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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία ερευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

γεωπόνων, δασολόγων, τεχνολόγων γεωπόνων και τεχνολόγων τροφίμων της 

Ελλάδας, όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι. Εκτός από αυτό, παρουσιάζονται κάποια 

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα και 

εξετάζεται αν οι παράγοντες φύλο, ηλικία, ειδικότητα και έτη προϋπηρεσίας επιδρούν 

σημαντικά στις επιμορφωτικές ανάγκες τους. 

Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο του 2012. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 96 εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορους νομούς της 

Ελλάδας. Το εργαλείο της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο, ο σχεδιασμός του 

οποίου βασίστηκε σε παρόμοιες έρευνες. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε μετά από προσωπική επαφή ή ηλεκτρονικά όσων στάλθηκαν με 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πλήρως 

ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση που τους παρέχεται και υπάρχουν μεγάλες 

ανάγκες για επιμόρφωση κυρίως στον τομέα ων εργαστηριακών ασκήσεων.  

Βασικό κίνητρο για την επιμόρφωση τους είναι η προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη 

αλλά και η βελτίωση της διδασκαλίας τους. 

 

Λέξεις κλειδιά:  γεωπονία, επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί γεωπονοδασολογικών 

ειδικοτήτων, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. 

 

ABSTRACT 
 

This paper explores the training needs of teachers agronomists, foresters, agronomists 

and food technologists in Greece as seen by themselves. Besides this, there are some 

demographic data of the teachers surveyed and examined whether gender, age, 

specialty and years of service have a significant impact on educational needs. 

This survey was conducted from February to May 2012. The survey involved 96 
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teachers serving in various prefectures of Greece. The research tool was a 

questionnaire which was based on similar researches. Completion of questionnaires 

took place after personal contact or were sent electronically by email. 

According to the survey results, teachers are not fully satisfied with the training they 

receive and there are great needs for training mainly in laboratory exercises. 

Main motivation for training is personal improvement and development and 

improving their teaching. 

 

Keywords: agriculture, education, teachers of agronomists and forestry skills, 

technical vocational training. 
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Εισαγωγή 
 

Οι μεταβολές στον εργασιακό χώρο απαιτούν την διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών. O ρόλος τους εκτός από την διδασκαλία είναι να βοηθήσουν τους 

μαθητές στις μετέπειτα επαγγελματικές τους επιλογές.. Το αρχικό ερώτημα είναι: 

επιμορφώνονται οι γεωπόνοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα; Ή σαν τεχνική ειδικότητα δεν  

θεωρούν οι ίδιοι τόσο αναγκαίο να επιμορφωθούν μετά τον διορισμό τους όσο π.χ. ένας 

δάσκαλος; Ποιες είναι οι ανάγκες για επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στην γενική και ποιες εκείνων που υπηρετούν στην ειδική αγωγή.  Γίνεται 

ανάλυση των αναγκών και το είδος της επιμόρφωσης που έχουν λάβει οι καθηγητές 

του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και ερευνάται ο βαθμός 

ικανοποίησης τους από το αντικείμενο και περιεχόμενο των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης που έχουν παρακολουθήσει.  

Παρόμοια έρευνα έχει πραγματοποιηθεί και στην δεκαετία του 1990 (και 

δημοσιεύτηκε το 1999) σε διδακτορικό επίπεδο από τον γεωπόνο Γεώργιο Κιούση με 

μεταπτυχιακό στην Συνεχιζόμενη και Επαγγελματική Εκπαίδευση και σχολικό 

σύμβουλο των γεωπόνων καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το θέμα της 

ήταν “Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωπόνων καθηγητών στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση” και πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών στο τμήμα Γεωργικής Οικονομίας. Η συγκεκριμένη έρευνα όμως έγινε 

αποκλειστικά για τους γεωπόνους εκπαιδευτικούς ΠΕ14.04 χωρίς να περιλαμβάνει 

και τις λοιπές ειδικότητες του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Η 

παρούσα έρευνα είναι μια εμπειρική έρευνα με στόχους: 

 Να διερευνηθεί η άποψη και η στάση των εκπαιδευτικών γεωπονικών 

ειδικοτήτων για την υλοποίηση  επιμορφωτικών προγραμμάτων και να συσχετιστούν 

με κοινωνικές παραμέτρους (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, έτη υπηρεσίας κλπ). 

 Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες τους για την επιμόρφωση 

τους. 

 Να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των 

αναγκών επιμόρφωσής τους. 

 



13 
 

Στο πρώτο μέρος αναλύεται διεξοδικά η θεωρητική προσέγγιση στην οποία 

στηρίχθηκε η έρευνα κι αποτελείται από 4 Κεφάλαια. 

Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφονται ο σκοπός, η διαδικασία της έρευνας και γίνεται μια 

εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία. 

Στο Κεφάλαιο 2 αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και την Ελλάδα αλλά και οι αδυναμίες της επιμόρφωσης 

στην χώρα μας. 

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια εκτενής αναφορά στην τεχνική και την γεωργική 

εκπαίδευση. Έπειτα παρουσιάζονται πολλά στοιχεία και λεπτομέρειες για την 

συγκεκριμένη ειδικότητα εκπαιδευτικών. Αναφέρονται κάποιες παλαιότερες έρευνες 

σχετικά με τους γεωπόνους εκπαιδευτικούς και πιο συγκεκριμένα γίνεται μια μνεία 

για την επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια σύντομη αναφορά για τον ρόλο των γεωπόνων 

εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή.  

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την διαδικασία και τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία, το δείγμα της έρευνας, τα 

μέσα και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων  και 

ο σχολιασμός τους. 

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται η κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων και προτείνονται 

κάποιες λύσεις και ιδέες για το μέλλον. 

Στο Κεφάλαιο 8 αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας. 

Τέλος, στα παραρτήματα παρατίθενται το ερωτηματολόγιο της έρευνας, οι αναθέσεις 

των σχολικών μαθημάτων που διδάσκουν οι γεωτεχνικές ειδικότητες και οι πίνακες 

των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
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1. Σκοπός, σημασία και περιεχόμενο της έρευνας 
 

1.1 Σκοπός και σημασία της έρευνας 

Η συνεχής ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας καθιστούν αναγκαία την 

συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα παγκοσμίως. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Από την εποχή του Σωκράτη ακόμη με 

το περίφημο ρητό «γηράσκω αεί διδασκόμενος» τίθεται η αναγκαιότητα και η της δια 

βίου μάθησης. Στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού λόγω της σπουδαιότητας του 

κοινωνικού του ρόλου οι ευθύνες για ορθή κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση είναι 

τεράστιες. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος 

επιβάλλουν την αδιάκοπη επιμορφωτική ενίσχυση τους, η οποία θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με βάση τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. 

Για τον εντοπισμό των επιμορφωτικών τους αναγκών πραγματοποιούνται 

εκπαιδευτικές έρευνες συνεχώς. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών δεν νοούνται να είναι 

οι ίδιες για όλους. Εξαρτώνται από την ειδικότητα, τα χρόνια υπηρεσίας τους, την 

δομή εκπαίδευσης που υπηρετούν,  αν είναι πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ή αν είναι 

γενική ή ειδική αγωγή. 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

γεωτεχνικών ειδικοτήτων που διδάσκουν κυρίως στην τεχνική εκπαίδευση 

Τέλος, η έρευνα αυτή προσδοκά να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το 

είδος, τον τρόπο και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης που προτιμούν οι 

εκπαιδευτικοί και να βοηθήσει σε μελλοντικούς σχεδιασμούς προγραμμάτων 

επιμόρφωσης. 

 

1.2 Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων 

Παρακάτω γίνεται αναφορά σε κάποιους βασικούς όρους στους οποίους στηρίζεται η 

παρούσα πτυχιακή και γίνεται επεξήγηση των όρων αυτών με βάση την σχετική 

βιβλιογραφία. Αν και οι περισσότεροι όροι είναι ήδη γνωστοί και υπάρχουν άπειρες 

επεξηγήσεις θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σχετικές με το κείμενο. 
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     1.2.1 Έρευνα- Είδη Ερευνών 
Η έρευνα είναι μια αναζήτηση ή εξέταση στοιχείων. Είναι μια πειραματική 

διαδικασία που γίνεται συστηματικά με σκοπό να εμπλουτιστούν οι γνώσεις. 

Ανάλογα με τον σκοπό που έχουν οι έρευνες, διακρίνονται σε τρεις βασικές 

κατηγορίες. 

α) Διερευνητικές έρευνες. Έχουν σαν σκοπό την ανακάλυψη και την καινοτομία και 

είναι για αυτόν τον λόγο ευέλικτες. Για την επιτυχία αυτών των ερευνών απαιτείται 

εμπειρία και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. 

β) Περιγραφικές έρευνες. Έχουν σαν σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των 

χαρακτηριστικών μιας δεδομένης στιγμής. Για την επιτυχία αυτών απαιτείται 

προσοχή για τυχόν μεροληψία και να είναι οργανωμένες και προσχεδιασμένες.  

γ) Πειραματικές έρευνες. Αυτές αποσκοπούν στον έλεγχο της ορθότητας κάποιων 

υποθέσεων. Ελέγχεται με λίγα λόγια, αν υπάρχει συσχέτιση δύο μεταβλητών. 

Στηρίζονται στο πείραμα. (Τσακίρη, 2012) 

     1.2.2 Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Δια βίου μάθηση, Δια βίου 
εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, 
Όλες οι παραπάνω έννοιες συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Προσπάθειες να 

διαχωριστούν οι όροι γίνονται συνεχώς και κάθε βιβλιογραφία δίνει τον δικό της 

ορισμό. 

Εκπαίδευση είναι όλες εκείνες οι δραστηριότητες όπου η μάθηση είναι συνειδητή και 

σχεδιασμένη με συγκρότηση από κάποιον φορέα παροχής μάθησης (Κόκκος, 2005).  

Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου όταν ακούει την λέξη εκπαίδευση 

είναι το σχολείο. Αλλά υπάρχουν κι άλλες δομές εκπαίδευσης πέρα από την 

πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η μεταλυκειακή 

εκπαίδευση, η δια βίου εκπαίδευση είναι κάποιες μορφές εκπαίδευσης οι οποίες δεν 

είναι υποχρεωτικές.  

Επιπλέον η εκπαίδευση μπορεί να διακριθεί στις εξής μορφές: 

• στην Τυπική, η οποία περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια και 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

• στην μη Τυπική η οποία λαμβάνει χώρα σε οργανωμένο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, διαθέτει πρόγραμμα σπουδών και διδάσκοντες και μπορεί να 
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οδηγήσει σε πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΙΝΕ, 2010). Ένα 

παράδειγμα μη τυπικής εκπαίδευσης είναι τα προγράμματα των Κ.Ε.Ε. 

• στην Άτυπη εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει τα όσα μαθαίνει κάποιος στις 

καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες του και λαμβάνει χώρα εκτός 

εκπαιδευτικού χώρου (ΙΝΕ, 2010). 

Η επιμόρφωση είναι μια συνεχής, οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία 

που περιλαμβάνει θεσμοθετημένες δραστηριότητες της Τυπικής εκπαίδευσης, 

συνήθως υποχρεωτικού χαρακτήρα, αλλά και μη θεσμοθετημένες δράσεις της μη 

Τυπικής εκπαίδευσης. (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Ειδικότερα για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η επιμόρφωση είναι αναγκαία, διότι 

πέραν των γνώσεων μπορεί να τον καταστήσει ικανό να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες 

που πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσει μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Η δια βίου μάθηση είναι ένας πάρα πολύ γενικός όρος που περιλαμβάνει πολλές 

έννοιες, την εκπαίδευση ενηλίκων, την δια βίου εκπαίδευση, την συνεχή εκπαίδευση 

και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Είναι ένας όρος μη ρητός αλλά υπονοούμενος 

(Field&Leicester, 2003). Ουσιαστικά είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει 

από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και 

καλύπτει όλα τα είδη της τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τον Jarvis (2004) η δια βίου εκπαίδευση είναι κάθε σχεδιασμένη σειρά 

γεγονότων με ανθρωπιστική βάση και στοχεύει στην μάθηση και κατανόηση από την 

πλευρά του συμμετέχοντα και μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή στην ζωή. 

Η επαγγελματική κατάρτιση είναι το μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης που 

παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες 

ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του μαθητευόμενου και αποτελεί το κύριο 

αντικείμενο της εκάστοτε επαγγελματικής επιμόρφωσης (Κωτσίκης, 1994). 

     1.2.2 Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες  
Η έννοια ανάγκη είναι πολυσύνθετη και έχει διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με το 

πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ερμηνευτεί. Έχει να κάνει με την έλλειψη κάποιων 

αγαθών και οδηγεί στην προσπάθεια εξάλειψης αυτής της ανάγκης..  

Η διερεύνηση αναγκών είναι ο προσδιορισμός των στοιχείων αυτών που βρίσκονται 

σε έλλειψη.  
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Οι επιμορφωτικές ανάγκες μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κατηγορίες; 

α. συνειδητές και ρητές 

β. συνειδητές και μη ρητές 

γ. λανθάνουσες (Βεργίδης, 2003). 

Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί ενώ έχουν εντοπίσει τις 

πραγματικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες δεν τις εκφράζουν ρητά ή τις εκφράζουν με 

λάθος τρόπο. Με τις εκπαιδευτικές έρευνες που πραγματοποιούνται συνεχώς γίνεται 

μια προσπάθεια να γίνουν οι ανάγκες σαφείς ώστε να είναι σε θέση οι αρμόδιοι να 

σχεδιάσουν αποτελεσματικότερα προγράμματα κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς. 

Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών είναι η πρόοδος της τεχνολογίας που απαιτεί κάθε φορά όλο και 

περισσότερες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο που διδάσκει ο καθένας. Οι 

επιμορφωτικές  ανάγκες των εκπαιδευτικών επηρεάζονται κυρίως από τις αλλαγές. 

Αλλαγή σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής που συμβαίνει με την πάροδο του 

χρόνου, αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, αλλαγές στην τεχνολογία, στην γνώση, 

στην διδασκαλία και στην συμπεριφορά των μαθητευόμενων. Υπάρχει μια συνεχής 

αλλαγή στον εκπαιδευτικό τομέα με την οποία κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να 

προσαρμοστεί. Για αυτόν τον λόγο επιβάλλεται η συνεχής επιμόρφωση του όχι μόνο 

στο αντικείμενο του, που συνεχώς εξελίσσεται, αλλά και σε νέες μεθόδους 

διδασκαλίας και προσαρμογής στα εκάστοτε σχολικά περιβάλλοντα.  

Οι ανάγκες επιμόρφωσης διαφέρουν όχι μόνο ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς 

διαφορετικών ειδικοτήτων αλλά και σε εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας από την 

στιγμή που κάθε πανεπιστήμιο έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον 

κάποιες επιπρόσθετες σπουδές μπορούν να διαφοροποιούν τις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού σε σχέση με κάποιον που έχει μόνο το βασικό πτυχίο. 

     1.2.3 Η εκπαίδευση κι επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
Σε αντίθεση με την κοινή εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά άτομα 

αυτόνομα. Δεν παρακολουθούν δηλαδή οι ενήλικες μαθήματα στα πλαίσια της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά τα παρακολουθούν διότι οι ίδιοι το θέλουν. Οπότε 

γενικότερα με τον όρο Εκπαίδευση Ενηλίκων εννοούμε την διαδικασία μέσω της 

οποίας ενήλικα άτομα, που δεν φοιτούν πλέον σε σχολείο αναλαμβάνουν 

δραστηριότητες με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και 
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ικανότητες έτσι ώστε να εντοπίζουν και να επιλύουν με αποτελεσματικότητα ατομικά 

και συλλογικά προβλήματα (Καψάλης & Παπασταμάτης,2002).  

Ο εκπαιδευτικός για να φέρει εις πέρας το έργο του πρέπει να διαθέτει ορισμένα 

χαρακτηριστικά όπως καλή γνώση του αντικειμένου του, διδακτικές δεξιότητες, 

ικανότητες, στάσεις και γνώσεις για το σχολείο και την σχολική πραγματικότητα. 

Επίσης, πρέπει να διαθέτει κάποιες αξίες και προσωπικά χαρακτηριστικά όπως 

έμπνευση, ενόραση, διαίσθηση, δημιουργικότητα, ικανότητα στοχασμού, 

διερευνητική ικανότητα, ικανότητα λήψης αποφάσεων, δέσμευση στο έργο του, 

διάθεση κοινωνικής προσφοράς και υπευθυνότητα (Παπαναούμ, 2003). Το έργο ενός 

δασκάλου ή καθηγητή λοιπόν φέρει τεράστιες ευθύνες επειδή συμβάλλει στην 

διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός μαθητή. 

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους 16 

δείκτες ποιότητας της σχολική εκπαίδευσης1 (European Commission, 2000). 

Συνεπώς, η ορθή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για ποιοτικότερη 

εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τον τομέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων και είναι μια μορφή δια βίου μάθησης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών πρέπει να συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας συνεχούς μαθησιακής 

ετοιμότητας ώστε με την σειρά τους αυτοί να μπορούν να αναπτύξουν τις μαθησιακές 

δεξιότητες των μαθητών τους. Για αυτόν τον λόγο πρέπει αυτά τα προγράμματα 

εκπαίδευσης να χαρακτηρίζονται από τα εξής: 

• Ενοποίηση των στοιχείων του προγράμματος 

• Ύπαρξη στόχων για την ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων 

• Συνάφεια του θεωρητικού σώματος με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος 

του εκπαιδευτικού 

                                                 
1  Οι 16 δείκτες είναι οι εξής: Μαθηματικά, Ανάγνωση, Φυσική, Πληροφορική, Ξένες γλώσσες, 

Μαθαίνω να μαθαίνω, Αγωγή του πολίτη, Ποσοστά εγκατάλειψης σχολείου, Ολοκλήρωση της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αξιολόγηση και διοίκηση της 

σχολικής εκπαίδευσης, Γονική συμμετοχή, Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, Αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή, Εκπαιδευτική δαπάνη 

ανά μαθητή 
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• Διενέργεια της πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες 

• Στοιχεία που προωθούν τη σύνδεση του σχολείου και της κοινωνίας 

(Γεωργιάδης, 2004) 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι σημαντική και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη  

τα παρακάτω:  

1) Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. 

2) Η ανεργία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και ο χρόνος που μεσολαβεί από την 

αποφοίτησή τους μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους στα σχολεία είναι 

μεγάλος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους από το αντικείμενο των σπουδών 

τους και την σταδιακή απώλεια του παιδαγωγικού ζήλου και ενδιαφέροντος 

(Κασσωτάκης, 1996). Ο μέσος χρόνος διορισμού των εκπαιδευτικών μπορεί να 

φτάσει και τα 12-13 χρόνια (Κάτσικας & Καββαδίας, 1996). 

Σύμφωνα με τον Christopher Day (2003) υπάρχουν 10 αρχές στις οποίες πρέπει να 

στηρίζονται οι εκπαιδευτικοί και η εκπαιδευτική διαδικασία.  

1. Οι εκπαιδευτικοί είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο των σχολείων. 

2. Κυριότερος στόχος τους είναι να μεταδώσουν στους μαθητές την διάθεση να 

μαθαίνουν για την υπόλοιπη ζωή τους. 

3. Η συνεχιζόμενη δια βίου μάθηση είναι απαραίτητη για όλους τους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να παρακολουθούν τις αλλαγές. 

4. Μαθαίνουν από την εμπειρία τους ούτως ή άλλως αλλά αυτό δεν φτάνει. 

5. Οι πράξεις των εκπαιδευτικών είναι απόρροια του περιβάλλοντός τους καθώς 

και του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου στο οποίο εργάζονται. 

6. Η πετυχημένη διδασκαλία απαιτεί διαπροσωπικές και ενδοατομικές 

δεξιότητες όπως και προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις. 

7. Ο τρόπος που γίνεται κατανοητό το πρόγραμμα διδασκαλίας συνδέεται με την 

αντίληψη των εκπαιδευτικών για την προσωπική τους και την επαγγελματική τους 

ταυτότητα. 

8. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται ενεργητικά. 

9. Η επιτυχής ανάπτυξη του σχολείου βασίζεται στην επιτυχή ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. 
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10. Ο σχεδιασμός και η υποστήριξη της μακροχρόνιας ανάπτυξης είναι κοινή 

υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών, των σχολείων και της κυβέρνησης. 

O Kochan αναφέρει, άρθρο των Τζαβάρα και Βεργίδη (2005) ότι σύμφωνα με 

έρευνες αποτελεσματικά μοντέλα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών είναι αυτά που 

παρέχουν: 

 Έμφαση σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης 

 Επίδειξη κάποιου μοντέλου σαν παράδειγμα για αυτό που προτείνεται 

 Ευκαιρίες για εφαρμογή των νέων γνώσεων 

 Αξιοποίηση των αρχών της δια βίου εκπαίδευσης 

 Και στήριξη μέσω συνεργασίας  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι το Άλφα και το Ωμέγα στην σχολική 

πραγματικότητα. Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται όχι μόνο στις γνώσεις 

των εκπαιδευτικών και στην ικανότητα τους να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις στους 

μαθητές τους αλλά και στην όρεξη που έχουν να επιτελούν το έργο τους και στην 

οικειότητα που αποκτούν με τους εκπαιδευόμενους τους, ώστε να μπορούν να κάνουν 

διδασκαλία πιο ευχάριστη και αποτελεσματική. Όπως επίσης και στο να δίνουν 

κίνητρα στους μαθητές τους για να μάθουν. 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που 

πραγματοποιείται μέσα σε σχολική μονάδα. Είναι μια καινοτόμα μορφή επιμόρφωσης 

που έχει ως αντικείμενο τις ανάγκες και προτεραιότητες της σχολικής μονάδας σε 

συνάρτηση με τις ανάγκες και επιθυμίες των ίδιων των εκπαιδευτικών. Είναι με λίγα 

λόγια μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης που αποβλέπει στη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στην σχολική μονάδα και στην 

ενίσχυση του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτικού (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 

2000). 

 

2. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  
 

2.1 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στις διάφορες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε έρευνα του Ο.ΕΠ.ΕΚ.(2008β) αναφέρεται ότι στην έκθεση Education and Culture, 

Eurydice και Eurostat γίνεται διάκριση μεταξύ εκπαίδευσης (education) και 

επαγγελματικής κατάρτισης (professional training) εκπαιδευτικών. Ο όρος 

«εκπαίδευση των εκπαιδευτικών» αναφέρεται σε  "οργανωμένες δραστηριότητες" 

που στοχεύουν να εφοδιάσουν τους εκπαιδευτικούς με "γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες αναγκαίες και επαρκείς για την εκτέλεση" των μελλοντικών τους 

καθηκόντων.  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει ένα γενικό και ένα επαγγελματικό 

μέρος. Το γενικό μέρος περιλαμβάνει τα προγράμματα που καλύπτουν την γενική 

εκπαίδευση και την μελέτη των γνωστικών τους αντικειμένων. Το επαγγελματικό 

σκέλος απαρτίζεται από προγράμματα για διδακτικές δεξιότητες και την πρακτική 

άσκηση σε σχολικό περιβάλλον.  

Η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (Continuing Professional Development) των 

εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Τα ακριβή όμως ποσοστά 

συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα δεν είναι γνωστά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο σχεδιασμός 

των προγραμμάτων επιμόρφωσης έχει αποκεντρωθεί πλήρως και αποτελεί 

αρμοδιότητα των σχολείων.  

Η ελάχιστη ετήσια διάρκεια υποχρεωτικής επιμόρφωσης ποικίλλει στις ευρωπαϊκές 

χώρες. Σε μερικές χώρες, ο χρόνος που πρέπει να αφιερώνεται στην επιμόρφωση 

εκφράζεται είτε σε ημέρες ανά έτος (Μάλτα και Φιλανδία 3 ημέρες, Σκότια 5 

ημέρες), είτε σε ημέρες ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Λετονία ανά τριετία, 

Εσθονία, Λιθουανία και Ρουμανία ανά πενταετία, Ουγγαρία ανά επταετία). Στις Κάτω 

Χώρες κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει, κάθε χρόνο, το 10% των ωρών 

απασχόλησής του σε θέματα που αφορούν στην προώθηση του επαγγελματισμού του. 

Ο τρόπος διευθέτησης του συγκεκριμένου χρόνου εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του κάθε σχολείου (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008β). 

 

2.2 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 
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Στην έρευνα του Ο.ΕΠ.ΕΚ.(2008β) βρίσκουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για την 

ιστορία της επιμόρφωσης στην χώρα μας. Ο πρώτος θεσμοθετημένος επιμορφωτικός 

φορέας για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι το 

Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1910 (Νόμος ΓΨΙΗ΄/22-4-1910, 

ΦΕΚ 152Α).  

Το 1964 ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Νόμος 4379/1964). Την περίοδο της 

δικτατορίας, το Π.Ι. καταργήθηκε (Α.Ν. 59/1967). Κατά τη Μεταπολίτευση (Ν. 

186/1975) ιδρύθηκε το «Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως» 

(Κ.Ε.Μ.Ε), οι αρμοδιότητες του οποίου ήταν αντίστοιχες με αυτές του Π.Ι. Το 1985 

(Ν. 1566) καταργήθηκε το ΚΕΜΕ και επανιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

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

άρθρα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:  

• το 28ο, για τους σκοπούς και τις μορφές της επιμόρφωσης και  

• το 29ο για την οργάνωση, τη λειτουργία και τους φορείς της επιμόρφωσης.  

Το 29ο άρθρο αναφέρει ότι "φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι), το οποίο επανιδρύθηκε με τον ίδιο νόμο και τα 

περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (Π.Ε.Κ.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης" (Νόμος 1566/30-9-1985, ΦΕΚ 167Α, Κεφ. Θ΄, Άρθρο 29 §1).  

Το 28ο άρθρο αναφέρεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την διακρίνει σε 

εισαγωγική, ετήσια και περιοδική. Η εισαγωγική επιμόρφωση που απευθύνεται 

στους υπό διορισμό, ή νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και σε κάθε περίπτωση γίνεται 

"πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων», «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). 

Στο ίδιο άρθρο του ίδιου νόμου, προβλέπεται "ετήσια επιμόρφωση για τους 

εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη υπηρεσίας για την ενημέρωσή 

τους σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης τους, την εκπαιδευτική πολιτική, την 

ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα την 
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πληρέστερη κατάρτισή τους για αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους" 

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

ίδιο άρθρο, προβλέπονται και "περιοδικές επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς, οι 

οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε περιφερειακή ή 

και πανελλαδική κλίμακα, όταν πρόκειται για αλλαγή σχολικών προγραμμάτων και 

για εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών μεθόδων και σχολικών βιβλίων" 

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

Στο νόμο αυτό διατυπώνεται ότι "όλες οι μορφές επιμόρφωσης είναι υποχρεωτικές 

για τους εκπαιδευτικούς" (Νόμος 1566/30-9-1985, ΦΕΚ 167Α, Κεφ. Θ΄, Άρθρο 28 §2 

εδαφ. γ) και ορίζεται ότι "με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Οικονομικών: ιδρύονται Π.Ε.Κ. για εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το 2002 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ως 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με "σκοπό να σχεδιάζει την επιμορφωτική 

πολιτική για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

«να συντονίζει όλες τις μορφές και τις δράσεις», «να καταρτίζει επιμορφωτικά 

προγράμματα που θα υλοποιούνται με αναθέσεις που θα κάνει», «να διαχειρίζεται 

πόρους, να πιστοποιεί φορείς και τίτλους" (Νόμος 2986/13-2-2002, ΦΕΚ 24Α, Άρθρο 

6).  

Από το 2000 η μόνη θεσμοθετημένη επιμόρφωση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα 

είναι η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, καθώς και η 

επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες. Δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία διερεύνησης 

αναγκών για τις επιμορφώσεις αυτές. (Π.Ι., 2010). 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε υποχρεωτική, προαιρετική και 

μικτή.  

Στην υποχρεωτική επιμόρφωση περιλαμβάνονται η εισαγωγική επιμόρφωση, η 

επιμόρφωση με μορφή σεμιναρίων και η εισαγωγική επιμόρφωση στελεχών. Στην 

προαιρετική επιμόρφωση περιλαμβάνονται η επιμόρφωση θερινών διακοπών, η 

διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, οι αμοιβαίες ανταλλαγές, οι επισκέψεις 

εκπαιδευτικών, τηλεοπτικά επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια και η 

αυτοεπιμόρφωση. Τέλος, το μικτό σύστημα συνδυάζει πλεονεκτήματα των δύο 

προηγούμενων. 
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Υποθετικά επιδιώκεται η συστηματική επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

που θα αναλάβουν τη μόρφωση των μαθητών για να μπορούν να ζουν σε μια δίκαιη 

και δημοκρατική κοινωνία, αλλά από την άλλη ευνοείται η αναπαραγωγή και 

νομιμοποίηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος και μιας κοινωνίας που 

προσδιορίζεται από οικονομική και κοινωνική ανισότητα. Με άλλα λόγια, η βασική 

εκπαίδευση και η επιμόρφωση αναπαράγονται, αναπαράγουν και νομιμοποιούν τις 

υφιστάμενες σχέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα 

(Μαυρογιώργος, 1982). Η επιμόρφωση προϋποθέτει οπωσδήποτε τη βασική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία καλύπτει την επιστημονική ειδίκευση, την 

ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 1990). 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης των ελλήνων εκπαιδευτικών δεν είναι ούτε ποικίλα 

ούτε ευέλικτα μιας και είναι συνήθως σεμιναριακά μαθήματα και δεν λαμβάνουν υπ’ 

όψιν σημαντικούς παράγοντες όπως την ηλικία των επιμορφούμενων. Συνήθως οι 

γνώσεις που προσφέρονται είναι εκτός ελληνικής σχολικής πραγματικότητας και των 

πραγματικών αναγκών των εκπαιδευτικών (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Όσον αφορά, τέλος, την γεωργική εκπαίδευση, το χρονικό διάστημα 1929-1940 

ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 5 γεωργικά φροντιστήρια για την μετεκπαίδευση των 

δασκάλων (Ν.3600/1929 και Ν.4397/1929) όπου φορέας ήταν η Γεωπονική Σχολή 

Αθηνών. Λόγω της αγροτικής οικονομίας της Ελλάδας ήταν αναγκαία η γεωργική 

μετεκπαίδευση των δασκάλων, η γεωργική ενημέρωση των αγροτών από τους 

γεωπόνους και η στελέχωση των κατώτερων γεωργικών σχολείων (Παντελιάδου & 

Πατσιοδήμου, 2000). 

2.2.1 Αδυναμίες της επιμόρφωσης στην χώρα μας 
Οι αδυναμίες που υπάρχουν στο σύστημα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, 

ορίστηκαν από τους Καραμπίνη & Ψιλού(2011) ως: 

α) Τα προγράμματα επιμόρφωσης στην χώρα μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

αποκλειστικά με τεχνοκρατική προσέγγιση 

β) Ο συγκεντρωτισμός και η γραφειοκρατία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

καθιστούν τον εκπαιδευτικό παθητικό δέκτη που δεν συμμετέχει στον σχεδιασμό των 

επιμορφώσεων τους 
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γ) Παραβλέπεται η νομοθεσία περί ρόλου των πανεπιστημίων και των σχολικών 

μονάδων ως φορέων επιμόρφωσης 

δ) Οι επιμορφώσεις στην χώρα μας δεν στηρίζονται σε επιστημονικές έρευνες και 

συνήθως στηρίζονται σε ξένα δανεικά πρότυπα επιμορφώσεων. 

ε) Τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων  

στ) Η επιμόρφωση γενικά έχει πολύ θεωρητικό χαρακτήρα. 

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε έρευνα των Κασσωτάκη και Παπακωνσταντίνου (1987) 

θεωρούν αρνητικά σημεία της επιμόρφωσης: 

• την απόσταση της θεωρίας από την εκπαιδευτική εμπειρία 

• την ασυμμετρία ανάμεσα στις προτεινόμενες αλλαγές και στον τρόπο που οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την εκπαιδευτική πραγματικότητα 

• την παθητική παρακολούθηση διαλέξεων ακαδημαϊκού τύπου 

 

3. Η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα 
 

Η Δημόσια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση λειτούργησε το 1977 πρώτη 

φορά (Ν. 576/1977, ΦΕΚ 102/τ.Α΄ περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και 

Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).  

 Η μέση βαθμίδα αποτελούταν από τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) και 

τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) μέχρι το 2006 που με τον Νόμο 

3475/2006 μετατράπηκαν σε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. (Π.Ι., 2009). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε στόχο να αναλάβει δραστηριότητες ώστε να 

συνεισφέρει πέρα από την ολοκλήρωση του ατόμου, στο απαραίτητο γνωστικό 

υπόβαθρο για την ομαλή του ένταξη στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή, στην 

διεκδίκηση θέσεων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην 

επανεκπαίδευση και αποτελεσματική δια βίου κατάρτιση του. Έτσι ψηφίστηκε από το 

Υπουργείο Παιδείας ο νόμος για τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ  (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2007). 
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Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι το φύλο είναι ένας βασικός άξονας, γύρω από 

τον οποίο υπάρχουν εκπαιδευτικές ανισότητες. Διάκριση στην επιλογή κατεύθυνσης 

σπουδών ανάλογα με το φύλο εντοπίζεται και στις τεχνικοεπαγγελματικές 

κατευθύνσεις. Στην Ελλάδα συνεχώς αυξάνεται η γυναικεία παρουσία στην Τεχνική 

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Κορωναίου & Μαραγκουδάκη 2002), αλλά οι άνδρες 

εξακολουθούν να υπερτερούν. 

3.1. ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ 

Τα Επαγγελματικά Λύκεια και οι Επαγγελματικές Σχολές είναι σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως και τα Ενιαία Λύκεια. Η δευτεροβάθμια 

επαγγελματική εκπαίδευση συνδυάζει την γενική παιδεία με την τεχνική 

επαγγελματική γνώση.  

Τα ΕΠΑΛ διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Η φοίτηση στα ημερήσια ΕΠΑΛ 

είναι τριετής ενώ στα εσπερινά τετραετής. Στην Α΄ τάξη οι μαθητές επιλέγουν 

επαγγελματικό κύκλο. Στην Β΄ τάξη χωρίζονται σε επαγγελματικούς τομείς. Τέλος η 

Γ΄ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Και στις τρεις τάξεις μαζί με τα μαθήματα γενικής 

παιδείας παρακολουθούν και τα μαθήματα της κατεύθυνσης. Οι μαθητές  έχουν το 

δικαίωμα να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις για να εισαχθούν σε σχολές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Γ΄ τάξη έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν 

μαθήματα γενικής παιδείας που ανήκουν σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α που δίνει την 

δυνατότητα με ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις να εισαχθούν οι μαθητές σε ΤΕΙ και η 

ομάδα Β που δίνει την δυνατότητα οι μαθητές να δώσουν κανονικές πανελλήνιες για 

να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. (Εκπαιδευτική κλίμακα, 2012). 

ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ 
ΚΥΚΛΟΙ 
Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ  

ΤΟΜΕΙΣ 
Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 

Στις ΕΠΑΣ η φοίτηση είναι διετής. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν 

μαθήματα τεχνικά επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Στην Α΄ τάξη 

εγγράφονται μαθητές που προάγονται στην Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ ή των ενιαίων 

λυκείων ή όσοι έχουν προαχθεί στην Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου των ΕΠΑΛ. Στην Β΄ 

τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη των ΕΠΑΣ. Στους αποφοίτους των 

ΕΠΑΣ χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 το οποίο παρέχει την δυνατότητα να λάβουν 

άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εγγράφονται στα ΙΕΚ.  

Οι ειδικότητες που λειτουργούν στις ΕΠΑΣ είναι οι εξής:  
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1. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 

2. Εργαλειομηχανών CNC 

3. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης 

4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών 

5. Αμαξωμάτων 

6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 

7. Κτιριακών Έργων 

8. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 

9. Αργυροχρυσοχοϊας 

10. Επιπλοποιίας 

11. Κεραμικής - Πηλοπλαστικής 

12. Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας 

13. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης 

14. Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου 

15. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος 

16. Αγροτικών Μηχανημάτων 

17. Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας 

18. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου 

19. Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών 

20. Δενδροκομίας 

21. Ζωοτεχνίας 

22. Γαλακτοκομίας − Τυροκομίας 

23. Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας 

24. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 

25. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών 

26. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων 
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27. Βοηθών Φαρμακείων 

28. Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών 

29. Αισθητικής Τέχνης 

30. Κομμωτικής Τέχνης 

31. Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών 

32. Μαγειρικής Τέχνης 

33. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης 

Επιπλέον λειτουργούν στην Ελλάδα 6 γεωργικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. Δήμητρα (το σχολικό έτος 2011-2012) στις οποίες προσφέρεται 

σίτιση και στέγαση (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. “ΔΗΜΗΤΡΑ”, 2012). 

o η Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων με την ειδικότητα Γαλακτοκομίας – 

Τυροκομίας 

o η Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ. με τις ειδικότητες Αγροτικών μηχανημάτων και 

Ζωοτεχνίας 

o η ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας με την ειδικότητα Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής 

Επίπλου 

o η ΕΠΑ.Σ. Κρήτης με την ειδικότητα Θερμοκηπιακών κατασκευών και 

καλλιεργειών 

o η ΕΠΑ.Σ. Νεμέας με την ειδικότητα Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας 

o η ΕΠΑ.Σ. Συγγρού με την ειδικότητα Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων – 

αρχιτεκτονικής τοπίου 

 

3.2 Η γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα, ένα κράτος παραδοσιακά αγροτικό της οποίας η οικονομία στηρίζεται 

στην γεωργία ακόμη και σήμερα, διατηρεί μια παράδοση στην γεωργική εκπαίδευση 

η οποία ξεκινάει από τον 19ο αιώνα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε το 1828 την 

Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας στο Ναύπλιο. Καταργήθηκε το 1873, μετά τον θάνατο 

του Καποδίστρια. Το έτος 1887 ιδρύονται οι Τριανταφυλλίδειες γεωργικές σχολές, με 

τον νόμο ΑΦΜΒ΄/28-5-1887 «Περί συστάσεως γεωργικών σχολείων». 
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Το 1914 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ιδρύει τα κατώτερα γεωργικά σχολεία (Ν.301 «Περί 

κατωτέρων πρακτικών γεωργικών σχολείων», ΦΕΚ 282, 4/10/1914) για αποφοίτους 

δημοτικού σχολείου ηλικίας 14-19 ετών των οποίων οι γονείς ήταν αγρότες. Πρώτη 

λειτούργησε η Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αιδινίου. Μέχρι του 1930 είχαν ιδρυθεί 

δεκατρία πρακτικά γεωργικά σχολεία, αλλά δεν υπήρξε ιδιαίτερη προσέλευση 

μαθητών (Γ.Π.Α., 2012) 

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με τον νόμο «Περί στοιχειώδους γεωργικής 

εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 220, 14/10/1927), ο οποίος τροποποιήθηκε από τον Βενιζέλο με 

το Ν.3600 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 7/10/1927 Ν.Δ. περί 

στοιχειώδους γεωργικής εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 121, 11/7/1928) ιδρύονται τα Κυριακά 

Γεωργικά Σχολεία (Κ.Γ.Σ.) σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Φοιτούσαν όλοι οι μαθητές 

υποχρεωτικά και η φοίτηση ήταν διετής.  

Τα κατώτερα γεωργικά σχολεία ιδρύθηκαν από το Ν.4397/1929 «Περί στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως (ΦΕΚ 309, 16/8/1929), άρθρα 25-38, τα οποία διακρίνονταν στα 

σχολεία με ειδικότητα την μεγάλη καλλιέργεια, σε αυτά με την ειδικότητα της 

κτηνοτροφίας και σε αυτά με ειδικότητα την αμπελουργία και την δενδροκομία. Με 

ανώτατο όριο τους 30 μαθητές ανά τμήμα και προϋπόθεση για την λειτουργία τους 

απαιτούνταν η κτήση κατάλληλου αγροκτήματος πέντε τουλάχιστον στρεμμάτων, 

προσφορά της κοινότητας.  

Το 1927 λειτούργησαν επτά γεωργικά φροντιστήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Ιωάννινα, Λάρισα, Φλώρινα και Μεσαρά Κρήτης με 156 μετεκπαιδευόμενους 

δασκάλους (Δήμου, 2012). 

Γενικότερα η γεωργική εκπαίδευση απέτυχε και αυτό οφείλεται ίσως στην κακή 

χρηματοδότηση και στην απαξίωση της χειρωνακτικής εργασίας  (Δήμου, 2012 ).  

 

3.3 Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και 
περιβάλλοντος 

Οι γεωπόνοι εκπαιδευτικοί έχουν δικό τους σύλλογο με την επωνυμία Σύλλογος 

Γεωπόνων Εκπαιδευτικών (ΣΥΓΕΚΕ), ο οποίος όμως ιδρύθηκε αποκλειστικά για 

τους γεωπόνους απόφοιτους πανεπιστημιακών γεωπονικών σχολών και δεν 

περιλαμβάνει και τις λοιπές ειδικότητες που διδάσκουν στον κλάδο της Γεωπονίας, 

Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Οι τεχνολόγοι γεωπόνοι φυτικής παραγωγής και 

ανθοκομίας ίδρυσαν τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων 
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Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής και Ανθοκομίας για απόφοιτους μόνο των ΤΕΙ 

Φυτικής Παραγωγής και των ΤΕΙ Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας. Οι 

εκπαιδευτικοί που μπορούν να διδάξουν στα σχολεία τα μαθήματα του τομέα 

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος δεν είναι μόνοι οι πτυχιούχοι των 

πανεπιστημιακών γεωπονικών σχολών.  Οι σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ που οδηγούν στο 

δικαίωμα διορισμού στην εκπαίδευση ως γεωπονικές ειδικότητες με αναγραφόμενους 

τους κωδικούς των ανάλογων ειδικοτήτων είναι οι εξής: 

ΠΕ14.04 Γεωπονίας, Αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης, Αγροτικής ανάπτυξης, 

Αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής, Γεωπονίας φυτικής 

παραγωγής και αγροτικού περιβάλλοντος, Φυτικής παραγωγής, Γεωπονίας 

ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος, Γεωπονικής βιοτεχνολογίας, Ζωικής 

παραγωγής  και υδατοκαλλιεργειών, Επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων 

ΠΕ14.05 Δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος, Δασολογίας και διαχείρισης 

περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων 

ΠΕ18.12 ΤΕΙ Φυτικής παραγωγής, Βιολογικής γεωργίας 

ΠΕ18.13 ΤΕΙ Ζωικής παραγωγής 

ΠΕ18.14 ΤΕΙ Ιχθυοκομίας- αλιείας 

ΠΕ18.15 ΤΕΙ Γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων (νυν Μηχανικής 

βιοσυστημάτων) 

ΠΕ 18.16 ΤΕΙ Δασοπονίας 

ΠΕ18.17 ΤΕΙ Διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων(νυν Αγροτικής ανάπτυξης και 

διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων) 

ΠΕ18.30 ΤΕΙ Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας 

ΠΕ18.36 Τεχνολογίας Τροφίμων – Διατροφής – Οινολογίας και τεχνολογίας ποτών 

Πέρα από τις ειδικότητες των ΑΕΙ και ΤΕΙ υπάρχουν και κάποιες ειδικότητες 

απόφοιτοι τεχνικών σχολών που μπορούν να διδάξουν στην επαγγελματική και 

τεχνική εκπαίδευση. Μελετώντας τους πίνακες αναπληρωτών στην ιστοσελίδα e-

aitisi.sch.gr παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν κάποια μεμονωμένα άτομα ειδικότητας 

ΤΕ που έχουν δουλέψει κι αυτοί ως αναπληρωτές στην εκπαίδευση. Υπάρχουν οι 

ειδικότητες ΤΕ01.32 Ανθοκομίας και κηποτεχνίας, ΤΕ01.33 Φυτικής παραγωγής, 
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ΤΕ01.34 Ζωικής παραγωγής, ΤΕ01.35 Γεωργικών μηχανημάτων, ΤΕ01.36 

Αγροτικών συνεταιρισμών και εκμεταλλεύσεων. 

Ως τεχνική ειδικότητα οι γεωπόνοι δεν είναι πολυπληθείς στην εκπαίδευση μιας και 

σπάνια διδάσκουν στα ενιαία λύκεια και γυμνάσια. Συνήθως διορισμοί υπάρχουν στα 

τεχνικά λύκεια και στις τεχνικές σχολές ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ, αλλά και στα 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Επίσης μπορούν να διδάξουν και σε άλλες δομές πέρα της 

δευτεροβάθμιας, όπως είναι τα ΙΕΚ και οι σχολές του ΟΑΕΔ στα οποία 

προσφέρονται οι γεωπονικές, περιβαλλοντικές και οι ειδικότητες τροφίμων.  

3.3.1 Προηγούμενες έρευνες για γεωπόνους εκπαιδευτικούς 
Κύριος σκοπός ανασκόπησης της βιβλιογραφίας είναι να εξασφαλιστεί η αποφυγή 

της ακούσιας επανάληψης μιας προηγούμενης μελέτης. Ωστόσο, δεν είναι εντελώς 

λανθασμένη η σκόπιμη και συνειδητή επανάληψη μιας μελέτης, ιδίως αν υπάρχουν 

αμφιβολίες για την μεθοδολογία. Άλλος λόγος επανάληψης μιας μελέτης μπορεί να 

υπάρξει όταν το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την πραγματοποίηση της 

αρχικής είναι μεγάλο, οπότε και τα δεδομένα της μπορεί να έχουν μεταβληθεί (Verma 

& Mallick, 2004).  

Έρευνες σχετικά με τις ανάγκες επιμόρφωσης καθηγητών και δασκάλων έχουν γίνει 

πολλές φορές στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα όμως για τους εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γεωπονικών ειδικοτήτων δεν υπάρχουν πέρα μίας. Το 

1999 ο Κιούσης διερεύνησε τις επιμορφωτικές ανάγκες των γεωπόνων εκπαιδευτικών 

στην διδακτορική του διατριβή και μέσα σε αυτήν ανάλυσε παλαιότερες έρευνες που 

είχανε γίνει για τους γεωπόνους εκπαιδευτικούς. Οι παρακάτω πέντε έρευνες 

αναφέρονται στην διατριβή του. 

1. Ο Herring το 1976 έκανε μια έρευνα για τις επαγγελματικές ικανότητες των 

γεωπόνων εκπαιδευτικών. Επίσης συμπεριέλαβε την σχεδίαση, τις τεχνικές και την 

αξιολόγηση της διδασκαλίας, τη διοίκηση και την συμβουλευτική και τέλος 

εργαστηριακές εμπειρίες. 

2. Ο Atherton το 1976 έκανε μια παρόμοια έρευνα με συνεντεύξεις 

εκπαιδευτικών στην Λουιζιάνα. 

3. Οι Cheek, Beeman και Adams το 1978 διενήργησαν μια έρευνα για τις 

αναγκαίες ικανότητες των γεωπόνων εκπαιδευτικών στην Φλόριντα. Ερωτήθηκαν 
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εκπαιδευτικοί, μέλη της πολιτείας υπεύθυνα για την εκπαίδευση και επιθεωρητές της 

γεωργικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 3% των ικανοτήτων αυτών 

θεωρήθηκαν μικρής σημαντικότητας, το 42% μέτριες ως υψηλές και το 55% υψηλές 

μέχρι πολύ υψηλές. Οι παράγοντες που είχαν σημαντική επήρεια στα αποτελέσματα 

των απαντήσεων ήταν ο αριθμός των μαθητών, το εκπαιδευτικό επίπεδο, ο αριθμός 

ετών προϋπηρεσίας και προηγούμενη συμμετοχή στην επαγγελματική γεωργική 

εκπαίδευση. 

4. Ο Cole το 1978 ανάλυσε τα καθήκοντα της επαγγελματικής γεωργικής 

εκπαίδευσης που ήταν αναγκαία για την επιτυχή διδασκαλία σύμφωνα με τους 

καθηγητές και τους διευθυντές τους στο Oregon. Ως πιο σημαντικό αξιολογήθηκε η 

καθημερινή διδασκαλία και ως λιγότερο σημαντικό οι δραστηριότητες δημοσίων 

σχέσεων των νέων και ενήλικων αγροτών. 

5. Οι Lawrence και Mallilo το 1979 προσδιόρισαν τα σημεία της διδασκαλίας 

στην γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση που χρειαζόντουσαν την μεγαλύτερη 

βελτίωση χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο. Η έρευνα έγινε με επιθεωρητές της 

γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, τους διευθυντές των γεωργικών ινστιτούτων 

εκπαίδευσης καθηγητών και τους προέδρους των οργανώσεων των καθηγητών της 

επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

την μεγαλύτερη βελτίωση χρειαζόταν η παραμονή στα σχολεία των ικανότερων 

καθηγητών. Οι επιθεωρητές έκριναν ότι την μεγαλύτερη βελτίωση χρειαζόταν η 

ανάγκη για πληροφορίες της αγοράς. Η ερώτηση σχετικά με την εκπαίδευση των 

ενηλίκων/ νέων αγροτών ερχόταν τρίτη στην σειρά. Επίσης μεγάλη ανάγκη κρίθηκε 

και η οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευσης. Οι επιθεωρητές και οι διευθυντές 

εκπαίδευσης έκριναν ως μεγαλύτερη ανάγκη την βελτίωση της διαχείρισης 

επιχειρήσεων και την διδασκαλία ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Μια άλλη έρευνα που βρίσκεται στο διαδίκτυο είναι αυτή των Castillo et al. το 2010 

οι οποίοι μελέτησαν την επαγγελματική ικανοποίηση των γεωπόνων εκπαιδευτικών 

του Οχάιο. Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η σύγκριση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς. Η έρευνα αυτή έδειξε 

ότι οι άντρες γεωπόνοι εκπαιδευτικοί είχαν περισσότερα χρόνια εμπειρία και 

γενικότερα ότι οι άντρες κυριαρχούν στον κλάδο αριθμητικά. Επίσης οι παράγοντες 

ικανοποίησης που μελετήθηκαν ήταν η επίτευξη, η πρόοδος, η αναγνώριση, η 

υπευθυνότητα, η δουλειά από μόνη της, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η πολιτική και η 
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διοίκηση, ο μισθός, η επίβλεψη και οι συνθήκες εργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι όλοι οι παράγοντες εκτός της υπευθυνότητας συσχετίστηκαν σημαντικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση των γυναικών εκπαιδευτικών. Ενώ κανένας παράγοντας 

δεν συσχετίστηκε σημαντικά με την ικανοποίηση των αντρών γεωπόνων 

εκπαιδευτικών. Οι γυναίκες έκριναν την επίτευξη ως πρώτο και την υπευθυνότητα ως 

τελευταίο παράγοντα ικανοποίησης. Ενώ οι άντρες την αναγνώριση και την 

υπευθυνότητα ως κυριότερους παράγοντες ενώ την δουλειά από μόνη της ως τον 

λιγότερο σημαντικό. Σαν παράγοντα δυσαρέσκειας οι γυναίκες έκριναν την πολιτική 

ως περισσότερο σημαντικό και τις συνθήκες εργασίας ως λιγότερο σημαντικό 

παράγοντα. Οι άντρες θεώρησαν την επίβλεψη και τις συνθήκες εργασίας ως τον 

περισσότερο σημαντικό παράγοντα δυσαρέσκειας και τις διαπροσωπικές σχέσεις ως 

λιγότερο σημαντικό παράγοντα. 

Έρευνες σχετικά με γεωπόνους εκπαιδευτικούς έχει κάνει ο Dobbins. Το 2004 

δημοσιεύτηκε η έρευνα που έκανε με την Covington για τις κλινικές εμπειρίες της 

εκπαίδευσης των Γεωπόνων καθηγητών. Εδώ να σημειωθεί ότι ο ορισμός της 

κλινικής εμπειρίας όσον αφορά ένα επάγγελμα, σημαίνει η πρακτική που 

πραγματοποιεί κάποιος σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον εργαστηρίου – κοινώς η 

εργαστηριακή πρακτική. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να δημιουργήσει μια λίστα με 

τα καθήκοντα για την διδασκαλία των εργαστηριακών πρακτικών. Οι στόχοι ήταν: α) 

να καταρτίσει μία λίστα με τις κλινικές εμπειρίες για την διδασκαλία μαθητών 

Γεωργικής εκπαίδευσης και β) να χρησιμοποιήσει μία ομάδα εμπειρογνωμόνων που 

θα καθόριζαν τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην διδασκαλία μαθητών γεωργικής 

εκπαίδευσης. Στην έρευνα εκείνη γεωπόνοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές γεωπόνων 

εκπαιδευτικών έπρεπε να ιεραρχήσουν τα καθήκοντα στα ερωτηματολόγια που τους 

δόθηκαν. Η τελική γενικευμένη λίστα περιείχε εξήντα καθήκοντα τα οποία οι 

συμμετέχοντες θεώρησαν σημαντικά για μια πετυχημένη διδασκαλία. Με μέσο όρο 

4.852 στην πενταβάθμια κλίμακα Likert πρώτο καθήκον αναδείχθηκε ο σχεδιασμός 

και η πραγματοποίηση μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας της Γεωπονίας σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

Στην διδακτορική διατριβή του Κιούση εξετάστηκαν 90 επαγγελματικές ικανότητες 

εκ των οποίων οι 34 τελικά αξιολογήθηκαν ως σημαντικές από τους γεωπόνους 

εκπαιδευτικούς. Μεταξύ αυτών ήταν: α) η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των 
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προγραμμάτων, β) η πραγματοποίηση της διδασκαλίας, γ) ο κοινωνικός περίγυρος 

και δ) ο επαγγελματικός ρόλος και ανάπτυξη.  

Αξιοσημείωτη διαπίστωση της έρευνας του ήταν ότι οι Γεωπόνοι καθηγητές πίστευαν 

ότι χρειαζόντουσαν περισσότερη επιμόρφωση από ότι οι καθηγήτριες στην 

εκπαιδευτική έρευνα. Επίσης οι γεωπόνοι καθηγητές με μεταπτυχιακά 

αισθανόντουσαν μεγαλύτερη την ανάγκη για επιμόρφωση στους τρόπους 

εξασφάλισης χρημάτων για την αγορά και συντήρηση των υλικών του προγράμματος. 

3.3.2 Η επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 
Σύμφωνα με το βιβλίο του Petit, στη διδακτορική διατριβή του Κιούση αναφέρονται 

τα εξής για την επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών για τις παρακάτω χώρες 

1. Γαλλία. Η επιμόρφωση των γεωπόνων καθηγητών είναι θέμα της συνεργασίας 

μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών, των Εθνικών Ινστιτούτων αρχικής και 

ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης, των επιθεωρητών, των Ομάδων Περιφερειακής 

Κατάρτισης και Αναψυχής (GRAF) και των Επιτροπών Ενωμένου Προσωπικού. 

Δημοσιεύεται κάθε χρόνο το Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με το οποίο 

εφαρμόζεται ένα σχέδιο επιμόρφωσης εθνικών και περιφερειακών δραστηριοτήτων. 

Την δεκαετία του 1980 οι ημέρες ο αριθμός των εκπαιδευομένων ανήλθε στους 7.400 

από 3.125. Ο αριθμός των ημερών κατάρτισης έφτασε τις 50.000 το 1992 από 40.000 

το 1991. Η επιμόρφωση περιέχει κυρίως τα παρακάτω παιδαγωγικά θέματα: 

ανανέωση και επικοινωνία, ανάλυση αναγκών, σχεδιασμός του προγράμματος 

κατάρτισης, κοινωνικοπολιτική εκπαίδευση, τεχνικές ανανέωσης κι επικοινωνίας, 

διοίκηση, βασική νομοθεσία και διαχείριση, διδακτική των γενικών και τεχνικών 

θεμάτων, χρήση των μέσων διδασκαλίας, οπτικά και ακουστικά μέσα και γενική 

παιδαγωγική. 

2. Ολλανδία. Στην Ολλανδία υπάρχει το Εθνικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση 

των Γεωπόνων Καθηγητών (STOAS) το οποίο παρέχει δραστηριότητες 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.   

α) Τεχνικές. Εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση και διδακτική μεθοδολογία. 

β) Εκπαιδευτικές. Προσανατολισμός στην διδασκαλία και την μεθοδολογία. 

γ) Κοινωνικές.  Έχουν να κάνουν με την κοινωνική διάσταση του έργου των          

καθηγητών. 
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 δ) Επιμορφωτικά προγράμματα για την βιομηχανία, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

κ.τ.λ. 

3 Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση περιλαμβάνει 

την παιδαγωγική κατάρτιση που προσφέρεται στα πανεπιστήμια και στην 

τεχνικοδιδακτική κατάρτιση υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτικού συμβούλου. Η 

διάρκεια της κατάρτισης εξαρτάται από την προϋπηρεσία του καθηγητή. Π.χ. αν έχει 

5 έτη διδασκαλίας τότε η κατάρτιση είναι ένα έτος, αν έχει  4 έτη τότε είναι 2. Από το 

1989 όμως ο κάθε καθηγητής υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει έναν ορισμένο 

αριθμό ωρών κατάρτισης. 

4 Γερμανία. Η επιμόρφωση των καθηγητών στην Γερμανία ρυθμίζεται από τα 

ίδια τα σχολεία. Εδώ η επιμόρφωση παραμένει αποκομμένη από τον βασικό κορμό 

της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Brinkmann, 1996). 

5 Αγγλία. Στα τμήματα γεωργικής εκπαίδευσης κάποιων πανεπιστημίων 

πραγματοποιούνται σεμινάρια για τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης, 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ειδικά εκπαιδευτικά θέματα που έχουν σχέση με τους 

σκοπούς κατάρτισης, την ανάπτυξη προγραμμάτων και την αξιολόγηση. 

3.3.3 Η επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 
Ως τεχνική ειδικότητα δεν κατέχει καμία παιδαγωγική κατάρτιση. Μελετώντας τα 

προγράμματα σπουδών των γεωπονοδασολογικών σχολών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην 

Ελλάδα παρατηρεί κανείς ότι ελάχιστα μαθήματα σχετίζονται με την εκπαίδευση κι 

αυτά συνήθως έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και είναι 

μαθήματα επιλογής. Η μόνη παιδαγωγική κατάρτιση που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί 

γεωπονίας σήμερα είναι με τα ετήσια παιδαγωγικά προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Αλλά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα στις επιστήμες της αγωγής παρέχουν 

παιδαγωγική επάρκεια, αν και ελάχιστοι γεωπόνοι και τεχνολόγοι γεωπόνοι τα έχουν 

παρακολουθήσει. Όσον αφορά την επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών 

αποκλειστικά, από στοιχεία που βρίσκουμε στην διδακτορική διατριβή του Κιούση 

(1999) μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 το τότε ΥΠΕΠΘ από το 1979 είχε 

πραγματοποιήσει τέσσερα επιμορφωτικά σεμινάρια σε γεωπονικά και παιδαγωγικά 

θέματα – ένα στο μάθημα της τεχνολογίας και παραγωγής και ένα σε θέματα 

οικολογίας – βιοτεχνολογίας αλλά αυτά έγιναν για ελάχιστο αριθμό εκπαιδευτικών 
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(10 - 20) και για περίοδο 2 με 5 ημερών μόνο. Αυτά τα σεμινάρια έγιναν το 1986 και 

δεν κάλυψαν τις επιμορφωτικές ανάγκες που χρειαζόταν. 

Την περίοδο 1986-1991 δαπανήθηκαν για την τεχνική επαγγελματική γεωργική 

εκπαίδευση στο ΥΠΕΠΘ το 10% του συνολικού κεφαλαίου της τεχνικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΕΠΘ, 1991). 

Αλλά όπως είναι φυσικό αυτό το ποσό δεν κατάφερε να καλύψει όλες τις ανάγκες 

όσον αφορά την εργαστηριακή υποδομή, την ανυπαρξία εργαστηριακών βιβλίων και 

των ελάχιστων επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

 

4. Η ειδική αγωγή και οι εκπαιδευτικοί Γεωπονίας 
 

Η ειδική αγωγή έχει αρχίσει σχετικά πρόσφατα να αναπτύσσεται στην χώρα μας, με 

την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων και με τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που 

προσφέρουν οι παιδαγωγικές σχολές της χώρας. Όμως βρίσκεται σε ένα αρκετό 

πρώιμο στάδιο η χώρα μας στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

Τα μόνα τμήματα στην Ελλάδα που προσφέρουν σπουδές πάνω στην ειδική αγωγή σε 

προπτυχιακό επίπεδο είναι το Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα τμήματα όμως  αυτά προετοιμάζουν δασκάλους 

μόνο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε εδώ μπαίνει το ερώτημα τι γίνεται με 

τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δη με τους εκπαιδευτικούς 

της τεχνικής εκπαίδευσης. Διότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις δομές της 

ειδικής αγωγής είναι πολυάριθμοι σε σχέση με τις θέσεις των μεταπτυχιακών που 

προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις και συχνά εκπαιδευτικοί χωρίς τις στοιχειώδεις 

γνώσεις περί ειδικής εκπαίδευσης διδάσκουν τα παιδιά που χρήζουν ειδικής 

εκπαίδευσης. 

Τα τελευταία χρόνια θεσπίστηκαν τα σεμινάρια ειδικής αγωγής διάρκειας 400 ωρών, 

ως απαραίτητο προσόν για τον διορισμό στην ειδική αγωγή (Νόμος 3699/2008, ΦΕΚ 

199/Α) από την στιγμή που υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τις 

περισσότερες ειδικότητες. Η επιμόρφωση λοιπόν των εκπαιδευτικών για την ειδική 

αγωγή κρίνεται αναγκαία. Οπότε πέρα από την βασική επιμόρφωση που πρέπει να 

δεχτούν οι γεωπόνοι και τεχνολόγοι γεωπόνοι που θέλουν να ασχοληθούν με την 
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εκπαίδευση πρέπει να εκπαιδευθούν και σε θέματα ειδικής αγωγής, απαραίτητη 

προϋπόθεση για να δουλέψουν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης. 

Αρκετοί γεωπόνοι εκπαιδευτικοί απασχολούνται στην ειδική αγωγή. Σχεδόν σε κάθε 

ειδικό τεχνικό σχολείο υπάρχει η ειδικότητα της κηπουρικής και της φυτοτεχνίας, 

αλλά και της ζαχαροπλαστικής - μαγειρικής. Τα μαθήματα αυτά είναι κυρίως 

εργαστηριακά και τα διδάσκουν γεωπονικές ειδικότητες. Τα εργαστήρια της 

μαγειρικής συγκεκριμένα τα διδάσκουν οι τεχνολόγοι τροφίμων, ειδικότητα ΠΕ18.36.  

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί γεωπονικών ειδικοτήτων διδάσκουν τα 

εργαστήρια της κηπουρικής/ανθοκομίας, των φυτικών και ζωικών προϊόντων, των 

προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και των βιολογικών καλλιεργειών στα ειδικά 

σχολεία. 

Συμπερασματικά, ένας καθηγητής Γεωπονίας που επιθυμεί να εργαστεί στην ειδική 

αγωγή, πρέπει να έχει πέραν της καλής πρακτικής γνώσης του αντικειμένου του και 

παιδαγωγική κατάρτιση, άριστες γνώσεις περί ειδικής εκπαίδευσης, διότι η ειδική 

αγωγή είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την γενική τεχνική εκπαίδευση. Θα πρέπει 

να υπάρξει ειδική επιμόρφωση με πρακτική άσκηση ώστε να μπορεί να καταστεί ένας 

εκπαιδευτικός ικανός και επαρκής να διδάξει στην ευαίσθητη αυτή δομή. Ίσως 

απαιτηθεί πολύς χρόνος μέχρι η Ελλάδα να αγγίξει τα επιθυμητά επίπεδα, λόγω της 

ελλιπούς οργάνωσης σε ότι αφορά αυτήν την δομή εκπαίδευσης.   
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5. Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 
 

5.1 Σκοπός της έρευνας 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση 

σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Επίσης, αναφέρθηκαν κάποια χρήσιμα στοιχεία για 

τους καθηγητές Γεωπονίας αλλά και για την επιμόρφωση που δέχονται. 

Πέρα και από την ορολογία θεμελιωδών για την έρευνα αυτή όρων, έγινε μια 

σύντομη αναφορά για παρόμοιες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τους 

εκπαιδευτικούς γεωπονικών μαθημάτων. 

Βασικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι να ανιχνευθούν οι ανάγκες επιμόρφωσης 

των καθηγητών της Γεωπονίας όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται, αλλά και να 

εντοπίσει την επίδραση των παραγόντων φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας και 

υπηρεσιακή κατάσταση στην διαμόρφωση των αναγκών αυτών. 

Επιπλέον στόχοι είναι: 

 Να καταγραφεί ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν συμμετάσχει. 

 Να εντοπιστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το είδος, την μορφή και το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης που προτιμούν. 

 Να διαπιστωθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάγκη για επιμόρφωση. 

 Να εντοπιστούν τα κίνητρα που έχουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας αυτής για 

επιμόρφωση 

 Να διαπιστωθεί ο αποτελεσματικότερος τρόπος αξιολόγησης ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. 

 

   5.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

5.2.1 Το δείγμα της έρευνας 
Το δείγμα της έρευνας είναι εκπαιδευτικοί γεωπόνοι, δασολόγοι, τεχνολόγοι 

γεωπόνοι και τεχνολόγοι τροφίμων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί υπηρετούν σε διάφορα 
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σχολεία της Ελλάδας και η έρευνα έγινε κυρίως διαδικτυακά. Με email, τηλεφωνικά, 

αλλά και με κάποιες επισκέψεις σε ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ της Θεσσαλονίκης 

συγκεντρώθηκαν 96 ερωτηματολόγια.  

Συγκεκριμένα 21 ερωτηματολόγια συγκέντρωσαν 2 εκπαιδευτικοί γεωπόνοι που 

συνέβαλαν στην έρευνα (τα 13 από το νομό Θεσσαλονίκης και Πέλλας και τα 

υπόλοιπα 8 από τον νομό Έβρου). 44 ερωτηματολόγια απαντήθηκαν τα οποία 

στάλθηκαν μέσω email και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης2. Στάλθηκαν 103 

ερωτηματολόγια μέσω του διαδικτύου, οπότε το ποσοστό επιστροφής ήταν 42.7%. Τα 

υπόλοιπα 31 συγκεντρώθηκαν μετά από προσωπική επαφή και επισκέψεις στα 

σχολεία της πόλης. Δεν υπήρξε έντονη προθυμία μέσω του διαδικτύου, σε αντίθεση 

με την προσωπική επαφή, στην οποία η επιστροφή των ερωτηματολογίων ήταν 

σχεδόν 100% επιτυχής. 

 

5.2.2 Σχεδιασμός της έρευνας 
Είναι έρευνα ποσοτική η οποία βασίζεται κυρίως σε πληροφορίες που μπορούν να 

συλλεχθούν και να καταμετρηθούν. Ποσοτική από την στιγμή που χρησιμοποιείται 

μόνο το ερωτηματολόγιο ως μέσο συλλογής δεδομένων και περιγραφική επειδή 

περιγράφει ορισμένα χαρακτηριστικά μιας ομάδας στόχου. Στις εκπαιδευτικές 

έρευνες η πιο συνηθισμένη περιγραφική μέθοδος έρευνας είναι η επισκόπηση. Οι 

επισκοπήσεις συλλέγουν δεδομένα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ώστε να 

περιγράψουν τις υπάρχουσες συνθήκες και να συγκρίνουν τις υπάρχουσες με άλλες 

συνθήκες (Cohen & Manion,2000). 

Στόχος της έρευνας ήταν να εντοπιστούν:  

o Δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, η υπηρεσιακή κατάσταση, έτη 

προϋπηρεσίας, η ειδικότητα, επιπρόσθετες σπουδές, γνώση ξένων γλωσσών 

και το είδος των σχολείων που έχουν εργαστεί. Αυτά ορίζονται ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές. 

o Μια σύνοψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτές είναι οι εξαρτημένες μεταβλητές. 

                                                 
2 Υπάρχουν ονόματα και email εκπαιδευτικών στις ιστοσελίδες των σχολείων στα οποία εργάζονται, 
αλλά και στους πίνακες αναπληρωτών, οπότε ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών έγινε ευκολότερος 
μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και της προσωπικής αλληλογραφίας (email). 
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Η έρευνα αυτή έγινε μέσα σε διάστημα 4 μηνών από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο 

του 2012. 

Ως περιγραφική έρευνα χρησιμοποιήθηκε σαν πιο κατάλληλο εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο. 

 

5.2.3 Το ερωτηματολόγιο  
Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ως το πλέον κατάλληλο εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο, το πλέον διαδεδομένο εργαλείο για τέτοιου είδους έρευνες. Με το 

ερωτηματολόγιο  δίδεται η δυνατότητα να συλλεχθούν πληροφορίες από μια μεγάλη 

πληθυσμιακή ομάδα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι μπορούν οι 

ερωτούμενοι να απαντήσουν ανώνυμα και γρήγορα και σε χρόνο που εκείνοι το 

επιθυμούν. Παράλληλα είναι και πιο εύκολο για τον ερευνητή να συλλέξει και να 

επεξεργαστεί τα δεδομένα του, από την στιγμή που υπάρχουν πληθώρα 

προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας. Τα ερωτηματολόγια διακρίνονται σε 

δομημένα, ημιδομημένα και μη δομημένα. Όσο πιο δομημένο είναι ένα 

ερωτηματολόγιο τόσο πιο κλειστού τύπου είναι οι ερωτήσεις που περιέχει (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008). Το παρόν ερωτηματολόγιο είχε δομημένη μορφή. 

Βέβαια αυτό το εργαλείο έχει και τα μειονεκτήματα του. Ένα βασικό μειονέκτημα 

είναι ότι όταν δεν υπάρχει προσωπική και άμεση επαφή του ερευνητή με τους 

ερωτώμενους μπορεί να υπάρξουν τυχόν παραλείψεις ή ανακριβείς απαντήσεις. Κι 

αυτά λόγω έλλειψης χρόνου ή απροσεξίας ή ίσως και αδιαφορίας. Επίσης το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ παράδοσης ερωτηματολογίου κι επιστροφής του 

είναι τέτοιο που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του. 

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις από τα 

ερωτηματολόγια των ερευνών του κ. Ανδρέα Σαλπιγγίδη (2011), Οι επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια εμπειρική 

διερεύνηση στα σχολεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

βασισμένη στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών κι από το ερωτηματολόγιο που 

βρίσκεται στο βιβλίο Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση 

στην ειδική αγωγή της Παντελιάδου Σουζάνας και Πατσιοδήμου Αντωνίας (2000) 
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Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου εκτός από την 

τελευταία γενική ερώτηση που ρωτάει ποια είναι η γενικότερη γνώμη των 

ερωτούμενων για την επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών.  

Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου έγινε αρχικά μια πιλοτική 

έρευνα, δόθηκαν 3 ερωτηματολόγια σε 3 γεωπόνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

επισήμαναν κάποιες ασάφειες στις ερωτήσεις. Σε 3 μέρες είχαν απαντηθεί και έτσι 

γίνανε οι απαραίτητες διορθώσεις πριν προωθηθούν τα ερωτηματολόγια και στους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Το ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο 

παράρτημα Ι στο τέλος της εργασίας. 

Στην τελική του μορφή το ερωτηματολόγιο περιέχει 24 ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος 

έχει γενικές ερωτήσεις για το προφίλ των εκπαιδευτικών, την ηλικία, το φύλο, τις 

σπουδές. Το δεύτερο μέρος περιέχει γενικές ερωτήσεις για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και το τρίτο μέρος ειδικότερες ερωτήσεις για τις προτιμήσεις 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τις προσωπικές τους ανάγκες και άλλα 

παιδαγωγικά θέματα. Οι ερωτήσεις 1 ως 8 προσδιορίζουν δημογραφικά στοιχεία 

όπως το Φύλο, η Ηλικία, η Σχέση εργασίας, τα Έτη υπηρεσίας, η Ειδικότητα, οι 

Σπουδές, η Γνώση ξένων γλωσσών και το Είδος των σχολείων (τεχνική, γενική 

εκπαίδευση) που έχουν εργαστεί οι εκπαιδευτικοί. 

Οι ερωτήσεις 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 είναι ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής στις οποίες οι ερωτούμενοι μπορούν να επιλέξουν τον βαθμό προτίμησης 

τους στην κλίμακα Likert όπου το 1 συμβολίζει το καθόλου, το 2 το λίγο, το 3 το 

αρκετά, το 4 το πολύ και το 5 το πάρα πολύ. 

Η ερώτηση 1 για το φύλο, έχει 2 επιλογές Άντρας ή Γυναίκα. Η ερώτηση 2 και 4 δεν 

έχουν επιλογή, είναι κενές ώστε να συμπληρωθεί με τον αριθμό των ετών. Η ερώτηση 

3 έχει τέσσερις επιλογές από τις οποίες η μία μόνο πρέπει να απαντηθεί. Οι ερωτήσεις 

5, 6, 7, 8 μπορούν να δεχτούν παραπάνω από μία απαντήσεις.  

Οι ερωτήσεις 10, 14, 15, 16 είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Τέλος η ερώτηση 24 είναι ανοιχτού τύπου, δεν είναι υποχρεωτική προς απάντηση και 

οι συμμετέχοντες μπορούν να προσθέσουν κάποια επιπλέον σχόλια αν το επιθυμούν. 

Οι ερωτήσεις 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 22 έχουν και την 

επιλογή “άλλο” ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να αναφερθεί και άλλη απάντηση 
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πέρα από τις υπάρχουσες του ερωτηματολογίου. Επίσης ζητείται να προσδιοριστεί η 

απάντηση.  

Προτιμήθηκαν γενικά οι ερωτήσεις κλειστού τύπου στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες 

προτιμούνται και από τους συμμετέχοντες μιας και κερδίζουν χρόνο συμπληρώνοντας 

το, αλλά είναι και ευκολότερες στην επεξεργασία και επεξήγηση. Επίσης είναι πιο 

εύκολο να συγκριθούν οι απαντήσεις τους. Η τελευταία ερώτηση ανοιχτού 

περιεχόμενου προστέθηκε για όσους είχαν την διάθεση να συνεισφέρουν παραπάνω 

στην έρευνα. Οι 20 από τους 96 συμμετέχοντες απάντησαν στην ερώτηση 24 και οι 

απαντήσεις αυτές περιέχονται στην έρευνα παρακάτω. 

Ακολουθεί η περιγραφή των ερωτήσεων που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο. Στο 

πρώτο μέρος είναι οι γενικές ερωτήσεις. Η ερώτηση 1 προσδιορίζει το Φύλο των 

συμμετεχόντων. Η ερώτηση 2 προσδιορίζει την Ηλικία. Δεν υπάρχει δυνατότητα 

επιλογής παρά μόνο ένα κενό για να συμπληρωθούν τα έτη. Η ερώτηση 3 αφορά στην 

Υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών με τέσσερις επιλογές: μόνιμος, 

αναπληρωτής, αποσπασμένος ή ωρομίσθιος. Η ερώτηση 4 παρόμοια με την 2, δέχεται 

σαν απάντηση τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η ερώτηση 5 αναφέρεται στην 

Ειδικότητα, δηλαδή το βασικό πτυχίο από τις 10 ειδικότητες που διδάσκουν τα 

μαθήματα του κλάδου. Υπάρχει και η απάντηση “άλλο” σε περίπτωση που κάποιος 

εκπαιδευτικός είχε άλλη ειδικότητα πέραν των 10. Η ερώτηση 6 διευκρινίζει τις 

Σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου, δηλαδή δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό ή κάτι άλλο. Φυσικά θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει ότι κατέχει 2 

μεταπτυχιακά ή συνδυασμό των τεσσάρων απαντήσεων. Στην ερώτηση 7 καθορίζεται 

η γνώση ξένων γλωσσών των συμμετεχόντων με απαντήσεις τα αγγλικά, τα γαλλικά, 

τα γερμανικά ή μια άλλη ξένη γλώσσα. Η τελευταία ερώτηση 8 ζητάει από τους 

εκπαιδευτικούς να απαντήσουν σε ποια σχολεία έχουν εργαστεί. Με πιθανές 

απαντήσεις τα γενικά/ενιαία γυμνάσια ή λύκεια, τα τεχνικά λύκεια, τα ΙΕΚ3, τα 

ΕΕΕΕΚ ή ΤΕΕ ειδικής αγωγής, τις Σχολές του ΟΑΕΔ ή τέλος σε κάποια άλλη δομή 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στο Β΄ μέρος περιέχονται κάποιες γενικές πληροφορίες για τις επιμορφωτικές 

ανάγκες. 

                                                 
3 Τα ΙΕΚ αν και δεν ανήκουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  θα είχε ενδιαφέρον να 
συμπεριληφθούν στην έρευνα αυτή καθαρά για στατιστικούς λόγους. 
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Στην ερώτηση 9 διερευνάται ο βαθμός σημαντικότητας των φορέων οι οποίοι θα 

πρέπει να έχουν την ευθύνη οργάνωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα 

με την γνώμη των ερωτούμενων. Στην κλίμακα Likert πρέπει να προσδιοριστεί ο 

βαθμός σημαντικότητας του Παιδαγωγικού ινστιτούτου, των Παιδαγωγικών 

τμημάτων, των Διδασκαλείων, των Σχολικών συμβούλων, της Σχολικής μονάδας, της 

ΑΣΠΑΙΤΕ, των ΑΕΙ και ΤΕΙ, και ενός άλλου φορέα που θα πρέπει να προσδιοριστεί 

ποιος είναι σε περίπτωση που απαντηθεί. 

Στην ερώτηση 10 οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε περίπτωση που 

έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, ποιες είναι αυτές. Έχουν να 

επιλέξουν ανάμεσα στα Προαιρετικά προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

στα Επιμορφωτικά προγράμματα των ΠΕΚ, στα Επιμορφωτικά προγράμματα των 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, στα Σεμινάρια ειδικής αγωγής, στα Προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας 

της ΑΣΠΑΙΤΕ και στην απάντηση “άλλο”. 

Οι συμμετέχοντες που απάντησαν στην προηγούμενη ερώτηση, μπορούν να 

απαντήσουν στην ερώτηση 11 τον βαθμό ικανοποίησης τους από τα επιμορφωτικά 

προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει σε κλίμακα Likert. 

Η ερώτηση 12 είναι η αξιολόγηση του βαθμού σημαντικότητας σε κλίμακα Likert, 

των παραγόντων που επηρεάζουν τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στην απόφαση 

να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

επειδή είναι Υποχρεωτικό (όπως στην ειδική αγωγή), οι Καλύτερες χρηματικές 

απολαβές, η Προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη, η Επαγγελματική εξέλιξη, η 

Διευκόλυνση και βελτίωση του καθημερινού έργου στην πράξη, η Απαλλαγή 

ωραρίου και η απάντηση “άλλο”. 

Η ερώτηση 13 ζητάει από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τον βαθμό 

σημαντικότητας των χαρακτηριστικών ενός επιμορφωτικού προγράμματος που 

επηρεάζουν στην απόφαση τους να το παρακολουθήσουν. Τα χαρακτηριστικά είναι η 

Διάρκεια του, η Γνώμη των συναδέλφων για αυτό, η Χρονική στιγμή που θα 

πραγματοποιηθεί, ο Τόπος και ο Χώρος, οι Εισηγητές, το Θέμα και η απάντηση που 

απαιτεί προσδιορισμό “άλλο”.   

Το Γ’ μέρος είναι οι ειδικές πληροφορίες. 

Η 14η ερώτηση αναφέρεται στις 10 μορφές επιμόρφωσης που υπάρχουν και μπορούν 

να επιλεχθούν. Αυτές είναι τα Συνέδρια, οι Μεταπτυχιακές σπουδές, η Εξ 
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αποστάσεως εκπαίδευση, τα Βιωματικά σεμινάρια, τα Προγράμματα επιμόρφωσης στην 

χώρα, Σεμινάρια και επισκέψεις στο εξωτερικό,  οι Προσωπικές συναντήσεις στο χώρο 

του σχολείου με ειδικούς επιμορφωτές, η Ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους άλλων 

σχολικών μονάδων, οι Συνεδριάσεις στο σχολείο με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών μεταξύ συναδέλφων και η Προσωπική μελέτη. 

Οι ερωτήσεις 15 και 16 προσδιορίζουν τον χώρο και τον χρόνο που θα πρέπει να 

υλοποιούνται τα προγράμματα επιμόρφωσης αντίστοιχα. Σαν χώρος οι επιλογές είναι: 

Σχολική μονάδα, Κέντρα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, Ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, Τοπικό ίδρυμα, Άλλο. Σαν χρονική στιγμή τα Σαββατοκύριακα. Κατά την 

διάρκεια των διακοπών, Σε εργάσιμες μέρες απογεύματα, Σε εργάσιμες μέρες πρωινά, Σε 

άλλη χρονική στιγμή. 

Η ερώτηση 17 προσδιορίζει τον βαθμό σημαντικότητας των ωφελειών της επιμόρφωσης. 

Τα οφέλη είναι: η Διεύρυνση γνώσεων, η Έμμεση βελτίωση των γνώσεων των 

μαθητών, η Απόκτηση νέων δεξιοτήτων, η Ανταλλαγή εμπειριών, η Απόκτηση 

επιπρόσθετων προσόντων, η Απόκτηση επίσημων πιστοποιητικών, η Γνωριμία με 

συναδέλφους και Άλλο. 

Η 18η ερώτηση ζητά από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τον βαθμό 

σημαντικότητας των τρόπων αξιολόγησης των συμμετεχόντων σε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα. Των Γραπτών εξετάσεων, των Προφορικών εξετάσεων, των Εργασιών, των  

Γραπτών εξετάσεων και εργασιών, των Προφορικών εξετάσεων και εργασιών, Καμία 

αξιολόγηση και Άλλο. 

Η 19η ερώτηση έχει να κάνει με τον βαθμό που τα παρακάτω μέτρα διασφαλίζουν την 

ποιότητα των προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. Τα μέτρα είναι: 

Πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα, Εσωτερική αξιολόγηση από τον ίδιο φορέα 

οργάνωσης της επιμόρφωσης, Αξιολόγηση των ίδιων των συμμετεχόντων, Άλλο 

μέτρο. 

Στην 20η ερώτηση εντοπίζεται ο βαθμός που η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση πρέπει 

να είναι: Υποχρεωτική βάση νόμου, Εθελοντική, Εθελοντική αλλά με οφέλη (όπως 

επιδόματα), Υποχρεωτική μόνο όταν πρόκειται για την ειδική αγωγή και Άλλο. 

Η 21η ερώτηση αφορά τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών τεχνικής ειδικότητας, τα οποία είναι τα εξής: 

Γενική ψυχολογία, Σχολική ψυχολογία, Διδακτική μεθοδολογία, Παιδαγωγικές θεωρίες, 

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της εκπαίδευσης, Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και Θέματα ειδικής αγωγής.  
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Η ερώτηση 22 έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των εργαστηριακών 

μαθημάτων. Πρέπει να αξιολογηθούν οι περιπτώσεις που οι εργαστηριακές ασκήσεις θα 

ήταν πιο αποδοτικές, οι οποίες είναι: Παρατηρήσεις διδασκαλίας σε σχολεία, 

Μικροδιδασκαλίες με επίβλεψη επιμορφωτή, Ανατροφοδότηση με βιντεοσκοπημένο 

υλικό, Ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, Άλλο. 

Η προτελευταία ερώτηση, η ερώτηση 23 είναι η μοναδική που αφορά την ειδική αγωγή, 

και διερευνά τον βαθμό που η επιμόρφωση είναι απαραίτητα για αυτούς που εργάζονται 

για πρώτη φορά σε αυτή χωρίς προηγούμενη εμπειρία, για αυτούς που εργάζονται σε 

αυτή έχοντας εμπειρία μόνο στην γενική αγωγή και για αυτούς που εργάζονται για πρώτη 

φορά στην ειδική αγωγή έχοντας μόνο επιμορφωθεί σε σεμινάριο ειδικής αγωγής. 

Η τελευταία ερώτηση, η 24η  είναι ανοιχτού τύπου και προαιρετική και αφορά 

γενικότερα σχόλια για την επιμόρφωση των γεωπόνων και τεχνολόγων γεωπόνων 

εκπαιδευτικών. 

Το ερωτηματολόγιο έχει έκταση 10 σελίδες και συνοδευόταν από συνοδευτική επιστολή 

στην οποία εξηγούταν ο σκοπός της έρευνας και διαβεβαιωνόταν η ανωνυμία των 

ερωτηματολογίων. Ζητήθηκε θερμά η συμβολή των εκπαιδευτικών στην έρευνα και 

αναφέρθηκε ότι ο χρόνος συμπλήρωσης του δεν ξεπερνάει τα 15 λεπτά.  

 

5.2.4 Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 
Η έρευνα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2012 και η συγγραφή αυτής της έρευνας τον 

Μάρτιο του 2012. Τα ερωτηματολόγια είχαν επιστραφεί μέχρι τα μέσα του Μαΐου 

οπότε και έγινε η στατιστική επεξεργασία τους. Αρχικά έγινε μαζική αποστολή των 

ερωτηματολογίων μέσω email και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, αφού προηγήθηκε 

μια έρευνα κάποιων εβδομάδων ώστε να βρεθούν τα ονόματα των εκπαιδευτικών. 

Έγινε αναζήτηση μέσω της σελίδας αναζήτησης του Google των τεχνικών και των 

ειδικών σχολείων που έχουν ιστοσελίδα, στις οποίες αναγράφονται τα ονόματα των 

καθηγητών που διδάσκουν σε αυτά. Τα σχολεία που προσφέρουν την ειδικότητα της 

γεωπονίας αναγράφονται στην ιστοσελίδα του παιδαγωγικού ινστιτούτου 

(http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/agricultural_old/sxoleia.php)  και πολλά από 

αυτά έχουν την ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο.  

Μία ακόμη αναζήτηση έγινε μέσω των πινάκων αναπληρωτών του e-aitisi.sch.gr στην 

οποία αναγράφονται όλα τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/agricultural_old/sxoleia.php)  ���
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Αφού συγκεντρώθηκαν πολλά ονόματα εκπαιδευτικών και κάποια email έγινε η 

προσπάθεια επικοινωνίας μαζί τους. Πέρα κάποιων επικοινωνιών που γίνανε 

τηλεφωνικά έγινε μια αναζήτηση και στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του 

Facebook. Έτσι στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια, αλλά επειδή ο αριθμός που 

επιστράφηκαν δεν ήταν ικανοποιητικός έγιναν κάποια τηλεφωνήματα σε σχολεία που 

πρόσφεραν την ειδικότητα της Γεωπονίας και ζητήθηκαν email των εκπαιδευτικών 

της συγκεκριμένης ειδικότητας.  

Επιπλέον έγιναν κάποιες επισκέψεις σε σχολεία τεχνικής και ειδικής εκπαίδευσης του 

νομού Θεσσαλονίκης όπου μετά από συζήτηση με εκπαιδευτικούς ή με τους 

διευθυντές, δόθηκαν τα ερωτηματολόγια και η επιστροφή τους έγινε μετά από 

μερικές μέρες συμπληρωμένα. 

Τέλος, αρκετά ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν μέσω γνωριμιών με γεωπόνους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι τα παρέδωσαν για συμπλήρωση στους συναδέλφους τους. 

Η φυσική παρουσία του ερευνητή στα σχολεία ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

επιτυχίας αυτής της έρευνας. Ειδικότερα καθώς πολλοί γεωπόνοι εκπαιδευτικοί, 

μεγαλύτερης ηλικίας κυρίως δεν είχανε επαφή με υπολογιστή. Αλλά ήταν μια 

χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία. Κάποιες φορές χρειάστηκαν παραπάνω από 

δύο επισκέψεις στα σχολεία μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα ερωτηματολόγια 

συμπληρωμένα.  

Άκυρα ερωτηματολόγια δεν βρέθηκαν. Αυτά που επιστράφηκαν με κενές απαντήσεις 

ξαναστάλθηκαν προς διόρθωση. 

Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση 20.0.  

 

6. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας με πίνακες και 

σχόλια. Απάντησαν 96 εκπαιδευτικοί μέσα στο χρονικό περιθώριο που 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Είναι ένα καλό δείγμα ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση 

και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από την στιγμή που η ειδικότητα αυτή δεν 

είναι ιδιαίτερα πολυπληθής στην εκπαίδευση και απασχολείται κυρίως σε τεχνικά και 

ειδικά σχολεία τα οποία είναι ελάχιστα στην χώρα σε σχέση με τα γενικά σχολεία.  
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Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ξεκινάει με τις ανεξάρτητες μεταβλητές φύλο, 

ηλικία, υπηρεσιακή κατάσταση, έτη προϋπηρεσίας, ειδικότητα, η κατοχή επιπλέον 

πτυχίων ή όχι, η γνώση ξένων γλωσσών, είδος σχολείων που έχουν εργαστεί. 

 

6.1 Το προφίλ των εκπαιδευτικών του δείγματος 

6.1.1 Φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
Πίνακας 1:Το φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα 

Φύλο  Ν Ποσοστά % 

Άντρας  36 37.5 

Γυναίκα  60 62.5 

Σύνολο  96 100.0 

 

Γράφημα 1: Το φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

 
 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν γυναίκες, αξιοσημείωτο μιας 

και στην τεχνική εκπαίδευση υπερτερούν παραδοσιακά οι άντρες, αλλά από ότι 

φαίνεται αυτό δεν ισχύει για όλες τις ειδικότητες. Στην προκειμένη περίπτωση ο 

αριθμός των γυναικών είναι σχεδόν διπλάσιος των αντρών. 36 άντρες και 60 γυναίκες 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (Πίνακας 1 & Γράφημα 1). 

 

62.5% 

37.5%
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6.1.2 Ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
Γράφημα 2: Η ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 

 
Ο νεότερος εκπαιδευτικός που απάντησε ήταν 27 ετών και ο μεγαλύτερος 60. Η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση αφορά τις ηλικίες 35-44(Γράφημα 2). Ο μέσος όρος είναι 

τα 42,94 χρόνια και η τυπική απόκλιση είναι 7,923.  

Δύο άτομα δεν δηλώσαν καθόλου την ηλικία τους. 

 

6.1.3 Υπηρεσιακή κατάσταση των συμμετεχόντων  
Πίνακας 2: Η σχέση εργασίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα 

Υπηρεσιακή κατάσταση Ν Ποσοστά % 

Μόνιμος  65 67.7 

Αναπληρωτής  19 19.8 

Αποσπασμένος  4 4.2 

Ωρομίσθιος 8 8.3 

Σύνολο   96 100.0 

 
 
Γράφημα 3: Η σχέση εργασίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

40.6%

36.5% 

15.6% 
5.2% 

2.1% 
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65 εκπαιδευτικοί ήταν μόνιμοι, 19 αναπληρωτές, 4 αποσπασμένοι (άρα και μόνιμοι) 

και οι 8 ωρομίσθιοι (Πίνακας 2 & Γράφημα 3). 

 

6.1.4 Έτη υπηρεσίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 
Γράφημα 4: Έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχουν μέχρι 10 χρόνια προϋπηρεσίας. Ο μέσος 

όρος προϋπηρεσίας είναι τα 9,97 έτη. Η τυπική απόκλιση είναι 7,581. 7 άτομα δεν 

67.7% 

19.8% 

8.3% 
4.2% 
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απάντησαν καθόλου. Με πάνω από 30 χρόνια προϋπηρεσίας είναι ελάχιστοι. Μόλις 

δύο (Γράφημα 4). 

 

6.1.5 Η ειδικότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
Πίνακας 3: Η ειδικότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της έρευνας 

Ειδικότητα  Ν Ποσοστά % 

Γεωπόνος  37 38.5 

Δασολόγος  3 3.1 

Τεχνολόγος γεωπόνος Φυτικής παραγωγής 28 29.2 

Τεχνολόγος γεωπόνος Ζωικής παραγωγής 7 7.3 

Τεχνολόγος γεωπόνος Αλιείας – ιχθυοκομίας 
Τεχνολόγος γεωπόνος Γεωργικών μηχανημάτων και 
αρδεύσεων  
Τεχνολόγος γεωπόνος δασοπονίας 
Τεχνολόγος γεωπόνος διοίκησης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων 
Τεχνολόγος γεωπόνος θερμοκηπιακών καλλιεργειών 
και ανθοκομίας 
Τεχνολόγος τροφίμων-διατροφολόγος-οινολόγος και 
τεχνολόγος ποτών 
Άλλο  

0 
1 
 
1 
 
7 
5 
 
9 
- 

0 
1.0 
 
1.0 
 
7.3 
5.2 
 
9.4 
- 

 

 
Γράφημα 5: Η ειδικότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

 

Όπως βλέπουμε παραπάνω η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Γεωπονίας, τροφίμων 

και περιβάλλοντος είναι οι γεωπόνοι. 37 άτομα δήλωσαν ότι είναι γεωπόνοι. Η 

αμέσως επόμενη σε συχνότητα ειδικότητα είναι οι τεχνολόγοι φυτικής παραγωγής 

38.5%

29.2% 

9.4% 

3.1%

5.2% 

7.3% 

7.3% 
1% 

1% 
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που είναι 28. Τρίτη ειδικότητα έρχονται οι τεχνολόγοι τροφίμων με 9 και τέταρτη και 

πέμπτη ειδικότητα οι τεχνολόγοι διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οι 

τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής με 7 έκαστη. Μετά είναι οι τεχνολόγοι θερμοκηπιακών 

καλλιεργειών και ανθοκομίας με 5 εκπαιδευτικούς. Έπειτα οι δασολόγοι με 3 

απαντήσεις. Τέλος έχουμε τις ειδικότητες των δασοπόνων, των τεχνολόγων 

γεωπόνων γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων με έναν εκπαιδευτικό αντίστοιχα. 

Στο τέλος σαν άλλη ειδικότητα υπήρξε ένας εκπαιδευτικός με δεύτερη ειδικότητα, 

αυτή του νομικού, ο οποίος έχει εργαστεί στην εκπαίδευση και με τις 2 ειδικότητες. 

Επίσης υπήρξαν κι άλλα άτομα που απάντησαν ότι κατέχουν 2 ειδικότητες 

ταυτόχρονα. Ένας εκπαιδευτικός απάντησε ότι έχει εργαστεί σαν τεχνολόγος φυτικής 

παραγωγής και σαν τεχνολόγος γεωπόνος διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων κι 

ένας ακόμη σαν γεωπόνος και σαν τεχνολόγος ζωικής παραγωγής παράλληλα. Στο 

γράφημα 3 αναφέρονται μόνο οι βασικές ειδικότητες τους. Δεν υπήρξε κανείς 

τεχνολόγος γεωπόνος ιχθυοκομίας-αλιείας που να απάντησε στο ερωτηματολόγιο. 

(Πίνακας 3 & Γράφημα 5). 

 

6.1.6 Άλλες σπουδές  
       Πίνακας 4: Άλλες  σπουδές των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών4 

Επιπρόσθετες σπουδές Ν Ποσοστά % 

Άλλο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 19 19.8 

Μεταπτυχιακό  21 21.9 

Διδακτορικό  4 4.2 

Άλλο  - - 

 

Σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

(21.9%). Επίσης δεύτερο πτυχίο κατέχουν ένα ποσοστό 19.8%. Ένα άτομο κατέχει 

δεύτερο πτυχίο, δύο μεταπτυχιακά κι ένα διδακτορικό ταυτόχρονα. Το 4.2% κατείχαν 

και διδακτορικό (Πίνακας 4). 

Δεύτερα πτυχία που έχουν αναφερθεί: Ψυχολογία, ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων, 

Νομική. 

 

                                                 
4 Δεδομένου ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν περισσότερες από μία κατηγορίες και κάποιοι καμία, 
τα αθροίσματα παραλείπονται διότι δεν έχουν νόημα 
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6.1.7 Γνώση ξένων γλωσσών 
Πίνακας 5: Γνώση ξένων γλωσσών συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της έρευνας 

Ξένες γλώσσες Ν Ποσοστά % 

Αγγλικά   65 67.7 

Γαλλικά  10 10.4 

Γερμανικά  7 7.3 

Άλλη γλώσσα 9 9.4 

 

Η πλειοψηφία γνωρίζει αγγλικά σε ποσοστό 67.7%. Σε μικρά ποσοστά γνωρίζουν 

γαλλικά (10.4%) και γερμανικά (7.3%). Το 9.4% δήλωσε ότι γνωρίζει άλλη ξένη 

γλώσσα , τα ιταλικά εκτός μίας που ήταν τα ισπανικά (Πίνακας 5). 

 

6.1.8 Δομές εκπαίδευσης που έχουν εργαστεί οι συμμετέχοντες 
Πίνακας 6: Είδος σχολείων που έχουν εργαστεί οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί της έρευνας 

Είδος σχολείων Ν Ποσοστά % 

Γενικό/ενιαίο γυμνάσιο ή λύκειο 35 36.5 

Τεχνικό λύκειο ΤΕΕ/ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ 76 79.2 

ΙΕΚ  21 21.9 

ΕΕΕΕΚ/ΤΕΕ ειδικής αγωγής 39 40.6 

Σχολές ΟΑΕΔ 
Άλλο(πχ ΣΔΕ) 

3 
8 

3.1 
8.3 

 

Το 79.2% έχουν εργαστεί σε τεχνικό λύκειο (ΤΕΕ) ή ΕΠΑΛ(επαγγελματικό λύκειο) ή 

ΕΠΑΣ (επαγγελματική σχολή). Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 40.6% έχουν 

υπηρετήσει σε δομή ειδικής αγωγής και 36.5% έχουν εργαστεί σε γυμνάσιο ή ενιαίο 

λύκειο. Ένα μικρότερο ποσοστό 21.9% έχουν εργαστεί και σε ΙΕΚ. Ελάχιστοι είναι 

αυτοί που έχουν εργαστεί στις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ (μόλις το 3.1%) και 

λίγο περισσότεροι αυτοί που έχουν υπηρετήσει σε κάποια άλλη δομή με ποσοστό 

8.3% με απαντήσεις: σε ΤΕΙ, σε ΚΕΚ και επιστημονικοί συνεργάτες σε ΑΕΙ. Επίσης 

ένας εκπαιδευτικός έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής στην ΑΣΠΑΙΤΕ κι ένας ακόμη σε 

Κ.Ε.Ε. (Πίνακας 6). 

 

6.2 Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών  
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6.2.1 Ποιοι φορείς πρέπει να έχουν την ευθύνη οργάνωσης 
επιμορφωτικών προγραμμάτων  
Ο πίνακας 7 παρουσιάζει την προτίμηση που έχουν οι συμμετέχοντες για τους φορείς 

που θα πρέπει να οργανώνουν τα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών. 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κάθε απάντησης και η σειρά σημαντικότητας 

που έχει προκύψει από την άθροιση των ποσοστών των στηλών ‘Πολύ σημαντικός’ 

και ‘Πάρα πολύ σημαντικός’ 

Πίνακας 7: Αξιολόγηση φορέων οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων (Ποσοστά %) 

Φορείς Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά  
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 9.4 5.2 22.9 29.2 33.3 (62.5) 2 

Παιδαγωγικά τμήματα 14.6 8.3 24.0 35.4 17.7 (53.1) 3 

Διδασκαλεία 29.2 8.3 34.4 21.9 6.3 (28.2) 7 

Σχολικοί σύμβουλοι 18.8 14.6 26.0 15.6 25.0 (40.6) 6 

Σχολική μονάδα 21.9 11.5 24.0 26.0 16.7 (42.7) 5 

ΑΣΠΑΙΤΕ 9.4 8.3 17.7 31.3 33.3 (64.6) 1 

Πανεπιστημιακές Σχολές ΑΕΙ, 
ΤΕΙ 
Άλλο  

24.0 17.7 13.5 28.1 
 
3.1 

16.7 
 
2.1 

(44.8) 4 
 
(5.2) 8 

 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ θεωρείται από ένα μεγάλο ποσοστό (64.6%) ως πολύ και πάρα πολύ 

σημαντικός φορέας που πρέπει να οργανώνει τα επιμορφωτικά προγράμματα. 

Αμέσως μετά ακολουθεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με το 62.5%, τα Παιδαγωγικά 

τμήματα με ποσοστό 53.1% και τα ΑΕΙ και ΤΕΙ με 44.8%. Ακολουθούν σε 

προτιμήσεις η Σχολική μονάδα με 42.7% και οι Σχολικοί Σύμβουλοι με 40.6%. 

Προτελευταία είναι τα διδασκαλεία (28.2%) που προφανώς δεν τους θεωρούν τόσο 

σημαντικούς φορείς για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και τελευταία 

είναι η επιλογή Άλλο με 5.2%. 

Η επιλογή ‘άλλο’ δηλώθηκε από πέντε συμμετέχοντες. Ως πάρα πολύ σημαντικός 

φορέας δηλώθηκαν δύο φορές οι γεωπονικές σχολές ως φορείς επιμόρφωσης των 

γεωπόνων καθηγητών. Το ΠΙΝΕΠ επιλέχθηκε μια φορά ως πολύ σημαντικό. Ως 

άλλος φορέας επιμόρφωσης αναφέρθηκε ο ΟΚΑΝΑ και οι μονάδες ψυχικής υγείας 

ως πολύ σημαντικοί φορείς. Ένας συμμετέχων ανέφερε τα ΚΠΕ ως πολύ 

σημαντικούς φορείς. Ως πάρα πολύ σημαντικός φορέας για την οργάνωση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων κρίθηκαν οι επιστημονικοί σύλλογοι και οι 

επιστημονικές ενώσεις  (Πίνακας 7). 
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6.2.2 Η συμμετοχή του δείγματος σε επιμορφωτικά προγράμματα 
Πίνακας 8: Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επιμόρφωσης 

Τύπος επιμόρφωσης Ποσοστά % 

Προαιρετικά προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 25.0 (4) 

Επιμορφωτικά προγράμματα ΠΕΚ 66.7 (1) 

Επιμορφωτικά προγράμματα ΑΕΙ 22.9 (5) 

Σεμινάρια 400 ωρών ειδικής αγωγής 34.4 (3) 

Προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ 45.8 (2) 

Άλλο 18.8 (6) 

   
 

Το 66.7% έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα των ΠΕΚ. Μια εξήγηση 

του μεγάλου ποσοστού που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι τα ΠΕΚ είναι τα μόνα 

υποχρεωτικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και ένα μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών ήταν μόνιμοι καθηγητές. Οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλήρωσαν το θέμα των προγραμμάτων και το ίδρυμα που 

το παρακολούθησαν ανάφεραν τα εξής προγράμματα: 

• Η εκπαιδευτική μεθοδολογία του μαθήματος της Τεχνολογίας 1ο ΠΕΚ 

Θεσσαλονίκης 

• Εισαγωγικό για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ΠΕΚ Τρίπολης 

• ΠΕΚ Νεοδιόριστων ΠΕΚ Θεσσαλονίκης – αξιολόγηση μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

• Α΄ φάση επιμόρφωσης 

• Μεθοδολογία του μαθήματος της τεχνολογίας στα γυμνάσια, 2ο ΠΕΚ 

Θεσσαλονίκης 

• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

• Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ΠΕΚ Ηρακλείου 

• Χρήση μεθόδου project εκπαιδευτικού περιβάλλοντος προγραμμάτων 
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• ΠΕΚ Αναπληρωτών Πάτρα 

• Επιμορφωτικό πρόγραμμα που είναι υποχρεωτικό για διορισμό 

• Διδασκαλία project 

• Μέθοδοι διδασκαλίας στην γενική παιδεία 

 

Το 45.8% τα ετήσια προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 

Το 34.4% έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια ειδικής αγωγής των 400 ωρών. 

Αυτά που αναφέρθηκαν ήταν τα εξής: 

Ψυχική Υγεία – Ειδική Αγωγή  Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Τ.Ε.Ι. Λάρισας 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών 

Σεμινάρια ειδικής αγωγής στο Ε.Κ.Π. 

Σεμινάριο ειδικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 

δευτεροβάθμια 

ΑΠΘ Τμήμα νηπιαγωγών 

ΕΠΕΑΕΚ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Το 25.0% έχει παρακολουθήσει κάποιο από τα προαιρετικά προγράμματα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 

Το 22.9% παρακολούθησε επιμορφωτικά προγράμματα διοργανωμένα από τα 

πανεπιστήμια ή τα ΤΕΙ της χώρας. 

Πρόσβαση για όλους  - διαναπηρικά – διαθεματικά σεμινάρια του Πάντειου 

Πανεπιστήμιου 

Υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις μαθησιακές δυσκολίες σε Κεντρική και 

Δυτική Μακεδονία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΑΠΘ 
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Επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση ΕΜΠ 

Επιμόρφωση στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΜΠ 

Μαθησιακές δυσκολίες Παιδαγωγικό Τμήμα Θεσσαλίας 

Μεταπτυχιακό στην Παιδαγωγική ΕΚΠΑ 

Χρηματοοικονομική διοίκηση – διοίκηση σχολικών μονάδων, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 

Εξειδίκευση στην βιολογική γεωργία ΑΤΕΙ Ηρακλείου 

Σύνδεση με βιομηχανία τροφίμων, ΑΤΕΙΘ 

 

Και τέλος το 18.8% παρακολούθησε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης. Τα οποία 

είναι τα εξής: 

• Σύγχρονο θέατρο – Θεωρητική και από σκηνής διδασκαλία του θεάτρου 

Διεύθυνση σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας 

• Πρόγραμμα παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΣΕΛΕΤΕ.  Η θέση των σχολικών 

δραστηριοτήτων στη διοίκηση της εκπαίδευσης και το σύγχρονο management 

Γραφεία Αγωγής Υγείας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

• 125 ώρες σεμινάριο στο ΙΔΕΚΕ 

• Πρόγραμμα Leonardo Teaching of technology as a lesson in Europe’s High 

schools  Σύλλογος Γεωπόνων Εκπαιδευτικών Μακεδονίας – Θράκης – 

Θεσσαλίας 

• Πρόγραμμα Leonardo Organic farming in Europe  Σύλλογος Γεωπόνων 

Εκπαιδευτικών Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας 

• Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής – δημιουργικής 

σκέψης ΟΕΠΕΚ 

• Διαφυλικές σχέσεις – Σεξουαλική αγωγή – HIV λοίμωξη ΚΕΕΛΠΝΟ 

• Η βιωματική προσέγγιση στα προγράμματα Αγωγής Υγείας Σείριος 
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• Επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια έως 3 ημερών που αφορούν τη 

διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και 

οργανώθηκαν από σχολικούς συμβούλους   

• Επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια έως 3 ημερών που αφορούν 

Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση σε Κέντρα και Γραφεία Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

• Ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτικών Ενηλίκων του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με τον εξής αρ. μητρώου:ΕΒ14480 

• Πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης & προώθησης της 

απασχόλησης με θέμα: «Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Συνεταιρισμών» 

Διάρκειας:350 ωρών του Κ.Ε.Κ. Ευρωπληροφόρηση. 

• Επιμορφωτικό σεμινάριο 2ου επιπέδου «Η συμβολή των ποταμών στην 

αειφορική τοπική ανάπτυξη», του Κ.Π.Ε. Κρεστενών σε συνεργασία με το 

δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «το ποτάμι». 

• Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Αναγνώριση και αντιμετώπιση της 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών.» του Τμήματος Αγωγής Υγείας της 

διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σε συνεργασία με το 

Κέντρο Ενημέρωσης Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης για 

Ψυχοδραστικές Ουσίες Μεσσηνίας. 

• Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Παιχνίδια παιδιών» Διάρκειας:12 

ωρών του Κέντρο Ενημέρωσης Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης για 

Ψυχοδραστικές Ουσίες Μεσσηνίας. 

• Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. 

• Εντατικό σεμινάριο εφηβικής ιατρικής, Μονάδα Εφηβικής Υγείας 

• Διεθνές συνέδριο «Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην 

πράξη» ΕΚΠ 

• Πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης Braille 

• Πιστοποιητικό Βιοκαλλιέργειες και Προώθηση αγροτικών προϊόντων, E-

learning, E-Isotis Athens 
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• Επιμόρφωση στους Η/Υ, Κέντρο Στήριξης επιμόρφωσης Κ.Σ.Ε., 1ο γυμνάσιο 

Μενεμένης 

• Επιμορφωτικά προγράμματα των ΚΠΕ 

• Πρόγραμμα ΚΠΕ για την αειφόρο ανάπτυξη 

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην χρήση Η/Υ 

• Προγράμματα ΚΠΕ Αχαρνών με διάφορα θέματα (Αειφόρος ανάπτυξη, 

διατροφικές συνήθειες μαθητών) 

• ISO 22000 SGS Hellas 

• Παιδαγωγικά προγράμματα 

• Πληροφορική  

• Σεμινάρια ανθοκομίας 500 ωρών 

• Σεμινάρια περιβάλλοντος Δήμητρα 100 ωρών 

• Σεμινάριο πανεπιστημίου Πατρών για κωφά παιδιά 

• Προγράμματα σχολικών συμβούλων 

• Συνέδρια διατροφής 

Υπάρχει πληθώρα επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία δεν ανήκουν στην 

υποχρεωτική επιμόρφωση αλλά δεν τα παρακολουθεί μεγάλο ποσοστό 

εκπαιδευτικών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση σχεδόν 1 στους 5 εκπαιδευτικούς 

έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα εκτός ενδοϋπηρεσιακής 

επιμόρφωσης και πέραν των προγραμμάτων παιδαγωγικού χαρακτήρα αλλά και 

γεωπονικού ενδιαφέροντος. (Πίνακας 8). 

 

6.2.3 Ικανοποίηση από προγράμματα επιμόρφωσης  
Ο παρακάτω Πίνακας 9 δείχνει τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τα 

προγράμματα επιμόρφωσης που παρακολούθησαν. Ο πίνακας δείχνει τα ποσοστά στο 

σύνολο των 96 ερωτηματολογίων, αλλά παρακάτω δίνονται και τα ποσοστά στο 

σύνολο αυτών που παρακολούθησαν τα συγκεκριμένα προγράμματα. 

Πίνακας 9: Ικανοποίηση από τα προγράμματα επιμόρφωσης (Ποσοστά %) 
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Φορείς Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Προαιρετικά προγράμματα 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

1.0 6.3 12,5 3.1 2.1 (5.2) 6 

Επιμορφωτικά προγράμματα 
ΠΕΚ 

6.3 19.8 17.7 17.7 5.2 (22.9) 2 

Επιμορφωτικά προγράμματα 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

1.0 4.2 9.4 6.3 2.1 (8.4) 5 

Σεμινάρια ειδικής αγωγής 400 
ωρών 

- 4.2 16.7 6.3 7.3 (13.6) 4 

Προγράμματα παιδαγωγικής 
επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ 

- 3.1 6.3 18.8 17.7 (36.5) 1 

Άλλο 1.0 - 3.1 7.3 8.3 (15.6) 3 

       

 

Τα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ κρίθηκαν από το 36.5% ως 

πολύ και πάρα πολύ ικανοποιητικά. Από την στιγμή όμως που το 45.8% το έχουν 

παρακολουθήσει, ικανοποιημένοι είναι το 79.69%.  

Το 22.9% στο σύνολο είναι πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα των ΠΕΚ, που σημαίνει ότι το 34.4% από αυτούς που τα 

παρακολούθησαν μείνανε πλήρως ικανοποιημένοι. 

 Το 15.6% μείνανε ικανοποιημένοι από άλλα επιμορφωτικά προγράμματα (το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΠΙΝΕΠ κρίθηκε αρκετά ικανοποιητικό). Δηλαδή το 

82.9% όσων τα παρακολούθησαν μείνανε ικανοποιημένοι.  

Τα σεμινάρια ειδικής αγωγής με ποσοστό 13.6%, οπότε αφού το 34.4% τα έχουν 

παρακολουθήσει βγαίνει το συμπέρασμα ότι το 39.5% από αυτούς μείνανε πολύ και 

πάρα πολύ ικανοποιημένοι.  

Το 8.4% μείνανε ικανοποιημένοι από τα επιμορφωτικά προγράμματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 

οπότε το 36.6% από αυτούς που τα παρακολούθησαν. 

 Τέλος τα προαιρετικά προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουνε χαμηλό 

ποσοστό ικανοποίησης 5.2%, κι από την στιγμή που τα παρακολούθησαν το 25% των 

συμμετεχόντων οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το 20.8% από αυτούς που τα 

παρακολούθησαν μείνανε πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. 

Συμπερασματικά τα πιο ικανοποιητικά προγράμματα επιμόρφωσης θεωρούνται από 

τους συμμετέχοντες τα προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό 

(79.69%) από αυτούς που τα παρακολούθησαν (Πίνακας 9). Άλλωστε τα 

προγράμματα αυτά μαζί με τα μεταπτυχιακά στις επιστήμες της αγωγής είναι τα μόνα 
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που δίνουν επίσημα παιδαγωγική επάρκεια και είναι αναγνωρισμένα από το κράτος 

και σαν πιο οργανωμένα παρέχουν ικανοποιητική επιμόρφωση, σύμφωνα πάντα με 

την γνώμη των συμμετεχόντων. 

  

6.2.4  Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επιμορφωτικού 
προγράμματος 

Πίνακας 10: Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή προγραμμάτων επιμόρφωσης (Ποσοστά 
%) 

Παράγοντες Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Υποχρεωτικό για την εργασία  37.5 4.2 14.6 18.8 25.0 (43.8) 4 

Καλύτερες χρηματικές απολαβές 36.5 14.6 18.8 15.6 14.6 (30.2) 5 

Προσωπική βελτίωση και 
ανάπτυξη 

2.1 1.0 6.3 34.4 56.3 (90.7) 1 

Επαγγελματική εξέλιξη 16.7 7.3 15.6 31.3 29.2 (60.5) 3 

Διευκόλυνση και βελτίωση 
καθημερινού έργου στην πράξη 

8.3 - 6.3 26.0 59.4 (85.4) 2 

Απαλλαγή ωραρίου 57.3 21.9 6.3 5.2 9.4 (14.6) 6 

Άλλο     1.0 1.0  (2.0)   7 

 

Πολύ και πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή ενός 

προγράμματος επιμόρφωσης θεωρείται από το 90.7% των ερωτηθέντων η προσωπική 

βελτίωση και ανάπτυξη. Αμέσως μετά με επίσης υψηλό ποσοστό είναι η διευκόλυνση 

και η βελτίωση του καθημερινού έργου στην πράξη που την θεωρούν σημαντική το 

85.4% των συμμετεχόντων. 

 Τρίτος παράγοντας με το 60.5% να την έχουν επιλέξει ως πολύ και πάρα πολύ 

σημαντικό παράγοντα είναι η επαγγελματική εξέλιξη και τέταρτος με το 43.8% 

έρχεται η υποχρεωτικότητα του (όπως συμβαίνει με τον διορισμό σε δομή ειδικής 

αγωγής που απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίων ειδικής αγωγής). 

 Πέμπτος σημαντικός παράγοντας με ποσοστό 30.2% είναι οι χρηματικές απολαβές, 

τα επιδόματα που δίνονται δηλαδή.  

Μη σημαντικός παράγοντας είναι η απαλλαγή ωραρίου την οποία έχουν επιλέξει ως 

πολύ και πάρα πολύ σημαντική μόλις το 14.6% και τέλος ένας συμμετέχοντας 

ανέφερε την ανάγκη για ανταλλαγή εμπειρίας με άλλους συναδέλφους ως πολύ 

σημαντικό παράγοντα. Ως πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα δήλωσε ένας 

συμμετέχων το όφελος των μαθητών (Πίνακας 10). 
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6.2.5 Χαρακτηριστικά ενός επιμορφωτικού προγράμματος που 
επηρεάζουν την απόφαση για παρακολούθηση 

Πίνακας 11: Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιλογή προγραμμάτων επιμόρφωσης 
(Ποσοστά %) 

Χαρακτηριστικά Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Διάρκεια  36.5 4.2 10.4 34.4 14.6 (49.0) 3 

Γνώμη συναδέλφων 64.6 5.2 15.6 9.4 5.2 (14.6) 6 

Χρονική στιγμή 27.1 6.3 20.8 33.3 12.5 (45.8) 4 

Τόπος και χώρος 29.2 5.2 20.8 20.8 24.0 (44.8) 5 

Εισηγητές  20.8 7.3 9.4 32.3 30.2 (62.5) 2  

Θέμα  3.1 3.1 - 17.7 76.0 (93.7) 1 

Άλλο      3.1 (3.1) 7 

 

Το θέμα του επιμορφωτικού προγράμματος είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό, 

σύμφωνα με την έρευνα, που επηρεάζει έναν εκπαιδευτικό στο να το 

παρακολουθήσει και το έχουν επιλέξει το 93.7% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.  

Οι εισηγητές των προγραμμάτων επιλέχθηκαν ως πολύ και πάρα πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό από το 62.5%. 

Η διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων έχει επιλεχθεί από το 49% των 

ερωτηθέντων. 

Ο χρόνος που πραγματοποιούνται τα προγράμματα έχει επιλεχθεί ως πολύ και πάρα 

πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό από το 45.8% των συμμετεχόντων. 

Ο τόπος και χώρος θεωρούνται σημαντικοί από το 44.8%. 

Η γνώμη των συναδέλφων  επιλέχθηκε ως πολύ και πάρα πολύ σημαντικό από το 

14.6% των ερωτηθέντων . 

Τελευταία με ποσοστό 3.1% αναφέρθηκαν ως πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά 

το επιμορφωτικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει εργαστήρια, επισκέψεις και βιωματική 

μάθηση και η χρησιμότητα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Τέλος 

ένας συμμετέχοντας θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος τις θεματικές ενότητες (Πίνακας 11). 

 

6.2.6 Προτιμώμενη μορφή επιμόρφωσης 
 
Πίνακας 12: Μορφή επιμόρφωσης που προτιμούν οι συμμετέχοντες 
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Μορφές επιμόρφωσης Ν Ποσοστά % 

Συνέδρια  43 44.8 (4) 

Μεταπτυχιακές σπουδές 54 56.2 (2) 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 31 32.3 (9) 

Βιωματικά σεμινάρια 62 64.6 (1) 

Προγράμματα επιμόρφωσης στην χώρα  41 42.7 (6) 

Σεμινάρια κι επισκέψεις στο εξωτερικό  52 54.2 (3) 

Προσωπικές συναντήσεις στο χώρο του σχολείου με  
ειδικούς επιμορφωτές 
Ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους άλλων σχολικών 
μονάδων                                                   
Συνεδριάσεις στο σχολείο με στόχο την ανταλλαγή 
απόψεων και εμπειριών μεταξύ συναδέλφων 
Προσωπική μελέτη 

33 
 
37 
28 
 
41 

34.4 (8) 
 
38.5 (7) 
 
29.2(10) 
42.7 (5) 

 
 

Πρώτη σε προτίμηση μορφή επιμόρφωσης αναδείχθηκαν τα βιωματικά σεμινάρια με 

ποσοστό 64.6%. Ακολουθούν οι μεταπτυχιακές σπουδές με 56.2%, τα σεμινάρια και 

οι επισκέψεις στο εξωτερικό με 54.2%, τα συνέδρια με 44.8%, η προσωπική μελέτη 

και τα προγράμματα επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα με 42.7% 

αντίστοιχα, η ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους άλλων σχολικών μονάδων με 

38.5%,  οι προσωπικές συναντήσεις στο χώρο του σχολείου με ειδικούς επιμορφωτές με 

34.4%, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με 32.3% και τελευταία μορφή επιμόρφωσης 

κρίθηκαν οι συνεδριάσεις στο σχολείο με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών μεταξύ συναδέλφων με 29.2% (Πίνακας 12). 

 

6.2.7 Κατάλληλος χώρος υλοποίησης ενός προγράμματος 
επιμόρφωσης ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης 

Πίνακας 13: η προτίμηση  ως προς τον χώρο που θα πρέπει να υλοποιείται η επιμόρφωση 
Χώρος  Ν Ποσοστά % 

Σχολική μονάδα 49 51.0 (1) 

Κέντρα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης 45 46.9 (2) 

Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 43 44.8 (3) 

Τοπικό ίδρυμα 7 7.3 (4) 

Άλλος χώρος  5 5.2 (5) 

 

Το 51%  των συμμετεχόντων θεωρεί τη σχολική μονάδα ως τον καταλληλότερο χώρο 

για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τα ποσοστά για τα κέντρα 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ανέρχονται σε 46.9% και 44.8% αντίστοιχα. Τα τοπικά ιδρύματα θεωρούνται 
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κατάλληλος χώρος από το 7.3% (σαν τοπικό ίδρυμα προσδιορίστηκε από έναν 

συμμετέχοντα οι αίθουσες του Δήμου). 

Ενδιαφέρουσα ήταν η απάντηση ενός συμμετέχοντα που δίπλα στην επιλογή 

‘εργάσιμες μέρες πρωινά’ συμπλήρωσε «με εκπαιδευτική άδεια για επιμόρφωση 

πολλών ωρών» 

Τέλος, ο άλλος χώρος προτιμήθηκε από το 5.2% των ερωτώμενων. Ως άλλος χώρος 

προσδιορίστηκε από τους πέντε εκπαιδευτικούς που τον επέλεξαν οι αίθουσες 

συνεδριάσεων,  οι εγκαταστάσεις του Π.ΙΝ.ΕΠ., τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα εκπαιδευτήρια και οι αίθουσες συνεδρίων (Πίνακας 13). 

 

6.2.8 Κατάλληλος χρόνος υλοποιήσεως επιμορφωτικών 
προγραμμάτων εκπαιδευτικών ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης 

Πίνακας 14: Η προτίμηση των συμμετεχόντων για την χρονική στιγμή που πρέπει να 
υλοποιείται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 

Χρονική στιγμή Ν Ποσοστά % 

Σαββατοκύριακα  45 46.9 (2) 

Κατά την διάρκεια των διακοπών 21 21.9 (4) 

Σε εργάσιμες μέρες απογεύματα 46 47.9 (1) 

Σε εργάσιμες μέρες πρωινά 30 31.3 (3) 

Σε άλλο χρονικό διάστημα  5 5.2 (5) 

 

Τα απογεύματα εργάσιμων ημερών επιλέχθηκαν από το 47.9%. Ακολουθούν τα 

Σαββατοκύριακα που έχουν επιλεχθεί από το 46.9% και τα πρωινά εργάσιμων 

ημερών από το 31.3%. Με ποσοστό προτίμησης 21.9% ακολουθεί η επιλογή “κατά 

την διάρκεια των διακοπών” και με 5.2% η επιλογή “σε άλλο χρονικό διάστημα” με 

τις πέντε αυτές επιλογές να είναι οι εξής: Στις αρχές της σχολικής χρονιάς 

(επιλέχθηκε 3 φορές), σε άδεια μιας εβδομάδας τον χειμώνα, και τις καλοκαιρινές 

περιόδους  (Πίνακας 14). 

 

6.2.9 Οφέλη μιας επιμορφωτικής δραστηριότητας 
Πίνακας 15: Τα οφέλη που αποδίδει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης σύμφωνα με τους 
συμμετέχοντες 

Οφέλη  Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 
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Διεύρυνση γνώσεων 4.2 3.1 2.1 28.1 62.5 (90.6) 1 

Έμμεση βελτίωση γνώσεων 
μαθητών 

28.1 11.5 11.5 19.8 29.2 (49.0) 5 

Απόκτηση νέων δεξιοτήτων 12.5 2.1 11.5 28.1 45.8 (73.9) 2 

Ανταλλαγή εμπειριών 26.0 1.0 15.6 32.3 25.0 (57.3) 4 

Απόκτηση επιπρόσθετων 
προσόντων 

25.0 3.1 10.4 25.0 36.5 (61.5) 3 

Απόκτηση επισήμων 
πιστοποιητικών 

45.8 5.2 7.3 22.9 18.8 (41.7) 6 

Γνωριμία με συναδέλφους 
Άλλο  

46.9 10.4 18.8 11.5 12.5 
1.0 

(24.0) 7 
(1.0) 8 

 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (90.6%) επέλεξαν την διεύρυνση γνώσεων ως πολύ και 

πάρα πολύ σημαντικό όφελος μιας επιμορφωτικής δραστηριότητας. Ως πολύ και 

πάρα πολύ σημαντικό όφελος επιλέχθηκε η απόκτηση νέων δεξιοτήτων από το 73.9% 

των συμμετεχόντων. Η απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων θεωρείται από το 61.5% 

και η ανταλλαγή εμπειριών από το 57.3% των εκπαιδευτικών ως πολύ και πάρα πολύ 

σημαντικό όφελος. Το 49% επέλεξαν και την έμμεση βελτίωση γνώσεων των 

μαθητών, ενώ το 41.7% την απόκτηση επίσημων πιστοποιητικών ως σημαντικούς 

παράγοντες. Τέλος το 24% θεωρούν σημαντικό όφελος την γνωριμία με συναδέλφους 

και 1% επέλεξε την προσωπική ανάπτυξη ως πάρα πολύ σημαντικό όφελος μιας 

επιμορφωτικής δραστηριότητας (Πίνακας 15). 

 

6.2.10 Τρόποι αξιολόγησης εκπαιδευομένων σε πρόγραμμα 
επιμόρφωσης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης 

Πίνακας 16: Η προτίμηση των συμμετεχόντων για τον τρόπο αξιολόγησης τους μετά το πέρας 
ενός επιμορφωτικού προγράμματος 

Αξιολόγηση  Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Γραπτές εξετάσεις 38.5 17.7 22.9 15.6 5.2 (20.8) 5 

Προφορικές εξετάσεις 42.7 19.8 14.6 13.5 9.4 (22.9) 4 

Εργασίες  15.6 10.4 18.8 29.2 26.0 (55.2) 1 

Γραπτές εξετάσεις και εργασίες 40.6 9.4 25.0 14.6 10.4 (25.0) 2 

Προφορικές εξετάσεις και 
εργασίες 

40.6 17.7 16.7 15.6 9.4 (25.0) 3 

Καμία αξιολόγηση 66.7 14.6 5.2 6.3 7.3 (13.6) 6 

Άλλο  - - 1.0 
 

- 3.1 
 

(3.1) 7 
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Οι εργασίες θεωρούνται ως πολύ και πάρα πολύ σημαντικός τρόπος αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης από το 

55.2% των συμμετεχόντων. 

Οι γραπτές εξετάσεις και παράλληλα εργασίες , όπως επίσης και οι προφορικές 

εξετάσεις και παράλληλα εργασίες επιλέχθηκαν από το 25% των εκπαιδευτικών 

αντίστοιχα. 

Το 22.9% επέλεξαν ως πολύ και πάρα πολύ σημαντικές τις προφορικές εξετάσεις ως 

τρόπο αξιολόγησης. Και το 20.8% τις γραπτές εξετάσεις. 

Ένα χαμηλό ποσοστό της τάξεως του 13.6% επέλεξαν ως πολύ και πάρα πολύ 

σημαντικό να μην υπάρχει καμία αξιολόγηση και το 3.1% επέλεξαν αντίστοιχα τις 

ομαδικές εργασίες, την πρακτική άσκηση και την αυτοαξιολόγηση ως πάρα πολύ 

σημαντικούς τρόπους αξιολόγησης σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα (Πίνακας 16). 

 

6.2.11   Μέτρα που θα διασφαλίσουν την ποιότητα των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης 

Πίνακας 17: Η προτίμηση των συμμετεχόντων ως προς τα μέτρα που θα διασφαλίσουν την 
ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Μέτρα  Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Πιστοποίηση προγραμμάτων από 
εξωτερικό φορέα 

22.9 14.6 17.7 28.1 16.7 (44.8) 1 

Εσωτερική αξιολόγηση από 
φορέα οργάνωσης επιμόρφωσης 

25.0 14.6 31.3 19.8 9.4 (29.2) 3 

Αξιολόγηση συμμετεχόντων(με 
υποβολή γραπτής εργασίας ή 
εξέτασης) 

20.8 15.6 19.8 30.2 13.5 (43.7) 2 

Άλλο μέτρο - - - - 2.1 (2.1) 4 

 

Το 44.8% των συμμετεχόντων θεωρούν πως η πιστοποίηση των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης από εξωτερικό φορέα θα είναι το σημαντικότερο μέτρο για να 

εξασφαλιστεί η ποιότητα των προγραμμάτων. 

Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό (43.7%) πιστεύουν ότι η αξιολόγηση των ίδιων των 

συμμετεχόντων (π.χ. με υποβολή γραπτής εργασίας ή εξέτασης) είναι πολύ και πάρα 

πολύ σημαντικό μέτρο για την ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων. 
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Το 29.2% θεωρούν πολύ και πάρα πολύ σημαντική την εσωτερική αξιολόγηση από 

τον φορέα που οργανώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Το 2.1% , δηλαδή δύο ερωτώμενοι απάντησαν,  ένας ότι η δημιουργία των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης από ειδικούς είναι πάρα πολύ σημαντικός τρόπος 

αξιολόγησης και ο δεύτερος απάντησε ότι η αξιολόγηση από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας (Πίνακας 17). 

 

6.2.12 Ο βαθμός που πρέπει η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να είναι 
υποχρεωτική  

Πίνακας 18: Η προτίμηση των συμμετεχόντων ως προς το αν πρέπει η ενδοϋπηρεσιακή 
επιμόρφωση να είναι υποχρεωτική ή όχι 

Μέτρα  Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Να είναι υποχρεωτική βάση 
νόμου 

31.3 10.4 19.8 24.0 14.6 (38.6) 3 

Να είναι εθελοντική 25.0 16.7 14.6 19.8 24.0 (43.8) 2 

Να είναι εθελοντική αλλά να έχει 
κάποια οφέλη(πχ επιδόματα) 

27.1 12.5 11.5 28.1 20.8 (48.9) 1 

Να είναι υποχρεωτική μόνο για 
την ειδική αγωγή 
Άλλο  

38.5 12.5 13.5 15.6 19.8 (35.4) 4 

 

Το 48.9% των συμμετεχόντων κρίνουν να είναι εθελοντική η ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση αλλά να έχει παράλληλα κάποια οφέλη (όπως π.χ. επιδόματα) ως 

σημαντικό μέτρο σε πολύ και πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 

Το 43.8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι σε πολύ και πάρα πολύ σημαντικό βαθμό η 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση πρέπει να είναι εθελοντική. 

Το 38.6% θεωρούν ότι σε πολύ και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πρέπει η 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να είναι υποχρεωτική βάση νόμου. 

Το 35.4% απάντησε ότι σε πολύ και πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πρέπει η 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να είναι υποχρεωτική μόνο για όσους εργάζονται στην 

ειδική αγωγή. 

Η απάντηση «άλλο» δεν επελέγη καθόλου (Πίνακας 18). 
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6.2.13 Προσδιορισμός των παιδαγωγικών γνωστικών αντικειμένων 
στα οποία οι συμμετέχοντες επιθυμούν να επιμορφωθούν 
περισσότερο ως καθηγητές τεχνικής ειδικότητας 
 

Πίνακας 19: Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων για τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να 
διδάσκονται στα επιμορφωτικά προγράμματα 

Γνωστικά αντικείμενα Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Γενική ψυχολογία 8.3 7.3 20.8 36.5 27.1 (63.6) 4 

Σχολική ψυχολογία 3.1 - 9.4 26.0 61.5 (87.5) 1 

Διδακτική μεθοδολογία  5.2 2.1 9.4 35.4 47.9 (83.3) 2 

Παιδαγωγικές θεωρίες 10.4 11.5 32.3 30.2 15.6 (45.8) 6 

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 13.5 20.8 22.9 31.3 11.5 (42.8) 7 

Φιλοσοφία της εκπαίδευσης 20.8 27.1 24.0 17.7 10.4 (28.1) 8 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση 9.4 12.5 22.9 31.3 24.0 (55.3) 5 

Θέματα ειδικής αγωγής 5.2 5.2 16.7 
            

36.5 36.5 (73.0) 3 

 

Η Σχολική ψυχολογία θεωρείται πολύ και πάρα πολύ σημαντικό γνωστικό 

αντικείμενο από το 87.5%, ενώ η Διδακτική μεθοδολογία από το 83.3% των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

Το 73% των ερωτηθέντων θεωρούν πολύ και πάρα πολύ σημαντικό γνωστικό 

αντικείμενο τα Θέματα ειδικής αγωγής, ενώ το 63.6% την Γενική Ψυχολογία. 

Την Διαπολιτισμική εκπαίδευση κρίνουν πολύ και πάρα πολύ σημαντικό γνωστικό 

αντικείμενο το 55.3%, ενώ τις Παιδαγωγικές θεωρίες το 45.8% των συμμετεχόντων. 

Η Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης θεωρείται πολύ και πάρα πολύ σημαντικό 

αντικείμενο για να διδαχθεί στους εκπαιδευτικούς από το 42.8% των ερωτώμενων.  

Και η Φιλοσοφία της εκπαίδευσης έχει επιλεχθεί από τους λιγότερους(28.1%) ως 

πολύ και πάρα πολύ σημαντικό γνωστικό αντικείμενο για να διδαχθεί σε πρόγραμμα 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Πίνακας 19). 

 

6.2.14 Οι περιπτώσεις που οι εργαστηριακές ασκήσεις στα 
προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης είναι 
αποτελεσματικότερες 
 

Πίνακας 20: Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα των 
εργαστηριακών ασκήσεων. 
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Μέθοδος   Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Παρατηρήσεις διδασκαλίας σε 
σχολεία 

15.6 6.3 36.5 20.8 20.8 (41.6) 4  

Μικροδιδασκαλίες και πρακτικές 
υπό την επίβλεψη επιμορφωτή 

11.5 7.3 25.0 30.2 26.0 (56.2) 1 

Ανατροφοδότηση των 
εκπαιδευτικών με βάση 
βιντεοσκοπημένο υλικό 

9.4 6.3 29.2 34.4 20.8 (55.2) 2 

Ανάλυση ήδη υπαρχόντων 
βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών 
Άλλο                                                 

10.4 
- 

12.5 
- 

24.0 
- 

33.3 
- 

19.8 
- 

(53.1) 3 
- 

 

Το 56.2% των συμμετεχόντων πιστεύει πως όταν η εργαστηριακή άσκηση σε ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης  περιλαμβάνει μικροδιδασκαλίες υπό την επίβλεψη ενός 

επιμορφωτή είναι σε πολύ και σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό αποτελεσματική. 

Η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών με βάση βιντεοσκοπημένο υλικό σε μία 

εργαστηριακή άσκηση είναι πολύ και πάρα πολύ αποτελεσματικό για το 55.2% των 

συμμετεχόντων. 

Το 53.1% δήλωσαν ότι η ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών είναι πολύ και 

πάρα πολύ αποτελεσματική μέθοδος σε μια εργαστηριακή άσκηση. 

Τέλος, οι παρατηρήσεις διδασκαλίας σε σχολεία θεωρούνται πολύ και πάρα πολύ 

αποτελεσματική μέθοδος από το 41.6% των συμμετεχόντων. 

Η απάντηση «άλλο» δεν επελέγη καθόλου (Πίνακας 20). 

 

6.2.15 Ο βαθμός που η επιμόρφωση στην ειδική αγωγή πρέπει να 
είναι υποχρεωτική για τις περιπτώσεις: 

Πίνακας 21: Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων για τις περιπτώσεις που πρέπει να είναι 
υποχρεωτική η επιμόρφωση στην ειδική αγωγή 

Περιπτώσεις   Καθόλου 
σημαντικός 

Λίγο 
σημαντικός 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

Σειρά 
σημαντικότητας 

Εργάζονται για πρώτη φορά στην 
ειδική αγωγή χωρίς προηγούμενη 
εμπειρία 

1.0 - 6.3 22.9 69.8 (92.7) 1  

Εργάζονται στην ειδική αγωγή με 
εμπειρία μόνο στην γενική αγωγή 

3.1 - 15.6 29.2 52.1 (81.3) 2 

Εργάζονται για πρώτη φορά στην 
ειδική αγωγή έχοντας το 
σεμινάριο ειδικής αγωγής 

3.1 2.1 25.0 25.0 44.8 (69.8) 3 
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Το 92.7% των συμμετεχόντων θεωρεί πολύ και πάρα πολύ σημαντικό να 

επιμορφώνονται υποχρεωτικά στην ειδική αγωγή όσοι εργάζονται πρώτη φορά σε 

αυτήν χωρίς προηγούμενη εμπειρία. 

Το 81.3% θεωρούν πολύ και πάρα πολύ σημαντική την υποχρεωτική επιμόρφωση για 

όσους εργάζονται στην ειδική αγωγή έχοντας εμπειρία μόνο στην γενική αγωγή. 

Και όσοι εργάζονται για πρώτη φορά στην ειδική αγωγή έχοντας παρακολουθήσει 

μόνο το σεμινάριο ειδικής αγωγής είναι πολύ και πάρα πολύ σημαντικό να 

επιμορφωθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το 69.8% των ερωτηθέντων.  

 

6.2.16 Άλλες προτάσεις των εκπαιδευτικών: 
Οι προτάσεις που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην τελευταία 

ερώτηση καταγράφονται παρακάτω: 

1. Εργαστηριακά μαθήματα στους νεοδιόριστους 

2. Να επιμορφωθούν σοβαρά πάνω στην ειδική αγωγή και να λειτουργούν τα 

εργαστήρια ζωικών προϊόντων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

3. Δουλεύουν άτομα για πρώτη φορά γιατί έκαναν σεμινάριο 400 ωρών στην 

ειδική αγωγή και άτομα που δούλεψαν χρόνια στην εκπαίδευση έχοντας στερηθεί 

πολλά, είναι άνεργοι φέτος. 

4. Επιμόρφωση για νέες τεχνολογίες στις Γεωπονικές επιστήμες, στη χρήση 

εργαστηριακού εξοπλισμού και οργάνωση εργαστηρίων από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ  

5. Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση σε παιδαγωγικά-διδακτική, ακόμα και για 

τους  αναπληρωτές/ωρομίσθιους καθηγητές. Επίσης μείζονος σημασίας είναι η 

επιμόρφωση και στον τομέα της ειδικής αγωγής από πιστοποιημένους κρατικούς 

φορείς.  

6. Απαιτείται περισσότερη παιδαγωγική κατάρτιση και θα πρέπει να πάψει να 

ισχύει το «περίφημο» σεμινάριο 400 ωρών για την ειδική αγωγή 

7. Θετική θα ήταν η παρουσία κάποιων παιδαγωγικών μαθημάτων στο 

πανεπιστήμιο 

8. Δεδομένου ότι η εργασία των εκπαιδευτικών των κλάδων αυτών στις 

περισσότερες περιπτώσεις σχετίζεται με την εκπαίδευση ατόμων που πρόκειται να 

εργαστούν στον πρωτογενή τομέα της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο που 
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εργάζονται, πιθανόν να πρέπει να επιμορφώνονται και σε θέματα τεχνικής φύσεως 

που συνδέονται με τοπικές συνθήκες (είδη καλλιεργειών, θέματα επιχειρηματικής 

γεωργίας κλπ) 

9. Καλός εκπαιδευτικός είναι εκείνος που δεν μεταλαμπαδεύει τη στείρα γνώση 

του άλλα είναι άξιος να ενστερνίζεται τον μαθητή και να είναι ικανός να λαμβάνει το 

ευχαριστώ και τη χαρά από το πρόσωπο του μαθητή χωρίς να ακούσει ούτε μια λέξη 

….ένα απλό κοίταγμα και να είσαι σίγουρος ότι ο κάθε μαθητής εύκολος , δύσκολος, 

δύστροπος, άγριος, μαμάκιας, ή όπως θες βάφτισε τον θα στέκεται δίπλα σου όσο 

δύσκολα και είναι. 

10. Οι συνάδελφοι που εργάζονται στην Τεχνική Εκπαίδευση θα έπρεπε 

περιοδικά να επιμορφώνονται στις νέες εξελίξεις που αφορούν την επιστήμη τους και 

γενικότερα τη γεωργική πολιτική, ώστε να μπορούν να προσφέρουν σύγχρονη γνώση 

και επαγγελματική καθοδήγηση στους μαθητές τους. Η επιμόρφωση αυτή θα έπρεπε 

να γίνεται από τις Γεωπονικές σχολές και για θέματα γεωργικής πολιτικής από 

υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.   

11. Να εκπαιδεύονται οι μαθητές σε χώρους όπου υπάρχουν φυτώρια, κήποι, 

θερμοκήπια κ.α. 

12. Ύπαρξη συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς και στήριξη των 

επιμορφωμένων από αυτούς. 

13. Επιμόρφωση σχετικά με τα εργαστηριακά μαθήματα 

14. Οι εκπαιδευτικοί να είναι από σχετικά μόνο τμήματα σχολών π.χ. Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

15. Κατοχή γνωστικού αντικειμένου-επάρκεια του εκπαιδευτικού. Συντονισμός 

και συνεργασία εκπαιδευτικών του τομέα. Απεμπλοκή από γραφειοκρατία για 

μικροποσά που απαιτούνται για εργαστηριακές ασκήσεις. Εσωτερική αξιολόγηση – 

συντονισμός τομέα – αναγνώριση- προβολή – σύνδεση με την αγορά εργασίας. 

16. Περισσότερη πρακτική για τα μαθήματα εργαστηρίου. 

17. Η επιμόρφωση να γίνεται κατά τακτά διαστήματα για να ακολουθεί την 

εξέλιξη της τεχνολογίας,  τις νέες καλλιέργειες και τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. 

18. Να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην πρακτική και εργαστηριακή επιμόρφωση 

των γεωπόνων  στους χώρους αγροτικής παραγωγής και όχι μόνο σε αίθουσες και 

συνεδριακούς  χώρους. 
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19. Να γίνεται πρακτική σε χώρους εργασίας γεωπόνων εκτός εκπαίδευσης για να 

αποκτούν τεχνογνωσία και να γνωρίζουν τι συμβαίνει σε αληθινά περιβάλλοντα 

εργασίας, π.χ. βιομηχανία τροφίμων, εργαστήριο ανάλυσης σπόρων ή ζωοτροφών. 

20. Η επιμόρφωση πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή υποστήριξη από κρατικό 

φορέα με ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου. 

 

 

6.3 Διερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων φύλο, 
ηλικία, έτη υπηρεσίας και υπηρεσιακή κατάσταση με τις 
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών  

 

Εδώ θα μελετήσουμε αν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις επιμορφωτικές ανάγκες 

των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα, 

τα έτη υπηρεσίας και την υπηρεσιακή κατάσταση. 

Ανεξάρτητες μεταβλητές είναι το φύλο, η ηλικία, η ειδικότητα, τα έτη προϋπηρεσίας 

και η υπηρεσιακή κατάσταση. Σαν εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιήσαμε τα 

επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία έχουν συμμετάσχει οι ερωτώμενοι  

Οι συσχετίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα του SPSS έκδοση 20.0 

for Windows. Συσχετίστηκαν οι μεταβλητές με όλες τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου και παρατηρήθηκαν οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις.  

Οι συσχετίσεις βασίστηκαν στην τιμή του δείκτη Spearman για τις τακτικές 

μεταβλητές (ordinal) και στον δείκτη του Pearson για την συσχέτιση ποσοτικών 

μεταβλητών. Όταν ο συντελεστής p είναι μικρότερος του 0,05 υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 2 μεταβλητών που συγκρίνονται. Οι δύο αυτοί 

δείκτες παίρνουν τιμές από -1 ως 1. -1 για αρνητική συσχέτιση και 1 για θετική 

συσχέτιση. Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων παρουσιάζονται στους πίνακες στο 

παράρτημα ΙΙΙ. 

 

6.3.1 Συσχέτιση φύλου και επιμορφωτικών αναγκών 
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Εδώ γίνεται λόγος για την επίδραση του παράγοντα Φύλο. Συγκρίνονται οι 

απαντήσεις αντρών και γυναικών με την βοήθεια του τεστ Mann – Whitney U για τις 

μεταβλητές που είναι σε τακτική (ordinal) μορφή. Για τις μεταβλητές σε 

κατηγορική(nominal) μορφή εφαρμόστηκαν τα crosstabulations. Οι στατιστικά 

σημαντικές επιδράσεις παρουσιάζονται στους Πίνακες 22, 23 και 24. 

Συσχετίζοντας το φύλο με την ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου σχετικά με τον 

φορέα που θα έπρεπε να έχει την ευθύνη οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων 

παρατηρείται ότι μόνο το (p=0,013) είναι στατιστικά σημαντικό (ως μικρότερο του 0,05) 

και εφόσον το άθροισμα των σειρών των γυναικών είναι μεγαλύτερο των ανδρών 

(3227.00 > 1429.00), οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες αξιολογούν την ΑΣΠΑΙΤΕ ως 

πιο σημαντική να έχει την ευθύνη οργάνωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

(Πίνακας 22). Τα αναλυτικά αποτελέσματα που εξήγε το SPSS βρίσκονται στους 

Πίνακες 1α και 1β του Παραρτήματος ΙΙ. 

 

 

Πίνακας 22: Mann–Whitney U test αποτελέσματα για την διερεύνηση των διαφορών στην 
αξιολόγηση φορέων επιμόρφωσης μεταξύ ανδρών και γυναικών (n=96) 

Φορείς Α / Γ Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U Z p 

Α 47.24 1700.50 1034.500 -0.358 0.720 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γ 49.26 2955.50    
Α 47.15 1697.50 1031.500 -0.380 0.704 Παιδαγωγικά τμήματα Γ 49.31 2958.50    
Α 44.89 1616.00 950.000 -1.024 0.306 Διδασκαλεία Γ 50.67 3040.00    
Α 45.51 1638.50 972.500 -0.833 0.405 Σχολικοί σύμβουλοι Γ 50.29 3017.50    
Α 46.90 1688.50 1022.500 -0.446 0.656 Σχολική μονάδα Γ 49.46 2967.50    
Α 39.69 1429.00 763.000 -2.494 0.013 ΑΣΠΑΙΤΕ Γ 53.78 3227.00    
Α 46.14 1661.00 995.000 -0.659 0.510 Πανεπιστημιακές Σχολές ΑΕΙ, ΤΕΙ Γ 49.92 2995.00    
Α 47.88 1723.50 1057.500 -0.492 0.623 Άλλο Γ 48.88 2932.50    

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 23 οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες προτιμούν τις 

“γραπτές εξετάσεις και εργασίες” ( p=0,003) εφόσον το άθροισμα των γυναικών είναι 

μεγαλύτερο των αντρών (2540,00 > 2116,00). Αλλά και η επιλογή “καμία αξιολόγηση” 

παρουσίασε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με ( p=0,040) με τις γυναίκες να έχουν 
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άθροισμα μεγαλύτερο των αντρών (3137,50 > 1518,50). Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

από το SPSS βρίσκονται στους Πίνακες 2α και 2β του Παραρτήματος ΙΙ. 

 

Πίνακας 23:Mann–Whitney U test αποτελέσματα για την διερεύνηση των διαφορών στην 
προτίμηση αξιολόγησης των συμμετεχόντων ενός επιμορφωτικού προγράμματος μεταξύ 
ανδρών και γυναικών (n=96) 

Τρόποι αξιολόγησης Α / Γ Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U Z p 

Α 49.39 1778.00 1048.000 -0.252 0.801 Γραπτές εξετάσεις Γ 47.97 2878.00    
Α 50.43 1815.50 1010.500 -0.552 0.581 Προφορικές εξετάσεις Γ 47.34 2840.50    
Α 46.15 1661.50 995.500 -0.657 0.511 Εργασίες  Γ 49.91 2994.50    
Α 58.78 2116.00 710.000 -2.932 0.003 Γραπτές εξετάσεις και εργασίες Γ 42.33 2540.00    
Α 49.54 1783.50 1042.500 -0.296 0.767 Προφορικές εξετάσεις και εργασίες Γ 47.88 2872.50    
Α 42.18 1518.50 852.500 -2.058 0.040 Καμία αξιολόγηση Γ 52.29 3137.50    

 

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική απάντηση ανάμεσα στο φύλο και την απάντηση 

Προσωπική μελέτη σαν προτιμώμενο τρόπο επιμόρφωσης. Οι γυναίκες προτιμούν 

την προσωπική μελέτη περισσότερο από τους άντρες (χ2=3.477, p=0.062). Τα 

αποτελέσματα του SPSS βρίσκονται στους Πίνακες 3α και 3β του Παραρτήματος ΙΙ. 

Τέλος, στην ερώτηση για το αν πρέπει η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να είναι ή όχι 

υποχρεωτική, είναι στατιστικώς σημαντική η απάντηση να είναι εθελοντική με (p=0,038) 

την οποία επέλεξαν οι γυναίκες με άθροισμα (3178,50) ενώ οι άντρες είχαν (1477,50). 

Και να είναι υποχρεωτική μόνο για την ειδική αγωγή ( p=0,048) με άθροισμα γυναικών 

(3161,00) και αντρών (1495,00) (Πίνακας 24). 

 

Πίνακας 24: Mann–Whitney U test αποτελέσματα για την διερεύνηση των διαφορών στην 
αξιολόγηση του αν πρέπει να είναι υποχρεωτική η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση μεταξύ 
ανδρών και γυναικών (n=96) 

Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Α / Γ Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U Z p 

Α 50.15 1805.50 1020.500 -0.463 0.643 Να είναι υποχρεωτική βάση νόμου Γ 47.51 2850.50    
Α 41.04 1477.50 811.500 -2.079 0.038 Να γίνεται εθελοντικά Γ 52.98 3178.50    
Α 44.26 1593.50 927.500 -1.187 0.235 Να γίνεται εθελοντικά αλλά να έχει 

κάποια οφέλη Γ 51.04 3062.50    
Α 41.53 1495.00 829.000 -1.973 0.048 Να είναι υποχρεωτική μόνο για την 

ειδική αγωγή Γ 52.68 3161.00    
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Οι υπόλοιπες ερωτήσεις δεν βρέθηκαν να συσχετίζονται σημαντικά με το φύλο των 

εκπαιδευτικών. 

 

6.3.2 Συσχέτιση ηλικίας και επιμορφωτικών αναγκών 
Στις παρακάτω  συσχετίσεις εφαρμόστηκε η συσχέτιση Spearman επειδή η ηλικία 

είναι ποσοτική μεταβλητή και οι υπόλοιπες μεταβλητές που συγκρίθηκαν με την 

ηλικία κατηγορικές (nominal) ή τακτικές (ordinal). Τα αποτελέσματα έδωσαν το 

δείκτη r που είναι ο δείκτης του Spearman και τον δείκτη σημαντικότητας p που σε 

περίπτωση που είναι p<0.05 η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική, ενώ αν p<0.01 

η συσχέτιση είναι στατιστικά πάρα πολύ σημαντική. 

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σε σχέση με τους νεότερους, έχουν συμμετάσχει στα 

προαιρετικά προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (με r=0,295 και p=0,004), 

στα επιμορφωτικά προγράμματα των ΑΕΙ (με r=0,325 και p=0,001) και στα 

προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ (με r=0,232 και p=0,025). 

Αυτό εξηγείται ίσως από το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι πιθανόν 

διορισμένοι και έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης που είναι 

απαραίτητα για τον διορισμό, ενώ οι νεότεροι δεν είναι στην πλειοψηφία τους 

μόνιμοι, οπότε έχουν παρακολουθήσει λιγότερα προγράμματα επιμόρφωσης 

(Πίνακας 5, Παράρτημα ΙΙ) 

Στην ερώτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόφαση των 

εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να θεωρούν σημαντικό τον τόπο και χώρο 

επιμόρφωσης( r=0.311και p=0.002) (Πίνακας 6, Παράρτημα ΙΙ).  

Στην ερώτηση για το ποια μορφή επιμόρφωσης θα επιλέγανε, οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία εκπαιδευτικοί σε σχέση με τους νεότερους είναι πιθανότερο να προτιμούν τα 

προγράμματα επιμόρφωσης στη χώρα  (r=0.218, p=0.034) (Πίνακας 7, Παράρτημα 

ΙΙ). 

Στην ερώτηση για την χρονική στιγμή που προτιμούν οι συμμετέχοντες να 

πραγματοποιείται η επιμόρφωση, εντοπίστηκε ότι οι νεότεροι σε ηλικία προτιμούν να 

πραγματοποιούνται σαββατοκύριακα τα επιμορφωτικά προγράμματα (r= -0,272 και 
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p=0,008). Ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σε σχέση με τους νεότερους προτιμούν να 

γίνονται εργάσιμες μέρες πρωινά (r=0,251 και p=0,015) (Πίνακας 8, Παράρτημα ΙΙ). 

Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων θεωρείται το μεγαλύτερο όφελος ενός προγράμματος 

επιμόρφωσης από τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 

(r=0,246 και p=0,017) (Πίνακας 9, Παράρτημα ΙΙ). 

Η ερώτηση για τα γνωστικά αντικείμενα που θεωρούνται πιο σημαντικά η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πιθανότερο να προτιμάται από τους νεότερους σε 

ηλικία εκπαιδευτικούς με r= -0,243 και p=0,018 (πίνακας 10, παράρτημα ΙΙ). 

Τέλος για την ερώτηση σχετικά με τον βαθμό που η εργαστηριακή άσκηση είναι πιο 

αποτελεσματική στα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, οι παρατηρήσεις 

διδασκαλίας σε σχολεία είναι πιθανότερο να θεωρούνται οι αποτελεσματικότερες από 

τους νεότερους εκπαιδευτικούς (με r= -0,206 και p=0,046) (Πίνακας 11, Παράρτημα 

ΙΙ). 

6.3.3 Συσχέτιση ετών υπηρεσίας και επιμορφωτικών αναγκών 

 
Οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας έχουν παρακολουθήσει 

Προαιρετικά προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (r=0,445, p<0.001), 

επιμορφωτικά προγράμματα των ΠΕΚ (r=0,345, p=0,001), επιμορφωτικά 

προγράμματα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ (r=0507, p=0) και προγράμματα παιδαγωγικής 

επάρκειας στην ΑΣΠΑΙΤΕ (r=0,235, p=0,027) περισσότερο σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς με λίγα χρόνια υπηρεσίας. Εν αντιθέσει οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια υπηρεσίας έχουν παρακολουθήσει περισσότερο τα 

σεμινάρια ειδικής αγωγής των 400 ωρών (r=-0,312, p=0,003) (Πίνακας 12, 

Παράρτημα ΙΙ). Αυτό μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι διορισμένοι κι 

ιδιαίτερα αυτοί που εργάζονται πολλά χρόνια είχαν περισσότερες πιθανότητες να 

έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και ιδιαίτερα τα υποχρεωτικά για 

διορισμό επιμορφωτικά προγράμματα των ΠΕΚ, τα οποία οι αναπληρωτές και οι 

ωρομίσθιοι δεν παρακολουθούν. Αντιθέτως τα σεμινάρια ειδικής αγωγής 

παρακολουθούν κυρίως νεότεροι εκπαιδευτικοί με σκοπό να εργαστούν στην ειδική 

αγωγή, εφόσον οι πιθανότητες να εργαστεί ένας νεότερος στην γενική αγωγή είναι 

ελάχιστες με τους μηδαμινούς σχεδόν διορισμούς και προσλήψεις. 
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Στην ερώτηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για 

παρακολούθηση ενός προγράμματος βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην απάντηση «υποχρεωτικό για την εργασία» και των ετών υπηρεσίας 

των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Με (r=-0,341 ,p=0,001) οι ερωτηθέντες με 

λιγότερα χρόνια υπηρεσίας είναι πιο πιθανό να προτιμούν να παρακολουθήσουν ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης λόγω ίσως της υποχρεωτικότητας του, σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. (Πίνακας 13, Παράρτημα ΙΙ). 

Βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ ετών προϋπηρεσίας και της ερώτησης για τα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόφαση να παρακολουθήσει κάποιος ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Ο τόπος και χώρος επιμόρφωσης και οι εισηγητές 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα έτη υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών, οπότε αυτοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας είναι πιθανότερο ο 

τόπος και χώρος επιμόρφωσης και οι εισηγητές να είναι τα χαρακτηριστικά που 

θεωρούν σημαντικότερα. Με (r =0,245 και p =0,021) για τον τόπο και χώρο και (r 

=0,264 και p =0,012) για τους εισηγητές (πίνακας 14, παράρτημα ΙΙ).  

Επίσης οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια 

προϋπηρεσίας σε σχέση με αυτούς με μικρότερη προϋπηρεσία είναι πιθανότερο να 

προτιμούν την σχολική μονάδα ως τον χώρο που θα πρέπει να διοργανώνονται τα 

επιμορφωτικά προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης (r =0,213 και p =0,045), 

(πίνακας 15, παράρτημα ΙΙ). 

Ως ιδανικό χρόνο επιμόρφωσης οι έχοντες περισσότερα χρόνια υπηρεσίας είναι πιο 

πιθανό να προτιμούν τα πρωινά εργάσιμων ημερών (r =0,364 και p =0) σε σχέση με 

τους έχοντες λιγότερη προϋπηρεσία (πίνακας 16, παράρτημα ΙΙ). 

Για την ερώτηση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αξιολόγησης ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες που είχανε 

μικρότερη προϋπηρεσία είναι πιο πιθανό να προτιμούν τις προφορικές εξετάσεις και 

εργασίες μαζί. (r = -0,221 και p =0,037)  (πίνακας 17, παράρτημα ΙΙ). 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν στην παρούσα έρευνα και είχαν μικρή 

υπηρεσία,  είναι πιο πιθανό να προτιμούν η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να είναι 

εθελοντική (r = -0,225 και p =0,034) σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 

(πίνακας 18, παράρτημα ΙΙ). 
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Τέλος, για τις εργαστηριακές ασκήσεις οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με λιγότερα 

χρόνια υπηρεσίας, σε σχέση με αυτούς που έχουν περισσότερα, είναι πιο πιθανό να 

θεωρούν τις παρατηρήσεις διδασκαλιών σε σχολεία (r = -0,237 και p =0,025) και τις 

πρακτικές υπό την επίβλεψη επιμορφωτή (r = -0,213 και p =0,045) αποτελεσματικές 

μεθόδους για τις εργαστηριακές ασκήσεις (πίνακας 19, παράρτημα ΙΙ). 

 

6.3.4 Συσχέτιση σπουδών και επιμορφωτικών αναγκών 
 

Οι εκπαιδευτικοί που κατείχαν δεύτερο πτυχίο προτίμησαν τους εισηγητές(r = 0,247 

και p =0,015)  και το θέμα(r = 0,220 και p =0,031)  ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος ως τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν στην επιλογή για 

παρακολούθηση του. (πίνακας 20, παράρτημα ΙΙ). Επίσης όσοι είχαν δεύτερο πτυχίο 

παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση με την επιλογή να είναι εθελοντική η επιμόρφωση, 

που σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να είναι εθελοντική η επιμόρφωση(r = -0,221 και p 

=0,031)   (πίνακας 21, παράρτημα ΙΙ). 

Οι συμμετέχοντες με μεταπτυχιακό θεωρούσαν τις καλύτερες χρηματικές απολαβές (r 

= 0,462 και p =0)  και την επαγγελματική εξέλιξη(r = 0,215 και p =0,036) ως 

σημαντικότερους παράγοντες στην επιλογή επιμορφωτικού προγράμματος.(πίνακας 

22, παράρτημα ΙΙ). Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό παρουσίασαν αρνητική 

συσχέτιση με την γνώμη συναδέλφων (r = -0,232 και p =0,023) και το θέμα(r = -0,201 

και p =0,050)  ως χαρακτηριστικά που ωθούν κάποιον στο να επιλέξει ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. (πίνακας 23, παράρτημα ΙΙ), που σημαίνει ότι δεν θεωρούν 

την γνώμη των συναδέλφων τους και το θέμα σημαντικά χαρακτηριστικά ενός 

προγράμματος. 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού προτιμούν σαν μορφή επιμόρφωσης 

τα συνέδρια (χ2=7,712, p=0,005)  (πίνακας 24, παράρτημα ΙΙ), τις μεταπτυχιακές 

σπουδές(χ2=12,795, p=0) (πίνακας 25, παράρτημα ΙΙ), τις προσωπικές συναντήσεις σε 

σχολεία με ειδικούς επιμορφωτές (χ2=4,809, p=0,028) (πίνακας 26, παράρτημα ΙΙ) και 

τις συνεδριάσεις σε σχολεία με στόχο την ανταλλαγή απόψεων κι 

εμπειριών(χ2=5,020, p=0,025) (πίνακας 27, παράρτημα ΙΙ). 

Σαν τόπο επιμόρφωσης οι κάτοχοι μεταπτυχιακού προτιμούν το ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης(χ2=10,717, p=0,001) (πίνακας 28, παράρτημα ΙΙ). Τα οφέλη των 
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επιμορφωτικών προγραμμάτων που δεν θεωρούν σημαντικά είναι η έμμεση βελτίωση 

των γνώσεων των μαθητών(r = -0,256 και p =0,012) και η ανταλλαγή εμπειριών(r = -

0,274 και p =0,007) (πίνακας 29, παράρτημα ΙΙ). Θεωρούν καλύτερη μέθοδο 

διασφάλισης ποιότητας των προγραμμάτων την πιστοποίησή τους από εξωτερικό 

φορέα(r = 0,285 και p =0,005) (πίνακας 30, παράρτημα ΙΙ). 

Οι κάτοχοι διδακτορικού δεν θεωρούν σημαντικό φορέα παροχής επιμόρφωσης τα 

ΑΕΙ και τα ΤΕΙ(r = -0,204 και p =0,046) (πίνακας 31, παράρτημα ΙΙ) και δεν θεωρούν 

σημαντικό παράγοντα την διευκόλυνση και βελτίωση του καθημερινού έργου στην 

πράξη(r = -0,232 και p =0,023) (πίνακας 32, παράρτημα ΙΙ). Επιπλέον, τα 

χαρακτηριστικά που δεν θεωρούν σημαντικά στην επιλογή ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος είναι ο χρόνος επιμόρφωσης(r = -0,273 και p =0,007)  και ο τόπος και 

χώρος επιμόρφωσης(r = -0,263 και p =0,010) (πίνακας 33, παράρτημα ΙΙ). Τα οφέλη 

των προγραμμάτων επιμόρφωσης που δεν θεωρούν σημαντικά είναι η απόκτηση 

επισήμων πιστοποιητικών(r = -0,208 και p =0,042)  και η γνωριμία με συναδέλφους(r 

= -0,204 και p =0,046) (πίνακας 34, παράρτημα ΙΙ). Δεν θεωρούν ότι πρέπει η 

επιμόρφωση να είναι υποχρεωτική βάση νόμου(r = -0,256 και p =0,012) (πίνακας 35, 

παράρτημα ΙΙ). Τα γνωστικά αντικείμενα που δεν θεωρούν σημαντικά να διδαχθούν 

είναι η σχολική ψυχολογία(r = -0,315 και p =0,002)   και τα θέματα ειδικής αγωγής(r 

= -0,311 και p =0,002) (πίνακας 36, παράρτημα ΙΙ). Πιστεύουν πως στις 

εργαστηριακές ασκήσεις η ανατροφοδότηση με βιντεοσκοπημένο υλικό(r = -0,215 

και p =0,035) και η ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών δεν είναι 

αποτελεσματικοί μέθοδοι(r = -0,215 και p =0,036) (πίνακας 37, παράρτημα ΙΙ). 

Οι κάτοχοι διδακτορικού έχουν παρακολουθήσει περισσότερο προγράμματα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου(χ2=5,565, p=0,018) (πίνακας 38, παράρτημα ΙΙ). Θεωρούν 

τις εργάσιμες μέρες απογεύματα ως ιδανικότερη στιγμή για την πραγματοποίηση των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης(χ2=4,537, p=0,033) (πίνακας 39, παράρτημα ΙΙ). 

 

7. Συμπεράσματα της έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, είχε σκοπό να προσδιορίσει τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της, αλλά και να διερευνήσει την 

επίδραση των παραγόντων φύλο, ηλικία και έτη προϋπηρεσίας στις ανάγκες αυτές. 



82 
 

Επίσης προσπάθησε να επιτύχει την ανάδειξη της επιθυμητής επιμόρφωσης από τους 

εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν 

ένα χρήσιμο εργαλείο για μελλοντικούς σχεδιασμούς προγραμμάτων επιμόρφωσης 

προς αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας.  

Προφίλ εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες(62.5%). 

 Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 42.94 έτη. 

 Ο μέσος όρος προϋπηρεσίας τους ήταν τα 9.97 έτη.  

  Από τους εκπαιδευτικούς Γεωπονίας που συμμετείχαν η πλειοψηφία με 

ποσοστό 38.5% ήταν Γεωπόνοι από ΑΕΙ κι αμέσως μετά με 29.2% οι 

τεχνολόγοι γεωπόνοι φυτικής παραγωγής. 

 Το 19.8% των συμμετεχόντων είχαν και δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, το 21.9% 

κατείχαν μεταπτυχιακό και το 4.2% είχαν διδακτορικό τίτλο. Την δεκαετία 

του 1990 στην έρευνα του κ.Κιούση οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 85% 

κατείχαν μόνο το πτυχίο του πανεπιστημίου. Αυτό δείχνει τις ανάγκες για 

περαιτέρω εξειδίκευση που υπάρχει πλέον αλλά και τον ανταγωνισμό που 

υπάρχει για μια θέση εργασίας και δίνει την ανάγκη στους υποψήφιους να 

αποκτήσουν περισσότερα πιστοποιητικά και πτυχία, κάτι που θα τους 

βοηθήσει στην εύρεση εργασίας. 

 Η πλειοψηφία(67.7%) γνωρίζει αγγλικά. 

 Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (79.2%) έχουν εργαστεί σε 

Τεχνικά Λύκεια (ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ και ΤΕΕ).  

 

Οι επιμορφωτικές ανάγκες και προτιμήσεις επιμόρφωσης των συμμετεχόντων στην 

έρευνα 

 Η ΑΣΠΑΙΤΕ σαν υπεύθυνη οργάνωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης κρίθηκε σημαντική από τους περισσότερους 

ερωτηθέντες(64.6%). Την ΑΣΠΑΙΤΕ την προτίμησαν ιδιαίτερα οι γυναίκες σε 

σχέση με τους άντρες. Ενώ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κρίθηκε 

σημαντικό από ένα επίσης μεγάλο ποσοστό(62.5%). Εδώ να σημειωθεί ότι οι 
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κάτοχοι διδακτορικού δεν θεώρησαν σημαντικό φορέα επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών τα ίδια τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 Το 66.7% των εκπαιδευτικών της έρευνας έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά 

προγράμματα των ΠΕΚ. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνας ήταν 

μόνιμοι οπότε είναι απόλυτα λογικό από την στιγμή που οι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί υποχρεωτικά παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα στα 

ΠΕΚ όταν πρωτοδιορίζονται. Το 45.8% έχουν παρακολουθήσει τα ετήσια 

προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ, επίσης λογικό αφού 

για τον διορισμό απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια και αυτή παρέχεται κυρίως 

από την ΑΣΠΑΙΤΕ για τους εκπαιδευτικούς τεχνικής ειδικότητας. Τα έχουν 

παρακολουθήσει περισσότερο μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί. Οι 

εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια προυπηρεσίας είχαν παρακολουθήσει 

περισσότερο τα σεμινάρια ειδικής αγωγής, σε σχέση με αυτούς με 

περισσότερα. Και οι κάτοχοι διδακτορικού κυρίως τα προγράμματα του Π.Ι. 

Πολύ μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης είχανε τα λοιπά επιμορφωτικά 

προγράμματα ποικίλης ύλης, με το 82.9% όσων τα παρακολούθησαν να είναι 

ικανοποιημένοι. Μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης είχαν και τα προγράμματα 

της ΑΣΠΑΙΤΕ (79.69%). Αντιθέτως, χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης, είχαν τα 

προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα σεμινάρια ειδικής αγωγής, 

τα επιμορφωτικά προγράμματα των ΠΕΚ και τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που διοργάνωναν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Στην έρευνα του Κιούση το 

69.9% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είχαν παρακολουθήσει 

επιμορφωτικά σεμινάρια μόλις λίγων ημερών, τα οποία αφορούσαν κυρίως 

γεωργικά θέματα παρά παιδαγωγικά. Το παιδαγωγικό στοιχείο μόλις τα 

τελευταία χρόνια κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Γενικότερα, τα 91 από τα 96 

άτομα της έρευνας έχουν παρακολουθήσει κάποια μορφή επιμόρφωσης. 

 Η πλειοψηφία(90.7%) των εκπαιδευτικών απάντησε ότι σημαντικός 

παράγοντας επιλογής ενός επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προσωπική 

βελτίωση και ανάπτυξη και σημαντικό χαρακτηριστικό της επιμόρφωσης είναι 

το θέμα για το 93.7% των συμμετεχόντων, ενώ οι μεγαλύτεροι ηλικιακά κι 

αυτοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικοί θεώρησαν σημαντικό 

χαρακτηριστικό τον τόπο και τον χώρο της επιμόρφωσης σε σχέση με τους 
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νεότερους, κι αυτό προφανώς διότι λόγω αυξημένων υποχρεώσεων δεν 

μπορούν να μετακινούνται τόσο εύκολα. Σημαντικό παράγοντα για να 

παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα θεώρησαν οι εκπαιδευτικοί 

με μικρή προυπηρεσία σε σχέση με τους άλλους το να είναι υποχρεωτικό. 

Τέλος οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού θεώρησαν σημαντικούς 

παράγοντες τις χρηματικές απολαβές και την επαγγελματική εξέλιξη και οι 

κάτοχοι διδακτορικού δεν θεώρησαν ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά τον 

χρόνο και τόπο και χώρο επιμόρφωσης. 

 Σαν προτιμητέα μορφή επιμόρφωσης πρώτη στις επιλογές είναι τα βιωματικά 

σεμινάρια τα οποία επέλεξαν το 64.6% των ερωτηθέντων. Αμέσως μετά 

μεγαλύτερο ποσοστό είχαν οι μεταπτυχιακές σπουδές. Οι μεταπτυχιακές 

σπουδές είναι η μόνη μορφή επιμόρφωσης που παρέχει επίσημο 

πιστοποιητικό και δίνει δικαίωμα αύξησης στον μισθό και προαγωγής, οπότε 

είναι πολύ διαδεδομένη μορφή επιμόρφωσης. Όμως είναι αξιοσημείωτο ότι 

στην παρούσα έρευνα, τα βιωματικά σεμινάρια επιλέχθηκαν από 

περισσότερους εκπαιδευτικούς από ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές. Μια 

εξήγηση μπορεί να είναι το ότι το βιωματικό στοιχείο προωθεί την πράξη κάτι 

που έχουν περισσότερη ανάγκη οι εκπαιδευτικοί στην επιμόρφωση τους. Η 

προσωπική μελέτη σαν τρόπος επιμόρφωσης προτιμήθηκε περισσότερο από 

τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, ενώ τα προγράμματα επιμόρφωσης 

στην χώρα προτιμήθηκαν περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία σε 

σχέση με τους νεότερους. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού προτίμησαν τα συνέδρια, 

τα μεταπτυχιακά, τις συναντήσεις με ειδικούς επιμορφωτές και τις 

συνεδριάσεις σε σχολεία. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει καμία επιμόρφωση, έδειξαν να 

προτιμούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θετική συσχέτιση(χ2=5,491, 

p=0,019) (πίνακας 40, παράρτημα ΙΙ). 

 Κατάλληλο χώρο επιμόρφωσης θεωρούν οι περισσότεροι(51%) την σχολική 

μονάδα, ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού προτίμησαν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, και κατάλληλη χρονική περίοδο τα απογεύματα εργάσιμων 

ημερών(47.9%) όπως επίσης και τα σαββατοκύριακα(46.9%). Ενδιαφέρον 

είναι το γεγονός ότι οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί σε σχέση με τους 

μεγαλύτερους προτιμούν να γίνονται τα σαββατοκύριακα τα επιμορφωτικά 
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προγράμματα, ενώ οι μεγαλύτεροι κι αυτοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας 

προτιμούν να γίνονται σε εργάσιμες μέρες τα πρωινά. Οι κάτοχοι 

διδακτορικού θεώρησαν τα απογεύματα εργάσιμων ημερών ιδανικό χρόνο για 

την επιμόρφωση. 

 Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες(90.6%) θεωρούν την διεύρυνση γνώσεων 

σημαντικό όφελος της επιμόρφωσης και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σε σχέση με 

τους νεότερους την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Οι κάτοχοι διδακτορικού που 

συμμετείχαν στην έρευνα δεν έκριναν σημαντικά οφέλη την απόκτηση 

επίσημων πιστοποιητικών και την γνωριμία με άλλους συναδέλφους τους. 

 Οι περισσότεροι προτίμησαν σαν τρόπο αξιολόγησης τους στα προγράμματα 

επιμόρφωσης τις γραπτές εργασίες. Οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες 

έδειξαν μια ιδιαίτερη προτίμηση στο να μην υπάρχει καμία αξιολόγηση. Οι 

εκπαιδευτικοί με μικρή προυπηρεσία επέλεξαν περισσότερο τις προφορικές 

εξετάσεις κι εργασίες. 

 Όσον αφορά την διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων πολλοί (44.8%) 

θεωρούν σημαντική την πιστοποίηση από κάποιον εξωτερικό φορέα και 

αρκετοί(43.7%) την αξιολόγηση των ίδιων των συμμετεχόντων του 

προγράμματος.  

 Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (48.9%) απάντησαν ότι η ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση  είναι σημαντικό να είναι εθελοντική αλλά να παρέχει και κάποια 

οφέλη, όπως είναι τα επιδόματα. Ενώ μόλις το 38.6% θεώρησαν ότι είναι 

σημαντικό να είναι υποχρεωτική βάση νόμου. Σε σχέση με τους άντρες, οι 

γυναίκες προτίμησαν να είναι εθελοντική, όπως κι οι εκπαιδευτικοί με 

μικρότερη προϋπηρεσία. Οι έχοντες διδακτορικό δεν θεωρούν σημαντικό η 

ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση να είναι υποχρεωτική βάση νόμου. 

 Η Σχολική ψυχολογία είναι σημαντικό να διδάσκεται στα προγράμματα 

επιμόρφωσης των καθηγητών σύμφωνα με το 87.5% των ερωτηθέντων. Όπως 

επίσης και η Διδακτική μεθοδολογία για το 83.3% αυτών. Οι νεότεροι έδειξαν 

μια ιδιαίτερη προτίμηση για την Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί 

με διδακτορικό δεν θεώρησαν σημαντικά γνωστικά αντικείμενα την Σχολική 

ψυχολογία και τα θέματα ειδικής αγωγής. 
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 Λίγο περισσότεροι από τους μισούς(56.2%) θεώρησαν σημαντικό να γίνονται 

μικροδιδασκαλίες υπό την επίβλεψη επιμορφωτή στα προγράμματα 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ώστε να είναι αποτελεσματικές οι μέθοδοι 

διδασκαλίας των εργαστηριακών ασκήσεων, ενώ οι νεότεροι έδειξαν ιδιαίτερη 

προτίμηση σε σχέση με τους μεγαλύτερους για τις παρατηρήσεις διδασκαλίας 

σε σχολεία. 

 Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες πιστεύουν πως όσοι εργάζονται στην ειδική 

αγωγή χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε αυτήν είναι σημαντικό να έχουν 

επιμορφωθεί σε αυτήν περαιτέρω, πέρα από τα σεμινάρια ειδικής αγωγής. 

 Τέλος οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα τόνισαν πως θα ήταν 

πολύ χρήσιμο να επιμορφώνονταν ειδικότερα στα εργαστηριακά μαθήματα 

που πρέπει να διδάξουν, αλλά και η επιμόρφωση τους, όπως και η διδασκαλία 

τους σε μαθητές να γίνεται πάντα σε ειδικά διαμορφωμένους κι 

εξοπλισμένους χώρους, οι οποίοι θα διαθέτουν και θερμοκήπια.  

 Πολύ σημαντική κρίνουν την εισαγωγή παιδαγωγικών μαθημάτων στα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχολών τους. Επίσης όσον αφορά την 

ειδική αγωγή απαιτούν καλύτερη εξειδίκευση από τα σεμινάρια ειδικής 

αγωγής των 400 ωρών. 

8. Περιορισμοί της έρευνας 
 

 Η διεξαγωγή της έρευνας βασίστηκε αποκλειστικά στο ερωτηματολόγιο. Έτσι 

δεν συμπεριλήφθησαν ποιοτικά δεδομένα που θα βοηθούσαν στον ανάπτυξη 

της ερμηνείας των θέσεων των εκπαιδευτικών. Αυτός ο περιορισμός του 

ερωτηματολογίου θεωρείται όμως αναπόφευκτος. 

 Στις περιπτώσεις που δεν υπήρξε άμεση επαφή ερευνητή – συμμετεχόντων 

τυχόν διευκρινίσεις και απορίες ήταν ανέφικτο να επιλυθούν.  

 Η πίεση χρόνου που αποδείχθηκε ότι βίωναν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

ίσως οδήγησε σε βεβιασμένη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

Ωστόσο οι περιορισμοί αυτοί δεν θεωρούνται απαραίτητα μεγάλα εμπόδια για την 

διεξαγωγή της έρευνας που είναι μια εμπειρική έρευνα και σκοπός της είναι η 

κατανόηση των γενικών επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Γεωπονίας. 
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9. Προτάσεις  
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ ενδιαφέροντα για τους ίδιους τους 

γεωπόνους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους φοιτητές που θα επιθυμούσαν αργότερα 

να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Θα ήταν χρήσιμο στο μέλλον να 

γίνει μια παρόμοια έρευνα που να βασιστεί και σε άλλα ερευνητικά εργαλεία (π.χ. 

συνεντεύξεις) ώστε να εμβαθύνουν στα αρχικά ευρήματα οι ερευνητές. 

Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Γεωπονίας, αλλά και γενικότερα για τους 

εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης θα πρέπει η επιμόρφωση τους να γίνεται σε 

εξειδικευμένα εργαστήρια , εφόσον οι ειδικότητες τους βασίζονται κυρίως στην 

πρακτική. 

Επίσης η επιμόρφωση καλό θα ήταν να γίνεται με τη μορφή σεμιναρίων ώστε να 

έχουν την δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί για ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες και 

ανταλλαγές απόψεων μεταξύ τους αλλά και με τους επιμορφωτές. 

Όσον αφορά την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών θα ήταν χρήσιμο να 

υπάρχουν εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σε παιδαγωγικά θέματα για 

καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης. 

Σκόπιμη θα ήταν η περαιτέρω και η συνεχής διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών ώστε να προσαρμόζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

και να μπορούν να ανανεώνονται ανάλογα. 
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: http://www.pi-

schools.gr/lessons/tee/agricultural_old/sxoleia.php 

 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης προσωπικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: http://e-aitisi.sch.gr  

 Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και 

Απασχόλησης(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)  http://www.ogeeka-dimitra.org.gr/  

 Σύλλογος Γεωπόνων Εκπαιδευτικών http://www.sygeke.gr/  

 Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Γεωπόνων Φυτικής 

Παραγωγής και Ανθοκομίας http://www.ekteg.com/ 

 Journal of Agricultural Education http://jae-online.org 

 Εκπαιδευτική κλίμακα http://edu.klimaka.gr/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Συνοδευτική επιστολή και το Ερωτηματολόγιο 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διπλωματικής μου διατριβής στην 

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Απώτερος σκοπός της είναι η διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτοί τις αντιλαμβάνονται. 

Η συμβολή και η βοήθεια σας στην διεξαγωγή της έρευνας κρίνεται απαραίτητη για 

αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο, από το 

οποίο οι απαντήσεις θα παραμείνουν ανώνυμες και εμπιστευτικές και θα 

αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την παρούσα έρευνα. Ο χρόνος συμπλήρωσης του 

δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας. 

Η έρευνα διεξάγεται είτε ηλεκτρονικά είτε με προσωπική επαφή. 

Πριν απαντήσετε σε κάθε ερώτηση βεβαιωθείτε ότι την έχετε διαβάσει προσεκτικά 

και επίσης βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία σας. 

 

Με εκτίμηση 

Παυλίνα Μιλτιάδου 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Συντελεστές της 
έρευνας 

Παυλίνα Μιλτιάδου, 

6942480780 

Επιβλέπων καθηγητής  

Βασίλειος Δαγδιλέλης 

2310-891336 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΓΕΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ) 

 

Η παρούσα έρευνα γίνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σκοπό έχει την  διερεύνηση 

των απόψεων - στάσεων για την επιμόρφωση και των αναγκών επιμόρφωσης των  

εκπαιδευτικών του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Οι 

απαντήσεις σας θα πρέπει να είναι ειλικρινείς και αληθινές. Οι απαντήσεις σας θα 

παραμείνουν εμπιστευτικές και ανώνυμες. 

ΜΕΡΟΣ Α’ Γενικές ερωτήσεις 

 

1. Φύλο 

 Άνδρας   Γυναίκα 

 

2. Ηλικία ................... 

 

3. Υπηρεσιακή κατάσταση 

             Μόνιμος υπάλληλος 

             Αναπληρωτής  

             Αποσπασμένος  

             Ωρομίσθιος            
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4. Χρόνια υπηρεσίας (ή μήνες) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση  ……………. 

 

5. Ειδικότητα 

  Γεωπόνος ΠΕ 14.04  

  Δασολόγος ΠΕ 14.05  

  Τεχνολόγος γεωπόνος Φυτικής παραγωγής ΠΕ 18.12  

  Τεχνολόγος γεωπόνος Ζωικής παραγωγής ΠΕ 18.13            

  Τεχνολόγος γεωπόνος Ιχθυοκομίας – αλιείας ΠΕ 18.14              

  Τεχνολόγος γεωπόνος Γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων ΠΕ 18.15 

  Τεχνολόγος γεωπόνος Δασοπονίας ΠΕ 18.16 

  Τεχνολόγος γεωπόνος Διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΠΕ 18.17 

  Τεχνολόγος γεωπόνος Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας     

      ΠΕ18.30  

  Τεχνολόγος τροφίμων – διατροφολόγος – οινολόγος και τεχνολόγος ποτών ΠΕ18.36 

  Άλλο (προσδιορίστε) 

  

6. Άλλες σπουδές 

 Άλλο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 Άλλο (προσδιορίστε) 

 

7. Γνώση ξένων γλωσσών 

 Αγγλικά 

 Γαλλικά 

 Γερμανικά 

 Άλλη (προσδιορίστε) 

 

8. Οι δομές εκπαίδευσης που έχετε εργαστεί : 

 Γενικό/Ενιαίο Γυμνάσιο ή Λύκειο 

 Τεχνικό λύκειο ΤΕΕ/ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ 

 ΙΕΚ 

 ΕΕΕΕΚ ή ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 

 Σχολές ΟΑΕΔ 

  Άλλο (π.χ. ΣΔΕ)  
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ΜΕΡΟΣ Β’ (Γενικές πληροφορίες) 

 

9. Αξιολογήστε τον βαθμό σημαντικότητας των παρακάτω φορέων οι οποίοι κατά την 

γνώμη σας θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης(1: τον λιγότερο σημαντικό και 5: τον περισσότερο 

σημαντικό). 

 

 Καθόλου 

σημαντικός 

Λίγο 

σημαντικός 

Ούτε λίγο 

ούτε πολύ 

σημαντικός

Πολύ 

σημαντικός 

Πάρα πολύ 

σημαντικός 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 2 3 4 5 

Παιδαγωγικά τμήματα 1 2 3 4 5 

Διδασκαλεία 1 2 3 4 5 

Σχολικοί σύμβουλοι 1 2 3 4 5 

Σχολική μονάδα 1 2 3 4 5 

ΑΣΠΑΙΤΕ 1 2 3 4 5 

Πανεπιστημιακές Σχολές, 

ΑΤΕΙ  

1 2 3 4 5 

Άλλος (προσδιορίστε) 1 2 3 4 5 

 

10. Σε ποιες δραστηριότητες επιμόρφωσης συμμετείχατε μέχρι σήμερα;  

 Προαιρετικά προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου   

 Επιμορφωτικά προγράμματα των ΠΕΚ (προσδιορίστε θέμα/ίδρυμα) 

………………………………………………………………………………….. 

 Επιμορφωτικά προγράμματα ΑΕΙ/ΤΕΙ (προσδιορίστε θέμα/ίδρυμα) 

………………………………………………………………………………….. 

 Σεμινάρια 400 ωρών ειδικής αγωγής (προσδιορίστε θέμα/ίδρυμα) 

………………………………………………………………………………….. 



98 
 

 Προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ 

 Άλλο (προσδιορίστε) ……………………………………………………….. 

 

 

11. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίθηκαν αυτές οι επιμορφωτικές δραστηριότητες στις 

ανάγκες σας; 

 Καθόλου Λίγο  Αρκετά Πολύ  Πάρα 

πολύ  

Προαιρετικά προγράμματα Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

1 2 3 4 5 

Επιμορφωτικά προγράμματα των ΠΕΚ 

(προσδιορίστε θέμα/ίδρυμα)  

 

1 2 3 4 5 

Επιμορφωτικά προγράμματα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ 

(προσδιορίστε θέμα/ίδρυμα) 

 

1 2 3 4 5 

Σεμινάρια 400 ωρών ειδικής αγωγής 

(προσδιορίστε θέμα/ίδρυμα) 

 

1 2 3 4 5 

Προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας 

ΑΣΠΑΙΤΕ 

1 2 3 4 5 

Άλλο (προσδιορίστε) 1 2 3 4 5 

 

 

 

12. Αξιολογήστε τον βαθμό σημαντικότητας των παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόφαση σας να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 



99 
 

 Καθόλου 

σημαντικός 

Λίγο 

σημαντικός 

Ούτε λίγο 

ούτε πολύ 

σημαντικός

Πολύ 

σημαντικός 

Πάρα πολύ 

σημαντικός 

Υποχρεωτικό για την εργασία 

(όπως συμβαίνει στην ειδική 

αγωγή) 

1 2 3 4 5 

Καλύτερες χρηματικές 

απολαβές 

1 2 3 4 5 

Προσωπική βελτίωση κι 

ανάπτυξη 

1 2 3 4 5 

Επαγγελματική εξέλιξη 1 2 3 4 5 

Διευκόλυνση και βελτίωση 

του καθημερινού έργου στην 

πράξη 

1 2 3 4 5 

Απαλλαγή ωραρίου(σε 

περίπτωση που συμπίπτει με 

ωράριο εργασίας) 

1 2 3 4 5 

Άλλο (προσδιορίστε)  1 2 3 4 5 

 

13. Αξιολογήστε τον βαθμό σημαντικότητας των χαρακτηριστικών ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος ή των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόφαση σας να 

το παρακολουθήσετε. 

 Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό

Ούτε λίγο 

ούτε πολύ 

σημαντικό

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό

Διάρκεια του επιμορφωτικού 

προγράμματος 

1 2 3 4 5 

Γνώμη συναδέλφων 1 2 3 4 5 
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Χρόνος επιμόρφωσης 1 2 3 4 5 

Τόπος και χώρος επιμόρφωσης 1 2 3 4 5 

Εισηγητές  1 2 3 4 5 

Θέμα 1 2 3 4 5 

Άλλο (προσδιορίστε) 

 

1 2 3 4 5 

ΜΕΡΟΣ Γ’  (Ειδικές πληροφορίες) 

 

14. Ποιες από τις παρακάτω μορφές επιμόρφωσης θα επιλέγατε;  

 Συνέδρια   

 Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 Βιωματικά σεμινάρια 

 Προγράμματα επιμόρφωσης στην χώρα 

 Σεμινάρια και επισκέψεις στο εξωτερικό 

 Προσωπικές συναντήσεις στο χώρο του σχολείου με ειδικούς επιμορφωτές 

 Ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους άλλων σχολικών μονάδων 

 Συνεδριάσεις στο σχολείο με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ  

      συναδέλφων 

 Προσωπική μελέτη 

 

15. Σε ποιο χώρο κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να υλοποιείται ένα πρόγραμμα 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης; 

 Στη σχολική μονάδα  

 Σε κέντρα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης 

 Σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 Σε τοπικό ίδρυμα (προσδιορίστε) …………………………………………... 

 Σε άλλο χώρο (προσδιορίστε) …………………………………………….... 
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16. Πότε κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να υλοποιείται ένα πρόγραμμα 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης; 

 Σαββατοκύριακα 

 Κατά την διάρκεια των διακοπών 

 Σε εργάσιμες μέρες απογεύματα 

 Σε εργάσιμες μέρες πρωινά 

 Σε άλλο χρόνο (προσδιορίστε) …………………………………………… 

 

17. Αξιολογήστε τον βαθμό σημαντικότητας των ωφελειών που προκύπτουν από ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης. 

 Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό

Ούτε λίγο 

ούτε πολύ 

σημαντικό

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό

Διεύρυνση γνώσεων 1 2 3 4 5 

Έμμεση βελτίωση των γνώσεων των 

μαθητών  

1 2 3 4 5 

Απόκτηση νέων δεξιοτήτων 1 2 3 4 5 

Ανταλλαγή εμπειριών 1 2 3 4 5 

Απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων  1 2 3 4 5 

Απόκτηση επίσημων πιστοποιητικών 1 2 3 4 5 

Γνωριμία με συναδέλφους 1 2 3 4 5 

Άλλο (προσδιορίστε) 1 2 3 4 5 

 

18. Αξιολογήστε τον βαθμό σημαντικότητας των παρακάτω τρόπων αξιολόγησης των 

συμμετεχόντων σ’ ένα πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. 

 

 Καθόλου 

σημαντικός 

Λίγο 

σημαντικός

Ούτε λίγο 

ούτε πολύ 

Πολύ 

σημαντικός 

Πάρα πολύ 

σημαντικός
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σημαντικός 

Γραπτές εξετάσεις 1 2 3 4 5 

Προφορικές εξετάσεις 1 2 3 4 5 

Εργασίες  1 2 3 4 5 

Γραπτές εξετάσεις και εργασίες 1 2 3 4 5 

Προφορικές εξετάσεις και 

εργασίες  

1 2 3 4 5 

Καμία αξιολόγηση 1 2 3 4 5 

Άλλο (προσδιορίστε) 1 2 3 4 5 

 

19. Σε ποιο βαθμό μπορούν κατά τη γνώμη σας τα παρακάτω μέτρα να 

διασφαλίσουν την ποιότητα των προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης; 

 Καθόλου Λίγο  Αρκετά Πολύ  Πάρα 

πολύ  

Πιστοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

από εξωτερικό φορέα 

1 2 3 4 5 

Εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων από 

τον φορέα οργάνωσης της επιμόρφωσης 

1 2 3 4 5 

Αξιολόγηση των συμμετεχόντων (π.χ. υποβολή 

γραπτής εργασίας ή εξέταση) 

1 2 3 4 5 

Άλλο μέτρο (προσδιορίστε) 1 2 3 4 5 

 

20. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση πρέπει να είναι: 

 

 Καθόλου Λίγο  Αρκετά Πολύ  Πάρα 

πολύ  
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Υποχρεωτική με βάση το νόμο  1 2 3 4 5 

Εθελοντική 1 2 3 4 5 

Εθελοντική αλλά να έχει κάποια οφέλη (π.χ. 

επιδόματα) 

1 2 3 4 5 

Υποχρεωτική μόνο όταν πρόκειται για την 

ειδική αγωγή 

1 2 3 4 5 

Άλλο (προσδιορίστε) 1 2 3 4 5 

 

21. Αξιολογήστε τον βαθμό σημαντικότητας των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων 

που θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να συμπεριληφθούν σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 

καθηγητών τεχνικής εκπαίδευσης. 

 

 Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό

Ούτε λίγο 

ούτε πολύ 

σημαντικό

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό

Γενική ψυχολογία 1 2 3 4 5 

Σχολική ψυχολογία 1 2 3 4 5 

Διδακτική μεθοδολογία 1 2 3 4 5 

Παιδαγωγικές θεωρίες 1 2 3 4 5 

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 1 2 3 4 5 

Φιλοσοφία της εκπαίδευσης 1 2 3 4 5 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση 1 2 3 4 5 

Θέματα ειδικής αγωγής 1 2 3 4 5 
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22. Σημειώστε τον βαθμό που η εργαστηριακή άσκηση σε ένα πρόγραμμα 

ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης είναι κατά τη γνώμη σας πιο αποτελεσματική όταν 

περιλαμβάνει: 

 Καθόλου Λίγο  Αρκετά Πολύ  Πάρα 

πολύ  

Παρατηρήσεις διδασκαλίας σε σχολεία 1 2 3 4 5 

Μικροδιδασκαλίες και πρακτικές υπό την 

επίβλεψη επιμορφωτή 

1 2 3 4 5 

Ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών με βάση 

βιντεοσκοπημένο υλικό 

1 2 3 4 5 

Ανάλυση ήδη υπαρχόντων βιντεοσκοπημένων 

διδασκαλιών 

1 2 3 4 5 

Άλλο (προσδιορίστε) 1 2 3 4 5 

 

23. Αναφορικά με την ειδική αγωγή, σημειώστε τον βαθμό που η επιμόρφωση σε 

αυτήν πρέπει να είναι υποχρεωτική για όσους/ες: 

 

 Καθόλου Λίγο  Αρκετά Πολύ  Πάρα 

πολύ  

Εργάζονται για πρώτη φορά στην ειδική αγωγή 

χωρίς προηγούμενη εμπειρία 

1 2 3 4 5 

Εργάζονται στην ειδική αγωγή με εμπειρία μόνο 

στην γενική αγωγή 

1 2 3 4 5 

Εργάζονται για πρώτη φορά στην ειδική αγωγή 

με το σεμινάριο ειδικής αγωγής 

1 2 3 4 5 

 

24.  Άλλα σχόλια που έχετε να κάνετε σε σχέση με την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Πίνακες συσχετίσεων 
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Πίνακας ΙΙ.1α: Συσχέτιση Φύλου- Φορέα υπεύθυνου για επιμόρφωση 

Ranks

36 47,24 1700,50
60 49,26 2955,50
96
36 47,15 1697,50

60 49,31 2958,50

96

36 44,89 1616,00
60 50,67 3040,00
96
36 45,51 1638,50
60 50,29 3017,50
96
36 46,90 1688,50
60 49,46 2967,50
96
36 39,69 1429,00
60 53,78 3227,00
96
36 46,14 1661,00
60 49,92 2995,00
96
36 47,88 1723,50
60 48,88 2932,50
96

Φύλο
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα

Total

Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total

Παιδαγωγικό ινστιτούτο
υπεύθυνο για επιμόρφωση

Παιδαγωγικά τμήματα
υπεύθυνα για επιμόρφωση
καθηγητών

Διδασκαλεία

Σχολικοί σύμβουλοι

Σχολική μονάδα

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΕΙ,ΤΕΙ

Άλλο

N Mean Rank Sum of Ranks

 

 

Πίνακας ΙΙ.1β: Τεστ Mann-Whitney U για συσχέτιση Φύλου- Φορέα υπεύθυνου για 

επιμόρφωση  
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Test Statisticsa

1034,500 1031,500 950,000 972,500 1022,500 763,000 995,000 1057,500
1700,500 1697,500 1616,000 1638,500 1688,500 1429,000 1661,000 1723,500

-,358 -,380 -1,024 -,833 -,446 -2,494 -,659 -,492
,720 ,704 ,306 ,405 ,656 ,013 ,510 ,623

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Παιδαγωγικό
ινστιτούτο

υπεύθυνο για
επιμόρφωση

Παιδαγωγικά
τμήματα

υπεύθυνα για
επιμόρφωση
καθηγητών Διδασκαλεία

Σχολικοί
σύμβουλοι

Σχολική
μονάδα ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΕΙ,ΤΕΙ Άλλο

Grouping Variable: Φύλοa. 
 

 

Πίνακας ΙΙ.2α: Συσχέτιση Φύλου- Τρόπου αξιολόγησης συμμετεχόντων σε 

επιμορφωτικά προγράμματα 

Ranks

36 49,39 1778,00
60 47,97 2878,00
96
36 50,43 1815,50
60 47,34 2840,50
96
36 46,15 1661,50
60 49,91 2994,50
96
36 58,78 2116,00
60 42,33 2540,00
96
36 49,54 1783,50
60 47,88 2872,50
96
36 42,18 1518,50
60 52,29 3137,50
96

Φύλο
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total

Γραπτές εξετάσεις

Προφορικές εξετάσεις

Εργασίες

Γραπτές εξετάσεις και
εργασίες

Προφορικές εξετάσεις
και εργασίες

Καμία αξιολόγηση

N Mean Rank Sum of Ranks

 

 

 

Πίνακας ΙΙ.2β: Τεστ Mann-Whitney U για Συσχέτιση Φύλου- Τρόπου αξιολόγησης 

συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα 
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Test Statisticsa

1048,000 1010,500 995,500 710,000 1042,500 852,500
2878,000 2840,500 1661,500 2540,000 2872,500 1518,500

-,252 -,552 -,657 -2,932 -,296 -2,058
,801 ,581 ,511 ,003 ,767 ,040

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Γραπτές
εξετάσεις

Προφορικές
εξετάσεις Εργασίες

Γραπτές
εξετάσεις και
εργασίες

Προφορικές
εξετάσεις και
εργασίες

Καμία
αξιολόγηση

Grouping Variable: Φύλοa. 

 
 
Πίνακας ΙΙ.3: Τεστ χ2 για Συσχέτιση Φύλου- Προσωπικής μελέτης ως προτιμώμενη 
μορφή επιμόρφωσης 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,477a 1 ,062   
Continuity Correctionb 2,727 1 ,099   
Likelihood Ratio 3,542 1 ,060   
Fisher's Exact Test    ,088 ,049

Linear-by-Linear 

Association 
3,441 1 ,064

  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,38. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Πίνακας ΙΙ.4α: Συσχέτιση Φύλου- Υποχρεωτικότητας ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης  
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Ranks

36 50,15 1805,50
60 47,51 2850,50
96
36 41,04 1477,50
60 52,98 3178,50
96
36 44,26 1593,50
60 51,04 3062,50

96

36 41,53 1495,00
60 52,68 3161,00
96

Φύλο
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total
Άντρας
Γυναίκα
Total

Άντρας
Γυναίκα
Total

Να είναι υποχρεωτική
βάση νόμου

Να γίνεται εθελοντικά

Να γίνεται εθελοντικά
αλλά με κάποια οφέλη

Να είναι υποχρεωτική
μόνο για ειδική αγωγή

N Mean Rank Sum of Ranks

 
 

 

Πίνακας ΙΙ.4β: Τεστ Mann-Whitney U για Συσχέτιση Φύλου- Υποχρεωτικότητας 

ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης 

Test Statisticsa

1020,500 811,500 927,500 829,000
2850,500 1477,500 1593,500 1495,000

-,463 -2,079 -1,187 -1,973
,643 ,038 ,235 ,048

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Να είναι
υποχρεωτική
βάση νόμου

Να γίνεται
εθελοντικά

Να γίνεται
εθελοντικά
αλλά με

κάποια οφέλη

Να είναι
υποχρεωτική
μόνο για ειδική

αγωγή

Grouping Variable: Φύλοa.  
 
 

 

Πίνακας ΙΙ.5: Συσχέτιση ηλικίας – επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

παρακολουθήθηκαν  

 Ηλικία 

Correlation Coefficient ,295** Προαιρετικά προγράμματα 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Sig. (2-tailed) ,004
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N 94

Correlation Coefficient ,325**

Sig. (2-tailed) ,001
Επιμορφωτικά προγράμματα 

ΑΕΙ 
N 94

Correlation Coefficient ,232*

Sig. (2-tailed) ,025
Προγράμματα παιδαγωγικής 

επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ 
N 94

 

Πίνακας ΙΙ.6: Συσχέτιση ηλικίας – χαρακτηριστικών επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 Ηλικία 

Correlation Coefficient ,311**

Sig. (2-tailed) ,002 Τόπος και χώρος επιμόρφωσης 

N 94

 

Πίνακας ΙΙ.7: Συσχέτιση ηλικίας – μορφών επιμόρφωσης 

 Ηλικία 

Correlation Coefficient ,218*

Sig. (2-tailed) ,034 Προγράμματα επιμόρφωσης στην 

χώρα 
N 94

 

Πίνακας ΙΙ.8: Συσχέτιση ηλικίας – χρόνου υλοποίησης επιμόρφωσης 

 Ηλικία 

Correlation Coefficient -,272** 

Sig. (2-tailed) ,008 Σαββατοκύριακα 

N 94 

Correlation Coefficient ,251* 

Sig. (2-tailed) ,015 

 

Σε εργάσιμες μέρες πρωινά 

N 94 

 

Πίνακας ΙΙ.9: Συσχέτιση ηλικίας – ωφελειών επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 Ηλικία 

Correlation Coefficient ,246* Απόκτηση νέων δεξιοτήτων 

Sig. (2-tailed) ,017
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N 94

 

 

Πίνακας ΙΙ.10: Συσχέτιση ηλικίας – γνωστικών αντικειμένων 

 Ηλικία 

Correlation Coefficient -,243*

Sig. (2-tailed) ,018 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

N 94

 

Πίνακας ΙΙ.11: Συσχέτιση ηλικίας – εργαστηριακών ασκήσεων 

 Ηλικία 

Correlation Coefficient -,206* 

Sig. (2-tailed) ,046  Παρατηρήσεις σε σχολεία 

N 94 

 

 

Πίνακας ΙΙ.12: Συσχέτιση ετών υπηρεσίας – Επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήθηκαν 
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Πίνακας ΙΙ.13: Συσχέτιση ετών υπηρεσίας – παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόφαση για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος 
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Πίνακας ΙΙ.14: Συσχέτιση ετών υπηρεσίας – χαρακτηριστικών επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

 
 Χρόνια 

προυπηρεσίας 

Correlation Coefficient ,245*

Sig. (2-tailed) ,021Τόπος και χώρος επιμόρφωσης 

N 89

Correlation Coefficient ,264*

Sig. (2-tailed) ,012

 

Εισηγητές 

N 89

 

 

Πίνακας ΙΙ.15: Συσχέτιση ετών υπηρεσίας – χώρου επιμόρφωσης 
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 Χρόνια 

προυπηρεσίας 

Correlation Coefficient ,213*

Sig. (2-tailed) ,045 Σχολική μονάδα 

N 89

 

 
Πίνακας ΙΙ.16: Συσχέτιση ετών υπηρεσίας – χρόνου επιμόρφωσης 

 Χρόνια 

προυπηρεσίας 

Correlation Coefficient ,364**

Sig. (2-tailed) ,000 Σε εργάσιμες μέρες πρωινά 

N 89

 

Πίνακας ΙΙ.17: Συσχέτιση ετών υπηρεσίας – τρόπου αξιολόγησης 
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Πίνακας ΙΙ.18: Συσχέτιση ετών υπηρεσίας – υποχρεωτικότητας ενδουπηρεσιακής 

επιμόρφωσης 

 
 Χρόνια 

προυπηρεσίας 

Correlation Coefficient -,225*

Sig. (2-tailed) ,034 Να γίνεται εθελοντικά 

N 89

 

 

 

Πίνακας ΙΙ.19: Συσχέτιση ετών υπηρεσίας – εργαστηριακών ασκήσεων 

 

 

 
 

Πίνακας ΙΙ.20: Συσχέτιση δεύτερου πτυχίου – χαρακτηριστικών επιμόρφωσης 

 
 
 Άλλο πτυχίο ΑΕΙ ή 

ΤΕΙ 



116 
 

Correlation Coefficient ,247*

Sig. (2-tailed) ,015Εισηγητές 

N 96

Correlation Coefficient ,220*

Sig. (2-tailed) ,031Θέμα 

N 96

Correlation Coefficient .

Sig. (2-tailed) .

 

Άλλο 

N 3

 

 

Πίνακας ΙΙ.21: Συσχέτιση δεύτερου πτυχίου – υποχρεωτικότητα επιμόρφωσης 

 
 Άλλο πτυχίο ΑΕΙ ή 

ΤΕΙ 

Correlation Coefficient -,221*

Sig. (2-tailed) ,031 Να γίνεται εθελοντικά 

N 96

 

 

Πίνακας ΙΙ.22: Συσχέτιση μεταπτυχιακού– παραγόντων επιμόρφωσης 

 
 Υποχρεωτικότητα 

Correlation Coefficient ,462**

Sig. (2-tailed) ,000Καλύτερες χρηματικές απολαβές 

N 96

Correlation Coefficient ,215*

Sig. (2-tailed) ,036

 

Επαγγελματική εξέλιξη 

N 96

 

 

Πίνακας ΙΙ.23: Συσχέτιση μεταπτυχιακού– χαρακτηριστικών επιμόρφωσης 

 
 Μεταπτυχιακό 

Correlation Coefficient -,232* Γνώμη συναδέλφων 

Sig. (2-tailed) ,023
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N 96

Correlation Coefficient -,201*

Sig. (2-tailed) ,050Θέμα 

N 96

 

 

Πίνακας ΙΙ.24: Συσχέτιση μεταπτυχιακού– συνεδρίων ως μορφή επιμόρφωσης 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,712a 1 ,005   
Continuity Correctionb 6,395 1 ,011   
Likelihood Ratio 7,807 1 ,005   
Fisher's Exact Test    ,007 ,006

Linear-by-Linear 

Association 
7,632 1 ,006

  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,41. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Πίνακας ΙΙ.25: Συσχέτιση μεταπτυχιακού– μεταπτυχιακών ως μορφή επιμόρφωσης 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,795a 1 ,000   
Continuity Correctionb 11,077 1 ,001   
Likelihood Ratio 14,733 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000

Linear-by-Linear 

Association 
12,662 1 ,000

  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,19. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Πίνακας ΙΙ.26: Συσχέτιση μεταπτυχιακού– προσωπικών συναντήσεων σε σχολεία με 

ειδικούς επιμορφωτές 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,809a 1 ,028   
Continuity Correctionb 3,737 1 ,053   
Likelihood Ratio 5,374 1 ,020   
Fisher's Exact Test    ,037 ,023

Linear-by-Linear 

Association 
4,759 1 ,029

  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,22. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Πίνακας ΙΙ.27: Συσχέτιση μεταπτυχιακού– συνεδριάσεων σε σχολεία με στόχο την 

ανταλλαγή απόψεων κι εμπειριών 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,020a 1 ,025   
Continuity Correctionb 3,877 1 ,049   
Likelihood Ratio 5,886 1 ,015   
Fisher's Exact Test    ,030 ,019

Linear-by-Linear 

Association 
4,968 1 ,026

  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Πίνακας ΙΙ.28: Συσχέτιση μεταπτυχιακού– χώρου 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 
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Pearson Chi-Square 10,717a 1 ,001   
Continuity Correctionb 9,153 1 ,002   
Likelihood Ratio 10,975 1 ,001   
Fisher's Exact Test    ,001 ,001

Linear-by-Linear 

Association 
10,605 1 ,001

  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,41. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
Πίνακας ΙΙ.29: Συσχέτιση μεταπτυχιακού-ωφελειών επιμόρφωσης  
 
 Μεταπτυχιακό 

Correlation Coefficient -,256*

Sig. (2-tailed) ,012
Έμμεση βελτίωση γνώσεων 

μαθητών 
N 96

Correlation Coefficient -,274**

Sig. (2-tailed) ,007

 

Ανταλλαγή εμπειριών 

N 96

 

 

 
Πίνακας ΙΙ.30: Συσχέτιση μεταπτυχιακού-διασφάλισης ποιότητας 
 
 Πιστοποίηση 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

από εξωτερικό 

φορέα 

Correlation Coefficient ,285** 

Sig. (2-tailed) ,005  Μεταπτυχιακό 

N 96 

 
 
Πίνακας ΙΙ.31: Συσχέτιση διδακτορικού-φορέα επιμόρφωσης 

 
 
 Διδακτορικό 

 ΑΕΙ,ΤΕΙ Correlation Coefficient -,204*
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Sig. (2-tailed) ,046

N 96

 
 
 
Πίνακας ΙΙ.32: Συσχέτιση διδακτορικού-παράγοντα επιμόρφωσης 
 
 Διδακτορικό 

Correlation Coefficient -,232*

Sig. (2-tailed) ,023 Διευκόλυνση και βελτίωση 

καθημερινού έργου στην πράξη 
N 96

 
 
 
Πίνακας ΙΙ.33: Συσχέτιση διδακτορικού-χαρακτηριστικών επιμόρφωσης 

 
 
 Διδακτορικό 

Correlation Coefficient -,273**

Sig. (2-tailed) ,007Χρόνος επιμόρφωσης 

N 96

Correlation Coefficient -,263**

Sig. (2-tailed) ,010

 

Τόπος και χώρος επιμόρφωσης 

N 96

 
 
Πίνακας ΙΙ.34: Συσχέτιση διδακτορικού-όφελων επιμόρφωσης 
 
 Διδακτορικό 

Correlation Coefficient -,208*

Sig. (2-tailed) ,042
Απόκτηση επίσημων 

πιστοποιητικών 
N 96

Correlation Coefficient -,204*

Sig. (2-tailed) ,046

 

Γνωριμία με συναδέλφους 

N 96

 
 
Πίνακας ΙΙ.35: Συσχέτιση διδακτορικού-υποχρεωτικότητας 
 
 Διδακτορικό 

 Να είναι υποχρεωτική βάση Correlation Coefficient -,256*
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Sig. (2-tailed) ,012νόμου 

N 96

 

 
Πίνακας ΙΙ.36: Συσχέτιση διδακτορικού-γνωστικών αντικειμένων 
 
 Διδακτορικό 

Correlation Coefficient -,315**

Sig. (2-tailed) ,002Σχολική ψυχολογία 

N 96

Correlation Coefficient -,311**

Sig. (2-tailed) ,002

 

Θέματα ειδικής αγωγής 

N 96

 
 
Πίνακας ΙΙ.37: Συσχέτιση διδακτορικού-εργαστηριακών ασκήσεων 
 
 Διδακτορικό 

Correlation Coefficient -,215*

Sig. (2-tailed) ,035
Ανατροφοδότηση με βάση 

βιντεοσκοπημένο υλικό 
N 96

Correlation Coefficient -,215*

Sig. (2-tailed) ,036
Ανάλυση βιντεοσκοπημένων 

διδασκαλιών 
N 96

 

  .

 
 
Πίνακας ΙΙ.38: Συσχέτιση διδακτορικού-προαιρετικών προγραμμάτων Π.Ι. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,565a 1 ,018   
Continuity Correctionb 3,130 1 ,077   
Likelihood Ratio 4,631 1 ,031   
Fisher's Exact Test    ,047 ,047

Linear-by-Linear 

Association 
5,507 1 ,019

  

N of Valid Cases 96     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Πίνακας ΙΙ.39: Συσχέτιση διδακτορικού-χρονικής στιγμής επιμόρφωσης 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,537a 1 ,033   
Continuity Correctionb 2,620 1 ,105   
Likelihood Ratio 6,075 1 ,014   
Fisher's Exact Test    ,049 ,049

Linear-by-Linear 

Association 
4,490 1 ,034

  

N of Valid Cases 96     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,92. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Πίνακας ΙΙ.40: Συσχέτιση εκπαιδευτικών που δεν έχουν δεχθεί επιμόρφωση-μορφή 
επιμόρφωσης που θα προτιμούσαν 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,491a 1 ,019   
Continuity Correctionb 3,430 1 ,064   
Likelihood Ratio 5,109 1 ,024   
Fisher's Exact Test    ,036 ,036

Linear-by-Linear 

Association 
5,434 1 ,020

  

N of Valid Cases 96     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,61. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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