρα πολύ. 

 

7.1.11. Συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα µετά την έναρξη του 
επαγγέλµατός των συµµετεχόντων  

Συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα
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Γράφηµα 11: Συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα µετά την έναρξη του 
επαγγέλµατός των συµµετεχόντων ως εκπαιδευτικοί πληροφορικής. 
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Σύµφωνα µε τις τιµές του γραφήµατος 11, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

καθηγητών πληροφορικής του δείγµατος – 80%- δήλωσε ότι έχει συµµετάσχει σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα περισσότερες από µια φορά, ενώ το υπόλοιπο 20% 

έχει συµµετάσχει ακριβώς µια φορά µετά την έναρξη του επαγγέλµατός τους ως 

καθηγητές πληροφορικής. 

 

7.1.12. Ο βαθµός ικανοποίησης από προγράµµατα επιµόρφωσης που 
παρακολούθησε το δείγµα 
Ο πίνακας 11 που ακολουθεί παρουσιάζει το βαθµό ικανοποίησης των 

συµµετεχόντων στην έρευνα καθηγητών πληροφορικής από διάφορα 

προγράµµατα επιµόρφωσης που τυχόν παρακολούθησαν. 

Πίνακας 11: Βαθµός ικανοποίησης από προγράµµατα  
Ικανοποίηση από ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Αρκετά 2 2.4 10.5 10.5 
Πολύ 7 8.2 36.8 47.4 
Πάρα πολύ 10 11.8 52.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 19 22.4 100.0   
Ελλείπουσες Καµία 

Απάντηση 
66 77.6 

    
Σύνολο 85 100.0     

Ικανοποίηση από ΠΕΚ, Εισαγωγική Επιµόρφωση 
    

Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 22 25.9 26.8 26.8 
Αρκετά 31 36.5 37.8 64.6 
Πολύ 21 24.7 25.6 90.2 
Πάρα πολύ 8 9.4 9.8 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 82 96.5 100.0   
Ελλείπουσες Καµία 

Απάντηση 
3 3.5 

    
Σύνολο 85 100.0     

Ικανοποίηση από ΠΕΚ, Λοιπές Επιµορφώσεις 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 1 1.2 3.4 3.4 
Αρκετά 5 5.9 17.2 20.7 
Πολύ 16 18.8 55.2 75.9 
Πάρα πολύ 7 8.2 24.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 29 34.1 100.0   
Ελλείπουσες Καµία 

Απάντηση 
56 65.9 

    
Σύνολο 85 100.0     
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Ικανοποίηση από Σεµινάρια Επιµόρφωσης στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση Η/Υ 
(Οδυσσέας, TRENDS, E-42, κλπ) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Αρκετά 2 2.4 15.4 15.4 
Πολύ 7 8.2 53.8 69.2 
Πάρα πολύ 4 4.7 30.8 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 13 15.3 100.0   
Ελλείπουσες Καµία 

Απάντηση 
72 84.7 

    
Σύνολο 85 100.0     
Ικανοποίηση από Σεµινάρια Επιµόρφωσης στο γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής από 

ΥΠΕΠΘ-Υπηρεσία σας 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 7 8.2 11.9 11.9 
Αρκετά 8 9.4 13.6 25.4 
Πολύ 23 27.1 39.0 64.4 
Πάρα πολύ 21 24.7 35.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 59 69.4 100.0   
Ελλείπουσες Καµία 

Απάντηση 
26 30.6 

    
Σύνολο 85 100.0     
Ικανοποίηση από Σεµινάρια Επιµόρφωσης στο γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής µε 

προσωπική πρωτοβουλία  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Αρκετά 6 7.1 20.0 20.0 
Πολύ 16 18.8 53.3 73.3 
Πάρα πολύ 8 9.4 26.7 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 30 35.3 100.0   
Ελλείπουσες Καµία 

Απάντηση 
55 64.7 

    
Σύνολο 85 100.0     

Ικανοποίηση αναγκών από Άλλο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Πολύ 1 1.2 100.0 100.0 
Ελλείπουσες Καµία 

Απάντηση 
84 98.8 

    
Σύνολο 85 100.0     
 
Σύµφωνα µε τον πίνακα 11, το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

καθηγητών πληροφορικής – 51,8%- ικανοποιήθηκε πολύ και πάρα πολύ από την 

παρακολούθηση Σεµιναρίων Επιµόρφωσης στο γνωστικό πεδίο της 

Πληροφορικής που τους προσφέρθηκαν από το  ΥΠΕΠΘ, το 34,1% του 

δείγµατος δήλωσε ότι ικανοποιήθηκε πολύ και πάρα πολύ από την Εισαγωγική 
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Eπιµόρφωση των ΠΕΚ, το 28% δήλωσε πολύ και πάρα πολύ ικανοποιηµένο από 

Σεµινάρια Επιµόρφωσης στο γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής µε προσωπική 

πρωτοβουλία, το 27% από τις Λοιπές Επιµορφώσεις των ΠΕΚ, το 20% δήλωσε 

πολύ και πάρα πολύ ικανοποιηµένο από την ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ και ακολουθεί 

ποσοστό 12,9% και 1,2% το οποίο δήλωσε πολύ και πάρα πολύ ικανοποιηµένο 

από Σεµινάρια Επιµόρφωσης στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση Η/Υ (Οδυσσέας, 

TRENDS, E-42, κλπ) και Άλλα Σεµινάρια τα οποία δεν προσδιορίστηκαν 

αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχει ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό 

καθηγητών – 25,9% - το οποίο δήλωσε ότι ικανοποιήθηκε µόνο λίγο από την 

Εισαγωγική Επιµόρφωση των ΠΕΚ. 

 
 
 
7.1.13. Ο βαθµός ανταπόκρισης των επιµορφωτικών προγραµµάτων που 

παρακολούθησαν οι συµµετέχοντες στις ανάγκες των µαθητών, του 

αναλυτικού προγράµµατος και της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις γνώµες των συµµετεχόντων στην 

έρευνα καθηγητών πληροφορικής σχετικά µε τον βαθµό που ανταποκρίθηκαν τα 

επιµορφωτικά προγράµµατα που παρακολούθησαν στις ανάγκες των µαθητών, 

στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος και στις ανάγκες της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 
Πίνακας 12: Βαθµός ανταπόκρισης των επιµορφωτικών προγραµµάτων στις ανάγκες 
των µαθητών, του αναλυτικού προγράµµατος και της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ανταπόκριση περιεχοµένου προγραµµάτων στις ανάγκες των µαθητών 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 4 4.7 4.7 4.7 
Αρκετά 44 51.8 51.8 56.5 
Πολύ 35 41.2 41.2 97.6 
Πάρα πολύ 2 2.4 2.4 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Ανταπόκριση περιεχοµένου προγραµµάτων στις απαιτήσεις του αναλυτικού 

προγράµµατος 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 1 1.2 1.2 1.2 Έγκυρα 
Αρκετά 30 35.3 35.3 36.5 
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Πολύ 48 56.5 56.5 92.9 
Πάρα πολύ 6 7.1 7.1 100.0 

 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Ανταπόκριση περιεχοµένου προγραµµάτων στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Καθόλου 2 2.4 2.4 2.4 
Λίγο 14 16.5 16.5 18.8 
Αρκετά 47 55.3 55.3 74.1 
Πολύ 22 25.9 25.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   

 
Σύµφωνα µε τις τιµές του πίνακα 12, οι καθηγητές θεωρούν σε ποσοστό 43,6% 

ότι τα επιµορφωτικά προγράµµατα που παρακολούθησαν ανταποκρίθηκαν πολύ 

και πάρα πολύ στις ανάγκες των µαθητών, σε ποσοστό 63,6% πιστεύουν ότι 

ανταποκρίθηκαν πολύ και πάρα πολύ στις απαιτήσεις του αναλυτικού 

προγράµµατος και σε ποσοστό 25,9% στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Επίσης θεωρούν σε ποσοστό 2,4% ότι τα επιµορφωτικά προγράµµατα που 

παρακολούθησαν δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου στις ανάγκες της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

 

7.1.14. Η συµµετοχή του δείγµατος  σε Συνέδρια  - Ηµερίδες Πληροφορικής 

Συµµετοχή σε Συνέδρια - Ηµερίδες Πληροφορικής
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Γράφηµα 12: Η συµµετοχή των συµµετεχόντων στην έρευνα σε Συνέδρια  - Ηµερίδες 
Πληροφορικής 
 
Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή του δείγµατος σε Συνέδρια και Ηµερίδες 

Πληροφορικής, το µεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών - 65,88% -  δήλωσε ότι 
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έχει συµµετάσχει µόνο ως ακροατής, το 28,24% ότι δεν έχει συµµετάσχει µέχρι 

σήµερα, το 4,71% δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να συµµετάσχει και µόλις το 

1,18% δήλωσε ότι έχει συµµετάσχει ως εισηγητής µια φορά.  

 
 
7.2. Οι Επιµορφωτικές Ανάγκες των εκπαιδευτικών 

 
7.2.1. Ο Βαθµός γνώσης των συµµετεχόντων σε βασικά γνωστικά πεδία 
της πληροφορικής 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δηλώσεις των συµµετεχόντων 

στην έρευνα καθηγητών πληροφορικής σχετικά µε το πόσο καλά γνωρίζουν 

συγκεκριµένα βασικά γνωστικά πεδία της πληροφορικής 

 

Πίνακας 13: Βαθµός γνώσης βασικών γνωστικών πεδίων πληροφορικής 
Προγραµµατισµός Η/Υ 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 20 23.5 23.5 23.5 
Μέτρια 24 28.2 28.2 51.8 
Αρκετά Καλά 38 44.7 44.7 96.5 
Πολύ Καλά 3 3.5 3.5 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Βάσεις ∆εδοµένων 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Μέτρια 11 12.9 12.9 12.9 
Αρκετά Καλά 68 80.0 80.0 92.9 
Πολύ Καλά 6 7.1 7.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Λειτουργικά Συστήµατα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Μέτρια 35 41.2 41.2 41.2 
Αρκετά Καλά 45 52.9 52.9 94.1 
Πολύ Καλά 5 5.9 5.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
∆ίκτυα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 1 1.2 1.2 1.2 
Μέτρια 42 49.4 49.4 50.6 
Αρκετά Καλά 36 42.4 42.4 92.9 
Πολύ Καλά 6 7.1 7.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
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Πολυµέσα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 1 1.2 1.2 1.2 
Μέτρια 14 16.5 16.5 17.6 
Αρκετά Καλά 44 51.8 51.8 69.4 
Πολύ Καλά 26 30.6 30.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
∆ιαδίκτυο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Μέτρια 2 2.4 2.4 2.4 
Αρκετά Καλά 24 28.2 28.2 30.6 
Πολύ Καλά 59 69.4 69.4 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Εφαρµογές Γενικής χρήσης  (αυτοµατισµός γραφείου, προστασία  από ιούς,…) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Μέτρια 2 2.4 2.4 2.4 
Αρκετά Καλά 10 11.8 11.8 14.1 
Πολύ Καλά 73 85.9 85.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Εφαρµογές Ειδικής Χρήσης που σας χρειάστηκαν (λογισµικά σχεδίασης, στατιστικά 

πακέτα,…) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 8 9.4 9.4 9.4 
Μέτρια 26 30.6 30.6 40.0 
Αρκετά Καλά 29 34.1 34.1 74.1 
Πολύ Καλά 22 25.9 25.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Εκπαιδευτικό Λογισµικό  (Πληροφορικής ή άλλων ειδικοτήτων) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 1 1.2 1.2 1.2 
Μέτρια 29 34.1 34.1 35.3 
Αρκετά Καλά 50 58.8 58.8 94.1 
Πολύ Καλά 5 5.9 5.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Θέµατα ∆ιαχείρισης Σχολικού  Εργαστηρίου (διαχείριση χρηστών,  backup –  

επαναφορά,…) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 1 1.2 1.2 1.2 
Μέτρια 11 12.9 12.9 14.1 
Αρκετά Καλά 56 65.9 65.9 80.0 
Πολύ Καλά 17 20.0 20.0 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
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Από τις τιµές που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι καθηγητές γνωρίζουν αρκετά καλά τα βασικά γνωστικά πεδία της 

πληροφορικής. Αρκετά καλά δήλωσε ότι γνωρίζει Προγραµµατισµό Η/Υ το 44,7% 

του δείγµατος, Βάσεις ∆εδοµένων το 80%, Λειτουργικά Συστήµατα το 52,9%, 

∆ίκτυα το 42,4% -ενώ το εξίσου µεγάλο ποσοστό 49,4% τα γνωρίζει µέτρια- 

Πολυµέσα το 51,8%, ∆ιαδίκτυο το 28,2% ενώ δήλωσε πολύ καλή γνώση το 

69,4%. Επίσης αρκετά καλή γνώση Εφαρµογών Γενικής Χρήσης δήλωσε το 

11,8% και πολύ καλή γνώση το 85,9%. Αρκετά καλή γνώση Εφαρµογών Ειδικής 

Χρήσης δήλωσε το 34,1%, Εκπαιδευτικού Λογισµικού το 58,8% και των θεµάτων 

∆ιαχείρισης Σχολικού Εργαστηρίου το 65,9%. 

 

 

 

7.2.2. Η επιθυµία επιµόρφωσης των συµµετεχόντων σε βασικά γνωστικά 
πεδία της πληροφορικής 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την επιθυµία ή µη επιµόρφωσης των 

καθηγητών πληροφορικής σε συγκεκριµένα γνωστικά πεδία της πληροφορικής. 

 
Πίνακας 14: Επιθυµία επιµόρφωσης σε βασικά γνωστικά πεδία της πληροφορικής 

Προγραµµατισµός Η/Υ 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Ναι 53 62.4 62.4 62.4 
Όχι 32 37.6 37.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Ανάπτυξη ∆υναµικών Ιστοσελίδων – Εφαρµογών ∆ιαδικτύου 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Ναι 84 98.8 98.8 98.8 
Όχι 1 1.2 1.2 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Βάσεις ∆εδοµένων 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Ναι 51 60.0 60.0 60.0 
Όχι 34 40.0 40.0 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
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∆ίκτυα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Ναι 40 47.1 47.1 47.1 
Όχι 45 52.9 52.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Λειτουργικά Συστήµατα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Ναι 51 60.0 60.0 60.0 
Όχι 34 40.0 40.0 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Ναι 79 92.9 92.9 92.9 
Όχι 6 7.1 7.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Αρχιτεκτονική – Υλικό Η/Υ 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Ναι 44 51.8 51.8 51.8 
Όχι 41 48.2 48.2 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 14, η πλειοψηφία των καθηγητών πληροφορικής 

δήλωσε ότι επιθυµεί να επιµορφωθεί στα βασικά γνωστικά πεδία της 

πληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα επιθυµία να επιµορφωθεί στον 

Προγραµµατισµό Η/Υ δήλωσε το 62,4% του δείγµατος, στην Ανάπτυξη 

∆υναµικών Ιστοσελίδων – Εφαρµογών ∆ιαδικτύου το 98,8%, στις Βάσεις 

∆εδοµένων το 60% όπως και στα Λειτουργικά Συστήµατα, στην Ανάπτυξη 

Πολυµεσικών Εφαρµογών το 92,9% και στην Αρχιτεκτονική – Υλικό Η/Υ το 

51,8%. Εξαίρεση αποτελούν τα ∆ίκτυα, όπου µεγαλύτερο ποσοστό – 52,9% - 

δήλωσε ότι δεν επιθυµεί να επιµορφωθεί σε αυτό το αντικείµενο και µικρότερο 

ποσοστό -  47,1% -  ότι επιθυµεί να επιµορφωθεί.  
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7.2.3. Προσδιορισµός των σηµαντικότερων θεµάτων πληροφορικής στα 
οποία οι συµµετέχοντες επιθυµούν να επιµορφωθούν 
 

Προσδιορισµός θεµάτων επιµόρφωσης
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Γράφηµα 13: Προσδιορισµός των σηµαντικότερων θεµάτων πληροφορικής στα οποία οι 
συµµετέχοντες στην έρευνα επιθυµούν να επιµορφωθούν 
 
Το παραπάνω γράφηµα 13 παρουσιάζει τα σηµαντικότερα θέµατα πληροφορικής 

στα οποία οι καθηγητές πληροφορικής δήλωσαν ότι επιθυµούν να 

επιµορφωθούν. Σύµφωνα µε τις τιµές του γραφήµατος βλέπουµε ότι σε ποσοστό 

12,2% οι καθηγητές επιθυµούν να επιµορφωθούν στα Πολυµέσα και στη 

∆ιδακτική της Πληροφορικής. Ακολουθούν σε ποσοστό 9,8% η επιµόρφωση στην 

Ανάπτυξη ιστοσελίδων, σε ποσοστό 6,7% η επιµόρφωση στις Βάσεις ∆εδοµένων 

και στη γλώσσα προγραµµατισµού Java, σε ποσοστό 5,9% η επιµόρφωση στον 

Προγραµµατισµό και στην html και ακολουθούν και άλλα θέµατα επιµόρφωσης 

µε µικρότερα ποσοστά. 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

7.2.4. Ο βαθµός ικανοποίησης των συµµετεχόντων από βασικές σπουδές 
και επιµόρφωση ως προς τη ∆ιδακτική της Πληροφορικής.  
 
Πίνακας 16: Βαθµός ικανοποίησης από βασικές σπουδές και επιµόρφωση ως προς τη 
∆ιδακτική της Πληροφορικής. 

Ικανοποίηση Βασικές Σπουδές 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 26 30.6 30.6 30.6 
Αρκετά 34 40.0 40.0 70.6 
Πολύ 25 29.4 29.4 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Ικανοποίηση Επιµόρφωση 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 2 2.4 2.4 2.4 
Αρκετά 29 34.1 34.1 36.5 
Πολύ 41 48.2 48.2 84.7 
Πάρα πολύ 13 15.3 15.3 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
 
Σύµφωνα µε τις τιµές του παραπάνω πίνακα, οι καθηγητές πληροφορικής του 

δείγµατος φαίνεται να ικανοποιήθηκαν περισσότερο από τα επιµορφωτικά 

προγράµµατα που παρακολούθησαν παρά από τις βασικές τους σπουδές όσον 

αφορά τη ∆ιδακτική της Πληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα οι καθηγητές δήλωσαν 

σε ποσοστό 30,6% ότι ικανοποιήθηκαν λίγο, σε ποσοστό 40% αρκετά και σε 

ποσοστό 29,4% πολύ από τις βασικές τους σπουδές. Από τα προγράµµατα 

επιµόρφωσης δήλωσε ότι ικανοποιήθηκε λίγο µόνο το 2,4% του δείγµατος, 

αρκετά το 34,1%, πολύ το 48,2% και πάρα πολύ το 15,3%. 
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7.2.5. Τα µαθήµατα πληροφορικής στα οποία οι συµµετέχοντες συναντούν 
δυσκολίες ως προς τη διδακτική τους 

Μαθήµατα µε διδακτική δυσκολία σύµφωνα µε τους 
συµµετέχοντες
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Μετάδοση ∆εδοµένων & ∆ίκτυα Υπολογιστών 

Πολυµέσα 

Προγραµµατισµός Υπολογιστών 

Εµπορικές Εφαρµογές 

Συντήρηση Υπολογιστών 

Πληροφοριακά Συστήµατα 

Μετάδοση ∆εδοµένων & ∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 

Προγραµµατιστικά Εργαλεία στο ∆ιαδίκτυο 

Εφαρµογές Πολυµέσων 

Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρµογών 

 
Γράφηµα 14: Τα µαθήµατα πληροφορικής στα οποία οι συµµετέχοντες συναντούν 
δυσκολίες ως προς τη διδακτική τους. 
 
Από τις τιµές του παραπάνω γραφήµατος διαπιστώνουµε ότι οι περισσότεροι 

καθηγητές πληροφορικής που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα, σε ποσοστό 

15,9%, δήλωσαν ότι συναντούν δυσκολία στη διδασκαλία του µαθήµατος 

«Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον». Ακολουθεί το 

µάθηµα «Προγραµµατιστικά Εργαλεία στο ∆ιαδίκτυο» σε ποσοστό 13,9%, στη 

συνέχεια το µάθηµα «Μετάδοση ∆εδοµένων και ∆ίκτυα Υπολογιστών» µε 

ποσοστό 11%, εν συνεχεία το µάθηµα «Συντήρηση Υπολογιστών» µε ποσοστό 

10,4%, το µάθηµα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» µε ποσοστό 9,5% και το µάθηµα 

«Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρµογών» µε ποσοστό 9%. Ακολουθούν και άλλα 

µαθήµατα στα οποία οι καθηγητές εξέφρασαν δυσκολία στη διδασκαλία τους σε 

µικρότερα ποσοστά.  
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7.2.6. Η επιθυµία των συµµετεχόντων για επιµόρφωση σε αντικείµενα 
∆ιδακτικής – Παιδαγωγικών. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο βαθµός επιθυµίας των συµµετεχόντων 

στην έρευνα καθηγητών πληροφορικής να επιµορφωθούν σε συγκεκριµένα πεδία 

της ∆ιδακτικής. 

 

Πίνακας 18: Επιθυµία για επιµόρφωση σε αντικείµενα διδακτικής – παιδαγωγικών. 
Γενική ∆ιδακτική (Αρχές & θεωρίες µάθησης, µοντέλα και στρατηγικές διδασκαλίας, 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Καθόλου 8 9.4 9.4 9.4 
Λίγο 23 27.1 27.1 36.5 
Αρκετά 35 41.2 41.2 77.6 
Πολύ 15 17.6 17.6 95.3 
Πάρα πολύ 4 4.7 4.7 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Ειδική ∆ιδακτική Πληροφορικής (Προσαρµογή της Γενικής ∆ιδακτικής σε θέµατα του 

γνωστικού αντικειµένου µε βάση µαθητές) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Λίγο 1 1.2 1.2 1.2 
Αρκετά 6 7.1 7.1 8.2 
Πολύ 52 61.2 61.2 69.4 
Πάρα πολύ 26 30.6 30.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Παιδαγωγική (Φιλοσοφία και θεωρητικό υπόβαθρο, Ρεύµατα Παιδαγωγικής Επιστήµης, 

Ρόλος εκπαιδευτικού) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Καθόλου 23 27.1 27.1 27.1 
Λίγο 21 24.7 24.7 51.8 
Αρκετά 21 24.7 24.7 76.5 
Πολύ 17 20.0 20.0 96.5 
Πάρα πολύ 3 3.5 3.5 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
Συµβουλευτική Ψυχολογία (Προβλήµατα συµπεριφοράς µαθητών, Σχέσεις 

διδασκόντων-διδασκοµένων – γονέων) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Πραγµατικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Καθόλου 2 2.4 2.4 2.4 
Λίγο 5 5.9 5.9 8.2 
Αρκετά 15 17.6 17.6 25.9 
Πολύ 40 47.1 47.1 72.9 
Πάρα πολύ 23 27.1 27.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 85 100.0 100.0   
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Από τις τιµές του πίνακα 18 διαπιστώνουµε ότι οι καθηγητές επιθυµούν σε 

µεγάλα ποσοστά  - 91,8% και 74,2% αντίστοιχα - να επιµορφωθούν πολύ και 

πάρα πολύ στην Ειδική ∆ιδακτική της Πληροφορικής και στη Συµβουλευτική 

Ψυχολογία. Ακολουθεί η Παιδαγωγική στην οποία επιθυµεί να επιµορφωθεί πολύ 

και πάρα πολύ το 23,5% του δείγµατος, ενώ στο ίδιο αντικείµενο επιθυµεί λίγο ή 

δεν επιθυµεί καθόλου να επιµορφωθεί το 51,8% του δείγµατος. Τέλος στη Γενική 

∆ιδακτική επιθυµεί πολύ και πάρα πολύ να επιµορφωθεί το 22,3% του δείγµατος 

των καθηγητών, ενώ επιθυµεί λίγο ή καθόλου να επιµορφωθεί το 36,5% του 

δείγµατος. 

 
7.2.7. Άλλα θέµατα τα οποία οι συµµετέχοντες θα επιθυµούσαν να 
συµπεριληφθούν σε προγράµµατα επιµόρφωσης. 

Άλλα θέµατα επιµόρφωσης σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες
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15,29

1,18

5,88

10,59

29,41
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22,35

8,24
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Αθλητισµός

Εικαστικά

Ψυχολογία

Κινηµατογράφος

Πρώτες Βοήθειες

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Θέατρο

Ξένες Γλώσσες

Ορθοφωνία

 
Γράφηµα 15: Άλλα θέµατα τα οποία οι συµµετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι θα 
επιθυµούσαν να συµπεριληφθούν σε προγράµµατα επιµόρφωσης. 
 
Από τις τιµές του παραπάνω γραφήµατος παρατηρούµε ότι οι συµµετέχοντες 

στην παρούσα έρευνα δήλωσαν σε ποσοστό 29,41% ότι θα ήθελαν να 

επιµορφωθούν, εκτός από τα προαναφερόµενα αντικείµενα Πληροφορικής και 

∆ιδακτικής, στην ορθοφωνία, σε ποσοστό 22,35% προτιµούν την επιµόρφωση 

σε θέµατα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε ποσοστό 15,29% θα ήθελαν να 

επιµορφωθούν σε θέµατα Ψυχολογίας και σε ποσοστό 10,59% στις Ξένες 

Γλώσσες. Ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά η επιµόρφωση στο Θέατρο, στις 
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Πρώτες Βοήθειες, στα Εικαστικά, στον Αθλητισµό και τέλος µε το µικρότερο 

ποσοστό 1,18% στον Κινηµατογράφο. 

 
 
7.3. Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος 

επιµόρφωσης  για καθηγητές πληροφορικής 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα επιχειρήσουµε να δώσουµε απάντηση στο τρίτο 

ερευνητικό ερώτηµα: Ποια είναι τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ενός 

προγράµµατος επιµόρφωσης  για καθηγητές πληροφορικής σύµφωνα µε τις 

απόψεις των καθηγητών; 

 

 
7.3.1. Η προτίµηση των συµµετεχόντων σε µεθόδους επιµόρφωσης 

Προτίµηση µεθόδων επιµόρφωσης

27,24 28

40

4,76
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Πρόσωπο µε πρόσωπο
διδασκαλία

Εκπαίδευση από απόσταση

Μεικτή µέθοδος (εκπαίδευση από
απόσταση και δια ζώσης)

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 

 
Γράφηµα 16: Η προτίµηση των συµµετεχόντων στην έρευνα σε µεθόδους 
επιµόρφωσης. 
 
Στην ερώτηση του ερωτηµατολογίου της έρευνας σχετικά µε το ποια µέθοδο 

επιµόρφωσης προτιµούν, οι συµµετέχοντες απάντησαν σε ποσοστό 40% ότι 

προτιµούν Μεικτή µέθοδο (εκπαίδευση από απόσταση και δια ζώσης), σε 

ποσοστό 28% προτιµούν Εκπαίδευση από απόσταση, ακολουθεί ποσοστό του 

δείγµατος ίσο µε 27,24% το οποίο επιλέγει πρόσωπο µε Πρόσωπο διδασκαλία 

και τέλος µόνο το 4,76% επιθυµεί Ηλεκτρονική εκπαίδευση. 

 

 



 104 

7.3.2. Η προτίµηση των συµµετεχόντων ως προς τη διάρκεια ενός 
σεµιναρίου επιµόρφωσης. 

Προτίµηση διάρκειας επιµόρφωσης
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Γράφηµα 17: Η προτίµηση των συµµετεχόντων στην έρευνα ως προς τη διάρκεια ενός 
σεµιναρίου επιµόρφωσης. 
 
Από τις τιµές του παραπάνω γραφήµατος φαίνεται ότι οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα προτιµούν σε ποσοστό 60% ως διάρκεια επιµόρφωσης τους 1-2 µήνες 

(12-48 ώρες). Ακολουθεί ποσοστό του δείγµατος ίσο µε 34,12% το οποίο 

προτιµάει ως διάρκεια τους 2-3 µήνες (24-96 ώρες), ποσοστό ίσο µε 3,53% 

επιθυµεί 1-2 εβδοµάδες (3-18 ώρες) και τέλος το 2,35% θα επιθυµούσε ως 

διάρκεια επιµόρφωσης τους 6 µήνες (120-400 ώρες). 

 
 
7.3.3. Η προτίµηση των συµµετεχόντων ως προς τη συχνότητα 
συµµετοχής σε ένα σεµινάριο επιµόρφωσης. 

Προτίµηση συχνότητας συµµετοχής στην επιµόρφωση

43,53

27,06
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Γράφηµα 18: Η προτίµηση των συµµετεχόντων στην έρευνα ως προς τη συχνότητα 
συµµετοχής σε ένα σεµινάριο επιµόρφωσης. 
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Ως προς τη συχνότητα συµµετοχής σε ένα σεµινάριο επιµόρφωσης για 

καθηγητές πληροφορικής, οι συµµετέχοντες δήλωσαν σε ποσοστό 43,53% ότι 

επιθυµούν να συµµετέχουν µια φορά την εβδοµάδα, σε ποσοστό 27,06% 

επιθυµούν να συµµετέχουν δυο φορές την εβδοµάδα, σε ποσοστό 25,88% 

επιθυµούν η συµµετοχή τους να είναι δυο φορές το µήνα και τέλος σε ποσοστό 

3,52% επιθυµούν ως συχνότητα συµµετοχής στην επιµόρφωση τη µια φορά το 

µήνα.  

 
 
7.3.4. Επιθυµία ή µη συµµετοχής των καθηγητών σε µια ∆ιαδικτυακή 
Κοινότητα Μάθησης και αυτό-επιµόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής. 

Επιθυµία συµµετοχής σε ∆ιαδικτυκή Κοινότητα Μάθησης
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Γράφηµα 19: Επιθυµία ή µη συµµετοχής των συµµετεχόντων στην έρευνα σε µια 
∆ιαδικτυακή Κοινότητα Μάθησης και αυτό-επιµόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής. 
 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφηµα το µεγαλύτερο ποσοστό των 

συµµετεχόντων στην έρευνα καθηγητών – 56,5% - δήλωσε ότι επιθυµεί να 

συµµετάσχει σε µια ∆ιαδικτυακή Κοινότητα Μάθησης και αυτό-επιµόρφωσης 

Καθηγητών Πληροφορικής, το 35,3% δεν επιθυµεί συµµετοχή σε µια τέτοια 

Κοινότητα, ενώ το 8,2% δεν γνωρίζει τι είναι µια Κοινότητα Μάθησης και αυτό-

επιµόρφωσης. 
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7.3.5. Τα αντικείµενα επιµόρφωσης που θα περιελάµβανε ο σχεδιασµός 
ενός προγράµµατος επιµόρφωσης διάρκειας 100 ωρών.  

Θέµατα Σεµιναρίου Επιµόρφωσης

1,3

4,6

1,3

9,6

21,7

15,8

12,1

0,8 1,3

12,9

18,8

0

5

10

15

20

25 Προγραµµατισµός

∆ίκτυα

Βάσεις ∆εδοµένων

Ηλεκτρονικό Εµπόριο

∆ιδακτική
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Ανάπτυξη ιστοσελίδων
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Γράφηµα 20: Τα αντικείµενα επιµόρφωσης ενός προγράµµατος επιµόρφωσης 
σχεδιασµένο από τους συµµετέχοντες στην έρευνα.  
 
Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να απαντήσουν στο ποια αντικείµενα θα 

συµπεριλάµβαναν σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης καθηγητών πληροφορικής 

διάρκειας 100 ωρών. Σε ποσοστό 21,7% οι συµµετέχοντες επέλεξαν τα 

Πολυµέσα, σε ποσοστό 18,8% επέλεξαν τη ∆ιδακτική, ποσοστό συµµετεχόντων 

ίσο µε 15,8% επέλεξε τα Παιδαγωγικά, ποσοστό 12,9% επέλεξε τον 

Προγραµµατισµό και ποσοστά 12,1% και 9,6% επέλεξαν Ανάπτυξη ιστοσελίδων 

και ∆ιαδίκτυο αντίστοιχα. Ακολουθούν οι Βάσεις ∆εδοµένων, τα ∆ίκτυα, το 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο, το Υλικό και τα Λειτουργικά συστήµατα µε µικρότερα 

ποσοστά όπως φαίνεται στο Γράφηµα 20. 

 
 

7.4. ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων φύλο, ηλικία 
και έτη υπηρεσίας µε τις επιµορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών 
 

Σε αυτήν την ενότητα θα επιχειρήσουµε να δώσουµε απάντηση στο 

δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις 

επιµορφωτικές ανάγκες που εκφράζονται από τους συµµετέχοντες καθηγητές 

πληροφορικής σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας τους; 
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Ως ανεξάρτητες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία και τα έτη 

υπηρεσίας, ενώ ως εξαρτηµένες µεταβλητές τα αντικείµενα επιµόρφωσης για τα 

οποία ερωτήθηκαν οι συµµετέχοντες καθηγητές και υπάρχουν στις ερωτήσεις 16 

και 20 του ερωτηµατολογίου. Τα αντικείµενα αυτά επιµόρφωσης που δηλώνουν 

τις επιµορφωτικές ανάγκες των καθηγητών είναι τα εξής:  

Α) Γνωστικά πεδία της πληροφορικής:  Προγραµµατισµός Η/Υ, Ανάπτυξη 

∆υναµικών Ιστοσελίδων – Εφαρµογών ∆ιαδικτύου, Βάσεις ∆εδοµένων, ∆ίκτυα, 

Λειτουργικά Συστήµατα, Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών, Αρχιτεκτονική – 

Υλικό Η/Υ και  

Β) Αντικείµενα διδακτικής: Γενική ∆ιδακτική (Αρχές & θεωρίες µάθησης, µοντέλα 

και στρατηγικές διδασκαλίας, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία)  , Ειδική ∆ιδακτική 

Πληροφορικής (Προσαρµογή της Γενικής ∆ιδακτικής σε θέµατα του γνωστικού 

αντικειµένου µε  βάση τα χαρακτηριστικά των µαθητών), Παιδαγωγική 

(Φιλοσοφία και θεωρητικό υπόβαθρο, Ρεύµατα Παιδαγωγικής Επιστήµης, Ρόλος 

εκπαιδευτικού), Συµβουλευτική Ψυχολογία (Προβλήµατα συµπεριφοράς 

µαθητών, Σχέσεις διδασκόντων- διδασκοµένων – γονέων). 

Ο έλεγχος των συσχετίσεων έχει ως στόχο να εξετάσει για ένα δεδοµένο 

πλήθος µεταβλητών το κατά πόσον συσχετίζονται µεταξύ τους. Για το λόγο αυτό 

τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής βασίζονται στην τιµή του συντελεστή 

συσχέτισης του Pearson Chi Square και στην αντίστοιχη τιµή στατιστικής 

σηµαντικότητας του συντελεστή αυτού. ∆ηλαδή, αν η significance value του 

συντελεστή είναι µικρότερη του 0.05, αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ 

των δύο µεταβλητών. Έπειτα εξετάζοντας την τιµή του συντελεστή παρατηρούµε 

αν είναι θετική ή αρνητική. Το εύρος τιµών του συντελεστή συσχέτισης του 

Pearson είναι από -1 έως +1, µε -1 την τέλεια αρνητική συσχέτιση και +1 την 

τέλεια θετική συσχέτιση.  

Τα σχετικά αποτελέσµατα από την ανάλυση συσχετίσεων των παραπάνω 

µεταβλητών παρουσιάζονται στους πίνακες 21,22 και 23 του Παραρτήµατος II, 

ώστε να µη δυσχεραίνεται η ανάγνωση της εργασίας. 
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7.4.1. Συσχέτιση φύλου και επιµορφωτικών αναγκών 

Όσον αφορά τη συσχέτιση ανάµεσα στη µεταβλητή φύλο των 

εκπαιδευτικών και την ανάγκη επιµόρφωσης στα αντικείµενα που 

προαναφέρθηκαν, παρατηρούµε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στο 

φύλο και τη µεταβλητή που αφορά την ανάγκη επιµόρφωσης στην Ειδική 

∆ιδακτική της Πληροφορικής (Προσαρµογή της Γενικής ∆ιδακτικής σε θέµατα του 

γνωστικού αντικειµένου). Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης είναι 0.288 (θετική 

συσχέτιση, αλλά όχι πολύ ‘καλή’, καθώς δεν είναι ‘κοντά’ στο +1) και η αντίστοιχη 

τιµή του δείκτη στατιστικής σηµαντικότητας του ελέγχου αυτού είναι ίση µε 0.007 

(αρκετά µικρότερη του 0.05). Οπότε αποδεχόµαστε την ύπαρξη αυτής της 

συσχέτισης. Συγκεκριµένα φαίνεται ότι οι άντρες καθηγητές φαίνεται να έχουν την 

ανάγκη επιµόρφωσης στην Ειδική ∆ιδακτική της Πληροφορικής σε µεγαλύτερο 

βαθµό καθώς τη δήλωσαν σε ποσοστό 52,9%, ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 

47,05% (πίνακας 21, παράρτηµα ΙΙ). Οι υπόλοιπες επιµορφωτικές ανάγκες δεν 

βρέθηκε να συσχετίζονται µε το φύλο των καθηγητών πληροφορικής. 

 

7.4.2. Συσχέτιση ηλικίας και επιµορφωτικών αναγκών 

 Η εξέταση της συνάφειας ανάµεσα στην ανεξάρτητη µεταβλητή ηλικία και 

τις επιµορφωτικές ανάγκες, δεν ξεπέρασε το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

(πίνακας 22, παράρτηµα ΙΙ). Ωστόσο, παρατηρούµε ότι υπάρχει συσχέτιση 

ανάµεσα στη µεταβλητή που αφορά την ηλικιακή οµάδα των εκπαιδευτικών µε τη 

µεταβλητή που αφορά την ανάγκη επιµόρφωσης στην Ανάπτυξη Πολυµεσικών 

Εφαρµογών. Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης είναι ίση µε 0.240 (σχετικά καλή 

καθώς δεν είναι κοντά στο +1) και η αντίστοιχη τιµή του δείκτη στατιστικής 

σηµαντικότητας του ελέγχου αυτού είναι ίση µε 0.027 (µικρότερη του 0.05). 

Οπότε αποδεχόµαστε την ύπαρξη αυτής της θετικής συσχέτισης. Συγκεκριµένα, 

την ανάγκη επιµόρφωσης στην Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών τη δήλωσαν 

σε µεγαλύτερο ποσοστό – 60% - οι νεότεροι καθηγητές πληροφορικής που 

ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 25-34 ετών. ∆εν βρέθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις 

ανάµεσα στην ηλικία και τις υπόλοιπες επιµορφωτικές ανάγκες. 
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7.4.3. Συσχέτιση ετών υπηρεσίας και επιµορφωτικών αναγκών 

Κατά την εξέταση της συνάφειας ανάµεσα στην ανεξάρτητη µεταβλητή έτη 

υπηρεσίας και τις επιµορφωτικές ανάγκες, παρατηρούµε ότι υπάρχει συσχέτιση 

ανάµεσα στα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος και τη µεταβλητή η 

οποία αναφέρεται στην ανάγκη επιµόρφωσης στην Ειδική ∆ιδακτική της 

Πληροφορικής (Προσαρµογή της Γενικής ∆ιδακτικής σε θέµατα του γνωστικού 

αντικειµένου). Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης είναι ίση µε -0.241 (η οποία 

είναι αρνητική συσχέτιση, αλλά όχι πολύ ‘δυνατή’ καθώς δεν είναι πολύ κοντά 

στο -1) και η αντίστοιχη τιµή του δείκτη στατιστικής σηµαντικότητας του ελέγχου 

αυτού είναι ίση µε 0.026 (αρκετά καλή τιµή, καθώς είναι µικρότερη του 0.05). Κατ’ 

επέκταση δεχόµαστε την ύπαρξη αυτής της αρνητικής συσχέτισης. Συγκεκριµένα 

οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι φαίνεται να έχουν σε µεγαλύτερο βαθµό την ανάγκη 

επιµόρφωσης στην Ειδική ∆ιδακτική της Πληροφορικής είναι σε ποσοστό 62,3% 

αυτοί που έχουν 5-9 έτη υπηρεσίας. ∆ηλαδή οι σχετικά νέοι στο επάγγελµα του 

εκπαιδευτικού είναι αυτοί που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη επιµόρφωσης στην 

Ειδική ∆ιδακτική της Πληροφορικής. ∆εν βρέθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις 

ανάµεσα στα έτη υπηρεσίας και τις υπόλοιπες επιµορφωτικές ανάγκες (πίνακας 

23, παράρτηµα ΙΙ). 

 

 

8. Τα συµπεράσµατα της έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε (κεφ. 6.1), σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 

εντοπίσει τις επιµορφωτικές ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής του Νοµού 

Πέλλας, όπως τις καθορίζουν και τις αξιολογούν οι ίδιοι/ες, να ανιχνεύσει την 

επίδραση των παραγόντων φύλο, ηλικία και έτη υπηρεσίας στις συγκεκριµένες 

επιµορφωτικές ανάγκες και να αναδείξει τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ενός 

προγράµµατος επιµόρφωσης για καθηγητές πληροφορικής σύµφωνα µε τις 

απόψεις των ιδίων. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σκιαγραφούν επίσης το προσωπικό και 

εργασιακό προφίλ των συµµετεχόντων καθηγητών πληροφορικής και 

προσδιορίζουν  το επίπεδο των γνώσεων που αυτοί διαθέτουν.  
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    Όσον αφορά το προφίλ των καθηγητών όπως προέκυψε από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων είναι άντρες, 

χωρίς όµως µεγάλη αριθµητική υπεροχή σε σχέση µε τις γυναίκες (5,8% 

περισσότεροι), έγγαµοι σε ποσοστό 62,4% και ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 25-

34 ετών σε ποσοστό 62,4%. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στο δείγµα 

υπάρχει µόνο ένας καθηγητής που ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 45-54 και 

κανένας µεγαλύτερος. Λόγω του νεοσύστατου των κλάδων ΠΕ19/20  ο µέσος 

όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών Πληροφορικής είναι σηµαντικά µικρότερος από 

το µέσο όρο άλλων ειδικοτήτων. Όλοι οι καθηγητές που αποτέλεσαν το δείγµα 

της έρευνας είναι µόνιµοι στην εκπαίδευση και οι περισσότεροι (62,4%) έχουν 5-9 

έτη υπηρεσίας. Αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχαν καθηγητές µε 

περισσότερα από 15 έτη υπηρεσίας. Αυτό οφείλεται και πάλι στο γεγονός ότι η 

πληροφορική εισήχθη ως µάθηµα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα µέσα της 

δεκαετίας του ’90 (βλ. κεφ. 3.1).  

Σε παρόµοια συµπεράσµατα όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, τα έτη 

υπηρεσίας και την οικογενειακή κατάσταση των καθηγητών πληροφορικής 

κατέληξε και η έρευνα των Παπαδάκη και Αθανασόπουλου (2005). Τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι η πλειοψηφία του δείγµατός τους 

ήταν άντρες, ηλικιακά ανήκαν στην οµάδα 25-34 ετών κατά 46,6%, το 55,5% 

ήταν έγγαµοι και η πλειοψηφία είχε 1-3 έτη υπηρεσίας. Αναλογιζόµενοι ωστόσο 

ότι η εν λόγω έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 2005, οι καθηγητές του δείγµατός 

τους υπολογίζουµε να έχουν σήµερα µέχρι 9 έτη υπηρεσίας, αποτέλεσµα το 

οποίο συµφωνεί µε το αποτέλεσµα της παρούσας έρευνας.  

Επίσης στην έρευνα των Μπέλλου, Λαδιά και Μικρόπουλου (2010), 

διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των καθηγητών πληροφορικής του δείγµατος είναι 

ηλικίας 25-34 ετών µε ελάχιστους πάνω από 55 και µε διδακτική εµπειρία 2-14 

έτη. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς της έρευνας : «λόγω του σχετικά νέου κλάδου 

και της γρήγορης πλήρωσής του από εκπαιδευτικούς, τα ποσοστά των 

εκπαιδευτικών µε πολύ µικρή (0 – 2 έτη) και πολύ µεγάλη (20 και άνω) διδακτική 

εµπειρία εµφανίζονται µικρά.»  
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Οι µισοί περίπου καθηγητές (50,6%) ασκούν δεύτερη επαγγελµατική 

απασχόληση τακτικά ή περιοδικά και από αυτούς η πλειοψηφία έχει ως δεύτερη 

απασχόληση τη διδασκαλία σε ΚΕΚ/ΙΕΚ, αποτέλεσµα παρόµοιο µε αυτό των 

Παπαδάκη και Αθανασόπουλου  οι οποίοι βρήκαν ότι το 60% του δείγµατός τους 

ασκεί δεύτερη απασχόληση κυρίως σε ΚΕΚ/ΙΕΚ.  

Περίπου οι µισοί καθηγητές πληροφορικής του δείγµατος (51,8%) 

υπηρετούν σε ΕΠΑΛ, ενώ οι υπόλοιποι µοιράζονται σχεδόν ισόποσα σε 

Γυµνάσια και Γενικά Λύκεια. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα 

ΕΠΑΛ διδάσκονται περισσότερα µαθήµατα πληροφορικής από ότι στα Γυµνάσια 

και Ενιαία Λύκεια, άρα υπάρχουν περισσότερες διδακτικές ώρες που πρέπει να 

καλυφθούν από τον αντίστοιχο αριθµό διδασκόντων καθηγητών. Όσον αφορά τις 

βασικές σπουδές των καθηγητών, οι περισσότεροι (45) στο σύνολο των 85 

καθηγητών του δείγµατος, είναι απόφοιτοι σχολών Πληροφορικής 4ετούς 

διάρκειας, 22 είναι απόφοιτοι ΤΕΙ Πληροφορικής 3ετούς διάρκειας, 12 είναι 

απόφοιτοι Πολυτεχνικών σχολών 5ετούς διάρκειας. Μεταπτυχιακό τίτλο στην 

Πληροφορική κατέχουν 14, ενώ σε άλλο αντικείµενο 19. Κανείς δεν δήλωσε 

κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Παρόµοια, στην έρευνα των Παπαδάκη και 

Αθανασόπουλου η πλειοψηφία των καθηγητών είναι απόφοιτοι σχολών 

Πληροφορικής 4ετούς φοίτησης. Οι περισσότεροι καθηγητές (78,2%) συµφωνούν 

στο ότι οι βασικές τους σπουδές κάλυψαν αρκετά και πολύ τις επαγγελµατικές 

τους ανάγκες, αποτέλεσµα που συµφωνεί µε αυτό της έρευνας των Παπαδάκη 

και Αθανασόπουλου. 

Όσον αφορά την επιµόρφωσή τους µετά την έναρξη του επαγγέλµατός 

τους ως καθηγητές πληροφορικής, όλοι οι συµµετέχοντες έχουν συµµετάσχει σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα και οι περισσότεροι ( 67%) έχουν συµµετάσχει και  

σε ελληνικά ή ∆ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια – Ηµερίδες Πληροφορικής. 

Παρόµοια, στην έρευνά τους οι Μπέλλου, Λαδιάς και Μικρόπουλος επισηµαίνουν 

ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατός τους έχει λάβει κάποιου τύπου 

επιµόρφωση µετά την έναρξη του επαγγέλµατός του. Από τα επιµορφωτικά 

προγράµµατα που παρακολούθησαν, οι περισσότεροι (51,8%) δείχνουν πολύ και 

πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την παρακολούθηση Σεµιναρίων Επιµόρφωσης 
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στο γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής που τους προσφέρθηκαν από το  

ΥΠΕΠΘ, ενώ φαίνονται  δυσαρεστηµένοι από την εισαγωγική επιµόρφωση των 

ΠΕΚ, καθώς σηµαντικό ποσοστό (25,9%) δήλωσε λίγο ικανοποιηµένο από την 

παρακολούθηση του προγράµµατος. Στην ανάλογη έρευνα των Παπαδάκη και 

Αθανασόπουλου ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό καθηγητών (51,43%) δήλωσε µόνο 

λίγο ικανοποιηµένο από την Εισαγωγική Επιµόρφωση των ΠΕΚ που 

παρακολούθησε. Επίσης τα επιµορφωτικά προγράµµατα που παρακολούθησαν 

οι καθηγητές, θεωρούν ότι ανταποκρίνονταν περισσότερο στις απαιτήσεις του 

αναλυτικού προγράµµατος, εν συνεχεία στις ανάγκες των µαθητών και λιγότερο 

στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, οι καθηγητές δήλωσαν 

περισσότερο ικανοποιηµένοι από τα επιµορφωτικά προγράµµατα που 

παρακολούθησαν παρά από τις βασικές τους σπουδές όσον αφορά τη ∆ιδακτική 

της Πληροφορικής.  

Όσον αφορά τη γνώση τους σε βασικά αντικείµενα πληροφορικής, οι 

περισσότεροι καθηγητές γνωρίζουν αρκετά καλά τα αντικείµενα της 

πληροφορικής (Προγραµµατισµό, Βάσεις ∆εδοµένων, Λειτουργικά Συστήµατα, 

Πολυµέσα, Εφαρµογές Ειδικής Χρήσης (λογισµικά σχεδίασης, στατιστικά πακέτα 

κλπ.), Εκπαιδευτικό Λογισµικό, Θέµατα ∆ιαχείρισης Σχολικού  Εργαστηρίου 

(διαχείριση χρηστών,  backup – επαναφορά)). Η πλειοψηφία γνωρίζει πολύ καλά 

Εφαρµογές Γενικής χρήσης  (αυτοµατισµός γραφείου, προστασία  από ιούς κλπ.) 

και ∆ιαδίκτυο, αλλά έχει µέτρια γνώση των ∆ικτύων, αποτέλεσµα το οποίο 

συµφωνεί µε αυτό της έρευνας των Παπαδάκη και Αθανασόπουλου. Η 

πλειοψηφία των καθηγητών συµφωνεί ότι αντιµετωπίζει δυσκολίες κυρίως στη 

διδασκαλία των µαθηµάτων «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 

Περιβάλλον» και «Ανάπτυξη ∆υναµικών Ιστοσελίδων – Εφαρµογών ∆ιαδικτύου». 

Το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» 

βρισκόταν στις πρώτες θέσεις δυσκολίας και στην έρευνα των Παπαδάκη και 

Αθανασόπουλου µαζί µε τα µαθήµατα «Μετάδοση ∆εδοµένων και ∆ίκτυα» και 

«Τεχνολογία Επικοινωνιών» . Στο ίδιο µάθηµα δήλωσαν ότι χρειάζονται βοήθεια - 

επιµόρφωση οι καθηγητές και στην έρευνα των ∆ουκάκη, Κοίλια και 

Αδαµόπουλου (2010). 
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι καθηγητές πληροφορικής 

που συµµετείχαν εκφράζουν ανάγκη επιµόρφωσης σε όλα τα θέµατα του 

ερωτηµατολογίου (Προγραµµατισµός Η/Υ , Ανάπτυξη ∆υναµικών Ιστοσελίδων – 

Εφαρµογών ∆ιαδικτύου , Βάσεις ∆εδοµένων , Λειτουργικά Συστήµατα , Ανάπτυξη 

Πολυµεσικών Εφαρµογών , Αρχιτεκτονική – Υλικό Η/Υ) , εκτός από ∆ίκτυα στα 

οποία το µεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων (52,9%) που αφορούσαν στην 

επιµόρφωση στο συγκεκριµένο αντικείµενο ήταν αρνητικές. Η ισχυρότερη ανάγκη 

επιµόρφωσης παρατηρήθηκε στα εξής θέµατα: Ανάπτυξη Πολυµεσικών 

Εφαρµογών και Ανάπτυξη ∆υναµικών Ιστοσελίδων – Εφαρµογών ∆ιαδικτύου. Το 

τελευταίο αποτέλεσµα είναι κοινό και στην έρευνα των Παπαδάκη και 

Αθανασόπουλου, ωστόσο αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στην εν λόγω 

έρευνα παρατηρήθηκε ισχυρή ανάγκη επιµόρφωσης και στα ∆ίκτυα.  

Στην ανοικτή ερώτηση, που ζητήθηκε να προσδιορίσουν τρία (3) 

συγκεκριµένα αντικείµενα στα οποία επιθυµούν άµεσα να επιµορφωθούν, οι 

εκπαιδευτικοί πληροφορικής του Ν. Πέλλας ανέδειξαν τα εξής θέµατα κατά σειρά: 

Πολυµέσα, ∆ιδακτική της Πληροφορικής, Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Βάσεις 

∆εδοµένων, γλώσσα προγραµµατισµού Java, Προγραµµατισµός, html και 

ακολουθούν και άλλα θέµατα επιµόρφωσης σε µικρότερο ποσοστό προτίµησης. 

 Όσον αφορά τα αντικείµενα της διδακτικής, οι καθηγητές φαίνεται να 

έχουν µεγάλη και πολύ µεγάλη ανάγκη για επιµόρφωση στην Ειδική ∆ιδακτική 

της Πληροφορικής (Προσαρµογή της Γενικής ∆ιδακτικής σε θέµατα του 

γνωστικού αντικειµένου) και στη Συµβουλευτική Ψυχολογία (Προβλήµατα 

συµπεριφοράς µαθητών, Σχέσεις διδασκόντων-διδασκοµένων – γονέων). 

Αντίθετα δεν θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη επιµόρφωσης στα αντικείµενα της 

Γενικής ∆ιδακτικής (Αρχές & θεωρίες µάθησης, µοντέλα και στρατηγικές 

διδασκαλίας, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία)  και της Παιδαγωγικής (Φιλοσοφία 

και θεωρητικό υπόβαθρο, Ρεύµατα Παιδαγωγικής Επιστήµης, Ρόλος 

εκπαιδευτικού). Η ίδια µεγάλη ανάγκη για επιµόρφωση στα δυο πρώτα 

αντικείµενα διδακτικής διαπιστώθηκε και στην έρευνα των Παπαδάκη και 

Αθανασόπουλου. Τέλος, οι καθηγητές εκφράζουν την επιθυµία να επιµορφωθούν 

και σε άσχετα µε την ειδικότητά τους θέµατα όπως την ορθοφωνία, την 
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εκπαίδευση  ενηλίκων, την ψυχολογία, τις ξένες γλώσσες κλπ. Αν οι ίδιοι 

καλούνταν να σχεδιάσουν ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης για καθηγητές 

πληροφορικής διάρκειας 100 ωρών θα συµπεριλάµβαναν κατά σειρά τα 

παρακάτω αντικείµενα: Πολυµέσα, ∆ιδακτική, Παιδαγωγικά, Προγραµµατισµό, 

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων, ∆ιαδίκτυο, Βάσεις ∆εδοµένων, ∆ίκτυα, Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο, Υλικό και Λειτουργικά Συστήµατα. 

Από τα παραπάνω αποτυπώνεται η θετική στάση των καθηγητών προς 

την επιµόρφωση, από την οποία προσδοκούν συχνά λύση για τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν στην εργασία τους. Θετική στάση των καθηγητών 

πληροφορικής απέναντι στην επιµόρφωση έχει καταγραφεί και στην έρευνα των   

Λαδιά, Μπέλλου και Γεωργόπουλου (2010) και αφορά τόσο σε αντικείµενα της 

πληροφορικής, όσο και σε θέµατα διδακτικής αφού όπως αναφέρεται στα 

αποτελέσµατα της έρευνας:  «από τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την επιθυµία 

των εκπαιδευτικών πληροφορικής για επιµόρφωση  διαφαίνεται ισχυρή ανάγκη 

και επιθυµία  για περαιτέρω βελτίωση µε δεδοµένο ότι οι καθηγητές αφενός 

φαίνονται διατεθειµένοι να θυσιάσουν τµήµα από τον ελεύθερο χρόνο τους για να 

συµµετέχουν σε επιµορφωτικές δράσεις και αφετέρου ότι η µη παροχή 

οικονοµικής αποζηµίωσης ή η απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα δεν 

λειτουργεί ως αντικίνητρο. Τα θέµατα που φαίνεται να απασχολούν τους 

καθηγητές Πληροφορικής είναι συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα και λογισµικά, 

αλλά και η εκπαιδευτική µεθοδολογία και η διδακτική πρακτική». 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν την απάντηση στο πρώτο ερευνητικό 

ερώτηµα. Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα το οποίο αφορά την ύπαρξη  

διαφοροποίησης στις επιµορφωτικές ανάγκες των καθηγητών ανάλογα µε τους 

παράγοντες φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο  και χρόνια υπηρεσίας, διαπιστώσαµε 

ότι οι επιµορφωτικές ανάγκες επηρεάζονται σε πολύ µικρό βαθµό από τους υπό 

εξέταση παράγοντες (µεταβλητές) και πιο συγκεκριµένα: 

 Όσον αφορά το φύλο, σηµειώθηκε διαφοροποίηση µεταξύ των δυο 

φύλων ως προς την ανάγκη επιµόρφωσης στην  Ειδική ∆ιδακτική της 

Πληροφορικής. Συγκεκριµένα οι άντρες καθηγητές φαίνεται να έχουν εντονότερη 
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την ανάγκη επιµόρφωσης στο συγκεκριµένο αντικείµενο σε σύγκριση µε τις 

γυναίκες καθηγήτριες. 

Ως προς την ηλικία διαφοροποίηση διαπιστώθηκε στην ανάγκη 

επιµόρφωσης στην Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Φαίνεται ότι εντονότερη 

ανάγκη επιµόρφωσης στο συγκεκριµένο αντικείµενο της πληροφορικής έχουν οι 

νεότεροι καθηγητές ηλικίας 25-34 ετών. Η ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζει 

περαιτέρω τις υπάρχουσες επιµορφωτικές ανάγκες των καθηγητών.  

Επίδραση στις επιµορφωτικές ανάγκες ασκούν τα έτη υπηρεσίας των 

καθηγητών µόνο όσον αφορά και πάλι την ανάγκη επιµόρφωσης στην Ειδική 

∆ιδακτική της Πληροφορικής. Βρέθηκε ότι οι καθηγητές οι οποίοι εκφράζουν 

εντονότερη ανάγκη επιµόρφωσης στο συγκεκριµένο αντικείµενο είναι αυτοί που 

έχουν 5-9 έτη υπηρεσίας. ∆ηλαδή δεν είναι ούτε νεοδιόριστοι, αλλά ούτε ¨παλιοί¨ 

στο χώρο της εκπαίδευσης.  

 

Όσον αφορά το τρίτο ερώτηµα το οποίο σχετίζεται µε τα επιθυµητά 

χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος επιµόρφωσης, οι καθηγητές αν και 

επιστήµονες άµεσα συνδεδεµένοι µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, δεν προτιµούν 

αµιγείς µορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά Μεικτή µέθοδο εκπαίδευσης 

δηλαδή εκπαίδευση από απόσταση και δια ζώσης, ενώ σχεδόν απορρίπτουν την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση.  Προτιµούν ως διάρκεια του προγράµµατος τους 1-2 

µήνες (12-48 ώρες) και σίγουρα όχι πάνω από 6 µήνες. Προτιµούν να 

παρακολουθούν τις συναντήσεις του προγράµµατος επιµόρφωσης µια φορά την 

εβδοµάδα και απορρίπτουν την παρακολούθηση πάνω από δυο φορές την 

εβδοµάδα. Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξε και η έρευνα των Λαδιά, 

Μπέλλου και Γεωργόπουλου (2010), σύµφωνα µε την οποία οι συµµετέχοντες 

καθηγητές πληροφορικής δήλωσαν ότι επιθυµούν σε ποσοστό 48% µεικτού 

τύπου µεθόδους εκπαίδευσης µε συνδυασµό φυσικής παρουσίας και εξ 

αποστάσεως δεδοµένων και µέσης χρονικής διάρκειας. Επίσης µεικτή µέθοδο 

εκπαίδευσης έδειξαν να προτιµούν οι καθηγητές πληροφορικής σύµφωνα µε την 

έρευνα των ∆ουκάκη,  Κοίλια και Αδαµόπουλου (2010). 
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Τέλος οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής παρακολουθώντας τις προκλήσεις 

και τα δεδοµένα του επαγγέλµατός τους επιθυµούν τη λειτουργία και τη 

συµµετοχή τους σε ∆ιαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης και Αυτό-επιµόρφωσης 

Καθηγητών Πληροφορικής, αποτέλεσµα το οποίο ανέδειξε και η έρευνα των 

Παπαδάκη και Αθανασόπουλου. 

 

 

9. Οι περιορισµοί της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι επιµορφωτικές ανάγκες των 

καθηγητών πληροφορικής του Ν. Πέλλας και η επίδραση διαφόρων παραγόντων 

σ’ αυτές. Εκφράζεται από την ερευνήτρια η επιφύλαξη ως προς την αξιοπιστία 

των αποτελεσµάτων λόγω του γεγονότος ότι η µεθοδολογία της έρευνας 

βασίστηκε στην ηλεκτρονική αποστολή ερωτηµατολογίων τα οποία 

συµπληρώθηκαν από τους παραλήπτες. Συνεπώς αµφισβητείται η πλήρης 

κατανόηση από τους παραλήπτες των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου και η 

αλήθεια των απαντήσεών τους. 

Επίσης, η ερευνήτρια θεωρεί ότι η έρευνα υπόκειται σε περιορισµούς, που 

οφείλονται στον τόπο (Ν. Πέλλας) και το χρόνο (2011), που διενεργήθηκε. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δεν µπορούν να 

γενικευτούν. Είναι όµως ενδεικτικά της κατάστασης και µπορούν να αξιοποιηθούν 

σε περαιτέρω µελέτες, σε άλλες περιοχές, καθώς και µετά από χρόνια µε τελικό 

στόχο τη σχεδίαση και υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων για την 

ουσιαστική επαγγελµατική ανάπτυξη των καθηγητών Πληροφορικής 

 

 

10. Κατευθύνσεις για το µέλλον 
 
10.1. Γενικές Προτάσεις – διαπιστώσεις 

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει τις επιµορφωτικές 

ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής του Ν. Πέλλας. Με βάση τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, µπορούν να διατυπωθούν ενδεικτικά ορισµένες 
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προτάσεις για τη διοργάνωση αποτελεσµατικότερων επιµορφωτικών 

προγραµµάτων για καθηγητές πληροφορικής, οι οποίες θα µπορούσαν να 

ληφθούν υπ όψιν από τους υπεύθυνους ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.27 του νοµού για τη 

θεµατολογία των σεµιναρίων που διοργανώνουν καθώς και από το ΥΠΕΠΘ και 

το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, φορείς που σχεδιάζουν σε κεντρικό επίπεδο 

επιµορφωτικά προγράµµατα: 

1) Έµφαση χρειάζεται να δοθεί τόσο στη διαρκή επιµόρφωση, όσο και την 

εισαγωγική επιµόρφωση των καθηγητών πληροφορικής. Η εισαγωγική 

επιµόρφωση, είναι σκόπιµο να πραγµατοποιείται σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα µετά το διορισµό των καθηγητών και να αφορά κυρίως την 

επιµόρφωσή τους σε θέµατα ∆ιδακτικής της Πληροφορικής, αντικείµενο 

στο οποίο φαίνεται να έχουν µεγάλη ανάγκη επιµόρφωσης οι καθηγητές 

της συγκεκριµένης ειδικότητας, ώστε να είναι έτοιµοι να αντεπεξέλθουν 

στα διδακτικά τους καθήκοντα. 

2) Όσον αφορά τη διαρκή επιµόρφωση των καθηγητών, θα ήταν χρήσιµο να 

έχει εξειδικευµένο περιεχόµενο, να συνδέεται άµεσα µε τα ποικίλα 

µαθήµατα τα οποία καλούνται να διδάξουν οι καθηγητές και στα οποία 

διαπιστώθηκε δυσκολία σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας και να 

επικαιροποιεί τις γνώσεις των καθηγητών πληροφορικής των οποίων το 

αντικείµενο συχνά µεταβάλλεται και εκσυγχρονίζεται. Επίσης τα 

επιµορφωτικά προγράµµατα θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν και µέρος 

άλλων  άσχετων µε την ειδικότητά τους αντικειµένων όπως ορθοφωνία, 

εκπαίδευση  ενηλίκων, ψυχολογία, ξένες γλώσσες κλπ., στα οποία οι 

καθηγητές έδειξαν προθυµία, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας, να επιµορφωθούν.  

3) Τα προσφερόµενα προγράµµατα επιµόρφωσης θα µπορούσαν να είναι 

µεικτού τύπου - εκπαίδευση από απόσταση και δια ζώσης – ώστε να µην 

απαιτούν καθ όλη τους τη διάρκεια τη φυσική παρουσία των καθηγητών, 

                                                 
27 Ο Υπεύθυνος Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) υπάρχει στη 
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κάθε νοµού και είναι υπεύθυνος για τα εργαστήρια 
πληροφορικής των σχολείων και για τη διοργάνωση ενηµερωτικών – επιµορφωτικών ηµερίδων 
για τους καθηγητές πληροφορικής. 
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δεδοµένου ότι δεν φαίνονται διατεθειµένοι να αφιερώσουν χρόνο σε 

πολλές συναντήσεις ανά εβδοµάδα. 

4) Τέλος σε οποιαδήποτε προσπάθεια σχεδιασµού και οργάνωσης 

επιµορφωτικών προγραµµάτων για καθηγητές πληροφορικής θα ήταν 

σκόπιµο να διενεργείται συστηµατική διερεύνηση των επιµορφωτικών 

αναγκών τους, δεδοµένου ότι ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα που 

πραγµατοποιείται µε προκαθορισµένους στόχους και περιεχόµενο ερήµην 

των χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων και των συγκεκριµένων 

επιµορφωτικών αναγκών τους είναι πολύ πιθανό να έχει περιορισµένη 

αποτελεσµατικότητα ( Χασάπης, 2000) 

 

 

10.2. Προτάσεις για µελλοντικές ερευνητικές προσεγγίσεις 

 Θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πραγµατοποιηθεί αντίστοιχη 

έρευνα και σε άλλους νοµούς της χώρας µας, γεγονός που θα έδινε τη 

δυνατότητα συγκριτικής µελέτης των αποτελεσµάτων. 
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Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 

 
Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ειδίκευση: Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι /ισσες, 

 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διπλωµατικής µου εργασίας 

στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 

του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας. 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των 

καθηγητών πληροφορικής του νοµού Πέλλας όπως οι ίδιοι τις 

αντιλαµβάνονται .  

Η έρευνα διεξάγεται µέσω της συµπλήρωσης του ηλεκτρονικού 

ερωτηµατολογίου το οποίο έχω επισυνάψει στο παρόν ηλεκτρονικό µήνυµα. 

Τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα και η συµπλήρωσή τους απαιτεί 10-15 

λεπτά. Οι απαντήσεις σας θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς 

της έρευνας. Παρακαλώ για τη συµπλήρωση και επιστροφή του 

ερωτηµατολογίου στην ηλεκτρονική µου θυρίδα, µέχρι τις 31/8/2011. Η 

συνεργασία σας είναι πολύ σηµαντική, καθώς οι απαντήσεις σας θα 

συµβάλουν στον προσδιορισµό των πραγµατικών µας εκπαιδευτικών 

αναγκών και θα βοηθήσουν στο σχεδιασµό αντίστοιχων επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και τα αποτελέσµατα της 

εργασίας µας. 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιµη συνεργασία σας. 

 

Με εκτίµηση 

Ελευθερία Γιαννακοπούλου  

καθηγήτρια πληροφορικής 

 Γενικού Λυκείου Αριδαίας 



 129 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ19-20) 

 
• Απευθύνεται σε καθηγητές/τριες πληροφορικής. 

• Σας παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και σε όλες τις υποκατηγορίες  
κυκλώνοντας τον αντίστοιχο κωδικό.  

• Οι απαντήσεις σας θα παραµείνουν ανώνυµες και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά 
για στατιστική επεξεργασία.  

 
1. Είστε:  
 

Άνδρας Γυναίκα 
1 2 

 
2. H ηλικία σας είναι:  
 

< 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54  > 54 
1 2 3 4 5 

 

 
3. Οικογενειακή κατάσταση:  

Άγαµος  Έγγαµος  Άλλο (διαζ., χηρ. κ.λπ.) 
1 2 3 

 
 

4. Ασκείτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα εκτός της κύριας εργασίας σας, 

ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής; 

 

Ναι, τακτικά Ναι, περιοδικά  Όχι  
1 2 3 

 

5. Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην προηγούµενη ερώτηση, επιλέξτε τι ασκείτε κυρίως 

ως δεύτερη επαγγελµατική δραστηριότητα (µπορείτε να επιλέξετε περισσότερα 

από ένα): 

Σεµινάρια Πληροφορικής σε ΚΕΚ/ΙΕΚ 1 

Μαθήµατα σε ΑΕΙ/ΤΕΙ 2 

Ιδιαίτερα µαθήµατα στην Πληροφορική 3 

Ερευνητικά ή Αναπτυξιακά Προγράµµατα 4 

Άλλη απασχόληση στο αντικείµενο της πληροφορικής 5 

Άλλη απασχόληση εκτός αντικειµένου της Πληροφορικής 6 
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6.  Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση; 

 

Μόνιµος Αναπληρωτής Ωροµίσθιος 

1 2 3 

 

7. Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε ως εκπαιδευτικός (συνολικά στη ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση); 

 

  < 5 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 > 29   

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

8.  Εργάζεστε σε (µπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα): 

 

Γυµνάσιο Γενικό Λύκειο ΕΠΑΛ 

1 2 3 
 
 

9.  Ποια είναι τα είδη βασικών σπουδών που έχετε κάνει (Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερα από ένα, σύµφωνα µε την απάντησή σας στην προηγούµενη 

ερώτηση); 

∆ίπλωµα ή Πτυχίο Πληροφορικής 5-ετούς διάρκειας 1 

∆ίπλωµα ή Πτυχίο Πληροφορικής 4-ετούς διάρκειας 2 

∆ίπλωµα ή Πτυχίο Πληροφορικής 3-ετούς διάρκειας 3 

Πτυχίο Θετικών Επιστηµών (Μαθηµατικών, Φυσικής κλπ) 4-
ετούς διάρκειας 

4 

∆ίπλωµα ή Πτυχίο άλλης κατεύθυνσης 5-ετούς ή 4-ετούς 
διάρκειας 

5 

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας διάρκειας στην Πληροφορική 6 

Μεταπτυχιακός τίτλος διετούς διάρκειας στην Πληροφορική 7 

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας διάρκειας σε άλλο γνωστικό 
αντικείµενο 

8 

Μεταπτυχιακός τίτλος διετούς διάρκειας σε άλλο γνωστικό 
αντικείµενο 

9 

∆ιδακτορικό στην Πληροφορική 10 

∆ιδακτορικό σε άλλο γνωστικό αντικείµενο 11 
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10. Σε τι βαθµό θεωρείτε ότι οι αρχικές σας σπουδές (βασικές σπουδές που είχατε 

κάνει µέχρι την έναρξη του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής) 

καλύπτουν τις επαγγελµατικές σας ανάγκες; 

 
Καθόλου  Λίγο   Αρκετά  Πολύ Πάρα πολύ   

1 2 3 4 5 

 
 
 
11.Έχετε συµµετάσχει σε επιµορφωτικά προγράµµατα (πληροφορικής, 

παιδαγωγικής κλπ) µετά την έναρξη του επαγγέλµατός σας ως εκπαιδευτικός 

Πληροφορικής; 

 

Ναι (µια φορά) Ναι (περισσότερες από µια φορά) Όχι 

1 2 3 

 

12. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης που έχετε παρακολουθήσει µέχρι σήµερα, σε 

τι βαθµό εκτιµάτε ότι ικανοποίησαν τις ανάγκες σας; 

 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 
πολύ 

α. ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ  
   

1 2 3 4 5 

β. ΠΕΚ, Εισαγωγική 
Επιµόρφωση 

1 2 3 4 5 

γ. ΠΕΚ, Λοιπές Επιµορφώσεις 1 2 3 4 5 

δ. Σεµινάρια Επιµόρφωσης 
στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση 
Η/Υ (Οδυσσέας, TRENDS, E-
42, κλπ) 

1 2 3 4 5 

ε. Σεµινάρια Επιµόρφωσης στο 
γνωστικό πεδίο της 
Πληροφορικής από ΥΠΕΠΘ-
Υπηρεσία σας 

1 2 3 4 5 

ζ. Σεµινάρια Επιµόρφωσης στο 
γνωστικό πεδίο της 
Πληροφορικής µε προσωπική 
πρωτοβουλία  

1 2 3 4 5 

η.Άλλο…………………………
………………………………… 

1 2 3 4 5 
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13. Το περιεχόµενο των επιµορφωτικών προγραµµάτων που έχετε 

παρακολουθήσει, σε τι βαθµό θεωρείτε ότι ανταποκρίνονταν: 

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 
πολύ 

α. Στις ανάγκες των 
µαθητών  

1 2 3 4 5 

β. Στις απαιτήσεις του 
αναλυτικού προγράµµατος 

1 2 3 4 5 

γ. Στις ανάγκες της 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

1 2 3 4 5 

 

 
 
14. Συµµετέχετε τακτικά σε ελληνικά ή ∆ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια – 

Ηµερίδες Πληροφορικής; 

 

∆εν ενδιαφέροµαι να συµµετέχω 1 

∆εν έχω συµµετάσχει µέχρι σήµερα 2 

Ναι (µόνο ως ακροατής) 3 

Ναι (ως εισηγητής, µια φορά) 4 

Ναι (ως εισηγητής, πολλές φορές) 5 

 

 

15. Πόσο καλά θεωρείτε ότι γνωρίζετε τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια 

Αρκετά 
καλά 

Πολύ 
καλά 

α. Προγραµµατισµός Η/Υ  1 2 3 4 5 

β. Βάσεις ∆εδοµένων 1 2 3 4 5 

γ. Λειτουργικά Συστήµατα 1 2 3 4 5 

δ. ∆ίκτυα 1 2 3 4 5 

ε. Πολυµέσα 1 2 3 4 5 

ζ.  ∆ιαδίκτυο 1 2 3 4 5 

η.  Εφαρµογές Γενικής χρήσης  
(αυτοµατισµός γραφείου, 
προστασία  από ιούς,…) 

1 2 3 4 5 
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θ.  Εφαρµογές Ειδικής Χρήσης 
που σας χρειάστηκαν 
(λογισµικά σχεδίασης, 
στατιστικά πακέτα,…) 

1 2 3 4 5 

ι.  Εκπαιδευτικό Λογισµικό 
 (Πληροφορικής ή άλλων 
ειδικοτήτων) 

1 2 3 4 5 

κ.  Θέµατα ∆ιαχείρισης 
Σχολικού  Εργαστηρίου 
(διαχείριση χρηστών,  backup – 
επαναφορά,…) 

1 2 3 4 5 

 

      

16. Σε ποια από τα παρακάτω πεδία του γνωστικού αντικειµένου της 

πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα θέλατε να 

επιµορφωθείτε και σε ποια όχι; 

. 

 Ναι   Όχι   

α.  Προγραµµατισµός Η/Υ 1 2 

β. Ανάπτυξη ∆υναµικών Ιστοσελίδων – 
Εφαρµογών ∆ιαδικτύου 

1 2 

γ. Βάσεις ∆εδοµένων 1 2 

δ. ∆ίκτυα 1 2 

ε. Λειτουργικά Συστήµατα 1 2 

ζ. Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών 1 2 

η. Αρχιτεκτονική – Υλικό Η/Υ 1 2 

θ. Άλλο…………………………………….. 1 2 

 

 

17. Προσδιορίστε συγκεκριµένα τα τρία (3), κατά τη γνώµη σας, σηµαντικότερα 

θέµατα στα οποία θέλετε άµεσα να επιµορφωθείτε (πχ. Προγραµµατισµός Java, 

MySQL, Flash,….): 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
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 18. Οι βασικές σας σπουδές και η επιµόρφωση που έχετε παρακολουθήσει µέχρι 

σήµερα, σε τι βαθµό εκτιµάτε ότι ικανοποιούν τις ανάγκες σας, ως προς τη 

∆ιδακτική της Πληροφορικής και τα παιδαγωγικά θέµατα που αντιµετωπίζετε 

στην πράξη; 

. 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

α. Βασικές 
σπουδές 

1 2 3 4 5 

β. Επιµόρφωση 1 2 3 4 5 

 

 

19. Στη συνέχεια θα βρείτε τον κατάλογο των µαθηµάτων που ανατίθενται για 

διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής (www.pi-schools.gr). 

Επιλέξτε τα πέντε (5) µαθήµατα που θεωρείτε ότι παρουσιάζουν τις 

περισσότερες δυσκολίες στη διδακτική τους. 

(Συµπεριλάβετε από 0-5 µαθήµατα και µόνο αυτά στα οποία αντιµετωπίσατε ή 

θεωρείτε ότι θα αντιµετωπίζατε προβλήµατα στη διδασκαλία τους – η λίστα 

συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα)   

Πληροφορική Γυµνασίου 1 

Εφαρµογές Πληροφορικής (Ά  Γ. Λυκείου) 2 

Εφαρµογές Υπολογιστών (΄Β και ΄Γ Γ. Λυκείου) 3 

Τεχνολογία Επικοινωνιών (΄Β  Γ. Λυκείου) 4 

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (΄Γ Γ. Λυκείου, 
Τεχ.Κατ) 

5 

Τεχνολογία  Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα (΄Γ 
Γ.Λυκείου, Τεχ.Κατ) 

6 

Πολυµέσα ∆ίκτυα (΄Γ  Γ.Λυκείου, Τεχ. Κατ.) 7 

Εφαρµογές Λογισµικού (΄Γ  Γ.Λυκείου, Τεχ. Κατ) 8 

Χρήση Η/Υ (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 9 

Εφαρµογές Υπολογιστών (ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 10 

Βασικές Αρχές της Πληροφορικής & της Ψηφιακής Τεχνολογίας (ΕΠΑΛ Ά 
κύκλος) 

11 

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήµατα (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 12 

Βασικές Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 13 

Αυτοµατισµός Γραφείου (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 14 

Υλικό Υπολογιστών (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 15 
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Εργασιακό Περιβάλλον (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 16 

Λειτουργικά Συστήµατα (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 17 

Βάσεις ∆εδοµένων (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 18 

Μετάδοση ∆εδοµένων & ∆ίκτυα Υπολογιστών (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 19 

Πολυµέσα (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 20 

Προγραµµατισµός Υπολογιστών (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 21 

Εµπορικές Εφαρµογές (ΕΠΑΛ ΄Ά κύκλος) 22 

Συντήρηση Υπολογιστών (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 23 

Τεχνικές Πωλήσεων & Προϊόντων Πληροφορικής (ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 24 

Πληροφοριακά Συστήµατα (ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 25 

Μετάδοση ∆εδοµένων & ∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 26 

Προγραµµατιστικά Εργαλεία στο ∆ιαδίκτυο (ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 27 

Οργάνωση & Λειτουργία Κέντρων Πληροφορικής (ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 28 

Εφαρµογές Πολυµέσων (ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 29 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 30 

Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρµογών (ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 31 

 

20. Σε τι βαθµό θα επιθυµούσατε να επιµορφωθείτε στα ακόλουθα αντικείµενα:  

 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 
πολύ 

α. Γενική ∆ιδακτική (Αρχές & 
θεωρίες µάθησης, µοντέλα και 
στρατηγικές διδασκαλίας, 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία)  

1 2 3 4 5 

β. Ειδική ∆ιδακτική 
Πληροφορικής (Προσαρµογή 
της Γενικής ∆ιδακτικής σε 
θέµατα του γνωστικού 
αντικειµένου µε  
βάση τα χαρακτηριστικά των 
µαθητών) 

1 2 3 4 5 

γ. Παιδαγωγική (Φιλοσοφία και 
θεωρητικό υπόβαθρο, Ρεύµατα 
Παιδαγωγικής Επιστήµης, 
Ρόλος εκπαιδευτικού) 
 

1 2 3 4 5 

δ. Συµβουλευτική Ψυχολογία 
(Προβλήµατα συµπεριφοράς 

1 2 3 4 5 
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µαθητών, Σχέσεις 
διδασκόντων- 
διδασκοµένων – γονέων) 
 

 
 
21. Προσδιορίστε άλλα θέµατα που θα σας ενδιέφερε να συµπεριληφθούν σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα (πχ. Μαθήµατα Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, 

Ορθοφωνίας, Θεατρικής Αγωγής, Αισθητικής….):  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

22. Ποιες µεθόδους προτιµάτε για τα προγράµµατα επιµόρφωσης 

εκπαιδευτικών; 

 

Πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία 1 

Εκπαίδευση από απόσταση 2 

Μεικτή µέθοδο (εκπαίδευση από απόσταση και δια ζώσης) 3 

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (αποκλειστικά) 4 

 

 

 

23. Η διάρκεια ενός σεµιναρίου επιµόρφωσης για καθηγητές Πληροφορικής θα 

επιθυµούσατε να είναι: 

 

1-2 εβδοµάδες (3-18 ωρών) 1 

1-2 µήνες (12-48 ωρών) 2 

2-3 µήνες (24-96 ωρών) 3 

6 µήνες (48-120 ωρών) 4 

9 µήνες (120-400 ωρών) 5 

Άλλο…………………………………………….. 6 
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24. Η συχνότητα συµµετοχής σας σε ένα σεµινάριο επιµόρφωσης εκπαιδευτικών 

πληροφορικής θα προτιµούσατε να είναι: 

 

Μια φορά το µήνα 1 

∆ύο φορές το µήνα 2 

Μια φορά την εβδοµάδα 3 

∆ύο φορές την εβδοµάδα 4 

Τρεις φορές την εβδοµάδα 5 

Άλλο…………………………………………….. 6 

 

 

25. Θα επιθυµούσατε τη συµµετοχή σας σε µία ∆ιαδικτυακή Κοινότητα 

Μάθησης και αυτο-επιµόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής; 

 

Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω τι είναι µια Κοινότητα Μάθησης 

1 2 3 

 

 

26. Εαν σχεδιάζατε εσείς ένα σεµινάριο επιµόρφωσης εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής διάρκειας εκατό (100) ωρών, ποια αντικείµενα θα 

συµπεριλαµβάνατε στο αναλυτικό πρόγραµµα; 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                         

 

 

Ευχαριστούµε πολύ για τις απαντήσεις σας! 

(πηγή: Παπαδάκης & Αθανασόπουλος  (2005). Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ∆ιδακτικής της Πληροφορικής) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Οι πίνακες µε τα στατιστικά στοιχεία των 

αποτελεσµάτων της έρευνας 
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Πίνακας 3: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για το φύλο του δείγµατος 

Το φύλο 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Άνδρας 45 52.9 52.9 52.9 

Γυναίκα 40 47.1 47.1 100.0 

Valid 

Total 85 100.0 100.0  

 
 
 
 
Πίνακας 4: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για την ηλικιακή οµάδα του 
δείγµατος 

Η ηλικιακή οµάδα 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

25 - 34 53 62.4 62.4 62.4 

35 - 44 31 36.5 36.5 98.8 

45 - 54 1 1.2 1.2 100.0 

Valid 

Total 85 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
Πίνακας 5: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για την οικογενειακή κατάσταση 
του δείγµατος 

Η οικογενειακή κατάσταση 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Άγαµος 20 23.5 23.5 23.5 

Έγγαµος 53 62.4 62.4 85.9 

Άλλο (διαζ., χηρ. κ.λπ.) 12 14.1 14.1 100.0 

Valid 

Total 85 100.0 100.0  
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Πίνακας 6: Οι συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων στην ερώτηση αν 
το δείγµα ασκεί δεύτερη επαγγελµατική δραστηριότητα 

Άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Ναι, τακτικά 24 28.2 28.2 28.2 

Ναι, περιοδικά 19 22.4 22.4 50.6 

Όχι 42 49.4 49.4 100.0 

Valid 

Total 85 100.0 100.0  

 
 
 
Πίνακας 7: Οι συχνότητες και τα ποσοστά του δείγµατος για το ποια είναι η 2η 
επαγγελµατική τους δραστηριότητα 

Τι ασκείτε ως δεύτερη επαγγελµατική δραστηριότητα 

  Responses 

  N Percent Percent of Cases 

Σεµινάρια Πληροφορικής σε 

ΚΕΚ/ΙΕΚ 

31 46.3% 72.1% 

Μαθήµατα σε ΑΕΙ/ΤΕΙ 5 7.5% 11.6% 

Ιδιαίτερα µαθήµατα στην 

Πληροφορική 

12 17.9% 27.9% 

Ερευνητικά ή Αναπτυξιακά 

Προγράµµατα 

3 4.5% 7.0% 

Άλλη απασχόληση στο 

αντικείµενο της 

πληροφορικής 

5 7.5% 11.6% 

∆εύτερο επάγγελµαa 

Άλλη απασχόληση εκτός 

αντικειµένου της 

Πληροφορικής 

11 16.4% 25.6% 

Total 67 100.0% 155.8% 

a. Group 
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Πίνακας 8: Οι συχνότητες και τα ποσοστά του δείγµατος για την εργασιακή 
κατάσταση, τα έτη υπηρεσίας και το είδος του σχολείου εργασίας του 

Εργασιακή Κατάσταση 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Μόνιµος 85 100.0 100.0 100.0 

Χρόνια Υπηρεσίας ως εκπαι/κός 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

< 5 10 11.8 11.8 11.8 

5 - 9 53 62.4 62.4 74.1 

10 - 14 22 25.9 25.9 100.0 

Valid 

Total 85 100.0 100.0  

Πού εργάζεστε; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Γυµνάσιο 22 25.9 25.9 25.9 

Γενικό Λύκειο 19 22.4 22.4 48.2 

ΕΠΑΛ 44 51.8 51.8 100.0 

Valid 

Total 85 100.0 100.0  

 
 
 
Πίνακας 9: Οι συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων του δείγµατος για 
τα είδη των βασικών σπουδών τους 

Τα είδη των βασικών σπουδών του δείγµατος 

  Responses 

  N Percent Percent of Cases 

∆ίπλωµα ή Πτυχίο 

Πληροφορικής 5-ετούς 

διάρκειας 

12 10.0% 14.1% 

∆ίπλωµα ή Πτυχίο 

Πληροφορικής 4-ετούς 

διάρκειας 

45 37.5% 52.9% 

Είδη βασικών σπουδών
a 

∆ίπλωµα ή Πτυχίο 

Πληροφορικής 3-ετούς 

διάρκειας 

22 18.3% 25.9% 
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Πτυχίο Θετικών Επιστηµών 

(Μαθηµατικών, Φυσικής 

κλπ) 4-ετούς διάρκειας 

8 6.7% 9.4% 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

ετήσιας διάρκειας στην 

Πληροφορική 

7 5.8% 8.2% 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

διετούς διάρκειας στην 

Πληροφορική 

7 5.8% 8.2% 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

ετήσιας διάρκειας σε άλλο 

γνωστικό αντικείµενο 

9 7.5% 10.6% 

 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

διετούς διάρκειας σε άλλο 

γνωστικό αντικείµενο 

10 8.3% 11.8% 

Total 120 100.0% 141.2% 

a. Group 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 10: Οι συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων του δείγµατος 
για την ερώτηση που αφορά την συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά 
προγράµµατα 

Συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Ναι (µια φορά) 17 20.0 20.0 20.0 

Ναι (περισσότερες από µια 
φορά) 

68 80.0 80.0 100.0 

Valid 

Total 85 100.0 100.0  
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Πίνακας 15: Τα ποσοστά των απαντήσεων του δείγµατος όσον αφορά τον 
προσδιορισµό των τριών πιο σηµαντικών αντικειµένων επιµόρφωσης 

$ερ.17 Frequencies 

  Responses 

  N Percent Percent of Cases 

C 5 2.0% 5.9% 

Προγραµµατισµός 15 5.9% 17.6% 

Βάσεις ∆εδοµένων 17 6.7% 20.0% 

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 25 9.8% 29.4% 

Πολυµέσα 31 12.2% 36.5% 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο 10 3.9% 11.8% 

Java 17 6.7% 20.0% 

SQL 10 3.9% 11.8% 

Dreamweaver 7 2.7% 8.2% 

Παιδαγωγικ 2 .8% 2.4% 

∆ίκτυα 11 4.3% 12.9% 

html 15 5.9% 17.6% 

∆ιδακτικη 31 12.2% 36.5% 

Visual Basic 6 2.4% 7.1% 

SPSS 5 2.0% 5.9% 

Yλικό 5 2.0% 5.9% 

Λειτουργικά Συστήµατα 12 4.7% 14.1% 

Linux 1 .4% 1.2% 

PhP 1 .4% 1.2% 

Flash 13 5.1% 15.3% 

Photoshop 5 2.0% 5.9% 

∆ιαδίκτυο 8 3.1% 9.4% 

Σχεδιασµός Ιστοσελίδων 1 .4% 1.2% 

Τρία σηµαντικότερα θέµατα 

επιµόρφωσης
a 

Αρχιτεκτονική 2 .8% 2.4% 

Total 255 100.0% 300.0% 

a. Group 
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Πίνακας 17: Τα ποσοστά των απαντήσεων του δείγµατος που αφορούν τα 
µαθήµατα τα οποία θεωρούν ότι παρουσιάζουν διδακτική δυσκολία 

Τα µαθήµατα µε διδακτική δυσκολία 

  Responses 

  N Percent 

Percent of 

Cases 

Τεχνολογία Επικοινωνιών 

(΄Β  Γ. Λυκείου) 

33 9.5% 38.8% 

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε 

Προγραµµατιστικό 

Περιβάλλον (΄Γ Γ. Λυκείου, 

Τεχ.Κατ) 

55 15.9% 64.7% 

Τεχνολογία  

Υπολογιστικών 

Συστηµάτων και 

Λειτουργικά Συστήµατα 

(΄Γ Γ.Λυκείου, Τεχ.Κατ) 

4 1.2% 4.7% 

Πολυµέσα ∆ίκτυα (΄Γ  

Γ.Λυκείου, Τεχ. Κατ.) 

11 3.2% 12.9% 

Εφαρµογές Λογισµικού (΄Γ  

Γ.Λυκείου, Τεχ. Κατ) 

1 .3% 1.2% 

Βασικές Αρχές της 

Πληροφορικής & της 

Ψηφιακής Τεχνολογίας 

(ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 

2 .6% 2.4% 

Εισαγωγή στα Λειτουργικά 

Συστήµατα (ΕΠΑΛ Ά 

κύκλος) 

1 .3% 1.2% 

Υλικό Υπολογιστών 

(ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 

10 2.9% 11.8% 

Λειτουργικά Συστήµατα 

(ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 

12 3.5% 14.1% 

Μαθήµατα µε δυσκολία 

στην διδακτικήa 

Μετάδοση ∆εδοµένων & 

∆ίκτυα Υπολογιστών 

(ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 

38 11.0% 44.7% 
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Πολυµέσα (ΕΠΑΛ Ά 

κύκλος) 

4 1.2% 4.7% 

Προγραµµατισµός 

Υπολογιστών (ΕΠΑΛ Ά 

κύκλος) 

15 4.3% 17.6% 

Εµπορικές Εφαρµογές 

(ΕΠΑΛ ΄Ά κύκλος) 

13 3.8% 15.3% 

Συντήρηση Υπολογιστών 

(ΕΠΑΛ Ά κύκλος) 

36 10.4% 42.4% 

Πληροφοριακά Συστήµατα 

(ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 

1 .3% 1.2% 

Μετάδοση ∆εδοµένων & 

∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 

(ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 

27 7.8% 31.8% 

Προγραµµατιστικά 

Εργαλεία στο ∆ιαδίκτυο 

(ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 

48 13.9% 56.5% 

Εφαρµογές Πολυµέσων 

(ΕΠΑΛ ΄Β κύκλος) 

4 1.2% 4.7% 

 

Σχεδίαση και Υλοποίηση 

Εφαρµογών (ΕΠΑΛ ΄Β 

κύκλος) 

31 9.0% 36.5% 

Total 346 100.0% 407.1% 

a. Group 

 
 
Πίνακας 19: Οι συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων του δείγµατος 
στην ερώτηση που αφορά την συµµετοχή τους σε διαδικτυακή κοινότητα 
µάθησης 

Συµµετοχή σε ∆ιαδικτυακή Κοινότητα Μάθησης 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Ναι 48 56.5 56.5 56.5 

Όχι 30 35.3 35.3 91.8 

∆εν γνωρίζω τι είναι µια 
Κοινότητα Μάθησης 

7 8.2 8.2 100.0 

Valid 

Total 85 100.0 100.0  
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Πίνακας 20: Τα ποσοστά των απαντήσεων του δείγµατος στην ερώτηση που 
αφορά τη σχεδίασης ενός σεµιναρίου Πληροφορικής 

Σχεδίαση σεµιναρίου – αντικείµενα (µαθήµατα) 

  Responses 

  N Percent Percent of Cases 

Προγραµµατισµός 31 12.9% 36.5% 

∆ίκτυα 3 1.3% 3.5% 

Βάσεις ∆εδοµένων 11 4.6% 12.9% 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο 3 1.3% 3.5% 

∆ιδακτική 45 18.8% 52.9% 

∆ιαδίκτυο 23 9.6% 27.1% 

Πολυµέσα 52 21.7% 61.2% 

Παιδαγωγικά 38 15.8% 44.7% 

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 29 12.1% 34.1% 

Λειτουργικά Συστήµατα 2 .8% 2.4% 

Σχεδίαση σεµιναρίου 

αντικείµενα
a 

Υλικό 3 1.3% 3.5% 

Total 240 100.0% 282.4% 

a. Group 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 21: Συσχετίσεις για τους παράγοντες που αφορούν τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και τη µεταβλητή φύλο  

Συσχετίσεις 

  Το φύλο 

Pearson Correlation .094 

Sig. (2-tailed) .390 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Προγραµµατισµός 
Η/Υ) 

N 85 

Pearson Correlation -.103 

Sig. (2-tailed) .349 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Ανάπτυξη 
∆υναµικών Ιστοσελίδων – Εφαρµογών 
∆ιαδικτύου) 

N 85 

Pearson Correlation -.048 

Sig. (2-tailed) .662 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Βάσεις 
∆εδοµένων) 

N 85 

Θέληση επιµόρφωσης σε (∆ίκτυα) Pearson Correlation -.103 
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Sig. (2-tailed) .349  

N 85 

Pearson Correlation .096 

Sig. (2-tailed) .381 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Λειτουργικά 
Συστήµατα) 

N 85 

Pearson Correlation -.168 

Sig. (2-tailed) .125 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Ανάπτυξη 
Πολυµεσικών Εφαρµογών) 

N 85 

Pearson Correlation -.014 

Sig. (2-tailed) .900 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Αρχιτεκτονική – 
Υλικό Η/Υ) 

N 85 

Pearson Correlation .a 

Sig. (2-tailed) . 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Άλλο) 

N 0 

Pearson Correlation -.108 

Sig. (2-tailed) .324 

Τρία σηµαντικότερα θέµατα επιµόρφωσης 

N 85 

Pearson Correlation .103 

Sig. (2-tailed) .346 

Τρία σηµαντικότερα θέµατα επιµόρφωσης 

N 85 

Pearson Correlation -.078 

Sig. (2-tailed) .478 

Τρία σηµαντικότερα θέµατα επιµόρφωσης 

N 85 

Pearson Correlation .108 

Sig. (2-tailed) .325 

Επιµόρφωση σε (Γενική ∆ιδακτική (Αρχές & 
θεωρίες µάθησης, µοντέλα και στρατηγικές 
διδασκαλίας, οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία)) N 85 

Pearson Correlation .288**  

Sig. (2-tailed) .007 

Επιµόρφωση σε (Ειδική ∆ιδακτική 
Πληροφορικής (Προσαρµογή της Γενικής 
∆ιδακτικής σε θέµατα του γνωστικού 
αντικειµένου µε βάση µαθητές) N 85 

Pearson Correlation .133 

Sig. (2-tailed) .223 

Επιµόρφωση σε (Παιδαγωγική (Φιλοσοφία 
και θεωρητικό υπόβαθρο, Ρεύµατα 
Παιδαγωγικής Επιστήµης, Ρόλος 
εκπαιδευτικού)) N 85 

Pearson Correlation .019 

Sig. (2-tailed) .862 

Επιµόρφωση σε (Συµβουλευτική Ψυχολογία 
(Προβλήµατα συµπεριφοράς µαθητών, 
Σχέσεις διδασκόντων-διδασκοµένων – 
γονέων)) N 85 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 22: Συσχέτισεις για τους παράγοντες που αφορούν τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και τη µεταβλητή ηλικία  

Συσχετίσεις 

  Η ηλικία οµάδα 

Pearson Correlation -.163 

Sig. (2-tailed) .137 

Θέληση επιµόρφωσης σε 
(Προγραµµατισµός Η/Υ) 

N 85 

Pearson Correlation -.083 

Sig. (2-tailed) .451 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Ανάπτυξη 
∆υναµικών Ιστοσελίδων – Εφαρµογών 
∆ιαδικτύου) 

N 85 

Pearson Correlation -.009 

Sig. (2-tailed) .932 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Βάσεις 
∆εδοµένων) 

N 85 

Pearson Correlation .163 

Sig. (2-tailed) .137 

Θέληση επιµόρφωσης σε (∆ίκτυα) 

N 85 

Pearson Correlation -.009 

Sig. (2-tailed) .932 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Λειτουργικά 
Συστήµατα) 

N 85 

Pearson Correlation .240* 

Sig. (2-tailed) .027 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Ανάπτυξη 
Πολυµεσικών Εφαρµογών) 

N 85 

Pearson Correlation -.042 

Sig. (2-tailed) .701 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Αρχιτεκτονική 
– Υλικό Η/Υ) 

N 85 

Pearson Correlation .a 

Sig. (2-tailed) . 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Άλλο) 

N 0 

Pearson Correlation -.015 

Sig. (2-tailed) .895 

Τρία σηµαντικότερα θέµατα 
επιµόρφωσης 

N 85 

Pearson Correlation .196 

Sig. (2-tailed) .073 

Τρία σηµαντικότερα θέµατα 
επιµόρφωσης 

N 85 

Pearson Correlation -.009 

Sig. (2-tailed) .934 

Τρία σηµαντικότερα θέµατα 
επιµόρφωσης 

N 85 

Pearson Correlation -.088 

Sig. (2-tailed) .422 

Επιµόρφωση σε (Γενική ∆ιδακτική 
(Αρχές & θεωρίες µάθησης, µοντέλα και 
στρατηγικές διδασκαλίας, 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία)) N 85 

Pearson Correlation -.074 Επιµόρφωση σε (Ειδική ∆ιδακτική 
Πληροφορικής (Προσαρµογή της Γενικής 
∆ιδακτικής σε θέµατα του γνωστικού 

Sig. (2-tailed) .499 
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 N 85 

Pearson Correlation .021 

Sig. (2-tailed) .848 

Επιµόρφωση σε (Παιδαγωγική 
(Φιλοσοφία και θεωρητικό υπόβαθρο, 
Ρεύµατα Παιδαγωγικής Επιστήµης, Ρόλος 
εκπαιδευτικού)) N 85 

Pearson Correlation -.022 

Sig. (2-tailed) .842 

Επιµόρφωση σε (Συµβουλευτική 
Ψυχολογία (Προβλήµατα συµπεριφοράς 
µαθητών, Σχέσεις διδασκόντων-
διδασκοµένων – γονέων)) N 85 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

 

 
 
 
 
Πίνακας 23: Συσχετίσεις για τους παράγοντες που αφορούν τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και την µεταβλητή έτη υπηρεσίας  

Συσχετίσεις 

  Χρόνια Υπηρεσίας ως 
εκπαι/κός 

Pearson Correlation .060 

Sig. (2-tailed) .584 

Θέληση επιµόρφωσης σε 
(Προγραµµατισµός Η/Υ) 

N 85 

Pearson Correlation -.026 

Sig. (2-tailed) .815 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Ανάπτυξη 
∆υναµικών Ιστοσελίδων – Εφαρµογών 
∆ιαδικτύου) 

N 85 

Pearson Correlation .088 

Sig. (2-tailed) .421 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Βάσεις 
∆εδοµένων) 

N 85 

Pearson Correlation -.014 

Sig. (2-tailed) .899 

Θέληση επιµόρφωσης σε (∆ίκτυα) 

N 85 

Pearson Correlation .008 

Sig. (2-tailed) .942 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Λειτουργικά 
Συστήµατα) 

N 85 

Pearson Correlation .012 

Sig. (2-tailed) .915 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Ανάπτυξη 
Πολυµεσικών Εφαρµογών) 

N 85 

Pearson Correlation .048 

Sig. (2-tailed) .664 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Αρχιτεκτονική 
– Υλικό Η/Υ) 

N 85 

Pearson Correlation .a 

Sig. (2-tailed) . 

Θέληση επιµόρφωσης σε (Άλλο) 

N 0 

Pearson Correlation -.043 Τρία σηµαντικότερα θέµατα 
επιµόρφωσης Sig. (2-tailed) .695 
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 N 85 

Pearson Correlation .107 

Sig. (2-tailed) .328 

Τρία σηµαντικότερα θέµατα 
επιµόρφωσης 

N 85 

Pearson Correlation .005 

Sig. (2-tailed) .967 

Τρία σηµαντικότερα θέµατα 
επιµόρφωσης 

N 85 

Pearson Correlation -.015 

Sig. (2-tailed) .893 

Επιµόρφωση σε (Γενική ∆ιδακτική 
(Αρχές & θεωρίες µάθησης, µοντέλα και 
στρατηγικές διδασκαλίας, 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία)) N 85 

Pearson Correlation -.241* 

Sig. (2-tailed) .026 

Επιµόρφωση σε (Ειδική ∆ιδακτική 
Πληροφορικής (Προσαρµογή της 
Γενικής ∆ιδακτικής σε θέµατα του 
γνωστικού αντικειµένου µε βάση 
µαθητές) 

N 85 

Pearson Correlation .037 

Sig. (2-tailed) .738 

Επιµόρφωση σε (Παιδαγωγική 
(Φιλοσοφία και θεωρητικό υπόβαθρο, 
Ρεύµατα Παιδαγωγικής Επιστήµης, Ρόλος 
εκπαιδευτικού)) N 85 

Pearson Correlation -.081 

Sig. (2-tailed) .461 

Επιµόρφωση σε (Συµβουλευτική 
Ψυχολογία (Προβλήµατα συµπεριφοράς 
µαθητών, Σχέσεις διδασκόντων-
διδασκοµένων – γονέων)) N 85 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
         Χάρτες νοµού Πέλλας 
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Περιοχές Μετάθεσης νοµού Πέλλας: 
 
Περιοχή Α' Πέλλας: Σχολεία των δήµων Βεγορίτιδας, Έδεσσας, Σκύδρας. 

Περιοχή Β' Πέλλας: Σχολεία των δήµων Αριδαίας, Εξαπλατάνου. 

Περιοχή Γ' Πέλλας: Σχολεία των δήµων Γιαννιτσών, Πέλλας. 

Περιοχή ∆' Πέλλας: Σχολεία των δήµων Κρύας Βρύσης, Κύρρου, Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, Μενηίδος. 

 


