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Πεξίιεςε  

 Δ παξνχζα δηαηξηβή ζθνπεχεη λα πεξηγξάςεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ κεγαιχηεξνπ 

έξγνπ  επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κέρξη ηελ εθπφλεζή ηεο, ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Γηα ηε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ 

δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο φισλ ησλ νκάδσλ πνπ είραλ ελεξγφ ξφιν ζηα αληίζηνηρα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ ηήξημεο Βπηκφξθσζεο θαη ησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Κέληξσλ Βθπαίδεπζεο φπσο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θαη 

εθπαηδεπηέο. ΐαζηθφ πεδίν ησλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο απνηέιεζε ε ελδερφκελε 

αιιαγή ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηκνξθψζεθαλ ζηα Κέληξα ηήξημεο 

Βπηκφξθσζεο σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Βθπαίδεπζεο ζε 

επηκνξθσηέο ΣΠΒ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ θαη έληππσλ εξσηεκαηνινγίσλ, αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ εζηηαζκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζηελ θαηεχζπλζε φηη ζπλνιηθά νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ άιιαμαλ ηε ζηάζε ηνπο ζεκαληηθά σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ε 

νπνία ήηαλ εμαξρήο ζεηηθή,  παξφηη αλέπηπμαλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ηηο εληάζζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη ππνςήθηνη 

επηκνξθσηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Βθπαίδεπζεο 

βνεζήζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ θαη ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο, θαηαθηψληαο ηηο ζρεηηθέο 

δεμηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ καζήκαηα επηκφξθσζεο 

ζηηο ΣΠΒ γηα εθπαηδεπηηθνχο. Χζηφζν ε πιεηνςεθία ηνπο είρε ήδε θαηαθηήζεη πξηλ 

ηα πξνγξάκκαηα   βαζηθέο δεμηφηεηεο εθπαηδεπηή ελειίθσλ.  
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Abstract 

This thesis intends to describe the impact of the largest ICT teacher training 

project in Greece, the training of teachers in the pedagogical use of ICT in the 

educational and teaching process. To achieve this goal the views of all groups had an 

active role in the training programs of Training Support Centres and University 

Education Centres this goal investigated such as participating teachers and trainers. 

Main field of investigation of the thesis the potential change of teacher identity that 

was trained at Training Support Centres in terms of ICT teaching applications and the 

transformation of teacher trainees in University Education Centres in ICT teacher 

trainers.The investigations were performed using online and printed questionnaires 

and individual and focus group interviews. Data analysis leads towards that overall 

the teachers did not change their already positive attitude greatly in their use of ICT, 

although developed the ability to integrate them effectively in the educational and 

teaching process. Candidates ICT teacher trainers who participated in training 

programs at University Education Centres were helped significantly to acquire 

knowledge in educational software and their pedagogical utilization, gaining relevant 

skills and as a result they were able to plan ICT teacher training courses. However 

most of them have already had  basic instructor skills in Adult Education. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

Δηζαγσγή  

 

1.1. Αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο 

 

 Δ παξνχζα δηαηξηβή εζηηάδεη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ 

επηκνξθσηψλ ΣΠΒ νη νπνίνη επηκνξθψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ζπλνιηθφ 

εγρείξεκα ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΒ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο έρεη σο θξίζηκνπο ζπληειεζηέο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία, εθηφο ησλ άιισλ πξνυπνζέζεσλ (π.ρ. ππνδνκή ) απαηηείηαη 

ε πηνζέηεζε ηεο αλάινγεο ζεηηθήο ζηάζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηεο 

θαηάιιειεο ρξήζεο ηνπο ζηε δηδαζθαιία. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο απνηειεί ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο 

ζρεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ. Δ κειέηε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηα Κέληξα ηήξημεο Βπηκφξθσζεο (Κ..Β.)  θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επηκνξθσηψλ 

ΣΠΒ ζηα Παλεπηζηεκηθά Κέληξα  Βθπαίδεπζεο (Πα.Κ.Β.) απνηειεί ην γεληθφ πιαίζην 

ηεο δηαηξηβήο. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ ζαθψο ζπλδεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

ηνπο. Βκβαζχλνληαο ζηνπο ζηφρνπο απηνχο επηρεηξήζεθε  ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  ησλ παηδαγσγηθψλ ηνπο αληηιήςεσλ φζνλ αθνξά ηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Βπίζεο εμεηάζηεθε ε 

απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ζηελ νπνία ζηφρεπαλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Σαπηφρξνλα 

δηεξεπλήζεθε ε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί κία ζπλνιηθή εηθφλα ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο. Οη 

ηξεηο αλαθεξφκελνη ζεκαηηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρζεθε ε δηαηξηβή 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηνλ ππξήλα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε απψηεξν ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ελδερφκελεο αιιαγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ  δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ ησλ ΣΠΒ. ηελ ίδηα νπηηθή, εμεηάζηεθε θαη 

ν ελδερφκελνο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ επηκνξθσηψλ ΣΠΒ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίνη απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ θξίθν ζηελ αιπζίδα ηεο πνξείαο πξνο ηελ 

επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 

 Βπίζεο, απφ ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ  αλάιπζε ησλ δχν βαζηθψλ ζεκαηηθψλ 

πεξηνρψλ επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Κ..Β.  θαη ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 
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ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ζηα Πα.Κ.Β., εμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πινπνίεζεο ηνπο.  

 

 Βηδηθφηεξε δηεξεχλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε φζνλ αθνξά  ηνπο δηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο, εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ ζρεδηάζηεθαλ απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο ζηε ινγηθή φηη απνηέιεζαλ έλα ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ εγρεηξήκαηνο 

εηζαγσγήο ησλ ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ 

εθαπηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πινπνηήζεθαλ ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη επηκνξθσηέο ΣΠΒ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

 

1.2 Οξηνζέηεζε ηεο δηαηξηβήο  

 

 Ώλ ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηε δηαηξηβή ζην αληίζηνηρν πεδίν έξεπλαο ηνπ 

αθαδεκατθνχ ρψξνπ,  κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή πνπ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηηο ΣΠΒ (ICT teacher training) θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηελ έληαμή ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπο ζηε ζρνιηθή 

ηάμε (ICT use and integration in learning and teaching).  

 

 Σαπηφρξνλα ππφ ηελ νκπξέιια ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, ε 

δηαηξηβή πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο (attitudes) θαη ηηο 

παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (pedagνgical beliefs) σο πξνο ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία (ICT skills and ICT 

competence). Βπίζεο επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ πξνο ηελ 

επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΣΠΒ (barriers for successful ICT integration). Σέινο, 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα εξγαιεία ΣΠΒ,  ε δηαηξηβή εζηηάδεη ζηε ρξήζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (interactive whiteboards-IWBs) θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ζηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (beliefs) γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηα εκπφδηα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε καζεζηαθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

 

 ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο εληνπίδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε δηαηξηβή θαη ηαπηφρξνλα 

αλαθέξνληαη θάπνηεο αληηπξνζσπεπηηθέο κειέηεο θαη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο 

εζηηάδνπλ ζηα δεηήκαηα ηεο δηαηξηβήο:  

 

Πίλαθαο 1.2 : Θεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηηο νπνίεο εζηηάδεη ε δηαηξηβή 

α/α/ Θεκαηηθή πεξηνρή Eλδεηθηηθέο κειέηεο, κνληέια, ζεσξίεο  

1.  
ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηελ ρξήζε ΣΠΒ  

 

Rogers (1983) , Christensen & Knezek 
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1.3  θνπόο ηεο δηαηξηβήο θαη βαζηθνί ζηόρνη 

 

 Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ηνπ ζπλνιηθνχ εγρεηξήκαηνο 

ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ βαζηθνχ 

ζηφρνπ ηεο δηαηξηβήο , ε πνξεία ηεο θαζνδεγήζεθε απφ ηνπο επφκελνπο  ζηφρνπο:    

  

1. ηε δηεξεχλεζε κηαο «αιιαγήο ηαπηφηεηαο» πνπ ζπληειείηαη ή πνπ επηδηψθεηαη 

λα ζπληειεζηεί – δειαδή ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

επηκνξθσηέο ελειίθσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ησλ ΣΠΒ (ζηα Πα.Κ.Β.).  

 

2. ηε δηεξεχλεζε αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο 

εθαξκνγέο  ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε (ζηα Κ..Β.) θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε 

ελδερφκελε αιιαγή ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. 

 

3. ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Κ..Β. θαη ησλ Πα.Κ.Β. πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

4. ηελ εηδηθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

επηκνξθσηψλ ΣΠΒ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ  

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

 

(2000, 2008) , Ertmer & Ottenmeier-

Leftwich (2010) 

2.  
Αεμηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

ΣΠΒ 

Christensen & Knezek (2000, 2008), 

Krunsvik & Jones (2013)  

3.  
Γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

έληαμε ησλ  ΣΠΒ Shulmann (1986), Mishra & Kohler (2006)  

4.  Βπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ  

Guskey (2002) , -Concern Based Adoption 

Model (CBAM) ησλ Hall and Rutherford, 

(1974). Kirchner et al (2008) 

5.  Παηδαγσγηθή  
Cox et al. (2004), Webb & Cox (2008), 

Dede (2008), Anderson (2008) 

6.  Βκπφδηα έληαμεο ησλ  ΣΠΒ  
Drent & Meelissen (2008), Bingimlas 

(2009), Law & Chow (2009), Fu (2013) 

7.  Παξάγνληεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ 
Inan  & Molwter (2010), Law & Chow 

(2009) 

8.  Πεπνηζήζεηο εθπαηδεπηηθψλ  
Buehl & Fives (2008, 2012) , Pajares 

(1992) 

9.  Αηαδξαζηηθνί πίλαθεο Di Gregorio &  Soben-Lojeski (2010) 
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1.4  Η ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο  

 

Δ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο  έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

ζηνρεχεη λα πεξηγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ην κεγαιχηεξν έξγν επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζε απφιπην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη απφ 

πιεπξάο ππνδνκψλ θαη νξγάλσζεο. Δ ζπιινγή  κεγάινπ αξηζκνχ  πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπκβάιιεη ζηελ θαηεχζπλζε 

απηή.  

 

 Δ δηεξεχλεζε ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ θαη θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ παξέρεη 

ζεκαληηθφ φγθν πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηθά Κέληξα 

Βθπαίδεπζεο. Σαπηφρξνλα ε κειέηε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο 

παξέρεη ζεκαληηθφ φγθν πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ έληαμεο ησλ 

ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε αιιά θαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ γεληθφηεξνπ εγρεηξήκαηνο 

εηζαγσγήο ησλ ΣΠΒ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

  

1.5 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο δηαηξηβήο  

 

 Δ παξνχζα δηαηξηβή δηαξζξψλεηαη ζε δεθανθηψ θεθάιαηα, ησλ νπνίσλ ε 

δνκή θαη ην πεξηερφκελν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

 Κεθάιαην 1ν: απνηειεί κία εηζαγσγή ζην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 

δηαηξηβή. Πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο θαη παξνπζηάδνληαη 

νη βαζηθνί ζηφρνη ησλ νπνίσλ επηρεηξήζεθε ε πξνζέγγηζή ηνπο. 

Οξηνζεηείηαη ε ζρεηηθή εξεπλεηηθή πεξηνρή ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ νπνία 

εζηηάδεη ε δηαηξηβή θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δηάξζξσζή ηεο.  

 

 Κεθάιαηα 2ν έσο θαη 6ν : πεξηιακβάλνπλ κία επξεία επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ θαζνδεγεί ηελ πνξεία ηεο δηαηξηβήο θαη εμππεξεηεί 

ηελ πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Πεξηγξάθεηαη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξηβή. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαβιεηέο 

θαη ηηο έλλνηεο θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ 

γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο. Οη βαζηθέο ζεσξεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

δηαηξηβήο αθνξνχλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο 

δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε 
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ησλ ΣΠΒ θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θηα δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 

 Κεθάιαηα 7ν θαη 8ν: ην έβδνκν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε. Παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ. Παξάιιεια πεξηγξάθνληαη 

ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αλαιχεηαη ε δνκή 

ηνπο. Ώθνιoπζεί ε πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο έγηλε ηφζν ε 

αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ φζν θαη ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο δηαηξηβήο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέηαζε ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ε αμηνπηζηία ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο δηαηξηβήο. ην φγδνν θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα δείγκαηα ησλ εξσηψκελσλ ησλ εξεπλψλ 

θαη πεξηγξάθεηαη  ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ θάζε έξεπλαο.  

 

 Κεθάιαηα 9ν έσο θαη 14ν: ηα θεθάιαηα ελληά έσο θαη δεθαηξία 

πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά  ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο βαζηθνχο εξεπλεηηθνχο άμνλεο ησλ ζηάζεσλ 

θαη ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο ηθαλφηεηαο έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ησλ 

ινγηζκηθψλ, ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία θαη ησλ απφςεσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ νκάδσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ:  εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ΚΒ, εθπαηδεπνκέλσλ ησλ ΠαΚΒ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ. ην δέθαην ηέηαξην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο απφ ηνπο επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ, εθπαηδεπηηθνχο 

πνιιαπιαζηαζηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ.   

  

 Κεθάιαηα 15ν έσο θαη 17ν: ζην δέθαην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα 

επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ θαη 

εθηηκψληαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε άιιεο έξεπλεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. ην δέθαην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα επξήκαηα ηεο 

δηαηξηβήο πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο 

ησλ ΠαΚΒ θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ. ην δέθαην 

έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα επξήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηηο έξεπλεο γηα ηελ έληαμε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ.  

 

 Κεθάιαην 18ν: Ώλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαηξηβήο ζε ζρέζε κε 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

δηαηππψζεθαλ. Βπίζεο, δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ, 
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ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ θαη ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηε ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. Ώθφκε, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ππήξραλ 

ζηηο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην εξκελείαο 

ησλ απνηειεζκάησλ. ην ηέινο, δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ εζηίαζε ε δηαηξηβή.  

 

ην παξάξηεκα, κεηά ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, παξαηίζεληαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ εξεπλψλ, νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ηφζν ησλ 

αηνκηθψλ φζν θαη ησλ νκαδηθψλ εζηηαζκέλσλ, νη ζηφρνη ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φζνλ αθνξά ηελ  

εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα 

Βθπαίδεπζεο θαη ηελ επηκφξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

ζηε δηδαζθαιία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2 
 

H έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε εθπαίδεπζε 
 

 

2.1 Αξρέο θαη νπηηθέο ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

 χκθσλα κε ηελ επηζθφπεζε ησλ Hinostroza et al. (2008) νη βαζηθέο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΒ ζε επίπεδν πνιηηηθψλ αθνξνχλ ηα εμήο (OECD 

2001): 

 

1. Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ απνηειεί κία ζεκαληηθή δεμηφηεηα (life skill- 

δεμηφηεηα δσήο) θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ν γισζζηθφο γξακκαηηθφο 

(literacy) θαη ν αξηζκεηηθφο γξακκαηηζκφο (numeracy). Οπζηαζηηθά δειαδή 

πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

2. Οη ΣΠΒ απνηεινχλ κία δπλαηφηεηα γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη 

απαίηεζε γηα ηελ απαζρφιεζε. 

3. Οη ΣΠΒ απνηεινχλ εξγαιεία γηα εθπαηδεπηηθή δηαρείξηζε. 

4. Οη ΣΠΒ είλαη εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε.  

 

 Γηα ηηο δχν πξψηεο πνιηηηθέο γεληθά έρεη δηαπηζησζεί φηη έρνπλ βειηηψζεη ηελ 

αλζξψπηλε αλάπηπμε. ΄Οζνλ αθνξά  ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, έρεη αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία φηη ε ρξήζε θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ ΣΠΒ κπνξεί λα ηε βειηηψζεη (Becta 2006, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

Hinostroza et al. 2008). Ώθφκε έρεη επηζεκαλζεί φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηελ αιιαγή θαη λα 

εηζάγνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηα ζρνιεία (Fullan, 2007).  

 

 ζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ σο εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, θαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη αθφκα  είλαη έλα πεδίν 

ακθηζβήηεζεο (Balanskat et al., 2006). Οη βαζηθέο ζέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί 

κπνξoχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο (Hinostroza et al. 2008): 

 

 Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα βειηηψζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ησλ καζεηψλ. ρεηηθέο έξεπλεο αλέθεξαλ ηελ χπαξμε θάπνησλ απνδείμεσλ 

ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο  ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ, έζησ θαη κηθξνχ 

κεγέζνπο (Becta 2006). Ώθφκε, έξεπλεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα 

εχξεζεο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ θαιψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, 
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θαη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηειεπηαίσλ κε θάπνηα θξηηήξηα 

(Kozma, 2003b). Γεληθά φκσο ζα κπνξoχζε λα εηπσζεί  φηη κέρξη ζηηγκήο 

δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί θαη λα ηεθκεξησζεί απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ε χπαξμε ζαθψλ απνδείμεσλ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ πξάγκαηη 

νδεγεί  (κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ) ζε βειηίσζε 

ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.  

 

 Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ είλαη κφλν έλα ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπλεξγαηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηεο 

παηδαγσγηθήο, ησλ εξγαζηψλ, ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη γεληθά 

φισλ ησλ πηπρψλ ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Δ ζέζε απηή σζηφζν πεγάδεη 

απφ ηελ παξαδνρή ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ θαη 

ηεο βειηίσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ηελ έλλνηα φηη 

δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κάζεζε (OECD, 2001, Roschelle et al., 

2000). 

 

 Αεκηνπξγεί κία λέα θαηάζηαζε γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. Λφγσ 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ππάξρνπλ εξεπλεηέο 

πνπ πξνηείλνπλ φηη επέξρνληαη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

καζεηέο καζαίλνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

ζηξνθή απφ ηηο παξαδνζηαθέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζε πεξηζζφηεξν 

καζεηνθεληξηθέο, θνλζηξνπθηηβηζηηθέο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο (Dede, 

2008). Ώθφκε δεκηνπξγείηαη ζπρλφηεξε αιιειεπίδξαζε, πην ελεξγή 

δέζκεπζε θαη αλαηξνθνδφηεζε (Roschelle et al., 2000). Σν θξίζηκν ζεκείν 

ζηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ 

ΣΠΒ αιιά νπζηαζηηθά νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε ηερλνινγία κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη δπλακηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα βγάινπλ λφεκα κέζα απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ 

απηψλ.  

 

 Δ εηζαγσγή ησλ ΣΠΒ ζηελ θνηλσλία νδεγεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δ αλάγθε απηή πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

πιένλ ε θνηλσλία ηεο γλψζεο απαηηεί λέεο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο φκσο δε 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ε 

δφκεζε ηεο γλψζεο (Scardamalia & Bereiter, 2006) θαη νη δεμηφηεηεο 

ζπλερηδφκελεο κάζεζεο (Voogt & Pelgrum, 2005). Οη ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ηα κέζα κε ηα νπνία ζα κπνξέζεη λα γίλεη απηή ε αιιαγή.  

 

 Οη ΣΠΒ είλαη έλα καζεζηαθφ εξγαιείν. Δ ζέζε απηή αλ θαη φρη ηφζν 

ζπρλή, έρεη ηελ έλλνηα φηη νη ΣΠΒ απνηεινχλ πφξνπο πνπ βνεζνχλ ζηε 

κάζεζε ησλ καζεηψλ.   
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 Δ ζπλχπαξμε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζέζεσλ θαη δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ ηεο 

επίδξαζεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία , φπσο 

ππνγξακκίδνπλ νη Hinostroza et al. (2008), νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε κία ζπλερή 

δηακάρε φπνπ δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ηειηθά ε νξζφηεηα απηψλ ησλ 

ζέζεσλ  επεηδή ζπλ ηνηο άιινηο επεξεάδνληαη απφ δχν πνιχ ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο πνπ είλαη  

 

α) ε ζπλερήο θαη γξήγνξε  αιιαγή ηεο ηερλνινγίαο πνπ εκπεξηέρεη θαη 

δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ, 

δεκηνπξγψληαο λέεο πξνζδνθίεο θαη δπλαηφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνιπκέζσλ (1980) 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα ελζσκαησκέλα καζεζηαθά ζπζηήκαηα (αξρέο 

1990), ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα ζπζηήκαηα  

δηαδηθηχνπ (ηέιε  1990), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα 

καζεζηαθά αληηθείκελα (learning objects -2002), ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απφ 

ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θνξεηέο  ζπζθεπέο (2004) θαη 

εθαξκνγέο ζηε ζρνιηθή ηάμε φπσο νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θηι. 

 

β) ε ηερλνινγία ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο «ζεκαία» ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε απνηέιεζκα ζπρλά λα ηίζεληαη εθ λένπ 

εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΒ θαη ηε ρξήζε ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα κέξνο ησλ εξεπλεηψλ 

λα ζηξέθεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ αλάινγσλ εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ.  

 

 Ώπηφ σζηφζν πνπ κπνξεί λα εηπσζεί είλαη φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ κάιινλ 

κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ηε καζεζηαθή θαη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη λα 

δεκηνπξγήζεη πξνζδνθίεο γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ γηα κία θνηλσλία πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δφκεζε ηεο γλψζεο (Anderson, 2008).  

 

 ρεηηθά κε ην επίπεδν έληαμεο ησλ ΣΠΒ, νη Marshall & Cox (2008), φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Knezek & Christensen (2008), επεζήκαλαλ  φηη παξά ηε κεγάιε 

αχμεζε ησλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο παγθνζκίσο, ην 

επίπεδν ρξήζεο ησλ ΣΠΒ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο παξακέλεη ρακειφ. 

Βλδεηθηηθά παξαδείγκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε απνηεινχλ ηα εμήο 

(Knezek & Christensen 2008):  

 

 Παξφιν πνπ ε  επξείαο θιίκαθαο έξεπλα SITES 2002 (Second Information 

Technology in Education Study, Module 2) επηβεβαίσζε ηελ γξήγνξε αχμεζε 

ζηελ αλαινγία Δ/Τ αλά καζεηή ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 2000 παγθνζκίσο, ε έξεπλα έδεημε επίζεο φηη ε έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε παξέκελε πεξηνξηζκέλε  (Pelgrum & Anderson, 1999) 
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 Μφλν ην έλα ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΏ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ππνινγηζηέο ζε θαζεκεξηλή βάζε ζην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, παξφηη είραλ 

ππνινγηζηέο ζηηο  ζρνιηθέο ηάμεηο (Becker et al., 1999). 

 

 Ώθφκε θαη ην 2006, ζε κφλν 10 απφ 32 ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ  ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Program of International Student Assessment (PISA) νη 

καζεηέο αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά ππνινγηζηέο (κεξηθέο θνξέο ηε 

βδνκάδα ή πεξηζζφηεξν) παξά ην γεγνλφο φηη πάλσ απφ ην 90% ησλ καζεηψλ 

είρε πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο ζην ζρνιείν (OECD 2005, φπσο αλαθέξεηαη 

απφ Voogt, 2008) 

  

 Οη εξεπλεηέο έρνπλ πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ 

ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε (Voogt & Κnezek, 2008). Ώπφ ηε κηα ε ηθαλφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο ηηο ΣΠΒ ζεσξείηαη σο κηα πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα γηα ηνλ 

21
ν
 αηψλα ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο ελψ απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ κπνξεί  λα εληζρχζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο. Τπάξρεη φκσο θαη ε νπηηθή ησλ Ten Brummelhuis & Kuiper (2008) πνπ 

είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή. Αηαθξίλνπλ κεηαμχ δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ πνπ 

νδεγνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε: απφ ηε κηα ε άπνςε φηη νη ΣΠΒ 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλνιηθά  ελάληηα ζηελ άπνςε 

φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ πξσηαξρηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Δ πξψηε άπνςε ζεσξείηαη σο θαηαιχηεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο “technology push”. Δ δεχηεξε πνπ αθνινπζεί ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εθθξάδεηαη κε ηνλ  φξν  “educational pull”: 

 

 

Πίλαθαο 2.1 : Οπηηθέο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε (Voogt & Knezek 2008) 

 Κνηλσλία ηεο γλψζεο  
Βλίζρπζε καζεζηαθήο θαη 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζεζε ηεο ηερλνινγίαο 

(Technology push) 
  

Βζηίαζε 

Αεκηνπξγία καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ πνπ επλoνχλ 

ηελ επέιηθηε κάζεζε 

Βλίζρπζε ησλ ππάξρνπζσλ 

(ζπκπεξηθνξηθψλ/γλσζηηθψλ) 

δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ 

πξαθηηθψλ 

 

Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ΣΠΒ  

CMS –ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο, online καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα, ςεθηαθά 

ζρνιεία 

Αηαζέζηκεο εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ-εληζρπκέλα 

εθπαηδεπηηθά πιηθά 

(ειεθηξνληθά βηβιία, 

ηζηνζειίδεο ζε εγρεηξίδηα) 

Έιμε ηεο εθπαίδεπζεο 

(Educational pull )  
  

Βζηίαζε 

 

 Xξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηελ 

ελίζρπζε δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 

αηψλα 

Βλίζρπζε ηεο κάζεζεο ζε 

βάζνο-ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθά 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα 
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Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ΣΠΒ  
Αηαδίθηπν, e-mail, ινγηζκηθά 

γεληθήο ρξήζεο  

πγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ησλ 

ΣΠΒ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

(πξνζνκνηψζεηο, παηρλίδηα), 

πεξηβάιινληα αληαιιαγήο-

δηακνίξαζεο γλψζεσλ 

 

 

2.2. Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ: Θεκέιηνο ιίζνο ηεο καζεζηαθήο θαη 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο  ή ζηόρνο ηνπο ε  ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ;  

 
 Έλα άιιν θαίξην δήηεκα πνπ έρεη ηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία (Collis & Moonen 

2001 , φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Voogt & Knezek 2008) είλαη αλ ν ξφινο ησλ ΣΠΒ 

ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία είλαη ζεκειηψδεο (ICT as core technology) 

ή ζπκπιεξσκαηηθφο (ICT as complementary technology). Δ πξψηε πεξίπησζε 

αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη  φιεο νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο καζεζηαθήο θαη 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη βαζηζκέλεο πάλσ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Ώπηφ ζπκβαίλεη 

ζπλήζσο ζε online καζεζηαθά πεξηβάιινληα αιιά κάιινλ φρη  θαηά ηε ζπλεζηζκέλε 

δηδαζθαιία ζηε ηάμε. Ώληίζεηα ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ σο ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία 

είλαη ζπλήζσο πην ζπγθεθξηκέλε ζηα ζρνιεία  απφ φηη φηαλ πξνζθέξνληαη 

ηερλνινγηθά βαζηζκέλεο ιχζεηο ζε παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα. Οη Collis and Moonen 

(2001) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε κφλν φηαλ έρνπλ ζεκειηψδε ξφιν. Ώληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε έρνληαο ζεκειηψδε ξφιν είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ιεγφκελνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ ζηηο ΔΠΏ, ε νπνία θξίζεθε πνιχ επηηπρεκέλε 

(Roblyer 2008). ηνλ αληίπνδα, θιαζηθά παξαδείγκαηα καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ 

πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ ηηο ΣΠΒ απνηέιεζαλ ην Κnowledge Forum (Scardamalia & 

Bereiter, 2003) θαη ην The Web-Integrated Science Environment (Linn, Clark and 

Slotta, 2003). Άξα νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ην ξφιν ηνπο σο θχξηα πεγή 

πιεξνθνξηψλ ζηηο εθαξκνδφκελεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (ICT as core technology) ή 

λα έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Δ κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα ηνπ 

SITES 2006 έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο βαζηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΒ ζε θαηλφηνκν παηδαγσγηθφ πιαίζην δίλνληαο πξνζνρή θπξίσο 

ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, νη νπνίεο φκσο αμηνπνηνχλ κέξνο ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηερλνινγίαο φπσο ε επηθνηλσλία θαη ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ.  

 

 Ο Moonen (2008) ππνζηήξημε φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ σο ζπκπιεξσκαηηθά 

εξγαιεία έρνπλ κεγαιχηεξε δπλακηθή ζην λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε γηαηί 

νη ΣΠΒ έρνπλ  δπλαηφηεηεο λα δψζνπλ ιχζεηο ζε παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα. Βπίζεο 

ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε έληαμε ησλ ΣΠΒ σο ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία είλαη πην 

δχζθνιε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο δε θαίλεηαη λα έρεη ζπληειεζηεί 

αθφκα.  
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 Ο Roblyer (2005)  ππνζηήξημε φηη ε θαιχηεξε αξρή ζηελ νπνία πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ πξέπεη λα 

δεκηνπξγεί  έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Αειαδή, φηαλ δηαπηζησζεί ε αλάγθε γηα 

κία θαιχηεξε δηδαθηηθή κέζνδν απφ απηέο πνπ ππήξραλ ζην παξειζφλ, νη εξεπλεηέο 

ζεσξνχλ κία λέα δηδαθηηθή κέζνδν βαζηζκέλε ζηε ρξήζε ΣΠΒ σο ηελ θαιχηεξε 

επηινγή γηαηί πξνζθέξεη έλαλ ζπλδπαζκφ ζρεηηθψλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηηο 

ηθαλφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο δνπιεχεη θαιχηεξα ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο. Με άιια ιφγηα, ε 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ 

ππαξρνπζψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, φκσο απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπλζήθεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο  κεζφδνπ κε ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ΣΠΒ.  

 

2.3  Οη δπλαηόηεηεο ησλ ΣΠΔ: ηα νθέιε από ηελ ρξήζε θαη έληαμε 

ηνπο ζηε δηδαζθαιία  

  

 Οη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κε ηε ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ, ζχκθσλα κε ηνλ Anderson (2008). Ο επφκελνο πίλαθαο 

δεκνζηεχζεθε  απφ ηνλ Anderson (2008) θαη παξνπζηάδεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ πνπ ζεσξνχληαη σο νη πην ρξήζηκεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε. Δ ηαμηλφκεζε ησλ ηχπσλ ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ πηνζεηήζεθε απφ ηελ ζρεηηθή 

ηαμηλφκεζε ησλ λνεηηθψλ εξγαιείσλ  ηνπ Jonassen  (1999): 

 

Πίλαθαο 2.3α : Μαζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ ΣΠΒ 

(Anderson 2008) 

 

Γλσζηηθέο 

ηθαλόηεηεο 

(Knowledge 

Capabilities) 

 

Σύπνη εξγαιείσλ ΣΠΔ (ICT Tool Types) 

Βξγαιεία 

νηθνδφκεζεο 

γλψζεσλ θαη 

πεξηβάιινληα 

βάζεσλ 

δεδνκέλσλ 

 

Βξγαιεία 

ζεκαζηνινγη 

θήο 

νξγάλσζεο  

Βξγαιεία 

δπλακηθήο 

κνληεινπνίε

ζεο 

 

Βξκελεπηηθά 

εξγαιεία π.ρ. 

εξγαιεία 

αλαδήηεζεο 

θαη 

νπηηθνπνίεζεο 

Βξγαιεία 

επηθνηλσλίαο, 

ζπλεξγαζίαο 

θαη 

παξνπζίαζεο  

A. πξφζβαζε, 

ζπλέλσζε θαη 

αλαδηανξγάλσζε 

ηεο γλψζεο  

ρεδηαζκφο 

δηεπαθψλ  

( π΄ρ. κε 

SIMCALC) 

  

Ώλαδήηεζε 

ζην δηαδίθηπν 

θαη νξγάλσζε 

κε ρξήζε 

θπιινκεηξεηή 

 

B.θξηηηθή 

εξκελεία, 

αλάιπζε θαη  

αμηνιφγεζε 

γλψζεσλ   

  
Πξνζνκνίσ

ζε ζελαξίσλ  

Υξήζε 

εξγαιείσλ 

αλάθηεζεο  

δεδνκέλσλ γηα 

πιεξνθνξίεο  

 

C. ζπλεξγαζία ζε 

έξγα θαη νκαδηθή 

εξγαζία  

    

Υξήζε 

ινγηζκηθψλ  

νκαδηθήο 

αιιειεπίδξαζ

εο  

D. επίιπζε 

πνιχπινθσλ 

πξνβιεκάησλ  

 

 

Υξήζε 

ινγηζκηθψλ 

πνηνηηθήο 

αλάιπζεο  

Υξήζε 

θαηάιιεισλ 

κνληέισλ 

γηα 

Βξκελεία 

δεδνκέλσλ κε 

εξγαιεία 

νπηηθνπνίεζεο  
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απνθάζεηο  

E. παξαγσγή 

γλψζεο 
 

ρεδηαζκφο 

αιπζίδσλ 

ζπιινγηζκψλ 

κε ρξήζε 

ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ  

   

F. επηθνηλσλία, 

δηάδνζε 
    

Υξήζε 

PowerPoint 

γηα Net 

meetings 

G. επηινγή 

θαηάιιεισλ 

γλσζηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη 

εθηίκεζε ηεο 

επίδξαζήο ηνπο  

   

Βπηινγή 

εξγαιείσλ 

ΣΠΒ γηα 

ηαηξηθά 

πεηξάκαηα θαη 

εθηίκεζε ησλ 

επηδξάζεσλ 

ησλ εξγαιείσλ  

 

 

 Σα θειηά ηνπ πίλαθα πεξηιακβάλνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα θειηά πξνυπνζέηνπλ φηη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα εξγαιεία ΣΠΒ ζηε αλάινγε ζεηξά ηνπ πίλαθα. Βίλαη θαλεξφ φηη ην 

πιαίζην απηφ ζηνρεχεη ζηελ is intended for a performance assessment φπνπ νη 

καζεηέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ινγηζκηθψλ.  

 

 Οη δηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ θαζψο θαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο ρξήζε  

αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε ηαμηλφκεζε απφ ηνλ  ΟΏΏ (2001): 

 

Πίλαθαο 2.3β: Σαμηλφκεζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ (OECD 2001) 

Σχπνο εθαξκνγψλ Παξαδείγκαηα Βθπαηδεπηηθή ρξήζε 

Βξγαιεία γεληθήο 

ρξήζεο  

εξγαιεία επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ , παξνπζηάζεσλ 

ππνινγηζηηθψλ  θχιισλ , 

πνιπκέζσλ 

ζπγγξαθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  

εθδφζεσλ δηαδηθηχνπ  

ιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά, απαηηνχλ 

θαηλνηφκν θαηδεκηνπξγηθφ ηξφπν ζθέςεο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε πνηφηεηα 

εμαξηάηηα απφηελ εθαξκνγή ηνπο αθνχ 

δελ εμαξηψληαη απφ ην πεξηερφκελν 

Βξγαιεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  

ζπζηήκαηα βηληενπξνβνιήο, 

δηαδξαζηηθνί πίλαθεο , 

ζπζηήκαηα online δηδαζθαιίαο 

Πξνεηνηκαζία καζεκάησλ, ζπλνιηθή 

δηδαζθαιία ηάμεο, αιιειεπίδξαζε 

δηαρεηξίζηκε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

Βπηθνηλσλίαο 
E-mail, e-learning 

ηειεδηάζθεςε, θπιινκεηξεηέο 

Ώπαηηνχλ κία νπηηθή ηεο εθπαίδεπζεο 

πέξαλ ηνπ ζρνιείνπ, εμνηθείσζε κε 

πεξηερφκελν εθηφο ζρνιείνπ  

 πφξνη/πεγέο  
Κπξίσο ηνπ δηαδηθηχνπ, γεληθήο 

ή εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο  

Υξήζε αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα, 

κάζεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζε δεμηφηεηεο 

Αηδαζθαιία κε ρξήζε 

ππνινγηζηή 

(Computer-assisted 

instruction 

CAI) 

Λνγηζκηθά εμάζθεζεο (Drill-

and-practice) ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν  

Ώηνκηθέο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο  

Σαηξηάδεη κε κνληέια εθπνκπήο  γλψζεσλ 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 
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Βλζσκαησκέλα 

ζπηζήκαηα κάζεζεο  

(ILS) 

 

Βμαηνκηθεπκέλεο εξγαζίεο 

αμηνιφγεζεο ( θαη κε  

CAI) , κε θαηαγξαθή θαη 

αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ  

 

 

Βκθαλίδνληαη λα είλαη εθηφο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά είλαη 

απνηειεζκαηηθά κφλν σο ελζσκαησκέλν 

κέξνο  ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  

Βξγαιεία αμηνιφγεζεο 

βαζηζκέλα ζε Δ/Τ  

Πίλαθεο αμηνιφγεζεο 

βαζηζκέλνη ζε ρξήζε Δ/Τ , πνπ 

κηκνχληαη ηα παξαδνζηαθά ηεζη 

επί ράξηνπ  

Οη ζπζθεπέο δίλνπλ πιενλέθηεκα ζε 

φζνπο είλαη πιεξνθνξηθά εγγξάκκαηνη , νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα 

ελζσκαηψζνπλ θα΄πνηα ζηνηρεία απφ απηά 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο γηα λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο   

Βξγαιεία δηνηθεηηθήο  

δηαρείξηζεο θαη 

δηαδηθαζηψλ ζρνιηθήο 

ηάμεο 

Πξφνδνο καζεηψλ θηι 

 

Αηαρείξηζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ: 

νηθνλνκηθή, πξνζσπηθνχ, εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ , δεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ, 

επηθνηλσλία  

 

 

 χκθσλα κε ηνλ  Majumdar (2010), ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα εμππεξεηεί ηνπο επφκελνπο ζθνπνχο: (α) Οη ΣΠΒ σο αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο (β) νη ΣΠΒ σο βνεζεηηθά εξγαιεία (γ) Οη ΣΠΒ σο ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο θαη (δ)  Οη ΣΠΒ σο κέζα  δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

 

 (α) Οη ΣΠΒ σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Ώλαθέξεηαη ζηε κάζεζε ζρεηηθά κε 

ηηο ΣΠΒ. Κπξίσο νξγαλψλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία. Ώπηφ πνπ 

καζαίλεηαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΒ πξνεηνηκάδνπλ 

ηνπο καζεηέο γηα ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο. Τπάξρνπλ 

δηάθνξνη ηχπνη ησλ βξαρππξφζεζκσλ, καθξνρξφλησλ θαη ζπνλδπισηήο 

κνξθήο καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα γηα λα ηθαλνπνηεζεί 

ε δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θαηέρεηζρεηηθέο  

δεμηφηεηεο ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ. 

 

 (β) νη ΣΠΒ σο βνεζεηηθά εξγαιεία: Οη ΣΠΒ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία, 

γηα παξάδεηγκα γηα ηελ πινπνίεζε εξγαζηψλ, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Βίλαη αλεμάξηεηε 

ε ρξήζε ηνπο απφ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ. Δ ρξήζε ηνπο σο 

βνεζεηηθά εξγαιεία  κπνξεί λα είλαη γεληθή ή εμεηδηθεπκέλε ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ε ρξήζε εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, 

ζρεδηαζκνχ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ινγηζκηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη πξνζνκνηψζεσλ.  

 

 (γ) νη ΣΠΒ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο : αλαθέξεηαη θπξίσο ζε 

εθαξκνγέο ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε δηαθφξσλ νξγαληζκψλ. Μεξηθέο απφ ηηο ρξήζεηο ησλ ΣΠΒ  
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απνηεινχλ ε δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ. 

Οπζηαζηηθά ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηεξίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο.   

 

 (δ)  Οη ΣΠΒ σο κέζα  δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ απνθιεηζηηθά σο εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Οη 

εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηεξίρζεθαλ ζην επφκελν ζρήκα: 

παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ, θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ, εμάζθεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ 

ΣΠΒ απηήο ηεο θαηεγνξίαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαθέξνληαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 2.3γ : Βθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ σο κέζα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Majumbar 2010) 

Σχπνο  

 

Μάζεζε κε ηε βνήζεηα 

ππνινγηζηή (CAI/CAL) 

 

Βθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ πνιπκέζσλ 

 

Αηδαζθαιία βαζηζκέλε 

ζην δηαδίθηπν 

Υαξαθηεξηζηηθά  

Αηαδξαζηηθφηεηα, 

επειημία, 

καζεηνθεληξηθφηεηα  

 

Αηαδξαζηηθφηεηα, 

δηδαζθαιία κε 

πνιιαπιή 

κνληεινπνίεζε 

Αηαδξαζηηθφηεηα, 

δηδαζθαιία on time 

and under demand  

ηπι 

Βμάζθεζε, tutorials, 

παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο 

θηα δηδαθηηθά παηρλίδηα 

Βμάζθεζε, tutorials, 

πξνζνκνηψζεηο, 

κνληεινπνίεζε  

Τπνζηεξηθηηθά 

καζεζηαθά 

ζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα  

Υξήζε  

 

Αηδαζθαιία βαζηζκέλε 

ζην ξπζκφ κάζεζεο ηνπ 

καζεηή  

 

Αηδαζθαιία βαζηζκέλε 

ζην ξπζκφ κάζεζεο 

ηνπ καζεηή  

χγρξνλε θαη 

αζχγρξνλε ςεθηαθή 

ηάμε 

 

Παηδαγσγηθή ρξήζε 

 

Πξσηαξρηθά 

ζπκπεξηθνξηζηηθνί 

ζηφρνη 

 

Πξσηαξρηθά 

ζπκπεξηθνξηζηηθνί 

ζηφρνη θαη 

θνλζηνπθηηβηζκφο 

 

 

Πξσηαξρηθά 

θνλζηξνπθηηβηζκφο  

 

 ρεηηθέο αλαθνξέο δίλνπλ έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

γηα καζεηέο αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο 21νπ αηψλα. Οη 

δεμηφηεηεο πιένλ πνπ απαηηείηαη λα θαηέρνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ, αθνξνχλ ηηο 

επφκελεο πεξηνρέο:  

 

 επηθνηλσλία (communication): Δ θαηαζθεπή ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ, ε 

ινγηθή ζθέςε  απφ δηάθνξεο απνδείμεηο θαη ε επαηζζεζία απέλαληη ζην  θνηλφ 

είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ έξγσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ησλ ΣΠΒ, φηαλ είλαη απνηειεζκαηηθή  ε ρξήζε 

ηνπο είλαη θξίζηκν ζηνηρείν  επίζεο.  
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 δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ παξαγσγή γλψζεο (creativity in knowledge 

generation): ε θαηλνηνκία απνηειεί κία ζεκαληηθή αλάγθε γηα ηε θνηλσλία ηεο 

γλψζεο. Αεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζηεξηδφκελεο ζε λέα γλψζε βνεζνχλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ φισλ ησλ νξγαληζκψλ.   

 

 ζπλεξγαζία (collaboration): Οξγαληζκνί ζηεξηδφκελνη ζηελ γλψζε  απαηηνχλ 

νκαδηθή εξγαζία θαζψο θαη ζπληνληζκφ. Αίθηπα θαη εξγαιεία πνπ βαζίδνληαη 

ζε δίθηπα απνηεινχλ πιένλ  πξνυπνζέζεηο γηα ζπλεξγαηηθή εξγαζία. 

 

 θξηηηθή ζθέςε (critical thinking): Παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα δηδαρζεί ν 

πιεξνθνξηθφο εγγξακκαηηζκφο  ζηα ζρνιεία, νη καζεηέο δελ έρνπλ κάζεη λα 

αμηνινγνχλ  θξηηηθά ηε γλψζε θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ αθνξχλ ηε γλψζε.   

 

 πιεξνθνξηθφο εγγξακκαηηζκφο (ICT literacy): Νέεο κνξθέο εγγξακκαηηζκνχ 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ ςεθηαθή επνρή. Δ ηερλνινγία κπνξεί λα θαηαζηεί  

μεπεξαζκέλε, σζηφζν ε ζχγρξνλε εξγαζία δελ κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ρσξίο ηππνηεκέλα ινγηζκηθά παξαγσγηθφηεηαο  θαη εξγαιεία 

πνπ εληζρχνπλ ηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε.  

 

 

 δεμηφηεηεο δσήο (life skills):Οη  δεμηφηεηεο δσήο γηα ηνλ επφκελν αηψλα 

απνηεινχληαη απφ εθείλεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα (π.ρ., δενληνινγία, ηελ 

εγεζία, ηε ινγνδνζία, θαη απην-θαηεχζπλζε) θαζψο θαη εθείλεο πνπ έρνπλ 

θαηαζηεί πιένλ πην ζρεηηθέο (π.ρ., πξνζσπηθή παξαγσγηθφηεηα θαη  

πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα).  

 

 πλνπηηθά κπνξεί λα εηπσζεί πψο ε παξαγσγή εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ  

αλαγλσξίδεηαη σο πςειή πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα θαη  έρεη 

γίλεη ζαθέο φηη ζπκβαδίδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. 

 

 Ο Fu (2013) ζε κία επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπλφςηζε ηα νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε, ζεκεηψλνληαο φηη νη ΣΠΒ : 

 βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζην λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

πξφζβαζε ζηηο ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο  

 ππνζηεξίδνπλ ηε καζεηνθεληξηθή θαη απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε  

 παξάγνπλ έλα δεκηνπξγηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ  

 πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε εμ΄απνζηάζεσο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ  

 πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ 

δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο  

 βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο  

 ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ζην καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν  
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2.4 H αλαγθαηόηεηα αιιαγήο ηεο παηδαγσγηθήο ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο 

 

 Βίλαη γλσζηφ φηη κέζσ ησλ ΣΠΒ ε θνηλσλία καο αιιάδεη κνξθή απφ ηε 

βηνκεραληθή κνξθή ζηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο ή ηεο πιεξνθνξίαο (Voogt, 

2008). Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα έρεη κεηαθεξζεί ε εζηίαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο πξαθηηθήο θαη δηαδηθαζηηθήο γλψζεο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ελλνηνινγηθήο γλψζεο θαη ηεο κεηαγλψζεο κε ζπλέπεηα ε αιιαγή απηή 

λα επεξεάδεη άκεζα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Anderson 2008). Έηζη, πξνέθπςε ε 

αλάγθε λα αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί α) ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ψζηε λα εθαξκφδνπλ 

πνηθίιεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη β) λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ΣΠΒ γηα λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο.  

 

 Σα νθέιε φζνλ αθνξά ηηο καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο έρνπλ 

αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία (Bransford et al. 2000). Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πην 

ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ απαηηεί κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ 

εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη αιιαγή ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο παξαδνζηαθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα 

επξήκαηα απηά ησλ εξεπλψλ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη απφ ηνπο 

ππεπζχλνπο ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε δηαβίνπ εθπαίδεπζε θαη ζηηο 

«καζαίλσ πψο λα  καζαίλσ» ηθαλφηεηεο. Ο Voogt (2003, 2008), αλέθεξε ηηο 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αμίεο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο (knowledge society)  θαη έδεημε πψο δηαθέξνπλ απφ απηέο ηεο 

βηνκεραληθήο θνηλσλίαο (industrial society). H ζρεηηθή ζχγθξηζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα  

 

Πίλαθαο 2.4 : Βπηζθφπεζε-αλάιπζε ηεο παηδαγσγηθήο ζε κία βηνκεραληθή θνηλσλία 

 ( industrial society) ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ( information society), (πεγή Voogt, 

2003) 

Οπηηθή 

 

Less (pedagogy in an industrial 

society) 

 

More (pedagogy in the 

information society) 

Βλεξγφο  

(Active) 

 

Αξαζηεξηφηεηεο θαζνξηζκέλεο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ  

Αξαζηεξηφηεηεο θαζνξηζκέλεο 

απφ ηνλ καζεηή  

Αηδαζθαιία νιφθιεξεο ηάμεο 

(Whole class instruction)  
Μηθξέο νκάδεο 

Μηθξή πνηθηιία ζε 

δξαζηεξηφηεηεο 

Πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

Ρπζκφο θαζνξηζκέλνο απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ 

Ρπζκφο θαζνξηζκέλνο απφ ηνλ 

καζεηή 

πλεξγαηηθή  

(Collaborative) 

Ώηνκηθφηεηα  Βξγαζίεο ζε νκάδεο 

Οκνηνγελείο νκάδεο  Βηεξνγελείο νκάδεο 

Ο θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 
Τπνζηήξημε ν έλαο γηα ηνλ 

άιινλ 

Αεκηνπξγηθή  Ώλαπαξαγσγηθή κέζνδνο Παξαγσγηθή κέζνδνο κάζεζεο  
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Creative κάζεζεο  

Βθαξκνγή  γλσζηψλ ιχζεσλ ζε 

πξνβιήκαηα  

Βχξεζε λέσλ ιχζεσλ ζε 

πξνβιήκαηα  

Βλνπνηεηηθή  

( integrative) 

Κακία ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξίαο 

θαη πξάμεο  

Βλζσκάησζε ζεσξίαο θαη 

πξάμεο  

Ξερσξηζηά γλσζηηθά αληηθείκελα  
πζρέηηζε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ  

ΐαζηζκέλε ζε ηνκείο  Αηαζεκαηηθή 

Μεκνλσκέλνη εθπαηδεπηηθνί Οκάδεο εθπαηδεπηηθψλ 

Ώμηνινγηθή  

(Evaluative) 

Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ  
Πξνζαλαηνιηζκέλε ζην καζεηή 

πλνιηθή  Αηαγλσζηηθή  

 

 πσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα, νη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο εζηηάδνπλ ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα 

(εξγαζία ζε νκάδεο), ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην καζεηή 

(δξαζηεξηφηεηεο, ξπζκφο κάζεζεο, αμηνιφγεζε) θαη μεθεχγνπλ απφ ηα ζηελά φξηα 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζχλδεζε πνιιψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, δηαζεκαηηθή 

δηδαζθαιία). χκθσλα κε ηνλ Voogt (2008) ρξεηάδεηαη λα βξεζεί ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο ζηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ κεηαμχ ηνπ less 

(ιηγφηεξν)  θαη more (πεξηζζφηεξν) ησλ δχν ζηειψλ ηνπ πίλαθα φζνλ αθνξά ηηο 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δηδαζθαιία. 

  

 Βξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη (Anderson, 2008,  Kozma 2003, Voogt and 

Pelgrum, 2005) φηη νη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο αληαπνθξίλνληαη θαιά 

ζηηο πξνθιήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηε θνηλσλία ηεο γλψζεο (knowledge 

society) ή ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο (information society). Βπίζεο, παξά ην 

γεγνλφο  φηη νη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη αξθεηά δεκνθηιείο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαίλεηαη φηη κάιινλ ζηελ θχξηα ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. πσο αθφκε 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παηδαγσγηθήο γηα ηα δχν είδε 

θνηλσληψλ, ε αιιαγή ζηελ παηδαγσγηθή είλαη κία δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

κεηαβνιή ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο (Hinostroza et al 2008). To ίδην 

ππνζηεξίδεη θαη ν Dede (2008) φζνλ αθνξά ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (ηε 

δηαθνξνπνίεζε), αθνχ ε εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία αλζξψπσλ, 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πιαηζίσλ.  

 

 2.4.1 Η αιιαγή ησλ παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

 Δ αλαγθαία ζηξνθή ζηελ παηδαγσγηθή, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα  ιάβεη ππφςε 

ηηο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, απαηηεί θαη ηελ αιιαγή ησλ 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ ηειεπηαία φρη κφλν απφ ηηο   

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο  ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία 

(Shulman 1987,  Webb and Cox 2004),  ηε ζέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

πηνζεηήζνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ αιιά θαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ 
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αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ζπλνιηθά θαη απφ ηε θνπιηνχξα-θηινζνθία πνπ ηα δηέπεη 

(Fullan 1991,  Rhodes 1999 φπσο αλαθέξεη ε Cox 2008).  

 

 Δ Cox (2008) αθφκα αλαθέξεη φηη πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αιιαγή ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππφςε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο παξαγφλησλ 

φπσο ε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ  ΣΠΒ, νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο  ζηε κάζεζε, ε ζέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπλερή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη νη πεπνηζήζεηο θαη ε γεληθφηεξε αληίιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  γηα ην ξφιν ησλ ΣΠΒ ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν.  

  

 Έλα αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο πνπ ζπλερψο αλαπηχζζεηαη 

αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ επεξεάδεη ε ρξήζε θαη ε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηηο εθαξκνδφκελεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο (Cox & Webb 2004, Law & 

Plomp 2003). Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηίκεζε ησλ παηδαγσγηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη 

ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απαηηείηαη ε  δηεξεχλεζε ησλ ζρεηηθψλ εκπνδίσλ 

(barriers)  αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά (enablers)  ζηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Έηζη γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε 

ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΒ ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ρξεηάδεηαη λα εληνπηζηνχλ νη  

επηξξνέο ζηε δηαδηθαζία απηή πνπ αλαινγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο επαθφινπζεο ρξήζεηο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηνπο καζεηέο (Cox,  2008).  

 

 ην πιαίζην ηνπ SITES 2002 (Second Information Technology in Education 

Study SITES – Module 2) δηεξεπλήζεθαλ ηα είδε ρξήζεο ησλ ΣΠΒ πνπ δεκηνπξγνχλ 

θαηλνηφκεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Έηζη επηρεηξήζεθε λα αλαγλσξηζηνχλ νη 

κνλαδηθέο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, 

ιακβάλνληαο 174 αλαθνξέο απφ 28 ρψξεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πεξηέγξαςε κία 

θαηλνηφκα ρξήζε ησλ ΣΠΒ πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο εθαξκνδφκελεο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο (Ainley et al 2008). Δ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ νκνηνηήησλ ζηηο 

πξαθηηθέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ νδήγεζε ζηε 

αλαγλψξηζε επηά εηδψλ πξφηππσλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα  (πίλαθαο)  

 

Πίλαθαο 2.4.1: Πξφηππα ησλ θαηλνηφκσλ ρξήζεσλ ησλ ΣΠΒ  (Kozma &  McGhee , 2003)  

 

Πξφηππα  

(patterns)  

Υαξαθηεξηζηηθά  

Υξήζε εξγαιείσλ  

(Tool use) 

Εζρπξή έκθαζε ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ 

φπσο e-mail θαη  εξγαιεία παξαγσγηθφηεηαο  γηα επηθνηλσλία, 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία πξντφλησλ. Σέηνηα 

εξγαιεία  είλαη ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ηα ινγηζηηθά θχιια θαη νη 

βάζεηο  δεδνκέλσλ φπσο θαη νη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. 

πλεξγαηηθή έξεπλα καζεηψλ  Υαξαθηεξηζηηθφ ε ζπλεξγαηηθή κέζνδνο ζηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ 
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(Student collaborative 

Research) 

 

ζε δεπγάξηα  ή νκάδεο γηα δηεμαγσγή εξεπλψλ ή ζπιινγή θαη 

αλάιπζε δεδνκέλσλ. Οη ΣΠΒ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα παξνπζηάζεηο 

ησλ ηδεψλ ηεο νκάδαο ή ηεο ιχζεο ζε θάπνην πξφβιεκα.  

Αηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ 

(Information 

Management)  

 

Δ θχξηα ρξήζε ησλ ΣΠΒ αθνξνχζε ηελ αλαδήηεζε, νξγάλσζε, 

ρξήζε πιεξνθνξηψλ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. Κάπνηα απφ ηα 

εξγαιεία παξαγσγηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηψλ.  

πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ  

(Teacher 

Collaboration) 

 

Έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε καζεηέο θαη 

ζπλαδέιθνπο θπξίσο γηα ην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Δ πιεηνςεθία απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ήηαλ απφ 

ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
Βπηθνηλσλία εθηφο ζρνιείνπ 

(Outside 

Communication) 

 

Υαξαθηεξίζηεθε απφ ηελ ηάζε ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ 

γηα επηθνηλσλία φπσο  

e-mail, δηαδίθηπν , ινγηζκηθά ηειεδηάζθεςεο γηα εξγαζία κε άιινπο 

καζεηέο εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο.  
Αεκηνπξγία πξντφλησλ 

(Product 

Creation) 

Δ θχξηα ρξήζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ήηαλ γηα δηεπθφιπλζε 

ζρεδηαζκνχ θαη δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά.  

Tutorial 

projects 

 

Υαξαθηεξίζηεθε απφ ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ  εθκάζεζεο (tutorial) ή 

ινγηζκηθψλ  εμάζθεζεο  (drill-and-practice) ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα εξγάδνληαη απηφλνκα , λα ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ηελ απφδνζή ηνπο θαη λα ηειεηνπνηνχλ  ηηο δεμηφηεηέο ηνπο . Δ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ήηαλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

 

 χκθσλα κε ηνλ Owston (2006), απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ δηαηήξεζε 

ησλ θαηλνηφκσλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

απνηεινχλ ε ππνζηήξημε ησλ θαηλνηνκηψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, ε 

εθιακβαλφκελε αμία ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε απνδνρή απφ ηνπο δηεπζπληέο.  

 

2.5  Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα  

 Βθηελή επηζθφπεζε ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηα  δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα έθαλαλ  νη Cox et al. (2004a). Δ 

έξεπλα ηνπο εζηίαζε θπξίσο ζηα καζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ηηο μέλεο 

γιψζζεο θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο.  

 

 Έηζη νη Cox et al (2004a)  αλαθέξνπλ φηη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ  

καζεκαηηθψλ δηεμήρζεζαλ  αξθεηέο έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ  ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη 

νη ζρεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο  ζηε πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ιάκβαλε ρψξα φηαλ νη ΣΠΒ δηεπθφιπλαλ ηελ καζεκαηηθή ινγηθή  θαη 

βνεζνχζαλ ζηε ζχλδεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ  κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

πρλή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζπλδέζεθε κε κεησκέλε νιηθή δηδαζθαιία ηεο ηάμεο. 

πλεζηζκέλεο πεξηνρέο πνπ ππήξμαλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο  απνηέιεζαλ ε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο Logo θαη νη κηθξφθνζκνη. ΐξέζεθε φηη απηά ηα πεξηβάιινληα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο αληίιεςεο  ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
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δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δ εθαξκνγή ησλ ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ γεληθά 

νδήγεζε ζε  θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε 

παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ  ζηα καζεκαηηθά βξέζεθε φηη θαζνξίζηεθε θπξίσο απφ 

ηηο παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα επξήκαηα 

ησλ εξεπλψλ νδήγεζαλ ζην φηη ηα θαηάιιεια καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

ζπλδπαδφκελα κε  ηε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο, νκαδηθήο εξγαζίαο θαη κε ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο θαζνδεγεηή πξνάγνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

 

 ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζπλδέζεθε θπξίσο κε ηελ 

νπηηθνπνίεζε θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο δε ζα δπλαηφ λα γίλνπλ κε 

άιινπο ηξφπνπο. Δ έξεπλα ζην πεδίν απηφ επηθεληξψζεθε  ζηε δπλαηφηεηα ησλ ΣΠΒ 

λα ππνζηεξίμνπλ ηε θαηαλφεζε πνιχπινθσλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ  αθνξνχλ ηελ επηζηεκoληθή κέζνδν. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ καζεζηαθψλ  δξαζηεξηνηήησλ αιιά 

θαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ βξέζεθε λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. 

 

 ηηο  γισζζηθέο επηζηήκεο ε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ απνηέιεζε ην 

ζεκείν αηρκήο ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Δ έξεπλα επηθεληξψζεθε 

ζηε ρξήζε ηνπ επεξγαζηή θεηκέλνπ  ζηε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη πψο απηή κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο γξαθήο ησλ καζεηψλ. 

Χζηφζν ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ζε ππνινγηζηέο κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο ππνινγηζηέο γηα λα 

δαθηπινγξαθνχλ θείκελα γξακκέλα ζην ρέξη αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή 

γηα λα ζπλζέζνπλ θείκελα. Ώιιαγέο ζηελ παηδαγσγηθή ησλ επηζηεκψλ ηεο γιψζζαο 

ζεκεηψζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  πνπ εθάξκνζαλ  κε 

γξακκηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο γηα ηε γξαθή ρξεζηκνπνηψληαο ππεξθείκελα 

(hypertext).  

 

 ην αληηθείκελν ησλ μέλσλ γισζζψλ έρνπλ δεκνζηεπζεί πνιιέο κειέηεο ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελψο ν φξνο EFL (English as a Foreign 

Language) . Οη  Cox et al (2004α)  αλαθέξνπλ  φηη νη κειέηεο απηέο εζηίαζαλ θπξίσο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Έλα απφ ηα δεηήκαηα 

ηα νπνία δηεξεπλήζεθαλ θαη θξίζεθε ζεκαληηθφ ήηαλ ε επίδξαζε ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ζε πεξηβάιινληα ζπδεηήζεσλ (chat).  

 

2.6  H επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα  

 

 H αλάγθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ΣΠΒ ζηηο γεληθέο θαη εηδηθέο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ αλαγλσξίζηεθε πξηλ αξθεηά ρξφληα. ρεηηθέο 

έξεπλεο, φπσο αλαθέξεη ε Cox (2008), παξήγαγαλ  πεηζηηθέο απνδείμεηο γηα ηε ζεηηθή 

επίδξαζε ησλ ΣΠΒ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Cox &Abbott 2004, Bliss 1994, 

Liao 1999) θαη ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ (Cox 1997,  Sakamoto et al. 1993) . 

Χζηφζν ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δηελεξγήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά 
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καζεζηαθά πιαίζηα θαη κε δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, πεξηνξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα.  

 

 Οη  Hinostroza et al (2008) ππνζηήξημαλ φηη  ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία  κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηνπο καζεηέο ζε ηξεηο 

πεξηνρέο : 

 α) ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ, αλ θαη κφλν κεξηθέο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη ζεηηθή επίδξαζε θπξίσο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ησλ  ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ  (Balanskat et al., 2006). 

 

 β) ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε 

δχν νκάδεο: η) ηηο δεμηφηεηεο  πνπ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ ησλ Δ/Τ θαη ησλ ινγηζκηθψλ 

θαη ηη) ηηο δεμηφηεηεο απηέο πνπ αλαπηχζζνληαη (competencies) απφ ηνπο  καζεηέο ελψ 

ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, νη ιεγφκελεο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

(Anderson, 2008). Ώπηέο νη ηθαλφηεηεο (competencies) ζπρλά εθθξάδνληαη κε ηε 

θξάζε «θνιπκπψληαο ζην ράνο» πνπ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο απαηηείηαη λα παίξλνπλ 

γξήγνξεο απνθάζεηο ζηεξηδφκελνη ζε κε πιήξεηο πιεξνθνξίεο  ψζηε λα επηιχζνπλ 

λέα πξνβιήκαηα, λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη κε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε 

νκάδσλ-είηε άκεζα είηε εμ‟ απνζηάζεσο, λα δηεθπεξαηψλνπλ εξγαζίεο θαη λα 

δεκηνπξγνχλ, λα δηαρείδνληαη γλψζεηο κέζα απφ κηα ζάιαζζα πιεξνθνξηψλ 

ακθηζβεηνχκελεο αθξίβεηαο. ζνλ αθνξά ηελ πξψηε νκάδα δεμηνηήησλ, εηδηθά ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ έρεη επίδξαζε ζηηο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Hinostroza et al., 2005). ρεηηθά κε ηελ δεχηεξε νκάδα 

δεμηνηήησλ έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη νη  καζεηέο αλαπηχζζνπλ πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

ραξαθηεξηζηνχλ (Anderson, 2008).  Χζηφζν, απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηα ζρνιεία 

έρεη πξνθχςεη φηη ζηνλ πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ (ICT literacy)  έρνπλ ελζσκαησζεί 

θαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο δεμηφηεηεο φπσο ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, ε επηθνηλσλία 

θαη ε ζπλεξγαζία (Voogt  & Pelgrum, 2005). 

 

γ) ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, δέζκεπζε, θαη ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο. 

Βίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη νη ΣΠΒ έρνπλ επίδξαζε ζηελ θηλεηνπoίεζε ησλ καζεηψλ 

θαη άιιεο ζρεηηθέο κεηαβιεηέο (OECD 2005, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Voogt & 

Knezek 2008). 

 

 ην  ίδην πεδίν έξεπλαο νη Liao & Hao (2008) έθαλαλ κία κεηα-αλάιπζε ησλ 

επξεκάησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ κεηαμχ 1986 θαη 2006 ζπγθξίλνληαο κειέηεο φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππνινγηζηέο ζε δηδαζθαιίεο (CAI-Computer Assisted Instruction) 

θαη κειέηεο κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο εμεηάδνληαο ηξηάληα έξεπλεο  

θαη δηαπίζησζαλ ηα εμήο: α) ζην 90% ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ βξέζεθε φηη νη καζεηέο 

πνπ δηδάρζεθαλ κε ηε ρξήζε ΣΠΒ θαη ππνινγηζηή  απέδσζαλ θαιχηεξα απφ ηνπο 

καζεηέο πνπ δηδάρζεθαλ κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν β) ζε κία έξεπλα δε βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ δχν 
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κεζφδσλ θαη γ) ηα απνηειέζκαηα κίαο κφλν έξεπλαο έδεημαλ ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξεο 

δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο κε πςειφηεξν επίπεδν κέζνπ φξνπ λα ππάξρεη ζηα  

ηεζη κε κνιχβη θαη ραξηί απφ ηα ηεζη κε Δ/Τ.  πλνιηθά ε επίδξαζε ζηε γλσζηηθή 

πεξηνρή ηεο κάζεζεο, αλεμαξηήησο νκάδσλ  ζηφρνπ, πεξηνρψλ θαη εθαξκνγψλ ΣΠΒ 

εκθαληδφηαλ λα είλαη κελ κηθξή αιιά πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε ηεο ρξήζεο ηΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία. Πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ εξεπλψλ έδεημε ζεηηθή επίδξαζε ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά καζεηέο κε γλσζηηθέο αδπλακίεο. ε φηη 

αθνξά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, καζεζηαθά απνηειέζκαηα αλαθέξζεθαλ ζηα 

καζεκαηηθά, ηηο επηζηήκεο, ηηο γισζζηθέο επηζηήκεο (language arts) θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Πεξηζζφηεξν πεηζηηθέο απνδείμεηο γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ πξνέθπςαλ ζηηο  γισζζηθέο επηζηήκεο (language arts) 

(Voogt, 2008)  ελψ είλαη ιηγφηεξν πεηζηηθέο ζηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο (Webb, 2008).  

 

 Οη κέρξη ηψξα έξεπλεο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο 

πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε γελίθεπζε  φηη ππάξρεη  ζεηηθή επίδξαζε ησλ ΣΠΒ 

ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Βπίζεο έρνπλ εληνπηζηεί απφ εξεπλεηέο  θάπνηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ έξεπλα ηεο επίδξαζεο ηεο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΒ ζηε  καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Voogt 

& Knezek, 2008): 

 

 Σν είδνο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Ώξρηθά αλακελφηαλ ε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ φηη κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηα καζεζηθαά απνηειέζκαηα ζε 

παξαδνζηαθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο  θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα ηεθκεξησζεί 

κέζσ ζηαζκηζκέλσλ ηεζη. Χζηφζν, πνιιέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ ζηνρεχνπλ 

ζηελ ζπλεηζθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο δχζθνισλ 

ζεκάησλ (concepts) θαη ηελ θαηάθηεζε πςειφηεξνπ επηπέδνπ γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ φπσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 

ηνπο παξαδνζηαθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη δελ κπνξνχλ εχθνια λα 

θαζνξηζηνχλ κε ζηαζκηζκέλα ηεζη. Βπηπιένλ ε πξνζνρή φζνλ αθνξά ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηξάθεθε ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

21
νπ

 αηψλα δίπια ζηνπο παξαδνζηαθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. 

 

 Ώλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ ΣΠΒ ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα.Δ θαηαγξαθή πςειψλ ζθνξ ζε ζηαζκηζκέλα ηεζη 

πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ απνηειεί έλαλ ζρεηηθά εχθνιν θαη αμηφπηζην 

ηξφπν  πξνζδηνξηζκνχ ηεο επηηπρίαο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν ηα 

ζηαζκηζκέλα ηεζη δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζην κέηξν ηεο επίδξαζεο 

ησλ ΣΠΒ ζηε κάζεζε φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εθαξκνγέο ΣΠΒ πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Ώθφκα ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ ζηαζκηζκέλσλ ηεζη πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ κηθξήο θιίκαθαο 

έξεπλαο ζε ζπγεθξηκέλεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ , δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζηελ 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επίδξαζεο ησλ ΣΠΒ ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Σέινο ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη φια ζρεδφλ ηα 
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απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα απην-αλαθνξάο, ηα νπνία αλ 

θαη ζεσξνχληαη ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ, δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

απνδεθηά σο ζαθείο απνδείμεηο ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ. Άξα, εηδηθά φζνλ 

αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΒ ζε πην πνιχπινθεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη πξνζπάζεηα ζηελ  θαηεχζπλζε αλάπηπμεο πεξηζζφηεξν 

ζηαζκηζκέλσλ  εξγαιείσλ. 

 

 Δ θχζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Βίλαη ζρεηηθά δχζθνιν επξήκαηα απφ 

ζρεδηαζκέλεο πεηξακαηηθέο έξεπλεο λα κεηαθεξζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Δ ζρνιηθή ηάμε  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη 

πνιππινθφηεηα φπσο κηθηέο κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο αιιά θαη ζρεδηαζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο. Ώπαηηείηαη ινηπφλ πνιχ πξνζεθηηθφο θαζνξηζκφο ησλ 

εθαξκνγψλ ΣΠΒ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθηηκεζνχλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο δηαηξηβήο  
 

3.1. Μνληέια θαη ζεσξίεο  ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ: ζύληνκε 

παξνπζίαζε 
 

 χκθσλα κε ηελ επξεία επηζθφπεζε ηνπ Korpaleinen (2011) νη πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλεο θαη κειεηεκέλεο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ 

γεληθά ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα, φρη κφλν ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ πξνζεγγίδνπλ απφ ηελ νπηηθή ηνπ αηφκνπ είλαη: 

 

1. TAM (Σechnology Acceptance Model) 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ είρε ζηφρν λα πξνβιέςεη θαη λα 

εμεγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ηνπο πηζαλνχο κειινληηθνχο 

ρξήζηεο λα απνδερζνχλ ή λα απνξξίςνπλ ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Αχν ζεσξεηηθέο 

έλλνηεο  αθνξνχλ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο θαη πξνβιέπνπλ ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη άξα 

ηε ζέιεζε ηνπ πηζαλνχ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΣΠΒ: Ώ) ε εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα (perceived usefulness) θαη ε β) εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο  

(perceived ease of use). Δ πξψηε (perceived usefulness) αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ 

έλα άηνκν πηζηεχεη φηη ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξγαιείν ΣΠΒ, ζα βειηησζεί ε απφδνζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπ (job performance). H δεχηεξε έλλνηα αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ 

έλα άηνκν πηζηεχεη φηη ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξγαιείν ΣΠΒ, ζα είλαη ειεχζεξν 

πξνζπάζεηαο δει.ζα ειαηησζεί ν θφπνο πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία  (Davis,1989).  

 

2. Θεσξία ησλ αηηηνινγεκέλσλ δξάζεσλ (Theory of  Reasoned Actions TRA):  

 Έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία θαη νπζηαζηηθά απνηειεί κία 

εηδηθή πεξίπησζε ηεο ζεσξίαο ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (theory of planned 

behavior, Ajzen 2010). H ζεσξία απηή αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Ajzen & Fishbein 

(1975), φπσο αλαθέξεη ν Korpaleinen (2011), πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ ζαθψο νη 

ζπλδέζεηο κεηαμχ πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ, λνξκψλ, πξνζέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

ησλ αηφκσλ. Δ ζεσξία ππνζέηεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

πξφζεζε ηνπ λα ηελ παξνπζηάζεη θαη ε πξφζεζή ηνπ απηή θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

ζηάζεηο ηνπ θαη ηηο ππνθεηκεληθέο λφξκεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη  απέλαληη ζηε 

ζπκπεξηθνξά. Δ ππνθεηκεληθή λφξκα ηνπ αηφκνπ αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε  

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ζεκαληηθφηεξνη γηα ην άηνκν άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη ζα 

'πξεπε ή δε ζα έπξεπε ην ίδην λα εκθαλίζεη κία ακθηζβεηνχκελε  ζπκπεξηθνξά.   

 

3.  Θεσξία ηεο δηάρπζεο ησλ θαηλνηνκηώλ (Diffusion of Innovations, DOI) 
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Βζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαπιψλνληαη θαη  πηνζεηνχληαη λέεο ηδέεο ζε 

κία θνηλφηεηα θαη πξνζπαζεί λα εμεγήζεη πψο ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη νη 

απφςεηο ησλ επηθεθαιήο δίλνπλ κνξθή ζηελ πηνζέηεζή ηνπο. Ο Rogers (1983) 

πξφηεηλε έλα κνληέιν πέληε ζηαδίσλ γηα ηελ έληαμε θαη πηνζέηεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζε νξγαληζκνχο. Ίζσο είλαη ε ζεσξία πνπ έρεη κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

θαη γεληθφηεξα ζηε δηάρπζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

4. Θεσξία ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behavior 

TPB) 

 Καη απηή ε ζεσξία πξνηάζεθε απφ ηνλ Ajzen (1991), κνηάδεη κε ηελ ζεσξία 

ησλ αηηηνινγεκέλσλ δξάζεσλ αιιά φπσο αλαθέξεη ν Korpaleinen (2011), 

πηνζεηεί κία αθφκα έλλνηα, ηνλ εθιακβαλφκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(perceived behavioral control). H έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

ειέγρνπ πάλσ ζε κία δεδνκέλε ζπκπεξηθνξά.  

 

 Βθηφο ησλ αλαθεξφκελσλ ππάξρνπλ θαη άιια ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί (Korpaleinen 2011) :  

-Δ ελνπνηεκέλε ζεσξία ηεο απνδνρήο θαη ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology -UTAUT) 

-Σν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΒ (Model of the IT 

Implementation Process) 

-Σν κνληέιν ηεο επηηπρίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζεκάησλ (Information 

Systems Success Model) 

 

 Χζηφζν επξεία απήρεζε έρνπλ γλσξίζεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, 

ιακβάλνληαο ππφςε  ηνλ αξηζκφ ησλ  ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ζε  επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, ην κνληέιν TPACK ησλ Mishra & Kohler (2006) θαη ην κνληέιν Will, 

skill, tool ησλ Knezek et al.  (2000), ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ παξαθάησ πην 

αλαιπηηθά.  

 

3.2.  Η παηδαγσγηθή γλώζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ην κνληέιν 

TPACK  

χκθσλα κε ηνλ Shulman (1986), ε γλψζε πνπ ρξεηάδεηαη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

λα έρεη  πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(content knowledge, CK), ηε γλψζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (pedagogical knowledge, PK), θαη ηε γλψζε ηνπ πψο λα δηδάμεη 

ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ζε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (pedagogical content knowledge, PCK). ε απηέο ηηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ν Shulman (1987) πξφζζεζε θαη άιιεο ηέζζεξηο πνπ καδί κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ηξεηο ζεσξνχληαη ε βάζε ηεο γλψζεο γηα ηε δηδαζθαιία :  
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 Σε γλψζε ησλ πιηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ 

ςεθηαθψλ πιηθψλ θαη ησλ κέζσλ (media) (curricular knowledge) 

 Σε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  

θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηδεψλ ηνπο (subject-related 

preconceptions), ε θαινχκελε  (learner knowledge) 

 Σε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη ηνπ πιαηζίνπ , πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηάμεηο, ηα ζρνιεία , ηηο πεξηνρέο θαη παξαπέξα 

(context knowledge) 

 Σε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ θαη πεπνηζήζεσλ (educational 

goals and beliefs.) 

 

 Οη Mishra &  Koehler (2006) επέθηεηλαλ  ηελ  έλλνηα ηεο παηδαγσγηθήο 

γλψζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (pedagogical content knowledge, PCK) ηνπ Shulman 

(1986), αλαπηχζζνληαο έλα πην δηεπξπκέλν κνληέιν, ην  TPACK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge). χκθσλα κε απηφ, ηξεηο ζεκειηψδεηο κεηαβιεηέο 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: ε ηερλνινγία (technology-ΣΠΒ), ην 

πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (curriculum content) θαη νη ζρεηηθέο 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο (pedagogy). Δ αιιειεπίδξαζε ησλ ηξηψλ απηψλ 

κεηαβιεηψλ θαζνξίδεη ηειηθά ην απνηέιεζκα πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

ζηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Harris et al., 2009). 

  

 κσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία απαηηείηαη ε ζπλεηζθνξά ηξηψλ ζεκειησδψλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ (Mishra 

2008): παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (pedagogical content 

knowledge), ηερλνινγηθή  γλψζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (technology content 

knowledge) θαη παηδαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε (technological pedagogical 

knowledge). Οη γλσζηηθέο απηέο πεξηνρέο επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο αλά δχν ελψ 

έρνπλ θαη κία πεξηνρή ηνκήο, ε νπνία απνηειεί ηελ Σερλνινγηθή γλψζε θαη 

παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (Technological pedagogical content knowledge 

TPΏCK), φπσο παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν γξάθεκα : 
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ρήκα 3.2: Σν κνληέιν TPACK  

Ώλαπαξαγσγή κε ηελ άδεηα ηνπ ζπγγξαθέα : www.tpack.org 

 

χκθσλα κε ηνπο Mishra & Koller (2006) νη επηά κνξθέο γλψζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη  ν εθπαηδεπηηθφο είλαη:  

 

 

Πίλαθαο 3.2: Βίδε  γλψζεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν TPACK ησλ Mishra & Kohler (2006) 

Παηδαγσγηθή γλψζε 

 (Pedagogical knowledge PK) 

γλψζε ηεο θχζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηε δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο, ηνλ  ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

κάζεζεο ησλ καζεηψλ 
Γλψζε πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο 

(Content knowledge CK) 

πξφθεηηαη γηα ηελ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πξέπεη λα 

δηδαρζεί 

Γλψζε ηεο ηερλνινγίαο (Technology 

knowledge TK) 

γλψζε ηεο ηερλνινγίαο γηα επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, 

επηθνηλσλία θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε νπνία εζηηάδεη ζηηο 

παξαγσγηθέο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εξγαζία θαη 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

δηδαζθαιίαο (Pedagogical content 

knowledge PCK)  

 γλψζε ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ, θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαδηθαζησλ νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη θαη είλαη θαηάιιειεο ζηε δηδαζθαιία ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Σερλνινγηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

(Technological content knowledge 

TCK) 

γλψζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη 

ηεο ηερλνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ έρεη επεξεαζηεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμεξεχλεζε 

ελφο δεδνκέλνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Σερλνινγηθή θαη παηδαγσγηθή γλψζε 

(Technological pedagogical 

knowledge TPK):  

γλψζε ηεο επίδξαζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε αιιά θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ  θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηεο ηερλνινγίαο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

παηδαγσγηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 
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Σερλνινγηθή γλψζε θαη παηδαγσγηθή 

γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

(Technological pedagogical content 

knowledge TPCK) 

γλψζε ηεο πνιχπινθεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο 

ζεκειηψδεηο πεξηνρέο ηεο γλψζεο (πεξηερφκελν, 

παηδαγσγηθή, ηερλνινγία) 

 

 Σν κνληέιν TPACK νπζηαζηηθά παξνπζηάδεη κία πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία 

εμεηάδεηαη έλαο ηχπνο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαθηηθή πξαθηηθή φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ην 

γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν ζε δηδαζθαιία ζηελ νπνία  ε ηερλνινγία θαη ε 

παηδαγσγηθή ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο θαη ηε δφκεζε ηεο 

γλψζεο (Kinuthia, Brantley-Dias, & Clarke, 2010, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηηο Ertmer & 

Ottenmeier-Leftwich 2010).   

 

 Ώληίζεηα κε ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο (pre-service teachers, νη νπνίνη 

δελ έρνπλ αθφκε αλαιάβεη ππεξεζία) νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί (in-service 

teachers) έρνπλ ήδε παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (Pedagogical Content 

Knowledge) πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχλ λα δνκήζνπλ λέα γλψζε (Ertmer & 

Ottenmeir-Leftwich, 2010). Ώπηφ ζην νπνίν έρνπλ έιιεηςε είλαη ε ζπγθεθξηκέλε 

γλψζε γηα ηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία, θαζψο επίζεο θαη πψο κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ 

ηελ ηερλνινγία κε ηελ ππάξρνπζα παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (PCK) ψζηε 

λα ππνζηεξίμνπλ ηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 χκθσλα κε ηελ Law (2008) ε ηερλνινγηθή-παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (TPACK) δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ αιιά επίζεο 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε πξνδηάζεζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ (teachers‟ disposition) ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αιιαγή. Ώθφκε, δελ αξθεί κφλν νη εθπαηδεπηηθνί λα πηνζεηήζνπλ ηηο 

ΣΠΒ θαη λα ηηο εληάμνπλ εθαξκφδνληαο λέεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο αιιά 

ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ θαη νη ζρεηηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ηα αληίζηνηρα πιαίζηα 

λα επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

   

 Ώθφκα νη Anderson &  Krathwohl (2000) παξνπζίαζαλ κία ζρεηηθή 

θαηεγνξνπνίεζε ησλ εηδψλ γλψζεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη νη νπνίεο είλαη: 

α) αληηθεηκεληθή γλψζε (factual knowledge), πνπ αθνξά ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηελ 

ηεξκηλνινγία β) ελλνηνινγηθή γλψζε (conceptual knowledge) πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

αξρέο, ηηο ζεσξίεο θαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο γ) δηαδηθαζηηθή γλψζε (procedural 

knowledge) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αιγφξηζκνπο θαη ηα θξηηήξηα εθαξκνγήο δ) 

κεηαγλψζε (meta-cognitive knowledge) πνπ αθνξά ζηξαηεγηθέο, πξνβιεκαηηζκφ θαη 

απηνέιεγρν.  

 

3.3. Σν ζεσξεηηθό κνληέιν Will, Skill, Tool  (WST) έληαμεο ησλ ΣΠΔ  

(G. Knezek, R. Christensen, R. Hancock, and A. Shoho, 2000) 
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 Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απνθιεηζηηθά γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Θεσξεηηθά ζηεξίδεηαη ζηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο (Rogers, 1983), 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία (Kalus & Ripple, 1971)  θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

δνκηθήο κνληεινπνίεζεο (structural equation modeling). χκθσλα κε ην κνληέιν 

απηφ, ηξεηο ζεκειηψδεηο κεηαβιεηέο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή ησλ 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ  θαη κάιηζηα είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ εξκελεία ηνπ 90% ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ επηπέδνπ έληαμεο ησλ 

ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο (Christensen & Knezek 2008, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Petko 2012). Χζηφζν έρεη βξεζεί φηη ην επίπεδν έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ππεχζπλν κφλν γηα ην 10% ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

ζηε δηδαζθαιία θαη εμάζθεζε κε ρξήζε ΣΠΒ πνπ αθνξά ην ζρεκαηηζκφ πξνηάζεσλ 

θαη ηελ θαηαλφεζε ζην επίπεδν ηεο ζηνηρεηψδνπο αλάγλσζεο (Knezek et al 2003, 

Morales et al 2005). 

 

 Οη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία  είλαη α) ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία β) νη αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο ζην 

ρεηξηζκφ ησλ ΣΠΒ θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο  θαη γ) ε ηθαλνπνηεηηθή πξφζβαζε ζε 

εξγαιεία ΣΠΒ (ρήκα 3.3). To πςειφηεξν επίπεδν έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Έλα ζπλνπηηθφ 

ζρήκα ηνπ κνληέινπ απεηθνλίδεηαη ζην επφκελν ζρήκα :  

 

 
 

ρήκα 3.3 : Σν κνληέιν Will, Skill, Tool (WST)-ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, πεγή: Knezek & Christensen 

(2003)  

 

 Οη δεμηφηεηεο, νη ζηάζεηο θαη ε ηερλνινγία πνπ είλαη δηαζέζηκε επεξεάδνληαη 

απφ έλα ζχλνιν άιισλ παξαγφλησλ πoπ ζρεηίδνληαη κε ελδνγελή θαη εμσγελή 

εκπφδηα (Knezek & Christensen 2008).  

Επίτευξη 
μαθηςιακών 

αποτελεςμάτων 

 

Ενςωμάτωςη 
των ΤΠΕ ςτη 
ςχολική τάξη 
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3.4 Θεσξεηηθέο νπηηθέο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

 

 O Dede (2008) ππνζηήξημε φηη γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπκβνιή ησλ ΣΠΒ 

ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο, ζην 

πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, είλαη απαξαίηεην λα δεη θαλείο ηα 

εξγαιεία, ηηο εθαξκνγέο, ηα ςεθηαθά κέζα θαη ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηδαθηηθά κέζα. Οη ΣΠΒ βνεζνχλ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ζηε δέζκεπζε ησλ καζεηψλ, ζηηο δεμηφηεηεο κνληεινπνίεζεο θαη ζηελ 

επνπηεία ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ.  Παξαιιειίδεη απηή ηελ ζπκβνιή ησλ ΣΠΒ κε 

ην πψο έλαο μπινπξγφο ρξεζηκνπνηεί έλα ζθπξί,  έλα θαηζαβίδη, έλα πξηφλη θαη έλα 

γαιιηθφ θιεηδί  ψζηε λα θαηαζθεπάζεη έλα ηερλνχξγεκα. ηελ αλαινγία απηή ζεσξεί 

φηη ηα δχν ζεκειηψδε ζεκεία είλαη φηη α) ηα εξγαιεία θάλνπλ ηελ δνπιεηά πην εχθνιε 

(ζεκείν πνπ ζπκίδεη ην ππφβαζξν ηνπ κνληέινπ ΣΏΜ-ηελ έλλνηα ηεο 

εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο) θαη  β) ην απνηέιεζκα νδεγεί ζε θαιχηεξε πνηφηεηα 

απ'  φηη ρσξίο ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ.  

 

 Δ αλαθνξά  ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο απφ ηνλ Dede (2008) ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ:   

 

«Μία θαζεγήηξηα καζεκαηηθψλ ρξεζηκνπνίεζε κηα εθαξκνγή γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ ζε κία θνξεηή ζπζθεπή (κηθξνυπνινγηζηή)  θαη παξνπζίαζε πψο 

αιιάδεη ε γξαθηθή παξάζηαζε αιιάδνληαο ηηο ηηο παξακέηξνπο (ζηαζεξέο, 

κεηαβιεηέο). Σχλδεζε ηε ζπζθεπή απηή ζε έλαλ πξνβνιέα ψζηε φινη νη καζεηέο 

ηεο ηάμεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ  ηη έθαλε. Σηε ζπλέρεηα νη 

καζεηέο, ζε κηθξέο νκάδεο, εμαζθήζεθαλ ζηελ ίδηα κέζνδν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

δηθέο ηνπο ζπζθεπέο γηα λα αιιάμνπλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ζπδήηεζαλ 

ην ηη παξαηήξεζαλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο ε θαζεγήηξηα 

θηλνχληαλ κέζα ζηελ ηάμε παξαηεξψληαο ηνπο καζεηέο θαη ζεκεηψλνληαο ζε 

κία εθαξκνγή ηεο δηθήο ηεο ζπζθεπήο ζε πνην επίπεδν καζεκαηηθήο θαηαλφεζεο 

έθηαζε θάζε καζεηήο. Ταπηφρξνλα, φπνπ ππήξμαλ δπζθνιίεο θαηαλφεζεο, 

παξέκβαηλε γηα λα εμεγήζεη ζρεηηθά ζηνπο καζεηέο.»  

 

 Δ ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο πξνυπνζέηεη ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηξηψλ εξγαιείσλ ΣΠΒ (κία εθαξκνγή γξαθηθήο παξάζηαζεο κηθξνυπνινγηζηή, κία 

εθαξκνγή αμηνιφγεζεο  θαη έλαλ πξνβνιέα) πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο 

ζηελ κάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεη γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (πψο ν ηχπνο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλάξηεζεο θαζνξίδεη θαη ηελ γξαθηθή ηεο παξάζηαζε) 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο (παξνπζίαζε, 

κνληεινπνίεζε, ελεξγή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε) εθαξκφδνληαο ηαπηφρξνλα εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε. Δ εθπαηδεπηηθφο ζα 
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κπνξνχζε λα εθαξκφζεη κία παξφκνηα κνξθή δηδαζθαιίαο ρσξίο ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

ηερλνινγηψλ αιιά απηφ ζα απαηηνχζε πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη πηζαλφλ ζα 

νδεγνχζε ζε ρακειφηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αιιά θαη κηθξφηεξε δέζκεπζε 

ησλ καζεηψλ.  Ώθφκε, φπσο ππνζηήξημε  ν Dede (2008), αθφκα θαη ζε απηή ηελ απιή 

πεξίπησζε ην πεξηερφκελν, ε παηδαγσγηθή κέζνδνο θαη ε αμηνιφγεζε δελ είλαη 

απαξαίηεηα δηαθξηηά κέξε. Μία ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία κπνξεί λα έρεη επίδξαζε 

ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία  πιεπξέο (aspects) ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Σα ζεκειηψδε εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο , φπσο ηα 

ζέηεη ν Dede (2008), ζρεηηθά κε ηελ έληαμε εξγαιείσλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

είλαη:  

 

 Πνηνη είλαη νη θπξηφηεξνη ηχπνη ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ή 

πηνζεηήζεη νη εθπαηδεπηηθνί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ σο δηδαθηηθά θαη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία;  

 ε πνην θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο δηδαζθαιίαο ζηεξίδνληαη απηά ηα παηδαγσγηθά εξγαιεία, νη εθαξκνγέο θαη 

ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα; 

 ε πνηνπο ηχπνπο κάζεζεο έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθά; 

 

 Βθπαηδεπηηθνί  πνπ πηνζεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο δηδαζθαιίαο, εληάζζνπλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. Έλα 

θιαζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ Powerpoint, κία 

εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο δηαιέμεηο, έλα είδνο 

εξγαιείνπ παξνπζίαζεο θαη παηδαγσγηθνχ εξγαιείνπ πνπ βνεζά ζηελ αθνκνίσζε. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ δελ ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αμηνιφγεζε 

αιιά θαη γηα λα κπνξεί λα παξνπζηάζεη ν εθπαηδεπηηθφο κεγάιε πνζφηεηα 

πεξηερνκέλνπ, αλ θαη φπσο ππνζηεξίδεη ν Dede (2008), είλαη θαηάιιειν πεξηζζφηεξν 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πιηθνχ (π.ρ. bullet points of information) απ‟ φηη γηα 

άιινπο (δπλακηθέο αλαπαξαζηάζεηο αιιαγψλ ζην ρξφλν). Δ ρξήζε ινηπφλ ηνπ 

εξγαιείνπ απηνχ κπνξεί λα είλαη θαηάιιειε ή θησρή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε φηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηε δέζκεπζε ησλ καζεηψλ θαη ηε κάζεζή ηνπο.  

 

 Ο Dede (2008), φπσο αλαθέξνπλ νη Hinostroza et al. (2008),  έρεη πεξηγξάςεη 

πψο ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη πψο 

βξίζθνπλ εθαξκνγή νη ΣΠΒ ζηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 

ζχκθσλα κε απηέο ηηο ζεσξίεο. Ώπφ ζπκπεξηθνξηζηηθή νπηηθή, νη ΣΠΒ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζαξκνδφκελεο ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. 

Βθαξκνγέο εμάζθεζεο (drill and practice) θαη απιά ινγηζκηθά αλαπηχρζεθαλ ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ην καζεηή λα δηαρεηξίδεηαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ξνπηίλαο πνπ θαηέρεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ. Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο απφ ηελ άιιε, 

εζηίαζαλ ζηελ γλσζηηθή θαηαλφεζε ζχλζεησλ ελλνηψλ θαη ζηηο δεμηφηεηεο. Χο 

απνηέιεζκα, αλαπηχρζεθαλ έμππλα tutorials πνπ βνεζνχλ ην καζεηή λα αλαπηχμεη 

ζπιινγηζηηθή θαη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ  ζε θαιά  πξνζδηνξηζκέλν 
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πεξηερφκελν θαη δεμηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο πξνυπνζέηνπλ φηη ν καζεηήο έρεη λα νηθνδνκήζεη λέα 

γλψζε θαη λα θαηαλνήζεη  κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγήζεθαλ αλάινγα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε κίαο  καζεηνθεληξηθήο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη ηα βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο (word, 

spreadsheets, internet) θαη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο πνπ βνεζνχλ ην καζεηή λα 

νηθνδνκήζεη  λέα γλψζε (πξνζνκνηψζεηο, πνιπκέζα, εξγαιεία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ-

data logging tools).  

 

3.5 Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απνηεινύλ ην ππόβαζξν 

ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

 Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζεσξίεο κάζεζεο, παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ ΣΠΒ. πσο αλαθέξεη o Dede (2008), θαζεκία 

απφ ηηο πην δεκνθηιείο ζρνιέο ζθέςεο  έρεη  πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη 

ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

κνληέια πνπ έρεη θάζε ζρνιή γηα ηελ δηδαζθαιία, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

επεξεάδνπλ ηελ νπηηθή πνπ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ κέζσλ. Οη ηξεηο πην 

δεκνθηιείο ζρνιέο ζθέςεο πνπ εξκελεχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ  νπνίν νη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ (Dabbagh 2006, φπσο αλαθέξεη ν Dede 2008) πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 3.5α: Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηε κάζεζε κε ρξήζε ΣΠΒ 

Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε  Βξκελεία γηα ηνλ ηξφπν κάζεζεο 

Ώληηθεηκεληζκφο / 

πκπεξηθνξηζκφο 

(Objectivism/ 

Behaviorism) 

Πξνυπνζέηεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εμσηεξηθή θαη είλαη 

αληηθεηκεληθή, θαη ε γλψζε απνθηηέηαη  κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο. Οη 

ζπκπεξηθνξηζηέο ζεσξνχλ φηη, δεδνκέλνπ φηη ε κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ 

εκπεηξία, ε δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζην ρεηξηζκφ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ δηδαθηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε 

ηξφπνπο πνπ ζα αιιάμνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ  

Γλσζηηθηζκφο/ 

Ρεαιηζκφο,  

(Cognitivism/ 

Pragmatism) 

Ο ξεαιηζκφο πξνυπνζέηεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα δηακεζνιαβείηαη 

κέζσ γλσζηηθά αλεπηπγκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ, θαη ε γλψζε 

απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα κε ηελ εκπεηξία θαη 

ηε ζθέςε. 

Οη γλσζηηθηζηέο  πηζηεχνπλ φηη, αθνχ ε κάζεζε πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηελ εκπεηξία θαη ηε ζθέςε, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα εζηηάδεη ζην  λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ αιιειέλδεηεο, ζπκβνιηθέο  

λνεηηθέο δνκέο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ. 

Κνλζηξνπθηηβηζκφο/ 

Βξκελεπηηζκφο 

(Constructivism 

Ο εξκελεπηηζκφο  πξνυπνζέηεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εζσηεξηθή, 

θαη ε γλψζε νηθνδνκείηαη.  Οη θνλζηξνπθηηβηζηέο πηζηεχνπλ φηη, αθνχ 

ε κάζεζε πεξηιακβάλεη ηελ νηθνδφκεζε  ηεο γλψζεο ηνπ αηφκνπ , ε 



34 

 

/Interpretivism) δηδαζθαιία πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο 

καζεηέο λα δψζνπλ ην δηθφ ηνπο λφεκα βαζηζκέλνη ζηελ εκπεηξία 

ηνπο.  

 

 Καζεκία απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζρνιέο ζθέςεο δελ απνηειεί κία ελνπνηεκέλε 

ζεσξία αιιά πεξηζζφηεξν απνηειεί κία ζπιινγή απφ ζεσξίεο πνπ είλαη δηαθξηηέο 

κεηαμχ ηνπο αιιά ζπλδένληαη κε έλα θνηλφ ζχλνιν ζεκειησδψλ παξαδνρψλ (Dede 

2008). Βπίζεο θαζεκία απφ ηηο ζεσξεηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο πεξηγξάθεηαη 

απινπζηεπκέλα θαη ε ρξήζε ησλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ ΣΠΒ δελ ππάγεηαη 

απαξαίηεηα ζε κία θαηεγνξία αιιά κπνξεί λα ζηεξίδεηαη θαη λα ζπλδπάδεη νπηηθέο 

απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλαλ 

πνιπδηάζηαην ρψξν ζρεδηαζκνχ ζηνλ νπνίν νη δηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ 

εθπξνζσπνχληαη θαη νη δηαζηάζεηο αληαλαθινχλ παξαδνρέο γηα ηε κάζεζε, ηε 

δηδαζθαιία θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Ώπηφ ηνλ ρψξν πεξηέγξαςε 

παξαζηαηηθά ν Majumdar (2009) θαη παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν γξάθεκα:  

 

 

 
 

ρήκα 3.5  : Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ (άμνλαο 

Υ)  πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ζε απζεληηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο 

(άμνλαο Τ)  , Πεγή:  Majumdar (2009)   

 

 

 Οη ηξεηο άμνλεο πνπ παξνπζηάδνληαη αληηζηνηρνχλ ζε  ηξία ζεκαληηθά 

εξσηήκαηα πνπ αλαιχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  
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Πίλαθαο  3.5β  : Βξκελεία ησλ  αμφλσλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

κάζεζεο  

 Βξσηήκαηα  Βξκελεία  

Άμνλαο Υ 

Πνηεο  εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά κε 

δηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ; 

 

Ώληηπξνζσπεχεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

ζηε κάζεζε, πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 

δηδαθηηθή έσο θνλζηξνπθηηβηζηηθή   

 

Άμνλαο Τ 

Πνηεο εθαξκνγέο ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ εθαιηήξην γηα ηελ 

κάζεζε ηνπ καζεηή ζην πιαίζην ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ; 

Βθθξάδεη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο κάζεζεο, 

πνπ θπκαίλεηαη απφ ηερλεηή κέρξη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ 

Άμνλαο Γ 

Πνηα είδε ησλ ΣΠΒ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

κάζεζεο; 

 

Βθθξάδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο κάζεζεο, 

πνπ θπκαίλεηαη  απφ απιή (βαζηθέο 

δεμηφηεηεο) κέρξη αλσηέξσ επηπέδνπ 

δηαδηθαζίεο ζθέςεο  

 

3.6. Φάζεηο (ζηάδηα) ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

 

 εκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρνπλ επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ 

δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηα ζηάδηα (θάζεηο)  

απφ ηα δηέξρεηαη (Romeo et al. 2012, Majumdar 2009, Trinidad et al 2005). Δ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία δε ιακβάλεη 

ρψξα  άκεζα αιιά ζηαδηαθά, ζε βάζνο ρξφλνπ. Έρεη ηνληζηεί φηη ε ελδερφκελε 

αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο σο πξνο 

ηηο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ είλαη κία αξγή δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ην 

δεηνχκελν είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα βηψζνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Wikan & Molster 2011). Βπίζεο,  νη ζρεηηθέο 

αλαθνξέο δείρλνπλ φηη ε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ θαη ε ελζσκάησζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηε δηδαζθαιία  δηέξρνληαη κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο. 

 

 Μία πξνζέγγηζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο (pre-service teachers) αλαγλσξίδεη ηέζζεξηο θάζεηο 

(Romeo et al, 2012) : α) δηεξεχλεζε: νη εθπαηδεπηηθνί αξρίδνπλ λα εθδειψλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ β) εθαξκνγή: θάπνηνο βαζκφο  ρξήζεο ησλ ΣΠΒ 

απφ κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηαδηαθά κεγαιχηεξε 

δέζκεπζε κε ηηο ΣΠΒ γ) ελζσκάησζε: θαλνληθή-ζπλεζηζκέλε ρξήζε  απφ ηνπο 

επηκνξθσηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο  ηθαλφηεηαο έληαμεο ησλ ΣΠΒ (ICT competence) θαη δ) 

επέθηαζε θαη εγεζία (extension and leadership): ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ έρεη απνθηήζεη 

θξηηηθφ ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε ελψ επηκνξθσηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεζκεχνληαη κε ηηο ΣΠΒ ζε ηππηθνχο θαη 

άηππνπο ξφινπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο.  
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 O Majumdar (2009) πεξηέγξαςε ηε δηαδηθαζία κε  ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα  

ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ε νπνία δηέξρεηαη απφ ηέζζεξα 

ζηάδηα, ηα νπνία φκσο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θαη κία ζπλερήο ζεηξά βεκάησλ. Δ δηαδηθαζία απηή απεηθνλίδεηαη ζην 

επφκελν γξάθεκα, φπνπ δηαθξίλνληαη νη ηέζζεξηο θάζεηο (ζηάδηα) ιακβάλνληαο 

ππφςε δχν παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ παηδαγσγηθή :     

 
 

ρήκα 3.6 : Σα ζηάδηα ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (Majumdar 2009) 

 

 ε θάζε ζηάδην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά  ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη πψο ιεηηνπξγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ηε ρξήζε θαη ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία:  

 

1. ηάδην αλάδπζεο (Βmerging Stage) 

 Σν ζηάδην απηφ αλαθέξεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη  ζηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ΣΠΒ.  Σέηνηα ζρνιεία έρνπλ κφιηο μεθηλήζεη  γηα 

ην ηαμίδη ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ, δεκηνπξγψληαο αξρηθά ηελ απαξαίηεηε βαζηθή 

ππνδνκή. ε απηή ηελ αξρηθή θάζε, νη επηθεθαιήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ 

αξρίζεη λα  δηεξεπλνχλ  ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  θαη ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

2. ηάδην εθαξκνγήο (Applying Stage)  

 Οη  ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην έρνπλ αλαπηχμεη έλα 

άιιν επίπεδν αληίιεςεο ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ΣΠΒ ζηε κάζεζε. Οη επηθεθαιήο  θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ήδε πξαγκαηνπνηνχληαη  

ζην θνκκάηη ηεο δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  θαη ηνπ  πξνγξάκκαηνο  

ζπνπδψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θπξηαξρνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηε θάζε πξνζέγγηζεο έρνπλ πξνζαξκφζεη  ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπο , πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά 

Βmerging

Applying 

Infusing

Transforming 

Pedagogy 

Technology 
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αληηθείκελα  κε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη ινγηζκηθά φπσο εξγαιεία ζρεδηαζκνχ, 

κνληεινπνίεζεο θαη εηδηθψλ εθαξκνγψλ. 

 

3. ηάδην εκθχζεζεο ( Infusing Stage) 

 ην ηξίην ζηάδην, ε ζρεηηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ έληαμε ή ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα επξχ θάζκα ηερλνινγηψλ εξγαζηήξηα, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 

θαζψο θαη ζε δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ αξρίδεη λα 

πεξηιακβάλεη ηε ζπγρψλεπζε ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ πνπ  λα αληηθαηνπηξίδνπλ 

πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο. Οη  ΣΠΒ εκπνηίδνπλ  φιεο ηηο πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο 

δσήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηέηνηνπο ηξφπνπο ψζηε λα βειηηψζνπλ  ηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο. 

 

4. ηάδην κεηαζρεκαηηζκνχ (Transforming Stage) 

 ην ζηάδην απηφ ηα ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ γηα λα επαλεμεηάζνπλ  

θαη λα αλαλεψζνπλ  ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Οη ΣΠΒ είλαη 

αλαπφζπαζην αιιά θαη ηαπηφρξνλα αφξαην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο πξνζσπηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο. Δ εζηίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ είλαη καζεηνθεληξηθή ψζηε λα ελζσκαηψλεη ζεκαηηθέο πεξηνρέο  ζε 

πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο. 

 

 Ώληίζηνηρα ζχκθσλα κε ηνλ ίδην (Majundar 2009),  αλαθέξνληαη  ηέζζεξα 

ζηάδηα ζχκθσλα κε ηα νπνία εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο καζαίλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. ε θάζε ζηάδην 

αληηζηνηρίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν ζηάδην αλάπηπμεο ησλ ΣΠΒ πνπ αθνξά ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. Έηζη ζην αξρηθφ ζηάδην εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο απνθηνχλ γλψζε ησλ 

εξγαιείσλ ΣΠΒ θαη ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηψλ  θαη ησλ ρξήζεσλ ηνπο. ην ζηάδην 

απηφ ζπλήζσο δίλεηαη έκθαζε ζηνλ πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ (ICT literacy) θαη 

ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ. ην δεχηεξν ζηάδην αθνινπζεί ε 

εθκάζεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΣΠΒ θαη 

μεθηλά ε ρξήζε ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ώληηζηνηρίζηεθε ζην ζηάδην εθαξκνγήο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σν ηξίην ζηάδην αλαθέξεηαη ζην πφηε θαη πψο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΣΠΒ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη  ζηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαγλσξίζνπλ 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, λα επηιέμνπλ ηα πην 

θαηάιιεια εξγαιεία ΣΠΒ γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (αληίζηνηρν κε ην 

ζηάδην εκθχζεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ).  Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην 

αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πιένλ θαζίζηαληαη εηδηθνί 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ έηζη ψζηε λα  

δεκηνπξγήζνπλ θηα λα κεηαζρεκαηίζνπλ καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο (αληίζηνηρν κε ην 

ζηάδην ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΒ).  
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 Οη  Trinidad, Newhouse  & Clarkson (2005) ππνζηήξημαλ κε ηε ζεηξά ηνπο φηη  

ππάξρνπλ νη εμήο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί πεξλνχλ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο  

 

Πίλαθαο 3.6: Σα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ (Trinidad et al 2005) 

 

1. Ώδξάλεηα (Inaction) -ην ζηάδην απηφ ππάξρεη κηα γεληθή έιιεηςε δξάζεο ή / 

θαη ελδηαθέξνληνο.  

 

2. Αηεξεχλεζε (investigation): ε απηφ ην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο έρεη αξρίζεη λα 

αλαπηχζζεη  ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ κε ηνπο καζεηέο θαη έρεη 

αξρίζεη λα ελεξγεί βάζε απηνχ ηνπ  ελδηαθέξνληνο. 

3. Βθαξκνγή (Application) -ε απηφ ην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί  

ηαθηηθά ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο κε ηνπο καζεηέο θαη μέξεη πψο λα ην θάλεη κε ηελ 

αλάινγε δεμηφηεηα θαη απηνπεπνίζεζε. 

 

 Κξίζηκν όξην γηα ηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ  

 

4. Βλζσκάησζε (Integration)  -ην ζηάδην απηφ, ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαζίζηαηαη 

θξίζηκε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ησλ καζεηψλ  λα επηηχρνπλ  καζεζηαθά απνηειέζκαηα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο 

κάζεζεο πνπ παξέρνληαη. 

 

5. Μεηαζρεκαηηζκφο (Transformation) - ε απηφ ην ζηάδην, νη εθπαηδεπηηθνί  είλαη 

ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο (ηππηθά ή άηππα) ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

θαη απηφ αληαλαθιάηαη  ζηελ  έληαμε ησλ ΣΠΒ  απφ ηνπο ίδηνπο θαη  ηνπο 

άιινπο.  

 

 Βπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Rogers (1993) νη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ απέλαληη ζε 

κία λέα ηερλνινγία είλαη ζεκειηψδε ζηνηρεία γηα ηελ δηάρπζή (diffusion) ηεο. Δ 

ζεσξία ηνπ Rogers πνπ θαιείηαη Innovation Decision Process (δηαδηθαζία απφθαζεο 

απνδνρήο ηεο θαηλνηνκίαο) ππνζηεξίδεη φηη ε δηάρπζε κηαο θαηλνηνκίαο ιακβάλεη 

ρψξα ζε πέληε ζηάδηα: γλσξηκία (Knowledge), πηνζέηεζε (Persuasion), απφθαζε 

(Decision), ελζσκάησζε (Implementation) θαη  επηβεβαίσζε (Confirmation). Έηζη, ε 

δηαδηθαζία πηνζέηεζεο κίαο θαηλνηνκίαο  είλαη κία δηαδηθαζία  κέζα απφ ηελ νπνία 

έλα άηνκν πεξλά : 

 

1. έξρεηαη ζε κία  πξψηε επαθή γλσξίδνληαο ηελ θαηλνηνκία 

2. πηνζεηεί κία ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο 

3. παίξλεη κία απφθαζε ζην λα ηελ πηνζεηήζεη ή λα ηελ απνξξίςεη 

4. ελζσκαηψλεη λέεο ηδέεο θαηά ηε ρξήζε ηεο  

5. θαη επηβεβαηψλεη απηή ηνπ ηελ απφθαζε 
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 3.7  ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 

 Ο φξνο ζηάζε (attitude) έρεη ςπρνινγηθφ ππφβαζξν θαη ζρεηίδεηαη άκεζα θαη 

κε ζπλαηζζήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο γλψζεηο ελφο 

αηφκνπ. Έρεη κεγαιχηεξν εχξνο σο έλλνηα  ζπγθξηηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πεπνίζεζεο 

(belief) θαη εθηφο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ έρεη ζπλδεζεί θαη κε γλσζηηθά 

(ζθέςεηο θαη γλψζεηο) αιιά θαη κε ζπκπεξηθνξηζηηθά ζηνηρεία (πξάμεηο). Έλαο 

νξηζκφο πνπ δφζεθε αξρηθά απφ ηνλ Thurstone (1931) είλαη φηη ε ζηάζε είλαη ε 

επίδξαζε (affect -ην ζπλαίζζεκα) ππέξ ή θαηά ελφο ςπρνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Knezek & Christensen (2008). Ώθφκε νη Knezek & Christensen 

(2008) αλαθέξνπλ θαη ηνλ νξηζκφ πνπ αξγφηεξα έδσζαλ νη Fishbein & Ajzen (1975) 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ζηάζε (attitude) απνηειεί κία «καζεκέλε πξνδηάζεζε ηνπ 

αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί κε  έλαλ  ζηαζεξά επλντθφ ή δπζκελή ηξφπν ζε ζρέζε κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν». 

 

 Βίλαη γλσζηφ εδψ θαη πνιιά ρξφληα απφ ηε βηβιηνγξαθία (Knezek & 

Christensen  2008) φηη νη ζηάζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο 

ΣΠΒ  έρνπλ ηζρπξή επηξξνή ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ελεξγνχλ. Οη 

Loyd and Gressard (1986), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Knezek & Christensen (2008), 

έδεημαλ φηη νη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζπλδένληαη 

ζεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Έηζη ε εμνηθείσζε νδεγεί ζε κείσζε ηεο αλαζθάιεηαο 

θαη ηνπ θφβνπ θαη ζηε αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο. Ώθφκε, ε γλψζε βξέζεθε λα έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε (Lillard 1985, φπσο  αλαθέξεηαη απφ ηνπο Knezek & Christensen  

2008) ελψ νη αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΒ βξέζεθε φηη ζπρλά νθείινληαλ 

ζηελ έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζηελ ζεκαηηθή απηή πεξηνρή.  

 

 ην πεδίν ησλ ΣΠΒ ε έλλνηα ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ, ζχκθσλα κε αξθεηέο έξεπλεο, ζπλδέζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ  

απηνπεπνίζεζε (confidence) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

εξγαιεία ΣΠΒ θαη κε ην άγρνο πνπ κπνξεί λα ληψζνπλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ππνινγηζηέο θαη γεληθά ηελ ηερλνινγία (computer anxiety). Χζηφζν ζπλδέζεθε ζηελά 

θαη κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο 

(pedagogical beliefs) θαη θαηά πξνέθηαζε κε ηε ρξήζε θαη ηα είδε ρξήζεο ησλ ΣΠΒ 

ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 

 Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ ινηπφλ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ  (Tsitouridou & Vryzas 2003). Έρεη βξεζεί 

φηη επηδξνχλ ζην επίπεδν απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

(Delcourt &  Kinzie, 1993),  θαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ  ΣΠΒ  ζηε ζρνιηθή 

ηάμε (Woodrow 1991, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο  Knezek & Christensen 2008). 

Βπίζεο, νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ επεξεάδνπλ 

ηε ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ ηάμε (Gressard & Loyd 1985, φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Knezek & Christensen 2008). Ώθφκε ην επίπεδν 

απηνπεπνίζεζεο πνπ έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο βξέζεθε φηη 
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επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

(Woodrow, 1992, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Knezek & Christensen 2008).  

 

 Δ ζρέζε κεηαμχ ζηάζεσλ θαη εκπεηξίαο ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη ΣΠΒ 

εκθαλίδεηαη λα ζεηηθή θαη ηζρπξή (Dupagne & Krendl 1992, Potosky & Bobko 2001, 

Necessary & Parish 1996) 

 

 3.7.1 ρεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

 εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε  δηδαθηηθή θαη 

 καζεζηαθή δηαδηθαζία  

 Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Knezek & Christensen 2008) ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία ηεο δηάρπζεο ησλ 

θαηλνηνκηψλ ηνπ Rogers (1983). χκθσλα κε απηήλ, ν ξπζκφο πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΒ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία δηάθξηζε ηνπο ζε θαηεγνξίεο: (1) 

θαηλνηφκνη (innovators)  (2) πξψηκνη πηνζεηνχληεο (early adopters), (3) πξψηκε  

πιεηνςεθία (early majority), (4) ψξηκε πιεηνςεθία (late majority) θαη  (5) 

αξγνπνξεκέλνη (laggards). Δ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο απηήο ζηηο ζηάζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ νδήγεζε ηνπο Christensen & Knezek (2008) 

λα παξνπζηάζνπλ ζρεηηθή έξεπλα ζηελ νπνία βξέζεθαλ ηζρπξέο ζπλδέζεηο κεηαμχ 

ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηαδίσλ πηνζέηεζεο ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΒ ( Stage of Adoption of technology). 

 

 Πνιιέο έξεπλεο επίζεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

Concerns-Based Adoption Model (CBAM) ησλ Hall and Rutherford (1974) θαη  Hall, 

(1979), ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνπο Knezek & Christensen (2008) βαζίζηεθε ζηελ 

εξγαζία ηνπ Fuller‟s (1969) πνπ αθνξά ηελ ζεσξία εγλνηψλ (concerns theory). Σν 

ζεσξεηηθφ απηφ πιαίζην επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηχπνπο ησλ δεηεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ πηνζεηνχλ κία λέα θαηλνηνκία. ΐαζηθέο 

ζπληζηψζεο απνηεινχλ ηα ζηάδηα (Stages of Concern) θαη ηα επίπεδα ρξήζεο (Levels 

of Use), νη νπνίεο έρνπλ βξεη επηηπρεκέλε εθαξκνγή (Stages of Adoption-

Christensen, 1997) ζην πεδίν ησλ ΣΠΒ ζαλ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία.  

 

 Μία ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ Concerns-Based Adoption  

παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν γξάθεκα  
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ρήκα 3.7.1. ρεκαηηθή Ώπεηθφληζε ηνπ κνληέινπ Concerns-Based Adoption Model 

  

 

 Ώληίζηνηρα ηα ζηάδηα θαη νη εθθξάζεηο πνπ ηα πεξηγξάθνπλ σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ΣΠΒ θαη ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:   

 

Πίλαθαο 3.7.1α : ηάδηα ηνπ κνληέινπ Concern-Based Adoption Model 

 

ηάδην (Stage of Concern) 

 

Έθθξαζε (Expression of Concern) 

 

 6. Βπαλεζηίαζε (Refocusing) 

Έρσ θάπνηεο ηδέεο ζρεηηθά γηα θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα, λα δνπιέςεη θαιχηεξα  

5. πλεξγαζία (Collaboration) 
Πψο κπνξψ λα ζπλδέζσ απηφ πνπ θάλσ εγψ κε απηφ πνπ 

θάλνπλ νη άιινη;  

4. πλεπεηψλ (Consequence) 
Πψο ζα επεξεάζεη ε ρξήζε απφ κέλα ηνπο καζεηέο; Πψο 

κπνξψ λα ην νξίζσ ψζηε λα έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε; 

3.Αηαρείξηζε (Management) 
Πξνζπαζψ λα αθηεξψλσ φιν  ην ρξφλν κνπ ψζηε λα έρσ  

έηνηκν ην πιηθφ.  

2. Πξνζσπηθφ  

 (Personal) 
Πψο ζα επηδξάζεη ζε κέλα ε ρξήζε ηνπ;  

1. Βλεκέξσζεο (Informational) Θα ήζεια λα κάζσ πεξηζζφηεξα γη΄απηφ.  

0. Βπαζζεηνπνίεζεο 

(Awareness) 
Αελ ελδηαθέξνκαη ζρεηηθά γη΄απηφ.  

 

 Σα επίπεδα ρξήζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην κνληέιν Concern-based Adoption 

Model παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 3.7.1β : Βπίπεδα ρξήζεο θαη αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ Concern-Based 

Adoption Model (Hord et  al 1987) 

Δπίπεδν ρξήζεο 

 (Level of Use) 

Δλδεηθηηθή Σπκπεξηθνξά ηνπ επηπέδνπ  

(Behavioral Indicators of Level) 
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VI. Ώλαλέσζε 

 (Renewal) 
Ο ρξήζηεο αλαδεηεί πην απνηειεζκαηηθέο ελαιιαθηηθέο 

ζηελ εδξαησκέλε ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο  

V. Βλζσκάησζε (Integration) 
Ο ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί πξνκειεηεκέλεο  πξνζπάζεηεο λα 

ζπλεξγαζηεί κε άιινπο ζηε ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο 

VB. Refinement 

 

Ο ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί αιιαγέο ψζηε λα απμήζεη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

IVA. Ρνπηίλα 

 (Routine) 
Ο ρξήζηεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο θαη έρεη 

θαζηεξψζεη έλα πξφηππν ρξήζεο  

III. Μεραληθφ (Mechanical) 
Ο ρξήζηεο θάλεη αιιαγέο ψζηε λα νξγαλψζεη θαιχηεξα ηε 

ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο.  

II. Πξνεηνηκαζία (Preparation) 
Ο ρξήζηεο έρεη θαζνξηζκέλν πιάλν  ψζηε λα αξρίζεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηλνηνκία.  

I. Πξνζαλαηνιηζκφο 

(Orientation) 

Ο ρξήζηεο επηκνξθψλεηαη ψζηε λα κάζεη πεξηζφηεξα γηα 

ηελ θαηλνηνκία.  

0 .Με ρξήζε (Non-Use) 
Ο ρξήζηεο δελ έρεη θαλέλα ελδηαθέξνλ θαη δελ θάλεη θακία 

ελέξγεηα.  

 

 

 Έλα άιιν πιαίζην πνπ αθνξά  ηα ζηάδηα πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΒ ήηαλ απηφ ηεο 

εηαηξίαο Apple (The Apple Classrooms of Tomorrow-ACOT) ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980. Σν κνληέιν απηφ επηζήκαλε ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ΣΠΒ ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο  (Knezek & Christensen 2008) σο  ζπκκεηνρή (entry), πηνζέηεζε 

(adoption), πξνζαξκνγή (adaptation), ρξεζηκνπνίεζε (appropriation), θαη επηλφεζε 

(invention) (Dwyer et al, 1989). 

 

 Σέινο, κία έξεπλα ησλ Hancock et al (2007), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

Knezek & Christensen (2008), ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη φια ηα αλαθεξζέληα 

κνληέια πνπ αθνξνχλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα 

ζηάδηα έληαμήο ηνπο (CBAM, ACOT, stages of Adoption) νπζηαζηηθά παξήρζεζαλ 

απφ ηελ ζεσξία ηνπ Rogers ηεο δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο (diffusion of innovation) 

θαη ηα ελνπνίεζαλ ζε κία δνκή κε ηνλ φξν έληαμε ηεο ηερλνινγίαο (technology 

integration).  

 

3.8 Οη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλΣΠΔ 

 

 Οη πεπνηζήζεηο (beliefs) είλαη έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο γλψζεο πνπ έλα 

άηνκν ζεσξεί σο πξαγκαηηθφηεηα θαη επίζεο ζεσξεί ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Βίλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ απφ άιια είδε γλψζεο 

(Pajares, 1992). ε ζρέζε κε ηελ αληηθεηκεληθή γλψζε, νη πεπνηζήζεηο ζηεξίδνληαη 

ζηελ πξντζηνξία ηνπ αηφκνπ, ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο πξνζσπηθέο αμίεο. 

Αεκηνπξγνχληαη απφ ηηο κεηαζρεκαηηζκέλεο εκπεηξίεο, είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ 

ηελ κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο,  είλαη δχζθνιν 

λα αιιάμνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί σο εξκελεπηηθά κνληέια γηα ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ. Βίλαη έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο 
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ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη θάζε πξνζπάζεηα ακθηζβήηεζήο ηνπο  ζπρλά βηψλεηαη 

απφ έλα  άηνκν σο πξνζσπηθή επίζεζε (Petko,  2012).  

 

 Σα ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχληαη απφ κπξηάδεο 

αιιεεπηδξψλησλ, επηθαιππηψκελσλ θαη δηαζηαπξνχκελσλ πεπνηζήζεσλ (Pajares, 

1992). Οη ππξεληθέο πεπνηζήζεηο (core beliefs) πνπ ζπλδένληαη κε άιιεο πεπνηζήζεηο 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα αιιάμνπλ αθνχ θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο κε άιιεο πεπνηζήζεηο 

πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ επίζεο (Richardson, 1996). Βπίζεο, ηα ζπζηήκαηα 

πεπνηζήζεσλ απνηεινχλ έλα εθιεθηηθφ κίγκα απφ γεληθεχζεηο, απφςεηο, αμίεο, θαη 

πξνζδνθίεο,  νξγαλσκέλεο θαηά έλα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν δνκεκέλν ηξφπν 

(Hermans et al. 2008).O Pajares (1992) πξφηεηλε έλαλ απινπζηεπκέλν δηαρσξηζκφ 

ησλ πεπνηζήζεσλ ζε γεληθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο 

(pedagogical beliefs).  

 

 Οη Fives & Buehl (2012) έρνπλ δηεξεπλήζεη εθηελψο ην πεδίν πνπ αθνξά ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πψο απηέο δξνπλ θαη επεξεάδνπλ ηηο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  Τπνζηήξημαλ φηη κπνξεί λα είλαη 

εμσγελείο (explicit) ή ελδνγελείο (implicit). ηελ πξψηε πεξίπησζε  ζεσξείηαη φηη νη 

πεπνηζήζεηο θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θηιηξάξνπλ ηελ 

εξκελεία ησλ δηδαθηηθψλ εκπεηξηψλ ρσξίο λα έρεη επίγλσζε ν εθπαηδεπηηθφο. Ώθφκε , 

είλαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δελ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ 

πξνζσπηθή εμάζθεζε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε (ελδνγελείο)  ζεσξείηαη  φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ζπλαίζζεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ σζηφζν ε δηαηήξεζή  ηνπο 

απαηηεί αηηηνιφγεζε. Οη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο ηνπο κε ηελ έλλνηα σο δξνπλ σο θίιηξα, πιαίζηα ή νδεγνί, φπσο 

ππνζηήξημαλ πάιη νη Fives & Buehl (2012).  

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ησλ  ΣΠΒ ζηε καζεζηαθή θαη δηαδηθαζία, απηέο  κπνξνχλ λα είλαη ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο (Petko, 2012). πλεζηζκέλεο ζεηηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην φηη ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ βειηηψλεη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, πξνσζεί ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε ζπλεξγαζία, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

δεμηνηήησλ πάλσ ζηε ρξήζε Δ/Τ ζηελ θνηλσλία. Ώξλεηηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ online ςεθηαθψλ κέζσλ, ηνπο θηλδχλνπο 

απνκφλσζεο ζε έλα ςεθηαθφ θφζκν, ηελ έιιεηςε πξαθηηθήο εθαξκνγήο ή ηελ 

έιιεηςε πξνηεξαηφηεηαο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ώθφκε, νη 

παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ  εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη φρη 

κφλν αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθνχ  γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ  αιιά 

θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Sutherland et al 2004, 

φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Petko 2012).  

 

 Μεξηθνί εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη φηη ηα ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ηηο ηερλνινγίεο ζηελ ηάμε (Angers & Machtme 2005,  Hermans et al., 2008). Έηζη νη 
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εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο πεπνηζήζεηο ελζσκαηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο ή «ρακεινχ επηπέδνπ» ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ελψ 

εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξν θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πεπνηζήζεηο ελζσκαηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθέο ή πςεινχ επηπέδνπ ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο (Judson, 

2006,  Roehrig et al., 2007). Μάιηζηα νη Hermans et al. (2008) επηζήκαλαλ φηη νη 

παξαδνζηαθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. 

 

 χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο, ε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε καζεζηαθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία απφ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο δε κπνξεί λα πξνρσξήζεη αλ νη ίδηνη 

δελ πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΒ 

(Petko 2012). πσο έρεη αλαθεξζεί (Ertmer 2005) νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηεινχλ ην ηειηθφ εκπφδην (“final frontier”) γηα ηελ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΣΠΒ.  

 

 Οη Schaumburg &  Issing (2002) δηεμήγαγαλ κία καθξνρξφληα έξεπλα γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ζηηο ζρνιηθέο 

ηάμεηο ελφο γεξκαληθνχ ζρνιείνπ ("Gymnasium") ζε γλσζηηθά αληηθείκελα 

καζεκαηηθψλ, γεξκαληθψλ θαη αγγιηθψλ σο μέλε γιψζζα κε ζηφρν λα εληνπίζνπλ 

ελδερφκελεο αιιαγέο ζηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ παξαηεξήζεηο, εξσηεκαηνιφγηα 

θαη ζπλεληεχμεηο (Schaumburg 2002) νδήγεζε ζηελ αλαγλψξηζε πέληε ηχπσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δηδαζθαιία κε θνξεηφ 

ππνινγηζηή: α) πξψηνο ηχπνο, κε εζηίαζε ζηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία, β) 

δεχηεξνο ηχπνο κε εζηίαζε ζηηο ηερληθέο θαη ηνλ γξακκαηηζκφ ησλ κέζσλ (media 

literacy/techniques) β) ηξίηνο ηχπνο κε εζηίαζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ην 

πεξηερφκελν , δ) ν ηέηαξηνο ηχπνο κε έκθαζε ζηε δηδαθηηθή θαη ζηηο κεζφδνπο θαη ε) 

ν πέκπηνο ηχπνο πνπ ππνζηήξηδε θνλζηξνπθηηβηζηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο 

(νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο).  Ο ηέηαξηνο κε έκθαζε ζηε δηδαθηηθή θαη ηηο κεζφδνπο 

θαη ν πέκπηνο ηχπνο κε έκθαζε ζηε ρξήζε θνλζηξνπθηηβηζηηθψλ κεζφδσλ ήηαλ ε 

κεηνςεθία  ελψ νη ηχπνη απφ ηνλ δεχηεξν κέρξη ηνλ  ηέηαξην  ήηαλ απηνί πνπ έδεημαλ 

αιιαγέο ζην δηδαθηηθφ ηνπο ζηπι.  Ο δεχηεξνο θαη ν ηέηαξηνο ηχπνο αχμεζαλ  ηελ 

εξγαζία θαηά νκάδεο ζηε ηάμε. Ο δεχηεξνο ηχπνο επίζεο εκθάληζε πην 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ΣΠΒ ελψ ν ηέηαξηνο ηχπνο εθάξκνζε 

ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν. Μφλν ν ηέηαξηνο ηχπνο 

αλαγλσξίζηεθε φηη παξνπζίαζε κία νπζηαζηηθή αιιαγή ζην ξφιν ηνπ σο 

εθπαηδεπηηθφο. εκεηψζεθε αθφκε φηη ηα επξήκαηα απηά ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε 

φηη απηφο ν ηχπνο ζρνιείνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζπλήζσο κε πην δαζθαινθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη απηφλνκε κάζεζε παξά κε κνξθέο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο.  

 

3.9  Οη δεμηόηεηεο (ICT skills) θαη νη ηθαλόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

(ICT competencies) σο παξάγνληεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία 
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 ηε δηεζλή  βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη φξνη πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηε καζεζηαθή θαη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Κάζε φξνο πξνζδίδεη θαη δηαθνξεηηθή 

απφδνζε ζηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Οη πην ζπλεζηζκέλνη φξνη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ είλαη ICT literacy, ICT skills, digital 

competence θαη  ΕCT competence. Ο φξνο ICT literacy αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

πιεξνθνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαη  ζπγθεθξηκέλα ζην λα κπνξεί θάπνην άηνκν λα 

ρεηξίδεηαη ηα βαζηθά εξγαιεία ΣΠΒ πνπ είλαη απαξαίηεηα ελψ κάιινλ θαίλεηαη λα 

ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε απηφ πνπ αλαθέξεηαη σο ICT skills (δεμηφηεηεο 

ρξήζεο εξγαιεία ΣΠΒ). Ο Anderson (2008) αλαθέξεη ηελ έλλνηα ηνπ εθαξκνζκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζεσξψληαο φηη πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ ηερληθψλ 

δεμηνηήησλ, ησλ πεξηνρψλ γλψζεσλ θαη ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ  (ρήκα 

3.9):   

 

 
 

ρήκα 3.9 : Αηάγξακα Venn ηνπ εθαξκνζκέλνπ πιεξνθνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχ (Applied ICT 

Literacy)  (Anderson 2008) 

 

 Σν γισζζάξην ηνπ Cedefop ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (Cedefop, 2008, φπσο 

αλαθέξνπλ νη  Ananiadou & Claro 2009),  νξίδεη ηε δεμηφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα 

(ability) λα εθηειεί θαζήθνληα(εξγαζίεο) θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα ελψ ε ηθαλφηεηα 

(competence) αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη θάπνην άηνκν καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαηάιιεια ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (εθπαίδεπζε, εξγαζία, 

πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε).  Καηά ζπλέπεηα, φπσο αλαθέξνπλ νη  

Ananiadou & Claro (2009), ν φξνο competence (ηθαλφηεηα) δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε 

γλσζηηθά ζηνηρεία (ηε ρξήζε ηεο ζεσξίαο, ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ή γλψζε) αιιά 

εκπεξηέρεη θαη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο (ηερληθέο δεμηφηεηεο) αιιά θαη δηαπξνζσπηθέο 

(θνησληθέο ή νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο) αιιά θαη εζηθέο αμίεο. Έηζη, ε ηθαλφηεηα 

(competence) είλαη κία επξχηεξε έλλνηα απφ ηελ έλλνηα ηεο δεμηφηεηαο (skill).  

knowledge 

domains

Information 
literacy

traditional ICT 
literacy

(technical skills)

Applied  
ICT  

literacy 
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 Ο Anderson (2008) επίζεο είρε πξνηείλεη κία ιίζηα κε ηηο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο πνπ αθνξνχλ ηηο επφκελεο πεξηνρέο 

1. Αφκεζε ηεο γλψζεο  

2. Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

3. Βχξεζε, νξγάλσζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

4. Αηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ 

5. Κξηηηθή ζθέςε 

6. πλεξγαζία ζε νκάδεο 

 

 χκθσλα κε ηνπο Voogt & Roblin (2003)  ν αιθαβεηηζκφο ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

ΣΠΒ (ICT literacy-πιεξνθνξηθφο εγγξακκαηηζκφο) είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα ελψ ε αλαγθαηφηεηα ησλ ΣΠΒ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ησλ 

άιισλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θξηηηθή 

ζθέςε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

 ηελ παξνχζα έξεπλα νη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ (ηε ρξήζε)  ησλ 

ΣΠΒ πεξηγξάθνληαη κε ηνλ φξν δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ΣΠΒ (ICT skills)  θαη 

αλαθέξνληαη ζε εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζε θάπνην άηνκν λα ρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηα βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο 

(επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ, πεξηήγεζε ζην 

δηαδίθηπν). Δ ηθαλφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ  λα εληάζζεη απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ (ICT integration competence) κπνξεί λα ζεσξεζεί  φηη 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηερληθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εμήο 

πηπρέο: λα μέξεη  ζε πνηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη ΣΠΒ, λα 

είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη λα γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ νη ΣΠΒ ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν. Οπζηαζηηθά ζηελ πεξίπησζε 

απηή κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ΣΠΒ, έλλνηα ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν 

TPACK  ησλ Mishra & Kohler (2006).  

 

 3.9.1. Η αλάπηπμε ελόο κνληέινπ ζηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

 εθπαηδεπηηθώλ 

 Οη Krumsvik & Jones (2013)  δηελήξγεζαλ κία επξείαο θιίκαθαο έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ ζηε  δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε Ννξβεγία κε δείγκα 17529 

καζεηέο θαη 2524 εθπαηδεπηηθνχο (SMILE study). Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ζηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ιεγφκελεο ςεθηαθήο ηθαλφηεηαο 

(digital competence). Παξνπζίαζαλ έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε 

ςεθηαθή ηθαλφηεηα , φπσο απνηππψλεηαη ζην επφκελν ζρήκα  
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ρήκα 3.9.1  : Δ ςεθηαθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Teachers‟ digital competence , Krumsvik  & 

Jones 2013) 
 

 Σν ιεγφκελν λνεηηθφ κέξνο ηνπ κνληέινπ ζπκβαδίδεη κε ηελ πξαθηηθή 

ηθαλφηεηα (επάξθεηα, νξηδφληηνο άμνλαο) ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ πηνζέηεζε 

(adoption), πξνζαξκνγή (adaptation), νηθεηνπνίεζε (appropriation) θαη θαηλνηνκία 

(innovation). Σν θνκκάηη απηφ απνηειεί ην ξεηφ ηκήκα ηεο ζησπεξήο γλψζεο, ηνπ 

know-how, θαη ηεο επίγλσζεο πνπ απνθηάηαη.  

 

 ηελ πξψηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ (πηνζέηεζε θαη θαηά έλα 

κέξνο πξνζαξκνγή) νη εθπαηδεπηηθνί εμνπιίδνληαη θπξίσο κε ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, μεπεξλψληαο ηα εκπφδηα πνπ ζπλάληεζαλ ζηελ 

πξψηε επαθή ηνπο κε ηα εξγαιεία ΣΠΒ. Σν ζηάδην απηφ είλαη ζεκαληηθφ θαη ζπλήζσο 

μεπεξλάηαη κε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξν θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε ηερλνινγίαο, ηε κείσζε 

ηεο ηερλνθνβίαο θαη ηε ζπρλφηεξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ. ηελ έξεπλά ηνπο νη  Krumsvik & Jones (2013)  βξήθαλ 

φηη ην 33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηερλνινγία 4 κε 6 ψξεο θαη ελψ ην 

27%  6-10 ψξεο εκεξεζίσο.  

 

 Έηζη ζχκθσλα κε ηνπο  Krumsvik & Jones (2013), ην πξψην ζεκαληηθφ 

εκπφδην εκθαλίδεηαη ζηε θάζε ηεο νηθεηνπνίεζεο (appropriation), ε νπνία 

πξνυπνζέηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ έλα ζηέξεν πιέγκα βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο κέρξη ηφηε "αζέαηεο" πηπρέο ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα. ηε θάζε απηή νη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ηηο πηζαλέο 

εθαξκνγέο ηνπο  θαη  λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηαθηεκέλεο δεμηφηεηέο ηνπο 

ρσξίο λα ζπλαληνχλ ηερληθά εκπφδηα ή λα πξνβιεκαηίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  
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 Δ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεγφκελεο δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΒ (didactic ICT competence) πνπ πξαθηηθά έρεη εθαξκνγή ζηε παηδαγσγηθή ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ. Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε κηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ σο 

πξφηππα γηα ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπο ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ πψο νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ 

ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

 

 ην επφκελν ζηάδην ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ εζηηάδεη  ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ςεθηαθψλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο (digital learning strategies) ψζηε  νη εθπαηδεπηηθνί 

λα κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ελψ 

ηαπηφρξνλα λα κπνξνχλ λα θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ απφθηεζε λέλσλ 

καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ.  

 

 ην ηειηθφ ζηάδην ε ςεθηαθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε 

εζηθά δεηήκαηα φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη ηελ ςεθηαθή γλψζε (Bildung). 

Ώλαθέξεηαη ζηνλ απφηνκν κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

αιιά θαη ησλ καζεηψλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θνηλσλία θαη ζην 

γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη digital immigrants, έρνπλ 

αλαπηχμεη έλα είδνο πξνζηαζίαο απέλαληη ζηα δεηήκαηα πνπ επηθέξεη ε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ , φρη φκσο θαη νη καζεηέο πνπ είλαη digital natives. Καηά ζπλέπεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη επηθεθαιήο πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ απηή ηελ θαηάζηαζε ζεηηθά 

ζην ζρνιείν, θαιιηεξγψληαο ην δηάινγν θαη παξνπζηάδνληαο ηηο εζηθέο παγίδεο πνπ  

ζπρλά εκθαλίδνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (π.ρ. digital bullying, ρξήζε cut 

and paste ζε εξγαζίεο θηι). 

 

 

 3.9.2 Πξνδηαγξαθέο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

 

 Οη ΔΠΏ είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ εηζήγαγαλ έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα πξνδηαγξαθψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην νπνίν αθνξνχζε  ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηέρνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ψζηε λα κπνξνχλ λα εληάμνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ώπηή ε αλάπηπμε 

ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  ππνζηεξηθηηθά  ζηελ  αιιαγή  ησλ 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη αλακελφκελεο δεμηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο (ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ησλ ΔΠΏ, 

NETS Project, 2000)  αθνξνχζαλ έμη βαζηθέο πεξηνρέο ηνπ θάζκαηνο ησλ δεμηνηήησλ 

(Thomas & Knezek  2008):   

 

α) ηελ παξνπζίαζε ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην 

ρεηξηζκφ ησλ  ηερλνινγηψλ  

 

β) ην ζρεδηαζκφ αλάινγσλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη πεξηβαιιφλησλ κε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ  
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γ) ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ, 

  

δ) ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ  

 ε) ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπο θαη ελίζρπζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο  

θαη  

 

ζη) ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ, λνκηθψλ, εζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ 

δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ αξρψλ. Σν ζχλνιν 

ησλ επηκέξνπο πξνδηαγξαθψλ θάζε θαηεγνξίαο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ 

επφκελν πίλαθα:  

 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηαηππσζεί νη  απαξαίηεηεο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα ηε 

δηεπθνιχλνπλ  (Thomas & Knezek 2008).  χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ International 

Society for Technology in Education (ISTE) ησλ ΔΠΏ ζην πιαίζην ηνπ NETS Project 

(http://cnets.iste.org/tssa), αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο έληαμεο ησλ  ΣΠΒ ζην ακεξηθαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

απνηεινχζαλ: 

 

1. Σν θνηλφ φξακα κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ, ησλ 

γνλέσλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο  

2. ν ζρεδηαζκφο ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ   

3. ε ζπλερήο θαη θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε 

4. ε ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε 

5. ε επηδεμηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ  

6. ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

7. ε ηερληθή ππνζηήξημε 

8. ην πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

9. ε καζεηνθεληξηθή κάζεζε 

10. ε ζπλερήο αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ 

11. νη αλάινγεο ππνζηεξηθηηθέο πνιηηηθέο 

12. νη θνηλφηεηεο κε εζηίαζε ζηε δέζκεπζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη 

13. ην ππνζηεξηθηηθφ εμσηεξηθφ πιαίζην  
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3.10 To  πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ρξήζηε ΣΠΔ  

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί ρξήζηεο ησλ ΣΠΒ 

ζε βαζκφ πνπ λα κπνξνχλ λα ηηο εληάζζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο απαηηείηαη λα έρνπλ 

έλα αλάινγν ππφβαζξν φζνλ αθνξά ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο .  

 

 ην πεδίν ησλ γλψζεσλ ήδε αλαθέξζεθε φηη εθηφο ησλ γλψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ ρεηξηζκφ εξγαιείσλ ΣΠΒ (ηερλνινγηθή γλψζε) απαηηείηαη 

νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηέρνπλ θαη ηελ αλαγθαία παηδαγσγηθή γλψζε πνπ αθνξά ηελ 

έληαμε ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

(Mishra & Koller 2006) αιιά θαη λα θαηέρνπλ ηελ αλαγθαία γλψζε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδπάδνπλ θαηάιιεια ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηα ζρεηηθά  

εξγαιεία ΣΠΒ θαη ηηο εθαξκνδφκελεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο .  

 

 Οη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίδνπλ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ρξήζηε ΣΠΒ δελ αθνξνχλ κφλν ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ (δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ). Ώπαηηείηαη λα εληζρπζεί ε 

ιεγφκελε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία (ICT integration competence) πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ θαηάιιειo 

ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ηελ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ζην κέγηζην βαζκφ ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία. 

 

 Οη παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήδε αλαθέξζεθε φηη 

απνηεινχλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνθεηκέλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, αλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πηζηεχνπλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ, ππάξρεη κία 

ζηέξεα βάζε ζηελ νπνία κπνξεί  λα αλαπηπρζνχλ νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο θαη ε νπνία εληζρχεη ην θίλεηξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αζρνιεζνχλ 

πεξαηηέξσ κε ηηο ΣΠΒ. Οη παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο  ζπλδένληαη κε , ή ζα κπνξνχζε 

λα εηπσζεί φηη εθθξάδνπλ, ηηο ζρεηηθέο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ην άγρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 Λακβάλνληαο ζπλνιηθά σο πξναπαηηνχκελα φηη αλαθέξζεθε πνπ αθνξά  ηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο (καδί κε ηηο ζηάζεηο), κπνξεί 

λα ζπληεζεί ην ζρεηηθφ πξνθίι πνπ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ-ρξήζηε ησλ ΣΠΒ. 

 

 

 

 

 



 

 

55 

3.11 Οη επηκνξθσηέο  ΣΠΔ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

 ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο εγέηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ 

(technology leaders) νη νπνίνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσηψλ ΣΠΒ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γεληθφηεξα σο  εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά έρεη θαζνξηζηεί ην πςειφ επίπεδν δέζκεπζεο κε ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο. Βθπαηδεπηηθνί κε ηελ 

ειάρηζηε επαγγεικαηηθή δέζκεπζε  εζηηάδνπλ ζηελ ζπλεζηζκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

(ηεο ξνπηίλαο) ζηε ζρνιηθή ηνπο ηάμε ρσξίο λα αγλνννχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

αιιά βαζηθά ρσξίο λα πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο. 

ηνλ αληίπνδα, εθπαηδεπηηθνί κε ηζρπξή επαγγεικαηηθή δέζκεπζε ζε έλα επξχ 

θάζκα δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ ζεσξνχληαη σο νη 

εθπαηδεπηηθνί -εγέηεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν (Riel & Becker 2008).  

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη εκθαλίδνπλ εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζην πεδίν ησλ ΣΠΒ  αληαπνθξίλνληαη ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ 

απαηηείηαη λα έρνπλ νη επηκνξθσηέο ΣΠΒ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ιφγσ ηεο δηδαθηηθήο 

ηνπο θηινζνθίαο θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο: α) νη 

νπνίεο έρνπλ πεξηζζφηεξν θνλζηνπθηηβηζηηθφ ραξαθηήξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ίδηαο βαζκίδαο θαη β) ρξεζηκνπνηνχλ 

ππνινγηζηέο θαη εξγαιεία ΣΠΒ ζπρλφηεξα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Riel & 

Becker 2008).    

 

Οη Drent & Meeliseen (2008) ππνζηήξημαλ φηη  ην πξνθίι ησλ επηκνξθσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ  ΣΠΒ  ρξεηάδεηαη λα απαξηίδεηαη απφ ηα επφκελα ζηνηρεία :  

 ν επηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθψλ ΣΠΒ  ρξεηάδεηαη λα θξαηήζεη εθηεηακέλεο 

επαθέο κε ζπλαδέιθνπο θαη εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ ησλ ΣΠΒ γηα ην θαιφ ηεο 

δηθήο ηνπ πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (πξνζσπηθή πξσηνπνξία-

personal entrepreneurship) 

 ν επηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθψλ ΣΠΒ  ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα δεη θαη λα 

βηψζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαηλνηφκνπ ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζή 

ηνπ (ζηάζε απέλαληη ζηηο ΣΠΒ θαη αληηιακβαλφκελε αιιαγή) 

 ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ επηκνξθσηή εθπαηδεπηηθψλ ΣΠΒ κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί φηη είλαη καζεηνθεληξηθή (student-oriented) 

 νη δεμηφηεηεο ηνπ επηκνξθσηή εθπαηδεπηηθψλ ΣΠΒ  ζπκβαδίδνπλ  κε ηελ 

παηδαγσγηθή ηνπ πξνζέγγηζε.  

 

 Οη York-Barr & Duke (2004) , φπσο αλαθέξνπλ νη Riel & Becker (2008), 

πξφηεηλαλ έλα κνληέιν  πνπ αθνξά  ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ην νπνίν επηθεληξψζεθε ζε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ: ηνλ 

ζεβαζκφ αλάκεζα  ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα λα επεξεάδνπλ ηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ θαη ηα 
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πιένλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ελφο 

επηκνξθσηή ΣΠΒ θαη εηδηθά ην ξφιν ελφο επηκνξθσηή εθπαηδεπηηθψλ.  

 

 3.11.1 Πεξηγξαθή ηνπ  ξόινπ ηνπ επηκνξθσηή ΣΠΔ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 ζηα ΚΔ 

 Ο επηκνξθσηήο πνπ δηδάζθεη ζηα ΚΒ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

Μεηξψν Βπηκνξθσηψλ ΐ‟ Βπηπέδνπ πνπ έρεη θαηαξηηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη αλαλεψλεηαη ζηαδηαθά. Ώλαιακβάλεη ην ζχλνιν ή ηκήκα 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θξνληίδνληαο λα θέξεη εηο πέξαο ηνπο ζηφρνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζχκθσλα θαη κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ επηκνξθνχκελσλ. 

  

 ε θάζε πξφγξακκα κπνξνχλ  λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 

επηκνξθσηέο, αλαιακβάλνληαο σο νκάδα θαη απφ θνηλνχ ηελ επζχλε επηκφξθσζεο 

θαη ππνζηήξημεο ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε 

νκάδα ησλ επηκνξθσηψλ θαηαξηίδεη ζρέδην δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν 

θαηαγξάθεηαη ε θαηαλνκή ηεο χιεο γηα θάζε επηκνξθσηή θαζψο θαη ε θαηαλνκή 

επζχλεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ θαηά ην ζηάδην ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο – εθαξκνγήο ζηελ ηάμε (ην ζρέδην απηφ θαηαηίζεηαη κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

πξψησλ ζπλεδξηψλ επηκφξθσζεο, κε ρξήζε θφξκαο πνπ ζα δηαηίζεηαη ελψ επίζεο ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο).  

 

 Γηα ηηο δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε (αλά εηδηθφηεηα) πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ ηνπο 

δηαηίζεηαη απφ ην έξγν θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ ηνπο 

δηαηίζεηαη. Οη επηκνξθσηέο πξνβιέπεηαη λα  έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο, ζηαδηαθά θαηά 

ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, ππνδνκέο ππνζηήξημεο ζπλεξγαζίαο είηε ζε νκάδεο κεηαμχ 

ηνπο είηε κε επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο νκάδεο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξάζεσλ επηκφξθσζεο.  

 

 Πέξαλ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ, ζηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ επηκνξθσηψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

επηκνξθνχκελσλ γηα ηελ εθαξκνγή  θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ ηάμε. Καηά ηε 

θάζε ππνζηήξημεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ θάθειν πξνφδνπ κε ζηνηρεία θαη 

πιηθφ γηα θάζε επηκνξθνχκελν εθπαηδεπηηθφ, θαζψο θαη λα ζπληάζζνπλ αλαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε θαη ηηο ζρεηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο.  

 Ο ξφινο ησλ επηκνξθσηψλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο εθαξκνγήο 

ζηελ ηάμε, είλαη ξφινο εκςπρσηή (mentor) ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ηα εμήο:  

 

 νξγάλσζε, επηινγή (πρ. απφ ην δηαζέζηκν επηκνξθσηηθφ πιηθφ) ή/θαη 

αλάπηπμε/πξνζαξκνγή ζελαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ νη επηκνξθνχκελνη λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ζηελ ηάμε.  
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 νξγάλσζε ππνζηεξηθηηθψλ ζπλαληήζεσλ (ζε εβδνκαδηαία βάζε) κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (φιν ην ηκήκα, ζηα ΚΒ), γηα επηινγή εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ γηα εθαξκνγή ζηελ ηάμε (θαηά πεξίπησζε), επίιπζε απνξηψλ, 

δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ 

κέζσ παξνπζηάζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο δηδαζθαιίεο, 

θιπ. 

 

 αζχγρξνλε ππνζηήξημε θχξηα ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ρξήζεο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, κέζσ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (πρ forum)  

 

 επηθνπξηθά θαη εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαία, ηειεθσληθή ππνζηήξημε, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο/ ψξεο πνπ ζα έρνπλ πξνεγνχκελα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο  

 

 θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηκνξθσηή, ζπλαληήζεηο 

επηκνξθσηή κε έλαλ ή κηθξφ αξηζκφ επηκνξθνχκελσλ (δηα δψζεο ή κε ρξήζε 

εηδηθψλ εξγαιείσλ ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο πρ. skype, ή πιαηθφξκα 

ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο), γηα ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζε (π.ρ.  

ζπλεξγάδνληαη 2-3 εθπαηδεπηηθνί πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηάμε ηνπο).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

58 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Παηδαγσγηθή ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ καζεζηαθή 

θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία 
 

4.1  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε θαη έληαμε  

ησλ ΣΠΔ 

 

 Παξά ηε κεγάιε επέλδπζε πνιιψλ ρσξψλ ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

εμνπιηζκφ θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πηνζέηεζε ησλ ΣΠΒ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία παξακέλεη πεξηνξηζκέλε (Buabeng-

Andoh 2012).  

 

 ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ 

πνπ πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ή λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αλαζηαιηηθά (Ward  & Parr 2010, Osborne & Hennesey 2003,  Cox et al.1999). Μία 

θαηεγνξηνπνίεζε (Ertmer, 1999)  πεξηιακβάλεη ηνπο α) εμσγελείο παξάγνληεο θαη β) 

ελδνγελείο παξάγνληεο, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Oη πξψηνη παξάγνληεο 

αλαθέξνληαη θαη σο πξψηεο ηάμεο θαη αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε, ην ρξφλν, ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ (Demetriadis et al., 2003) θαη 

εηδηθά ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (International Technology for Society in Education, 

2002, Eteokleous, 2008). Ώθφκε,  αθνξνχλ  ζέκαηα έιιεηςεο πφξσλ θαη  ηερληθήο 

ππνζηήξημεο αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (δηεπζπληέο, 

ζπληνληζηέο ΣΠΒ) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ ΣΠΒ (Papaioannou & 

Charalambous, 2011). ηε δεχηεξε θαηεγνξία παξαγφλησλ (Ertmer, φ.π. ), νη νπνίνη 

θαινχληαη θαη δεχηεξεο ηάμεσο πεξηιακβάλνληαη ζηάζεηο, αληηιήςεηο, πξαθηηθέο θαη 

αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο. Ώθφκε, έρεη αλαθεξζεί πιένλ φηη είλαη πηζαλφ λα 

πθίζηαληαη θαη ηξίηεο ηάμεσο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα θαη πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ (design thinking) ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

θαη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε θαη δεκηνπξγία θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ 

πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο καζεηψλ ζε 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην ή κε πνηθίιε ζχλζεζε νκάδσλ ησλ καζεηψλ (Tsai & Chai, 

2012).   

 Μία άιιε νπηηθή (Pelgrum, 2001) δηαθξίλεη ζε εκπφδηα πνπ αλαθέξνληαη ζε 

α) πιηθέο θαη β) κε πιηθέο ζπλζήθεο. Οη πιηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη 

π.ρ. ζε έιιεηςε ππνινγηζηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ελψ νη κε πιηθέο λα 

αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο , ηηο γλψζεηο  θαη δεμηφηεηέο 

ηνπο, ηνλ αλεπαξθή ρξφλν γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη επηθξαηήζεη ε ηαμηλφκεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επηδξνχλ ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζε α) ζρνιηθνχο θαη β) παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 
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ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Wikan & Molster 2011, Bingimlas 2009). Σε γξακκή απηή 

αθνινπζνχλ νη αλαθνξέο BECTA 2004c θαη 2007 (British Educational 

Communications and Technology Agency), ζηηο νπνίεο είλαη θαηαγεγξακκέλνη νη 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία αιιά θαη απηνί  πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

ΣΠΒ (Papaioannou & Charalambous,2011). ηνπο πξψηνπο (BECTA, 2007)  

αλήθνπλ νη εμήο:  

 πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ 

 πλεξγαζία θαη αληαιιαγή  γλψζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

 Κνπιηνχξα θαηλνηνκίαο θαη πεηξακαηηζκνχ ζην ζρνιείν 

 Όπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ 

 πλερήο ηερληθή ππνζηήξημε 

 Εθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή ζην ρεηξηζκφ Δ/Τ 

 πλερηδφκελε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ 

 Όπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο θαη πφξσλ  

 Όπαξμε θαηάιιεισλ ζπληνληζηψλ ΣΠΒ ησλ ζρνιείσλ 

 

 ηνπο δεχηεξνπο (BECTA, 2004b), πνπ ζεσξνχληαη σο εκπφδηα,  

πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 

 Έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Έιιεηςε ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έιιεηςε πξφζβαζεο ζε 

πφξνπο 

 Έιιεηςε ρξφλνπ (γηα νξγάλσζε ελφο καζήκαηνο κε ΣΠΒ) 

 πρλά ηερληθά πξνβιήκαηα 

 Ώληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο αιιαγέο 

 

 ε κηα  λεφηεξε  ηαμηλφκεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ (Drent & Meelisen, 2008)  θάζε παξάγνληαο  πνπ αθνξά ην ζρνιείν 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  κπνξεί λα ζεσξείηαη  εζσηεξηθφο (ελδνγελήο) ή εμσηεξηθφο 

(εμσγελήο). Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη κία αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ 

παξαγφλησλ κε βάζε απηή ηε δηάθξηζε: 

 

Πίλαθαο 4.1α: Παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ (Drent & Meeelissen, 

2008) 

 Βμσηεξηθνί Βζσηεξηθνί 

ρνιηθνί 

παξάγνληεο  

 Τπνζηήξημε 

γνλέσλ θαη 

θνηλφηεηαο 

 

 Πξνζδνθίεο απφ 

εθπαηδεπηηθέο 

αξρέο 

 

 ηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο ΣΠΒ 

 Σερληθή ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 Βπίπεδν θαη πξφζβαζε ζε πφξνπο ζρεηηθνχο κε 

ΣΠΒ 

 Αηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ, γηα πεηξακαηηζκφ θαη 

αιιειεπίδξαζε 
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 Τπνζηεξηθηηθέο δνκέο 

 πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ (ζρνιηθφ θιίκα)  

 Βζσηεξηθά ζπζηήκαηα ΣΠΒ ηνπ ζρνιείνπ 

 Βπίπεδν θαη πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 Βλέξγεηεο θαη δέζκεπζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

ζρνιείνπ 

 Όπαξμε ακνηβψλ ή θηλήηξσλ 

Παξάγνληεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

 Διηθία(λεφηεξνη) 

 

 Φχιν(άληξεο) 

 

 Βθπαηδεπηηθή 

πξνυπεξεζία 

 

 Βκπεηξία ρξήζεο 

ησλ Δ/Τ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο 

 

 

 Ώπηφ-εηθφλα 

 Ώπηνπεπνίζεζε 

 Θεηηθή ζηάζε ζηηο ΣΠΒ θαη ζηελ έληαμή ηνπο 

ζηε δηδαζθαιία 

 Βπηζπκία αιιαγήο 

 Αηδαθηηθή ηθαλφηεηα ζηηο ΣΠΒ 

 Πξνζσπηθή δέζκεπζε 

 Βθπαηδεπηηθή θηινζνθία 

 Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο καζεηέο 

 Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηνπο καζεηέο 

 

 Δ απνπζία θάπνηνπ παξάγνληα επηδξά αξλεηηθά ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ (Wikan 

& Molster, 2011). ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο  πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

, ε κηθξή ειηθία, ην γπλαηθείν θχιν, ε κηθξή πξνυπεξεζία θαη ε κηθξή εκπεηξία 

ρξήζεο ησλ Δ/Τ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο έρνπλ  βξεζεί φηη δελ επηδξνχλ  ζεηηθά 

ζηελ  έληαμε  ησλ ΣΠΒ. Οη αλαθεξφκελνη παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

ε επηηπρήο ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ χπαξμε ή 

απνπζία ηνπ ελφο ή άιινπ, αιιά θαζνξίδεηαη απφ κία δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη έλα παθέην παξαγφλησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (Drent & 

Meelisen, 2008). Ώθφκε θαη αλ νη ζρνιηθνί παξάγνληεο ζηακαηήζνπλ λα δξνπλ 

αλαζηαιηηθά , δε ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα εληάζζνπλ ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο (Eteokleous, 2008).  

 

 Οη Law & Chow (2009) κεηά απφ κία επξεία θιίκαθαο έξεπλα ζην πιαίζην 

ηνπ SITES 2006, ηαμηλφκεζαλ ηα εκπφδηα γηα ηελ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεηέο: 
 

Πίλαθαο 4.1β: Βκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ απφ ηηο Law & Chow (2009) 

Καηεγνξίεο εκπνδίσλ πγθεθξηκέλα εκπφδηα 

ρεηηθά κε ην ζρνιείν 

 

 Οη ΣΠΒ δε ζεσξνχληαη ρξήζηκεο ζην ζρνιείν κνπ 

 Έιιεηςε ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο ζε ΣΠΒ 

 Έιιεηςε ησλ απαηηνχκελσλ ςεθηαθψλ καζεζηαθψλ πφξσλ 

 Έιιεηςε επειημίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα απνθαζίζνπλ νη 

ίδηνη γηα ην ζρεδηαζκφ καζεκάησλ κε ΣΠΒ 

 Έιιεηςε πξφζβαζεο ζε ΣΠΒ εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο 
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ρεηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

 

 Έιιεηςε ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ ζην ρεηξηζκφ ησλ ΣΠΒ 

 Έιιεηςε δεμηνηήησλ ζηε παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

 Ώλεπαξθήο απηνπεπνίζεζε λα δνθηκάζνπλ λέεο πξνζεγγίζεηο 

κφλνη ηνπο 

 Έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη έληαμε ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε ΣΠΒ 

 Ώδπλακία αλαγλψξηζεο ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκα 

ρεηηθά κε ηνπο καζεηέο  

 

 Έιιεηςε δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΒ  

 Έιιεηςε πξφζβαζεο ζηα απαηηνχκελα εξγαιεία ΣΠΒ έμσ απφ 

ηε ζρνιηθή κνλάδα 

  

 χκθσλα κε ηνλ  Buabeng-Andoh (2012) νη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε πξνζσπηθνχο, ηερλνινγηθνχο θαη παξάγνληεο ησλ 

νξγαληζκψλ. Σαπηφρξνλα ππάξρεη θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο ζην επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο ζπζηεκηθνχο. Μεξηθά εκπφδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηήλ ηελ ηειεπηαία ηαμηλφκεζε είλαη ε έιιεηςε ησλ ζρεηηθψλ 

δεμηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε έιιεηςε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παηδαγσγηθή 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ε πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζε εξγαιεία ΣΠΒ, ε άθακπηε δνκή ησλ παξαδνζηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα κε επέιηθηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θηι.   

 

4.2 Δκπόδηα γηα ηελ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία: 

Η ππνδνκή (infrastructure) 

 

 Σν ζέκα ηεο ππνδνκήο ζε πφξνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΒ (ICT infrastructure)  

είλαη  αξθεηά ζεκαληηθφ κηα θαη είλαη αλαγθαία αιιά κάιινλ φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα 

ηελ ελζσκάησζε θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Βίλαη ρξήζηκν γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο λα πξνζδηνξηζηεί ην πιαίζην (θαη άξα θαη νη 

ζπλζήθεο ππνδνκήο) ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ή επηρεηξείηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

 Ώλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ έγηλε ζρεηηθά πξφζθαηα απφ ηνπο Wastiau et al. (2013). ηελ 

έξεπλα απηή απνηππψλεηαη ελ κέξεη θαη ε θαηάζηαζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, φπνπ 

θαίλεηαη φηη ζηελ Βιιάδα  κφλν ην 10% ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ βξίζθεηαη ζε 

πςειά εμνπιηζκέλεο κε ΣΠΒ ζρνιηθέο κνλάδεο ζηα ιχθεηα θαη ζηα γπκλάζηα ελψ ην 

πνζνζηφ απηφ ζηα δεκνηηθά αγγίδεη ην 20%. Ο αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο θπκαίλεηαη ζην 50% γηα ηα ιχθεηα θαη κεηαμχ 25%  κε 35% γηα ηα 

δεκνηηθά θαη ηα γπκλάζηα. Βίλαη σζηφζν ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ππνδνκή ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε απνηέιεζκα λα 
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αληηζηνηρνχλ απφ ηξεηο κέρξη επηά καζεηέο αλά ππνινγηζηή θαη νη ππνινγηζηέο λα 

απαληψληαη ζπρλφηεξα ζε ζρνιηθέο ηάμεηο αλ θαη αθφκα ππάξρνπλ ζε ζρνιηθά 

εξγαζηήξηα.  

 

 
ρήκα 4.2 : Φεθηαθά ππνζηεξηθηηθνί εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ςεθηαθά ππνζηεξηθηηθά ζρνιεία   

Πεγή: Wastiau et al (2013) 

 

 πσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρεηηθφ γξάθεκα, ε Βιιάδα είρε ην 2011 ηε 

ρεηξφηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ην ζπλδπαζκφ ςεθηαθά εμνπιηζκέλσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζηε βαζκίδα 11 (αληίζηνηρε ηεο β΄ ιπθείνπ) ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο  θαη 

ςεθηαθά θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (digitally supportive teachers) ηεο ίδηαο 

βαζκίδαο. Σν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα πνιχ ρακειφ 

θαη κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζην 2 κε 3%. Βπίζεο αμηνζεκείσην αλαθνξάο είλαη  φηη 

ζε ζρεηηθή κέηξεζε ηεο ςεθηαθήο εηνηκφηεηαο (e-readiness) ζε δεθαέμη επξσπατθέο 

ρψξεο, ε Βιιάδα είρε ην 2006 ηελ κηθξφηεξε βαζκνινγία (The Economist 

Intelligence Unit, 2006). Δ ςεθηαθή εηνηκφηεηα κίαο ρψξαο απνηειεί θαηά θάπνην 

ηξφπν έλα θξηηήξην ηεο ηθαλφηεηά ηεο λα εθκεηαιιεπηεί ην δηαδίθηπν σο έλαλ κνριφ 

νηθνλνκηθήο θαη αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (Ibrahim 2008). Βπίζεο ε ζρεηηθή κειέηε γηα 

ηελ ςεθηαθή ηθαλφηεηα  κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο κεραληζκφο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα θξάηε φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ΣΠΒ. Σα πξνεγνχκελα δεδνκέλα θαηά θάπνην ηξφπν πεξηγξάθνπλ ηελ  

εηθφλα αλάπηπμεο ησλ ΣΠΒ ζην πεδίν ηεο ππνδνκήο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη 

κάιηζηα ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα επξσπατθά θξάηε.   
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 Παξά ηελ ζπλερφκελε βειηίσζε ηνπ  εμνπιηζκνχ θαη ηεο ππνδνκήο  ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νη δηεπζπληέο 

αθφκα θαη απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ζεψξεζαλ σο θπξηφηεξν εκπφδην ηελ ζρνιηθή 

ππνδνκή (Wastiau et al , 2013). Ώθφκε φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή έξεπλα, ην 

πςειφ επίπεδν ηεο ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε εξγαιεία ΣΠΒ φπσο 

βηληενπξνβνιείο, ππνινγηζηέο, ζπλδεζηκφηεηα ζην δηαδίθηπν δε βξέζεθε λα  

ζρεηίδεηαη  κε ην επίπεδν ρξήζεο ησλ ΣΠΒ απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, κε ην 

επίπεδν  απηνπεπνίζεζεο θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Παξφκνην 

εχξεκα είρε αλαθεξζεί θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ SITES 2006 (Law et al., 2008), φπσο 

αλαθέξνπλ νη Wastiau et al. (2013), απφ ηελ νπνία πξνέθπςε φηη ε αλάπηπμε ηεο 

ππνδνκήο, ε βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε εξγαιεία ΣΠΒ δελ 

νδεγνχλ απαξαίηεηα ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 

4.3.Η απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  
 

 Γεληθά ζηε βηβιηνγξαθία έρεη ηνληζηεί φηη ε απηνπεπνίζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία. ε κία έξεπλα ζε δείγκα 764 εθπαηδεπηηθψλ νη Wozney, Venkatesh, and 

Abrami (2006), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηηο Ertmer & Ottenmeier-Leftwich (2010), 

βξήθαλ φηη έλαο απφ ηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ε απηνπεπνίζεζή ηνπο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΒ. πλεπψο 

είλαη ζεκαληηθφ λα αθηεξσζεί ρξφλνο θαη πξνζπάζεηα ζηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο 

ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ φρη γηα ηελ 

πινπνίεζε δηνηθεηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη γηα ηελ 

επίηεπμε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Ώθφκα, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ φηη ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ δηεπθνιχλεη ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζε απνηειέζκαηα, ηφηε έρεη 

αλαθεξζεί φηη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο απμάλεηαη (Ottenbreit-Leftwich, 2007). 

Βξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη θαηά θαηξνχο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε  ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία , φπσο αλαθέξνπλ 

νη Ertmer & Ottenmeier-Leftwich (2010):   

 

 Να δνζεί ρξφλνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα  πεηξακαηηζηνχλ κε 

ηελ ηερλνινγία (Somekh, 2008) 

 Να ππάξμεη εζηίαζε ζε λέεο ρξήζεηο ησλ ΣΠΒ πάλσ ζηηο άκεζεο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Kanaya  et al ,2005) 

 ηελ αξρή λα βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κηθξέο επηηπρεκέλεο εκπεηξίεο 

(Ottenbreit-Leftwich, 2007) 

 Να εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ζρεηηθή 

γλψζε (Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, & York, 2006) 

 Να ζπκκεηέρνπλ ζε επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο (Putnam & 

Borko,2000) 
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 Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο λα ζπλδένληαη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Cole et al  , 

2002,  Snoeyink & Ertmer, 2001/2002). 

 

 

4.4 Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηα εκπόδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή  έληαμε 

ησλ  ΣΠΔ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κύπξν 

 Δ παξνπζίαζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ, εθηφο απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ζηνλ 

θππξηαθφ, γίλεηαη κε ην δεδνκέλν φηη ην θππξηαθφ ζχζηεκα  παξνπζηάδεη αλάινγε 

δνκή κε ην ειιεληθφ θαη ραξαθηεξίδεηαη  απφ κία δηαδηθαζία απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 

(“top-down process”)  γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα (Eteokleous, 2008). 

 ρεηηθά κε ηα εκπφδηα πνπ βξίζθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κπξνζηά ηνπο θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ζρνιηθνχο παξάγνληεο, έξεπλα ζε δείγκα 100 εθπαηδεπηηθψλ 

θηινιφγσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε (πνπ ζεσξήζεθε β΄ 

επηπέδνπ) ην 2002-2003 αλαθέξζεθε σο βαζηθφο παξάγνληαο ε έιιεηςε ρξφλνπ 

πξνθεηκέλνπ  λα εληάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο (Fragkouli 

& Hammond, 2007). Ώθνινχζεζε ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο έληαμεο ησλ  δηδαζθαιηψλ 

ΣΠΒ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ελψ  ηνλίζηεθε θαη ε έιιεηςε ππνδνκήο.  

 Ώθφκε, ζε έξεπλα ησλ Giavrimis et al (2011) ζε δείγκα 118 δαζθάισλ ηνπ 

λνκνχ Λέζβνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ζεκαληηθά εκπφδηα ε  

αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (67,40%), ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο (67,24%), ην κε επέιηθην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (69,48%). ε παξφκνηα 

έξεπλα ηεο Kokkinaki (2010) ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, σο ζεκαληηθά εκπφδηα 

αλαθέξζεθαλ ε έιιεηςε ππνδνκήο σο ηθαλνπνηεηηθφο παξάγνληαο (58,7%), ε 

έιιεηςε επηκφξθσζεο σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο (71,7%), ε ηερληθή ππνζηήξημε σο  

πςεινχ επηπέδνπ παξάγνληαο ελψ ε έιιεηςε ρξφλνπ ζεσξήζεθε φρη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο (32%) θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο σο  πνιχ κηθξφο 

παξάγνληαο. 

 ηνλ θππξηαθφ ρψξν,  ζε  έξεπλα  κε  δείγκα 293 δαζθάισλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Βπαγφξαο 

(Βteokleous, 2008),  νη παξάγνληεο πνπ ζεσξήζεθαλ σο εκπφδηα γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ  ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο: α) 

επαγγεικαηηθνί: φπσο ε έιιεηςε pre-service θαη in-service επηκφξθσζεο  θαη ε 

έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, β)  νξγαλσζηαθνί : φπσο ε 

«ηπξαλλία» ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο , ε έιιεηςε πφξσλ , ε έιιεηςε ηερληθήο 

ππνζηήξημεο  θαη γ) παξάγνληεο ζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ρξήζε ηνπ Δ/Τ σο εξγαιείνπ ε νπνία βξέζεθε ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη ζε 

άιιε έξεπλα  (Demetriadis et al, 2003). Βπίζεο, ζρεηηθή  έξεπλα πνπ επηθεληξψζεθε 

ζηε δηεξεχλεζε  ησλ απφςεσλ  250 δηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γηα ηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηε δηεπθνιχλνπλ ή ηελ εκπνδίδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Papaioannou & Charalambous, 2011).  Δ ζηάζε ηνπο θαηαγξάθεθε 

σο ζεηηθή ελψ νη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ηαμηλνκήζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 
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α) Βζσηεξηθνχο: εκπλεπζκέλε θαη ηθαλή εγεζία, ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ, ηθαλφηεηα ηνπ  ζπληνληζηή ΣΠΒ, χπαξμε θηλήηξσλ ηνπ 

ζπληνληζηή ΣΠΒ, απνδνρή ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηθαλφηεηα θαη 

γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ θαη β) Βμσηεξηθνχο: θεληξηθά νξγαλσκέλε 

επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΒ, ππφβαζξν γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο ΣΠΒ, ηερληθή 

ππνζηήξημε, ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηαζέζηκνο 

ρξφλνο γηα ηνπο δηεπζπληέο ψζηε λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ. 

 

4.5  Η παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη  ν βαζκόο έληαμήο ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

 

 Δ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία απνηειεί κία πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ 

επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά  ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη απφ ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα (Inan & Lowther 2010). 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απμήζεη ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ  (Ertmer & Ottenmeier-Leftwich 2010). ε κία έξεπλα κεγάιεο θιίκαθαο 

(Project Tomorrow, 2008), φπσο αλαθέξνπλ νη Ertmer & Ottenmeier-Leftwich  

(2010) νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 88% φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία γηα δηνηθεηηθήο θχζεσο εξγαζίεο (administrative tasks), 86% γηα εξγαζίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία (communication tasks) θαη 93% γηα λα 

επηθνηλσλνχλ κε ζπλαδέιθνπο ή γνλείο. Σα πςειά απηά επίπεδα ρξήζεο δε θαίλεηαη 

φκσο λα ζπλαληψληαη θαη ζηελ αλάινγε εθαξκνγή ησλ ΣΠΒ  ζηε δηδαζθαιία  ε 

νπνία ήηαλ  ρακεινχ επηπέδνπ θαη πεξηνξηδφηαλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ηξφπνπ δηδαζθαιίαο (π.ρ. ρξήζε powerpoint γηα παξνπζίαζε καζήκαηνο, αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν) ή ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ (Tondeur et al , 2007b). πσο αλαθέξνπλ επίζεο  νη Ertmer & Οttenbreit-

Leftwich (2010), απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επξείαο θιίκαθαο έξεπλαο  ηνπ speak up 

national survey ηνπ 2007 ζηηο ΔΠΏ , ην 51% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε  φηη νη 

πξσηαξρηθέο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε κάζεζε ησλ καζεηψλ 

ηνπο πεξηειάκβαλε α) εξγαζίεο ησλ καζεηψλ πνπ απαηηνχζαλ ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (γξάςηκν αλαθνξψλ, εχξεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην 

δηαδίθηπν) θαη β) αλάζεζε εξγαζηψλ εμάζθεζεο κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

(drill and practice software). Σα απνηειέζκαηα απηά πηζηνπνηήζεθαλ ζε θάπνην 

βαζκφ θαη απφ απηά ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζην ίδην εξσηεκαηνιφγην, νη 

νπνίνη αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηερλνινγίεο γηα λα α) γξάθνπλ εξγαζίεο ζε 

πνζνζηφ 74%, β) λα δηεμαγάγνπλ έξεπλεο online  ζε πνζνζηφ 72% θαη γ) γηα λα 

ειέγρνπλ εξγαζίεο ή  βαζκνχο online ζε πνζνζηφ 58%.  

 

 ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηεη φηη  νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηζρπξίδνληαη φηη εθαξκφδνπλ καζεηνθεληξηθέο, 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ηερληθέο, δε θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 
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θαηλνηφκα (Cuban et al 2001,  Hermans et al 2008).  Μία έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε 

ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ Οιιαλδία έδεημε φηη ηα δχν ηξίηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ 

πνιχ ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε (Ten Brumelhuis, 

2001). Χζηφζν, κφλν ην 50% ησλ επηκνξθσηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχζε  

ΣΠΒ θαλνληθά ζηα καζήκαηά ηνπο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο γηα λα 

πξνεηνηκάδνπλ καζήκαηα θαη λα θάλνπλ δηνηθεηηθήο θχζεσο εξγαζίεο  

(administrative tasks). Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο καζεηέο πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηελ 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Πνιχ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί 

εηζήγαγαλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ήηαλ δηαζέζηκα γηα 

ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Έηζη νη καζεηέο δελ θαηείραλ ηε 

ζρεηηθή γλψζε πνπ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΒ σο εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ππνζηεξίμνπλ λένπο ηξφπνπο κάζεζεο. Χο απνηέιεζκα, κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ δηαπηζηψζεθε φηη βξίζθνληαλ ζηε ιεγφκελε πξψηεο 

ηάμεσο αιιαγή ("first order change"), ε νπνία αθνξά πξσηαξρηθά ηελ  εζηίαζε ζηελ 

απαξαίηεηε ππνδνκή ("infrastructure") γηα ηε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ελψ ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηα δηδαθηηθά ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ  παξέκελαλ 

ακεηάβιεηα (Ten Brumelhuis 2001, φπσο αλαθέξνπλ νη Ertmer & Οttenbreit-

Leftwich 2010).   

 

 ην πιαίζην έξεπλαο γηα ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή κε ζέκα «Οη ΣΠΒ ζηελ 

Βθπαίδεπζε» (ICT in Education) , νη Wastiau et al (2013) δηεξεχλεζαλ ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ θαη δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζηηο ΣΠΒ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο, ην επίπεδν απηνπεπνίζεζήο ηνπο ζηηο αλάινγεο δεμηφηεηεο (digital 

competences) αιιά θαη ηε  ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο, ζηελ Βπξψπε ησλ 

27 κειψλ θαη ηελ Κξναηία, Εζιαλδία, Ννξβεγία θαη Σνπξθία. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ 156.634 καζεηέο θαη 24.522 εθπαηδεπηηθνί θαη 10.137 δηεπζπληέο θαη ηα 

δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κεηαμχ επηεκβξίνπ θαη Αεθεκβξίνπ 2011. Tα επξήκαηα 

έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είραλ εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ιίγα ρξφληα αιιά αθφκα ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο γηα 

λα πξνεηνηκάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. Μφλν ιίγνη ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ (θαη απηνί 

ζε κηθξφ βαζκφ) γηα λα δνπιεχνπλ κε ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ θαη αθφκα ιηγφηεξν ζπρλά γηα λα επηθνηλσλνχλ κε γνλείο ή γηα λα 

κνηξάδνπλ ηελ εξγαζία  ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ κε λένπο 

ηξφπνπο. Δ ζπλνιηθή  ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ (ICT based activities) ζηε ζρνιηθή ηάμε ζε επξσπατθφ επίπεδν ήηαλ 

κεξηθέο θνξέο ην κήλα ελψ νη καζεηέο δήισζαλ φηη ζπκκεηείραλ ή αλαιάκβαλαλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ κεηαμχ κεξηθψλ θνξψλ  ην κήλα θαη πνηέ ή 

ζρεδφλ πνηέ. H πςειφηεξε ζπρλφηεηα πνπ δειψζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

εμεγήζεθε απφ ηελ έιιεηςε πξφζβαζεο κέξνπο ησλ καζεηψλ ζε εξγαιεία ΣΠΒ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε θαη απφ ηελ εθαξκνγή δαζθαινθεληξηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ-

ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηηο καζεηνθεληξηθέο- πνπ αθφκε παξακέλνπλ ζε πνιιά 

καζεζηαθά θαη δηδαθηηθά πεξηβάιινληα. Φεθηαθνί πφξνη φπσο ινγηζκηθά 

εμάζθεζεο, online  ηεζη , εξγαιεία θαηαγξαθήο δεδνκελσλ (data logging tools) θαη 

πξνζνκνηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ πνιχ ζπάληα απφ καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
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καζεκάησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε ήηαλ ζπρλφηεξεο ζην ζπίηη παξά ζην ζρνιείν. Σν εχξεκα 

απηφ ππνγξάκκηζε ην βαζκφ  ηεο απηφλνκεο  κάζεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα εθηφο 

ζρνιείνπ αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζηελ απζφξκεηε απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε.  

 

 ηελ ίδηα έξεπλα (Wastiau et al. 2013), βξέζεθε φηη νη καζεηέο πνπ 

δηδάζθνληαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο κε κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηελ 

ςεθηαθή ηθαλφηεηά ηνπο θαη είραλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία (digitally confident and supportive teachers), 

είραλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε εξγαιεία ΣΠΒ θαη αληηκεηψπηδαλ εκπφδηα ζηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ, ρξεζηκνπνηνχζαλ πην ζπρλά ΣΠΒ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ απφ καζεηέο πνπ δηδάζθνληαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ επξεία 

πξφζβαζε  ζε εξγαιεία ΣΠΒ, αληηκεηψπηδαλ  κηθξά εκπφδηα αιιά δελ είραλ κεγάιε 

απηνπεπνίζεζε ζηελ ςεθηαθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ζεηηθή ζηάζε. ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Wastiau et al. (2013) πεξηιακβάλεηαη αθφκα  ε δηαπίζησζε  φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ απηνπεπνίζεζε ζηε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ήηαλ 

ζεηηθνί φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΒ ζηε κάζεζε, νξγάλσλαλ ζπρλφηεξα 

δξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ κε ηνπο καζεηέο ηνπο.  

 

Οη Santos & Pedro (2012) κεηξψληαο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ έλαξμε θαη ιήμε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο ΣΠΒ,  βξήθαλ φηη ε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  δηαθνξνπνηήζεθε φρη κφλν 

ζηηο επαγγεικαηηθέο (δηνηθεηηθέο) εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία  καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε έληαμε ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία αλαπηχρζεθε πεξηζζφηεξν εθηφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο παξά κέζα ζε απηήλ. Καηά ζπλέπεηα ππνζηήξημαλ φηη 

είλαη καθξχο αθφκα ν δξφκνο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη εηδηθά φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ψζηε λα πξνσζήζνπλ πςεινχ 

επηπέδνπ ηξφπνπο ζθέςεο θαη πεξηζζφηεξν ζχλζεησλ ηθαλνηήησλ (γηα παξάδεηγκα 

δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα) θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ.  

 

 Οη Ward & Parr (2010) δηέθξηλαλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζε γεληθή παηδαγσγηθή 

ρξήζε, εηδηθή παηδαγσγηθή ρξήζε, πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, επαγγεικαηηθή ρξήζε θαη πξνζσπηθή ρξήζε. ηηο ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηα είδε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ πνπ δπλεηηθά κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηζρπξά καζεζηαθά πεξηβάιινληα κε δπλαηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, ζεκεηψζεθαλ νη 

ρακειφηεξνη κέζνη φξνη ρξήζεο (θνληά ζην 2-ζπάληα ηεο θιίκαθαο θαη ειαθξψο 

ρακειφηεξα). ηελ ίδηα έξεπλα ε ειηθία θαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία δε βξέζεθαλ λα 

έρνπλ ζπλνιηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, σζηφζν ε 

πεξαηηέξσ αλάιπζε νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε φηη νη λένη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ΣΠΒ γηα λα πξνεηνηκάδνπλ καζήκαηα θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ παξά λα δηδάζθνπλ κέζα ζηελ ηάμε. Οη Russel et al. (2003)  

αλέθεξαλ παξφκνηα επξήκαηα γηα ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 
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δηδαθηηθή εκπεηξία ζε έξεπλά ηνπο ζε δείγκα 2894 εθπαηδεπηηθψλ απφ 22 πεξηνρέο 

ηεο Μαζζαρνπζέηεο ησλ ΔΠΏ. πσο δηαπηζηψζεθε νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηερλνινγία πεξηζζφηεξν γηα πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ  θαη 

επηθνηλσλία απ' φηη γηα ηελ παξάδνζε δηδαζθαιίαο ή γηα ηελ αλάζεζε καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχζαλ ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. Μάιηζηα νη ιηγφηεξν 

έκπεηξνη  εθπαηδεπηηθνί παξφηη δήισζαλ πςειφηεξν επίπεδν άλεζεο ζηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηερλνινγίεο πεξηζζφηεξν γηα πξνεηνηκαζία ελψ νη 

πεξηζζφηεξν έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν 

ζπρλά ηερλνινγίεο ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα παξάδνζε δηδαζθαιίαο ή γηα λα εκπιέθνπλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 Οη Mueller et al. (2008) πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ελζσκαηψλνπλ 

πιήξσο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη απηνχο πνπ δελ ελζσκαηψλνπλ. Δ έξεπλά 

ηνπο ηνπο ζε δείγκα 185 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 204 εθπαηδεπηηθψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε φηη κεηαβιεηέο φπσο νη 

ζεηηθέο δηδαθηηθέο εκπεηξίεο κε ηνπο ππνινγηζηέο, ε επθνιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

ηνπο ππνινγηζηέο , νη αληηιήςεηο (ππνινγηζηψλ beliefs) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε 

σο δηδαθηηθά εξγαιεία, ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, ην θίλεηξν, ε 

ππνζηήξημε θηα ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθνξνπνηνχλ ην βαζκφ ελζσκάησζεο 

ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Βπηπιένλ βξέζεθε νη 

κεηαβιεηέο απηέο είλαη ππεχζπλεο γηα ην 74% θαη ην 68%  αληίζηνηρα ηεο 

δηαθχκαλζεο ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζεο  ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

 

Ο Petko (2012) ζε ζρεηηθή έξεπλα βαζηζκέλε πάλσ ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν 

Will, skill, tool  ζε δείγκα 357 Βιβεηψλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

βξήθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ θαη ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο ηνπ 

δηαδηθηχνπ φηαλ α) είλαη πεξηζζφηεξν πεπεηζκέλνη φηη απηέο βειηηψλνπλ ηε κάζεζε 

ησλ καζεηψλ ηνπο β) ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ( ICT competence) λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηδαζθαιία γ) ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα 

ππνινγηζηψλ δ) νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηάμε ηνπο θαη ε) νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ θνλζηνπθηηβηζηηθά ζρήκαηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Οη 

πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο κεηαβιεηέο βξέζεθαλ ππεχζπλεο γηα ην 60% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ηεο ρξήζε ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Σα επξήκαηα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο 

επηβεβαίσζαλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ηξηψλ ζεκειησδψλ κεηαβιεηψλ ηνπ will, skill, 

tool κνληέινπ ελψ αλέδεημαλ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν ην  βαζκφ ζην νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη πεπεηζκέλνη γηα ην φηη νη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ γεληθή ζεκαζία ησλ γλψζεσλ ΣΠΒ γηα  ηνπο καζεηέο ή ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο.  Βπίζεο ε 

εθιακβαλφκελε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία είρε ζεηηθή επίδξαζε 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ ηάμε.  
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 Οη Rastogi & Mahlotra (2013) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ ΣΠΒ, ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηελ 

δηδαζθαιία θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηηπρία ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζε 

ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζηάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζέιεζή ηνπο λα αγθαιηάζνπλ ηελ ηερλνινγία θαη επίζεο απφ 

ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΒ θαη ηελ έληαμή ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ είραλ πην αλεπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΒ, παξνπζηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν 

ζεηηθνί απέλαληί ηνπο,  ηηο ζεσξνχζαλ πην ρξήζηκεο ελψ ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ κε 

κηθξφηεξε αλαζθάιεηα.  

 

 Οη Inan & Lowther (2010) δηεξεχλεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζε έλα 

δείγκα 1382 ακεξηθαλψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζπάζεζαλ λα δηακνξθψζνπλ έλα 

ζρεηηθφ κνληέιν (path model). Βζηίαζαλ θπξίσο ζηελ κειέηε ησλ  αηνκηθψλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηνπο παξάγνληεο 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαλ ε ειηθία, ε 

δηδαθηηθή εκπεηξία, ε εθιακβαλφκελε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρεηξηζκφ 

ΣΠΒ (computer proficiency) , νη πεπνηζήζεηο  ηνπο γηα ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ δηδαζθαιία (teachers‟ beliefs)  θαη ε εηνηκφηεηά ηνπο 

(φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο) λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ (teachers‟ readiness). ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία εληάζζνληαλ ε δηαζεζηκφηεηα ππνινγηζηψλ, ε ηερληθή ππνζηήξημε 

(θαηαιιειφηεηα ππνζηήξημεο, πξφζβαζε ζε πφξνπο, βνήζεηα ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ), ε ζπλνιηθή ππνζηήξημε απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα (overall support- νη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε απφ ηε δηεχζπλζε, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνπο γνλείο θαη ηε θνηλφηεηα) θαη ν βαζκφο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. Δ αλάιπζε νδήγεζε  ζηα επφκελα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ  ηελ άκεζε 

ή έκκεζε επίδξαζε ησλ αλαθεξφκελσλ κεηαβιεηψλ ζην βαζκφ έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε:  

 

 Δ ειηθία θαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία  βξέζεθαλ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηελ ηθαλφηεηα  ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ. Χζηφζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε έκκεζα είρε κφλν ε δηδαθηηθή εκπεηξία σο παξάγνληαο. 

Παξφκνηεο έξεπλεο (Mathews & Guarino 2000, Robinson 2003 ,φπσο 

αλαθέξνληαη απφ ηηο Inan & Lowther 2010), έδεημαλ φηη ε δηδαθηηθή 

εκπεηξία θαη ε ειηθία έρνπλ αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο επίδξαζε ζην βαζκφ 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε , γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη πνιχ 

έκπεηξνη (βεηεξάλνη) εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε εηνηκφηεηα θαη 

βαζκφ έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε απφ ηνπο λένπο άπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

 

 Οη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εηνηκφηεηα ηνπο βξέζεθαλ λα 

έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζην  βαζκφ έληαμεο ησλ ΣΠΒ 
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 ρνιηθνί παξάγνληεο φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ππνινγηζηψλ, ε ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη ε γεληθφηεξε ππνζηήξημε είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΒ 

 

 Οη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΒ θαη ε εηνηκφηεηά ηνπο 

κεηξίαδαλ ηελ έκκεζε επίδξαζε ησλ ζρνιηθψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην βαζκφ έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε.   

 

 Ώθφκε, παξαηεξήζεθε φηη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην βαζκφ έληαμεο ησλ 

ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε είρε ε εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  Βπίζεο, ζηελ έξεπλα ησλ Inan & Lowther (2010) , ε  ζπλνιηθή 

ππνζηήξημε πνπ δέρνληαλ νη εθπαηδεπηηθνί είρε ηελ δεχηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκφ έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Ώπηφ ην 

εχξεκα θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο νη νπνίνη ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε δηνίθεζε, ηελ θνηλφηεηα θαη 

ηνπο ζπλαδέιθνπο (Hernandez-Ramos 2005, Mumtaz 2005). Έλαο άιινο παξάγνληαο 

πνπ βξέζεθε λα επεξεάδεη ην βαζκφ έληαμεο είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε, ε νπνία 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ηδηαίηεξα φηαλ  ππάξρνπλ ζέκαηα εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο 

ησλ ινγηζκηθψλ (Sandholtz  & Reilly 2004), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηηο Inan & 

Molthwer 2010) 

 

 ρεηηθή έξεπλα απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο ηεο Απηηθήο Ώπζηξαιίαο  (WADT 

2006) ζε δείγκα 1500 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο εζηίαζε θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ πάλσ ζην ρεηξηζκφ ησλ 

ΣΠΒ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Ώθφκε δηεξεπλήζεθαλ νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη: 

 Οη αληηιήςεηο ηνπο ήηαλ θαηά θαλφλα ζεηηθέο 

 Δ επηκφξθσζε είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  ζε ινγηζκηθά ινγηζηηθψλ θχιισλ, παξνπζηάζεσλ  θαη 

βάζεσλ δεδνκέλσλ φρη φκσο θαη ζε βαζηθά εξγαιεία φπσο ζηνλ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ.  

 11% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πίζηεπαλ φηη νη ΣΠΒ έρνπλ εθηεηακέλε 

επίδξαζε ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ελψ 47% φηη έρεη εθαξκνγή ε 

αμηνπνίεζή ηνπο ζε νξηζκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο  

 Δ πιεηνςεθία δελ ελζσκάησλε θαζεκεξηλά  ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  

 

 Δ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ φπσο θχιν, ειηθία, δηδαθηηθή 

εκπεηξία, είδνο ζρνιείνπ, θαζήθνληα, είδνο εξγαζηαθήο ζρέζεο, πεξηνρή, επίπεδν 
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ζπνπδψλ δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. Ώθφκε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο βξέζεθε πνιχ ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ (ICT skills and knowledge). Σν 

απνηέιεζκα απηφ εξκελεχζεθε φηη ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ 

αλεπηπγκέλν επίπεδν δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ζηηο ΣΠΒ είλαη πην πηζαλφ λα 

εληάμνπλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ 

ρακειφηεξν επίπεδν. Βπίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο κε επίδξαζε ζην βαζκφ έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε βξέζεθαλ ε ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ ζε εξγαιεία ΣΠΒ, νη 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη ηα θίλεηξα θαη αθνινχζσο ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο εγεζίαο θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Βπίζεο ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζην πψο λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ηηο εληάμνπλ απφ απηνχο νη νπνίνη 

δελ είραλ επηκνξθσζεί ζην ζπγθεθξηκέλν απηφ ζηφρν.  

 

 ζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ  απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο βξέζεθε φηη 

κφλν ην 18% ελζσκάησλαλ ζπρλά ΣΠΒ (ζε εβδνκαδηαία ή θαζεκεξηλή βάζε) ζηε 

καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ην 46% πεξηζηαζηαθά (κία θνξά ηε δηδαθηηθή 

πεξίνδν έσο κία θνξά ηε βδνκάδα)  ελψ ην ππφινηπν 36% κφλν κία θνξά ηε 

δηδαθηηθή πεξίνδν ή θαζφινπ. Αειαδή ην 82% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε 

ρξεζηκνπνηνχζε ζπρλά ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην έθαλαλ κε ζηφρν λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζην 

ρεηξηζκφ Δ/Τ θαη λα βξνπλ ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο.  

. 

 Δ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ (ICT competence), ε ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ 

ζε ΣΠΒ,ν ζρεδηαζκφο θαη ε εγεζία ηνπ ζρνιείνπ,  ε ζπκκεηνρή ζε επηκφξθσζε πάλσ 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ  ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη νη ζηάζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθαλ λα είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ πεξηζζφηεξν ην 

βαζκφ έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ώθφκε ε αλάιπζε είρε δείμεη φηη ε 

επηκφξθσζε ζηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε είρε ηε 

ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζην βαζκφ έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

 

 

4.6 Η επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 

 Οη Law & Chow (2009) ζην πιαίζην ηνπ SITES 2006 (Second Information 

Technology Study) δηεξεχλεζαλ ηε ρξήζε ΣΠΒ ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ θαη καζεκαηηθψλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα εηθνζηδχν ρσξψλ απφ φιν 

ηνλ θφζκν ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο: θχιν, ειηθία, 

επίπεδν αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ . Βχξεκα ηεο ζρεηηθήο κειέηεο έδεημε φηη παξά ην 

γεγνλφο χπαξμεο δηαθφξσλ ειηθηαθψλ πξνηχπσλ ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 
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δηδαζθαιία ζηηο αλαθεξφκελεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ, ε ειηθία δε βξέζεθε λα 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα αιιά κάιινλ έλαλ παξάγνληα πνπ ζπλεηζθέξεη 

κέζσ άιισλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ειηθία πεξηζηαζηαθψλ παξαγφλησλ πνπ πνηθίινπλ 

απφ εθπαηδεπηηθφ  ζχζηεκα ζε ζχζηεκα. Σαπηφρξνλα, βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο εηδηθφηεηεο 

εθπαηδεπηηθψλ. ε φηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηε ρξήζε ΣΠΒ ζηηο δχν 

εηδηθφηεηεο (καζεκαηηθψλ θαη θπζηθψλ), παξά ην γεγνλφο φηη θαηαγξάθεθαλ 

πςειφηεξα πνζνζηά ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο άληξεο, δε δηαπηζηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ρσξψλ. Σν γεγνλφο απηφ απνδφζεθε πεξηζζφηεξν 

ζε θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια ζηα 

ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ 

αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ, βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζπρλφηεξα ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ήηαλ απηνί πνπ είραλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, 

εχξεκα πνπ θξίζεθε αλακελφκελν κε ηελ έλλνηα φηη νη εθπαηδεπηηθνί απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο έρνπλ πηζαλψο θαιχηεξε γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ θαη 

κάιινλ θαιχηεξε παηδαγσγηθή γλψζε θαη δεμηφηεηεο.  

   

 

4.7 Οη ζηάζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία: ζρεηηθέο έξεπλεο   

 

 ε φηη αθνξά ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ, ζρεηηθέο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη είλαη ζεηηθή  ηφζν ζηνλ ειιεληθφ  θαη θππξηαθφ ρψξν 

(Jimogiannis  & Komis 2004, Kiridis et al. 2006) φζν θαη δηεζλψο (Empirica 2006). 

Μάιηζηα ζεηηθή έρεη βξεζεί θαη ε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ  απφ ζρεηηθή έξεπλα (Papaioannou & Charalambous, 2011). 

 Οη Jimoyiannis & Komis (2006) δηεξεχλεζαλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο 

240 εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή ησλ Εσαλλίλσλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ ζεηηθνί ζην λα απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ, 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζρεηηθά εξγαιεία ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζην ξφιν πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε. ηελ ίδηα έξεπλα 

εληνπίζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο  ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην 

θχιν, ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία, ηελ εηδηθφηεηα, ηελ εκπεηξία ζηε ρξήζε ππνινγηζηή, 

ζηελ πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε ζηηο ΣΠΒ θαη ζηε θαηνρή Δ/Τ. Σαπηφρξνλα ε 

αλάιπζή ηνπο έδεημε φηη  ππάξρνπλ ηξεηο δηαθξηηέο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ φζνλ 

αθνξά ηε ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ: κηα νκάδα ηζρπξά ζεηηθή, κηά νκάδα 

ζεηηθή  θαη κία νκάδα κε νπδέηεξεο ή αξλεηηθέο αληηιήςεηο.  

 

 Βπίζεο ην 25% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχζε ΣΠΒ γηα πξνεηνηκαζία 

θαη επηθνηλσλία παξά γηα ηε παξάδνζε καζεκάησλ ή γηα ην ζρεδηαζκφ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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 Οη γπλαίθεο, νη καζεκαηηθνί, νη θηιφινγνη, νη ζενιφγνη, θαη νη γπκλαζηέο ήηαλ 

νπδέηεξνη ή αξλεηηθνί σο πξνο ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε. Οη 

θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ εκθαλίζηεθαλ πην ζεηηθνί (εξκελεία ε χπαξμε 

ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ). Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε κέζε ηεο θαξηέξαο ηνπο επίζεο 

παξνπζηάδνληαλ  πην ζεηηθνί απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

 Οη Kiridis et al. (2006) επίζεο δηεξεχλεζαλ ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο 951 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ζεηηθνί απέλαληη ζηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ θαη ππνζηήξηδαλ ηελ άπνςε φηη νη ΣΠΒ είλαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Χζηφζν, ππήξμε θαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  νη νπνίνη δελ ήηαλ πιήξσο πεπεηζκέλνη  γηα ηελ άκεζε έληαμε ησλ 

ΣΠΒ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αηαπηζηψζεθε ε δπζθνιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηα ελδερφκελα ηερληθά πξνβιήκαηα αιιά θαη ε αλάγθε γηα 

απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΒ, ηδηαίηεξα ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ηνπο. Ώθφκε δε βξέζεθε επίδξαζε ηνπ  θχινπ  θαη ηεο εμνηθείσζεο κε ηηο ΣΠΒ ζηελ 

άπνςε φηη νη ΣΠΒ βνεζνχλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ελψ αληίζεηα βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθίαο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

άπνςε απηή. Αειαδή, νη δάζθαινη ειηθίαο 46 έσο 55 εηψλ θαη νη δάζθαινη ησλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ ζεσξνχζαλ ηηο ΣΠΒ ρξήζηκα εξγαιεία ζε κηθξφηεξν βαζκφ απ‟ 

φηη νη άιιεο νκάδεο.  

 

 Ώλάινγε έξεπλα ησλ Siorenta & Jimoyiannis (2008) ζηελ ίδηα πεξηνρή 

(Εσάλληλα) ζε δείγκα 53 εθπαηδεπηηθψλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ζέζε ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο πνπ είραλ εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ δηαπίζησζε ζεηηθή  ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. ε ζπκθσλία κε ηε 

πξνεγνχκελε έξεπλα ησλ Jimoyiannis & Komis (2006) βξέζεθαλ ηξεηο δηαθξηηέο 

νκάδεο θαζεγεηψλ θπζηθψλ επηζηεκψλ: α) παξαδνζηαθνί εθπαηδεπηηθνί, ησλ νπνίσλ 

νη πεπνηζήζεηο εθθξάδνληαλ κε ηελ απζηεξή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ αιιά δελ έρνπλ ηε ζέιεζε λα ελζσκαηψζνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

βαζηζκέλεο ζηε ρξήζε ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, β) κε παξαδνζηαθνί 

εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ήηαλ ζεηηθνί ζηε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζε δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γ) αλαπνθάζηζηνη εθπαηδεπηηθνί, ησλ νπνίσλ νη πεπνηζήζεηο 

πεξηείραλ ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο νκάδεο θαη ακθηηαιαληεχνληαλ 

κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ θαη κε παξαδνζηαθψλ πεπνηζήζεσλ. Βπηπιένλ, ε ίδηα 

έξεπλα έδεημε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζχλδεζε πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε 

δηδαθηηθή εκπεηξία, ε ειηθία, ε επηκφξθσζε θαη ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ κε 

ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. ε κηα 

άιιε έξεπλα ησλ Jimoyiannis & Komis (2007) κε πνιππιεζέζηεξν δείγκα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο (1165 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ α΄ επηπέδνπ ζηηο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη  
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ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινχζεζαλ, ην γεληθφ ξφιν ησλ ΣΠΒ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. H 

εηδηθφηεηα, ε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ην θχιν βξέζεθαλ λα ζπλδένληαη ηζρπξά κε ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε 

ελψ δηαπηζηψζεθε θαη ζε απηή ηελ έξεπλα ε χπαξμε ηξηψλ δηαθξηηψλ νκάδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ (ζεηηθνί, αξλεηηθνί, νπδέηεξνη) φζνλ αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, νη άληξεο βξέζεθε 

λα είλαη ζεηηθνί γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε ελψ νη γπλαίθεο αξλεηηθέο 

ή νπδέηεξεο. Ώθφκε, νη ιηγφηεξν έκπεηξνη (δηδαθηηθή εκπεξία 1-10 έηε) θαη νη πνιχ 

έκπεηξνη (πάλσ απφ 30 έηε δηδαθηηθή εκπεηξία) εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ζεηηθνί ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε 20 έσο 30 ρξφληα ήηαλ αξλεηηθνί. ρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηα, νη 

δάζθαινη, νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ, νη νηθνλνκνιφγνη θαη νη ηερλνιφγνη 

ήηαλ ζηελ νκάδα κε ηηο ζεηηθέο πεπνηζήζεηο. ηνλ αληίπνδα, νη καζεκαηηθνί, νη 

θηιφινγνη, νη θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ θαη νη θαζεγεηέο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

ήηαλ αξλεηηθνί. 

 

 Οη Paulou & Vryonides (2009) δηελήξγεζαλ έξεπλα ζε δείγκα 450 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο βξήθαλ φηη νη άληξεο 

έρνπλ ζπλνιηθά πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο ελψ ην θχιν έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Βπίζεο ε 

έξεπλά ηνπο έδεημε ππάξρεη κία αξλεηηθή πνιχ αζζελήο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

ειηθία θαη ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία θαζψο θαη αλάκεζα ζηελ ειηθία κε ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ΣΠΒ θαη  κε ηελ  ηθαλνπνίεζε απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Ώθφκε 

δηαπίζησζαλ φηη ε επηκφξθσζε είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζηάζε απέλαληη ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ελψ ε δηδαθηηθή εκπεηξία βξέζεθε ηζρπξφο 

πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο  γηα ηελ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

  

 ρεηηθή κε ηηο πξνεγνχκελεο είλαη θαη ε έξεπλα ηνπ Ρνχζζνπ (2007), ν 

νπνίνο αλέπηπμε έλα ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν πνπ αθνξά ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο 

ππνθιίκαθεο πνπ κεηξνχλ ηελ απηνπεπνίζεζε έλαληη ηεο ρξήζεο ππνινγηζηψλ, ην 

άγρνο θαη ηα ζρεηηθά δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

θαη ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηε ρξήζε ηνπο. ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο πεξηιακβάλνληαη φηη ε ειηθία δε ζρεηίδεηαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

θιίκαθα ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ελψ ην θχιν δελ είρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζηα ζθνξ ηεο θιίκαθαο.   
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 Οη Καινγηαλλάθεο θαη Παπαδάθεο (2007) ζε έξεπλά ηνπο ζε θνηηεηέο ηεο 

ΏΠΏΕΣΒ, πνπ ήηαλ ελ ελεξγεία θαη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί παξαηήξεζαλ φηη 

ππήξρε κηα αληίθαζε κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί δήισλαλ ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηηο ΣΠΒ αιιά νη 

ελέξγεηέο ηνπο ήηαλ αζχκθσλεο κε ηηο ζηάζεηο απηέο. Έηζη είρε δηαηππσζεί ην 

εξψηεκα ηεο  πεγήο  απξνζπκίαο ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (κηα εξκελεία 

ήηαλ ην γεγνλφο φηη αξθεηνί εξγάδνληαλ ήδε σο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη 

εθπαηδεπηηθνί) πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε 

απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Βπίζεο, ζηo πιαίζην ηεο ίδηαο έξεπλαο, δηαπηζηψζεθε 

φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο ζηάζεο ησλ θνηηεηψλ σο πξνο 

ηηο ΣΠΒ. ζνλ αθνξά ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηαπηζηψζεθε φηη νχηε θαη απηφ 

επεξεάδεη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο ΣΠΒ, ελψ παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

εμήρζεζαλ θαη γηα ηελ επίδξαζε ησλ ρξφλσλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ θνηηεηψλ ηεο ΏΠΏΕΣΒ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. 

 

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Santos & Pedro (2012), ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο ηνπο 

γηα ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπο. ην ίδην απνηέιεζκα είραλ θαηαιήμεη θαη νη 

Karagiorgi & Charalambous (2003), φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ ηάμε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 Οη Sanchez et al (2012) ζε ζρεηηθή έξεπλα ζε 174 εθπαηδεπηηθνχο 

πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηεξεχλεζαλ ηηο 

ζηάζεηο  ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ (in service training) απέλαληη ζηηο ΣΠΒ πξηλ θαη 

κεηά απφ πξφγξακκα  επηκφξθσζεο θαη βξήθαλ φηη δε κεηαβιήζεθαλ κεηά ην 

πξφγξακκα, νη νπνίεο ήηαλ ζηελ έλαξμε ζεηηθέο. Χζηφζν ζεκεηψζεθε φηη ε  ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ζπάληα. 

 

Ώθφκα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Santos & Pedro (2012),  νη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ θαζψο 

θαη νη απμήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ζηηο θιίκαθεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ νδήγεζαλ ζε δχν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: α) ε επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ήηαλ ζεηηθή ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο β) ηα απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ πεξηζζφηεξν νξαηά φρη ακέζσο κεηά ηελ επηκφξθσζε αιιά 

δχν ρξφληα κεηά φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάζηεθε λα εθαξκφζνπλ φζα έκαζαλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο.  

 

ηελ Οιιαλδία ζρεηηθή έξεπλα έδεημε φηη ηα δχν ηξίηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ήηαλ ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε (Ten Brumelhuis, 2001). 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη ζε επξείαο θιίκαθαο έξεπλα ζε επξσπατθέο 
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ρψξεο (Wastiau et al, 2013) φπνπ ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ 

εμέθξαζαλ ζεηηθή ή πνιχ ζεηηθή άπνςε γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

ππνζηήξημε δηαθφξσλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (ζπλεξγαηηθή κέζνδνο, απηφλνκε 

κάζεζε,εμάζθεζε) αιιά θαη ζηφρσλ (θηλεηνπνίεζε δεμηνηήησλ, αλάπηπμε πςεινχ 

επηπέδνπ δεμηνηήησλ). Έηζη πιένλ δε ππάξρεη ε αλάγθε λα πεηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη επηθεθαιήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε καζεζηαθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά ε αλάγθε εμνπιηζκνχ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηελ απαηηνχκελε  εκπεηξία ψζηε λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο 

ζεηηθέο απφςεηο ζε απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή ζηελ ζρνιηθή ηάμε (Wastiau 2013).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε  δηδαζθαιία 

  

5.1  Η επίδξαζε ηεο επηκόξθσζεο ζηε ρξήζε θαη ζηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

 

 Δ επηκφξθσζε-εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ θαηεχζπλζε λα αληηιεθζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε 

ζεκαζία αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο (Shimizu et 

al. 2010, Koshimizu et al. 2009). Βπίζεο, ε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

ζέιεζή ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε έξεπλεο (Watson 2001, 

Selinger & Austin, 2003). χκθσλα κε ηνλ Day (1999), φπσο αλαθέξεη ν Bullough 

2009), νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ην ζεκαληηθφηεξν asset ησλ ζρνιείσλ θαη ε αλάπηπμε 

ησλ ζρνιείσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Σαπηφρξνλα γεληθά εληζρχεηαη ε εθηίκεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ηε δηαθνξά 

φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ (Wenglinsky 2000, φπσο αλαθέξεη ν 

Bullough 2009). ρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε πνζφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε (Becker et al. 1999, Wenglinsky 1998, φπσο αλαθέξεηαη απφ 

ηνπο  Strudler & Hearrington 2008). 

  

 Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, φπσο αλαθέξεη ε Cox (2008), ε κειέηε θαη ε έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ ππφζεζε φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξθεί κφλν 

λα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο ζηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ ψζηε λα γίλνπλ θαζεκεξηλνί ρξήζηεο ησλ ΣΠΒ ζην 

γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν (Cox & Rhodes, 1988, Rhodes 1999). Καηά ζπλέπεηα, νη 

ζρεηηθέο έξεπλεο ζε δηάθνξεο ρψξεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εζηίαζαλ ζηε κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν (απφ 

δεδνκέλα απηναλαθνξψλ) θαη ζηα καζήκαηά ηνπο αιιά θαη ζην αλ έλησζαλ φηη είραλ 

ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ κε ηνπο 

καζεηέο (Pelgrum  & Plomp 1993, φπσο αλαθέξεη ε Cox 2008).  

 

 Χζηφζν ζε επξσπατθφ επίπεδν ε επηκφξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ  

ζηελ δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ζπάληα ππνρξεσηηθή (Wastiau et  al., 

2013). Ώθφκε, κφλν έλα 25 κε 30% ησλ καζεηψλ πεξίπνπ ζηελ Βπξψπε δηδάζθνληαη  

απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 
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ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Wastiau et  al., 2013). Σν γεγνλφο απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο  ΣΠΒ, φπνπ πεξίπνπ 

ην 70% ησλ καζεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ζηελ Βπξψπε δηδάζθνληαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη δεζκεπκέλνη πξνζσπηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζην 

δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο.  

 

 Οη Hew & Brush (2007), φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία ησλ  Ertmer & 

Ottenbreit-Leftwich (2010), νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απνηειεζκαηηθή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία απαηηεί εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν πνπ πεξηιακβάλεη α) 

γλψζε ησλ ΣΠΒ θαη αλάινγεο δεμηφηεηεο  β) ππνζηήξημε ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο 

κε ηελ ηερλνινγία θαη αλάινγεο δεμηφηεηεο (ηελ ηθαλφηεηα λα δεη ν εθπαηδεπηηθφο 

ηελ απεπζείαο ζχλδεζε αλάκεζα ζηε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία θαη θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη) θαη γ) γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία. Ώθφκα, νη Kanaya et al. (2005), φπσο επίζεο αλαθέξεηαη  απφ ηηο Ertmer 

& Ottenbreit-Leftwich (2010), επηζήκαλαλ φηη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα είλαη ε εζηίαζε ζην πψο ζα 

βνεζεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαιάβνπλ πψο νη καζεηέο καζαίλνπλ ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν θαη πψο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Coppola 

(2004), πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΒ σο δηδαθηηθά 

εξγαιεία ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ  

 

 πψο ζα δηαρεηξίδνληαη ην πιηθφ ησλ ΣΠΒ (software θαη hardware) 

 πψο ζα ζρεδηάζνπλ ηε δηδαζθαιία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο 

καζεηέο 

 πψο ζα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο  

  

 

 Οη Warr & Parr (2010) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζεκαληηθά νθέιε 

γηα θάζε πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ κε ηηο ΣΠΒ θαη  κε ηελ ελίζρπζε κεγαιχηεξεο παηδαγσγηθήο ελεξγνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα ζπληειεζηεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη βξεζεί φηη απαηηνχληαη αιιαγέο ζε ηξεηο βαζηθέο 

πεξηνρέο: ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ζηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο κεζφδνπο 

πξνεηνηκαζίαο δξαζηεξηνηήησλ  θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο ζηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ (King 2002, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο  Galanouli et al . 2004). 
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 εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ γεληθφηεξα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη νη θαηάιιεινη πφξνη,  ν επαξθήο ρξφλνο 

θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε (Preston et al 2000, Galanouli et al 2004).  Ώιιά ην πην 

ζεκαληηθφ βήκα είλαη λα πεηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη νη ΣΠΒ είλαη θαιέο γηα ηε 

καζεζηαθή πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπο. Ο Fink (2001) ππνζηήξημε φηη (αλαθέξεηαη 

ζηελ εξγαζία ησλ Galanouli et al. 2004) εηδηθά νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νη 

επηθεθαιήο ηνπο ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε επίπεδν πξαθηηθφηεηαο: «Θα 

δνπιέςεη απηφ κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ  ή ηνπ  ζρνιείνπ κνπ;»   

 

 χκθσλα κε ηνλ Bullough (2009) ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (in-

service training), πνπ ζηνρεχεη ζηελ  πξνψζεζε ηεο επαθήο κε  λέα εξγαιεία θαη 

εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ  ζε έλα αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη κε 

ηελ ηφλσζε  ηνπ κνηξάζκαηνο πφξσλ, κε ελζάξξπλζε ηεο αλνηθηήο επηθνηλσλίαο 

ζρεηηθά κε ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο θφβνπο, κε ηε δηεμαγσγή  

δξαζηεξηνηήησλ θνηλνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηα νθέιε 

ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία κπνξεί ζε κεγάιν βαζκφ λα 

ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε θαη ηελ αλάπηπμε πην ζεηηθψλ ζηάζεσλ, πςειφηεξνπ 

βαζκνχ απηνπεπνίζεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΒ.  

 

 Ώθφκε, ζχκθσλα κε άιιεο αλαθνξέο, παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

φηη επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη νη 

αηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε παξνρή ζπλερνχο ππνζηήξημεο (follow-

up  and ongoing support)  φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο δεμηφηεηεο πνπ θαηέθηεζαλ (Jimoyiannis, 2010) .  

 

 Κξίζηκν ζεκείν απνηειεί ην φηη ην κνληέιν επηκφξθσζεο πξέπεη  λα επέιηθην 

θαη λα αληαλαθιά ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  εθπαηδεπηηθψλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Ώθφκε πξέπεη λα 

ππάξρεη ε επηδίσμε λα αιιάμνπλ νη νπηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ (Galanouli et al., 2004).  

 

 ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Galanouli et al. (2004)  πεξηιακβάλεηαη  

φηη νη εθπαηδεπηηθνί αιιάδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ πην εχθνια 

φηαλ ε επηκφξθσζε πνπ ιακβάλνπλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ έρνπλ απφ 

ηε ζρνιηθή κνλάδα. Ώθφκε ζηελ ίδηα έξεπλα αλαθέξεηαη απφ ηνπο Condie &  Munro 

(2007) φηη κεγαιχηεξε πξφνδνο επηηπγράλεηαη εθεί φπνπ νη επηθεθαιήο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ δείρλνπλ δέζκεπζε γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη  ππνζηεξίδνπλ ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βπίζεο 

εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε επηκφξθσζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ είλαη 

καθξάο δηάξθεηαο, ζπλεξγαηηθή, βαζηζκέλε ζε επίπεδν  ζρνιηθήο κνλάδαο, 

εζηηαζκέλε ζηε κάζεζε φισλ ησλ καζεηψλ θαη φηαλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ δηδάζθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (Hiebert et al, 

2002). 
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 Πάλησο, ηα επηηπρεκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηζπκεηή αιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο πξνέθπςε απφ νθηάρξνλε κειέηε ζηηο ΔΠΏ, είλαη αθξηβά, 

ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

απαηηνχλ ρξφλν θαη πξέπεη λα είλαη έρνπλ ραξαθηήξα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο 

ελψ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπλήζσο αβέβαηα θαη έκκεζα (Bullough, 2009).  

 

 Ώθφκε, νη Kirschner et al. (2008), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Knezek & 

Christensen (2008), παξνπζίαζαλ έλα ζχλνιν ελληά δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ. Ώπφ απηνχο νη ηέζζεξηο πξψηνη αθνξνχλ ην "ηη" ηεο επηκφξθσζεο ελψ νη 

ππφινηπνη  πέληε  ην "πψο" : 

 

1. Πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ (personal ICT competencies) 

 Πξνυπφζεζε γηα ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

είλαη ε θαηάθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ηνπο σο εξγαιεία δνπιεηάο, 

επηθνηλσλίαο θαη δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ. Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηε 

ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Office, ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπ e-mail, ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο, ηνπ chat θηι. Ώθφκε ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΒ γηα επηθνηλσλία κεηαμχ νκάδσλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ 

καζεηψλ κηαο νκάδαο, επηθνηλσλία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα αλάγθεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπλερηδφκελε κάζεζε.  

 

2. Φξήζε ησλ ΤΠΔ σο λνεηηθά εξγαιεία (ICT as a Mind Tool) 

Ώλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ σο λνεηηθά εξγαιεία, πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

καζεηέο  καζαίλνπλ κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ (learning through ICT) θαη φρη κε ηε 

ρξήζε (learning with ICT) ησλ ΣΠΒ (π.ρ. σο εξγαιεία παξαγσγηθφηεηαο-productivity 

tools). ηελ πξψηε πεξίπησζε αλακέλεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ λα επηθέξεη αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη εξγαζίαο. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα απαηηείηαη λα 

εθπαηδεχζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα  παξνπζηάζνπλ απηά πνπ μέξνπλ 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζε γλψζεηο, λα δεζκεπηνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη πςεινχ επηπέδνπ κάζεζεο ησλ καζεηψλ.  

 

3. Κνηλσληθέο πιεπξέο ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (Social Aspects of 

ICT-Use in Education) 

Ώλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο επηδξάζεηο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ φπσο νη 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο γηα παξαγσγή γλψζεο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

αληηκεηψπηζεο πεξηνξηζκψλ ρξφλνπ θαη απφζηαζεο απφ ηε κηα πιεπξά αιιά θαη 

λέσλ δπζιεηηνπξγηψλ φπσο δεηήκαηα ηδησηηθφηεηαο, αλσλπκίαο, έιιεηςεο 

δέζκεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηα 

δεηήκαηα, απφ ηα νπνία ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ ηελ πεγή ηνπο ζηελ αιιαγή ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαηά ηελ επηθνηλσλία. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ νη 
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εθπαηδεπηηθνί  λα δεζκεχνληαη σο κέιε κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, λα παξνπζηάδνπλ 

έλα κνληέιν ηνπ ξφινπ ηνπο κε θαιέο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, λα καζαίλνπλ 

λα κνηξάδνληαη θαη λα νηθνδνκνχλ γλψζεηο , λα αληηιακβάλνληαη ηηο επηπηψζεηο  ηεο 

γεληάο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

επίδξαζε ησλ ΣΠΒ ζηελ θνηλσλία.  

 

4. Υηνζέηεζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία (Adopting ICT in Teaching) 

Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ ζε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ή 

παηδαγσγηθέο ζπλζήθεο. Οπζηαζηηθά απηφ ζεκαίλεη φρη λα πξνζαξκφδνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ αιιά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

πρλά νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

ελζσκαηψλνληάο ηηο ζηηο παξαδνζηαθέο νπηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

(Cuban, 1993). Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ρξεηάδεηαη λα ζηνρεχεη ζην λα δψζεη πξφζβαζε 

ζηνπο καζεηέο ζε λένπο ηξφπνπο ζθέςεο κέζσ δπλακηθψλ εηθφλσλ, πξνζνκνηψζεσλ 

θαη κνληέισλ θαη ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ρξήζηκσλ θαη άρξεζησλ πιεξνθνξηψλ. Δ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ζηνρεχεη φρη κφλν ζηηο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο πάλσ ζηελ αηηηνιφγεζε θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ΣΠΒ αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ α) ζην ζρεδηαζκφ ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απεπζχλνληαη αηνκηθά, ζε νκάδεο καζεηψλ ή ζε φιε ηελ ηάμε β) ζηελ πξνεηνηκαζία 

θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, γ) ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ζπλεπεηψλ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ δ) ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη ε) ζηελ νκαδηθή δηδαζθαιία επί 

ηφπνπ ή απφ απφζηαζε.  

 

5. Σπλεξγαηηθή εθπαίδεπζε κε ζπλδπαζκφ ζεζκηθήο κάζεζεο θαη κάζεζεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο (Cooperative Education: Combining Institutional Learning and Learning in 

the Workplace) 

Οη εθπαηδεπηηθνί εθηφο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο παλεπηζηεκηαθέο 

ζρνιέο , καζαίλνπλ θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο 

ζηε δηδαζθαιία ζε ζρνιηθέο ηάμεηο. Έηζη, ρξεηάδεηαη λα δηεπθνιχλεηαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε, είηε κέζσ κεληφξσλ είηε κέζσ ζπλαδέιθσλ  φζνλ αθνξά ηε 

δηδαζθαιία ελψ πξέπεη λα δηαηίζεηαη ρξφλνο γηα αληαλάθιαζε, παξαθνινχζεζε θαη 

εθηίκεζε  ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Ώθφκε, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απαηηείηαη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηηο αλακελφκελεο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηελ θαηάθηεζή ηνπο.  

 

 Ο Grossman (2006), φπσο αλαθέξνπλ νη Knezek & Christensen (2008), 

ηφληζε ηε ζεκαζία ησλ επηκνξθσηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο 

κε ηελ πξαθηηθή ζηα ζρνιεία. Δ ζπλδηδαζθαιία ησλ επηκνξθσηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ πηνζεηνχληαη 

ζηηο ηππηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ. 
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6. Κνηλφηεηεο πξαθηηθήο (Communities of Practice) 

 Οη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο (Wenger 1998, φπσο αλαθέξνπλ νη Kirschner et al 

2008), είλαη ρψξνη φπνπ ιακβάλεη ρψξα κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο κάζεζεο κεηαμχ 

αλζξψπσλ κε έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ ζε έλα ζέκα ή πξφβιεκα, νη νπνίνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ ηδέεο, λα βξνπλ ιχζεηο ζε δεηήκαηα θαη λα εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ε 

ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο πξαθηηθήο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηε ζπλεηζθνξά 

ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηερλνινγία σο γεληά ηζαγελψλ  

(digital natives) ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ  ζπλεηζθνξά ησλ κεγαιχηεξσλ θαη 

έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πεδίν ησλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηδαθηηθέο θα 

καζεζηαθέο πξαθηηθέο. Χζηφζν δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ε δέζκεπζε ζε 

ζπλεξγαηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο φηη νη ζπκκεηέρνληεο παξάγνπλ απηφκαηα 

ζεκαληηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα (De Laat, φπσο αλαθέξνπλ νη Kirschner et al 

2008). Δ ζρεηηθή έξεπλα ηνπ De Laat έδεημε φηη ηα αηνκηθά ελδηαθέξνληα θαη νη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη ηα βαζηθά θίλεηξα γηα ηε κάζεζε ελψ ε αλαηξνθνδφηεζε θαη 

ε θαζνδήγεζε απφ ζπλαδέιθνπο θαη εηδηθνχο εθηηκψληαη σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο.  

 

7. Δλζσκάησζε ηεο κάζεζεο γηα ηηο ΤΠΔ ζε έλα αλνηθηφ, εκπινπηηζκέλν θαη 

επέιηθην πεξηβάιινλ (Embedding Learning About ICT in an Open, ICT-Rich 

and Flexible Environment) 

Έλα αλνηθηφ, εμνπιηζκέλν, ζπλδεδεκέλν θαη επέιηθην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ  

αθνξά ηελ εθπαίδεπζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε  κάζεζε πάλσ ζηελ 

παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ (van den Dool & Kirschner 2003, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Kirschner et al 2008). Ώλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε κίαο κεγάιεο γθάκαο εξγαιείσλ φπσο 

αλεπηπγκέλα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, εθαξκνγέο, ινγηζκηθά (ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, 

portfolios θηι) θαζψο θαη εθαξκνγέο θαη εξγαιεία πνπ δελ είλαη ζρεδηαζκέλα  απνθιεηζηηθά 

γηα κάζεζε θαη δηδαζθαιία, αιιά κπνξνχλ λα έρνπλ ξφιν ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.  Δ 

εθπιήξσζε ηεο απηήο ηεο  πξνυπφζεζεο  κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΒ ζηε ελεξγεηηθή δφκεζε ηεο γλψζεο, ζηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο 

κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κάζεζεο γηα ηε κάζεζε("learning to learn")  θαη 

ηεο ελίζρπζεο ηεο επειημίαο ρξφλνπ, ρψξνπ θαη καζεζηαθψλ αλαγθψλ.    

 

8. Μάζεζε πάλσ ζηηο ΤΠΔ κέζσ δνκεκέλσλ εκπεηξηψλ (Learning About ICT 

Through Structured Experiences) 

Δ αθεηεξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαηηείηαη 

ζηεξίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  (Kirschner, 2003) πξνθεηκέλνπ λα 

ελεξγνπνηεζεί ε ελζσκάησζε ζεσξεηηθψλ αξρψλ ζηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε φκσο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο, 

θαηάιιειε δφκεζε θαη επίβιεςε. Δ κάζεζε κεζσ ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξέπεη λα εζηηάδεη ζηηο εηδηθέο αλεζπρίεο, ζηα εξσηήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο ζηε ζρνιηθή ηάμε.  
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9. Δλζσκάησζε ηεο κάζεζεο πάλσ ζηηο ΤΠΔ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Embedding Learning about ICT in Other Content 

Domains of Teacher Education) 

 Μία νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

απαηηείηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηειηθά λα κπνξνχλ 

λα δηαρεηξηζηνχλ πνιχπινθα δεηήκαηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ρσξίο λα ράζνπλ ηελ 

νπηηθή ησλ μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Δ εζηίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε ηερληθέο δεμηφηεηεο, 

ρσξίο ηαπηφρξνλα λα δνζεί έκθαζε ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, κπνξεί λα απνδεηρζεί 

ρξήζηκε γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ αιιά αλεπαξθήο γηα ηε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ λα 

εληζρχζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Mims et al., 2006, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Kirschner et al 2008).  

 

 5.2 Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ΣΠΔ  

 Δ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πάλσ ζηηο  ΣΠΒ  

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νδήγεζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο λα δψζνπλ έκθαζε ζην 

πεδίν απηφ. Σα ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα άιινηε  ήηαλ κέξνο ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηνχ κπνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε (pre-

service training) γηα λα δηδάμνπλ φπσο ζηε Γεξκαλία θαη άιινηε απεπζχλνληαλ ζε 

ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο (in-service training) φπσο ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ηηο ΔΠΏ 

θαη ηελ Σνπξθία. ηελ πξψηε πεξίπησζε  ζπλήζσο πινπνηνχληαη ζε παλεπηζηεκηαθά 

ηκήκαηα ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ίδην ην ρψξν εξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ απνηεινχλ 

κέξνο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γεληθψο ζηε βηβιηνγξαθία ν φξνο Initial Teacher Training (ITE-Ώξρηθή εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ)  ελψ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε  ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνχο ν φξνο Continuous Professional Development (CPD-πλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε).  

 

 Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρσξψλ πνπ έδσζαλ έκθαζε ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη Δλσκέλεο Πνιηηείεο Ώκεξηθήο θαη ε 

Μεγάιε ΐξεηαλία. Οη πξψηεο, αθφκε απφ ην 1957, είραλ δεκηνπξγήζεη 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (in-service programs) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πάλσ ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Ώπφ ην 1995 ην αξκφδην Γξαθείν ησλ ΔΠΏ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

Σερλνινγίαο (US Congress, 2002) είρε επηζεκάλεη φηη «ην λα βνεζεζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή 

δηαδηθαζία είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα πνπ κπνξεί θάλεη ην έζλνο φζνλ 

αθνξά ηηο πξνεγνχκελεο θαη επφκελεο επελδχζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία». Σν 

πην ραξαθηεξηζηηθφ θαη κεγάιεο εκβέιεηαο έξγν ζηηο ΔΠΏ, πνπ αθνξνχζε ηελ 

πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε εξγαιεία ΣΠΒ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ήηαλ ην No Child Left Behind. Βθηφο ησλ άιισλ ζηφρσλ, δφζεθε 

έκθαζε θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ΣΠΒ ζηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηεο 
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ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηθψλ απνηειεζκάησλ (Dirr, 2003). 

Χζηφζν νη πξνδηαγξαθέο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζεζπίζηεθαλ πνιχ αξγφηεξα (1995)  απφ ηνλ ηδξπζέληα Αηεζλή Οξγαληζκφ γηα ηηο 

Σερλνινγίεο ζηελ Βθπαίδεπζε (International Society for Technology in Education-

ISTE). Ο ISTE  αλαγλψξηζε ηε αλαγθαηφηεηα θαη ηελ ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ, ζρεδηάδνληαο ζρεηηθφ πξφγξακκα (National 

Educational Technology Standards initiative-NETS). Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ 

NETS (http://cnets.iste.org) ήηαλ ε αλάπηπμε εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ 

δσδεθάρξνλε εθπαίδεπζε (K-12) γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο νη 

νπνίεο ζα δηεπθφιπλαλ ηελ πξφνδν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο Δ.Π.Ώ. (Usun, 

2009). Οη πξνδηαγξαθέο αθνξνχζαλ ηνπο εμήο άμνλεο: καζεηέο, ελζσκαησκέλεο 

ΣΠΒ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα,  ππνζηήξημε κε ρξήζε ΣΠΒ, εξγαζίεο καζεηψλ 

θαη εθηίκεζε-αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ. Ώθφκε ζεζπίζηεθαλ θαη 

ζπγθεθξηκέλεο  πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εζηηάδνληαο ζηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

πξναπαηηνχκελεο ηερληθέο δεμηφηεηεο, ηερληθέο δεμηφηεηεο, δηδαθηηθή ρξήζε θαη 

επαγγεικαηηθνί ξφινη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Moore et al. 1999, φπσο αλαθέξεηαη απφ 

ηνλ Usun 2009).  

 

 Δ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ πξνγξακκάησλ  

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαίδεπζε έγηλε αληηιεπηή απφ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο πηνζέηεζαλ 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πνηθίινπλ απφ πνιχ απνθεληξσκέλνπ θαη απηφλνκνπ 

ραξαθηήξα πξνγξάκκαηα κέρξη πνιχ δνκεκέλα ζπζηήκαηα (Midoro 2005, φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηελ Turcsányi-Szabó 2008). Γηα παξάδεηγκα, ζην ΐέιγην, ηε 

Γεξκαλία, ηε νπεδία, δεκφζηνη ή πηζηνπνηεκέλνη ηδησηηθνί θνξείο  απηφλνκα 

πξνηείλνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (courses) γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλνληαη ζε ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο (in-service teachers) 

ελψ ζηελ Βιιάδα ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε νξγαλψλεηαη θαη 

δηεπζχλεηαη θεληξηθά  ζε εζληθφ επίπεδν απφ έλαλ θεληξηθφ θνξέα (Ίδξπκα 

Αηφθαληνο κε ηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο). πρλά ε κνξθή ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ηνπ κηθηνχ κνληέινπ (blended model) 

επηηξέπνληαο καζήκαηα δηα δψζεο αιιά θαη online καζήκαηα κε ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Turcsányi-Szabó 2008). ηελ Βιιάδα κεηά ηηο πξψηεο πεξηφδνπο 

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πηνζεηήζεθε θαη ε κνξθή ηνπ κηθηνχ κνληέινπ 

επηκφξθσζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο απνκαθξπζκέλσλ γεσγξαθηθά πεξηνρψλ.  

 

 ε επξσπατθφ επίπεδν ππάξρεη θαη έλαο νξγαληζκφο πνπ παξέρεη ηε ιεγφκελε 

επξσπατθή άδεηα ζηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ  (The European Pedagogical 

ICT Licence) κεηά απφ ζπκκεηνρή ζε αλάινγν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. Σν 

πξφγξακκα απηφ είλαη έλα επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (in-service training course) κε επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο πνπ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε θαη έληαμε  ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε 
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πνπ παξέρεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ην EPICT Group 

(http://www.epict.eu/about_epict/index.html). 

 

 Δ Μεγάιε ΐξεηαλία ήηαλ, ζχκθσλα πάιη κε ηνλ Usun (2009), ε κνλαδηθή 

ρψξα κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ, πνπ είρε ζπκπεξηιάβεη ηηο ΣΠΒ ζην εζληθφ ηεο 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε κνλαδηθή ρψξα πνπ είρε ηνπιάρηζηνλ έλαλ ππνινγηζηή 

αλά ζρνιηθή κνλάδα πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ θαιχηεξε αλαινγία 

ππνινγηζηψλ αλά καζεηή ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παξφια απηά ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ήηαλ απξνζδφθεηα ζε ρακειφ επίπεδν. Βπίζεο έρεη επηζεκαλζεί θαη ε αλαγθαηφηεηα 

κεγαιχηεξεο εζηίαζεο ζηηο δεμηφηεηεο παηδαγσγηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ  απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. ε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο φπσο ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Εαπσλία 

ηα ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα έδηλαλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ελψ ζηηο ΔΠΏ ε παηδαγσγηθή 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ εκθαληδφηαλ κφλν ζε νξηζκέλεο θάζεηο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  Μεγάιεο έθηαζεο πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

πινπνηήζεθε ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία, ήηαλ ην ιεγφκελν NOF (New Opportunities 

Fund). ηφρνο ηνπ ήηαλ ε επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Δλσκέλνπ 

ΐαζηιείνπ θαη ησλ ηεζζάξσλ πεξηνρψλ, πεξίπνπ 450.000 εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε ην 

2003 λα θαηαζηνχλ φινη επηδέμηνη (ICT competent) ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία.. Σν πξφγξακκα δελ έδσζε έκθαζε κφλν ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ  

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζην κάζεκα (Galanouli et al.,2004). Δ εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε φηη βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ αιιά ππήξμαλ 

αξλεηηθέο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Galanouli et al., 2004, φ.π.). Ώθφκε ζεκεηψζεθαλ σο αδπλακίεο ηνπ 

γεληθφηεξνπ έξγνπ ε έιιεηςε ρξφλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο 

δπζθνιίεο, θησρή ππνζηήξημε απφ επηκνξθσηέο θαη κέληνξεο, αλεπαξθήο 

πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

απαηηήζεηο γηα ζπκπιήξσζε αζθήζεσλ ή θαθέισλ πνπ δελ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

ηξέρνπζα εξγαζία.  

 

ηνλ αζηαηηθφ ρψξν ε νξγάλσζε ηεο UNESCO 

(http://www.unescobkk.org/education/ict) δξαζηεξηνπνηείηαη παξέρνληαο 

ζπγθεθξηκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν γηα εθηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο 

επηθεθαιήο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΒ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Ώιιά θαη γεληθφηεξα 

θαη άιινη νξγαληζκνί πέξα ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζε ρψξεο , 

έρνπλ πινπνηήζεη ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη φπσο Βπξσπατθή  

Βπηηξνπή, ΟΏΏ θαη Παγθφζκηα Σξάπεδα (Moonen 2008). Σα ζπζηαηηθά 

ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία  ζηα  νπνία εζηηάδνπλ γεληθφηεξα νη ζηξαηεγηθέο θαη νη 

πνιηηηθέο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

ππνδνκήο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ηερληθή ππνζηήξημε, ε αιιαγή ησλ 

http://www.unescobkk.org/education/ict
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παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (Kozma 2008).   

 

 Δ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ απνηειεί έλα 

ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ε 

επηκφξθσζε πνπ εζηηάδεη ζηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη  

ζηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κία θνηλφηεηα επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Kozma 2008). Οη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλήζσο ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε ελφο θάζκαηνο 

δεμηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ θαζνξίδνπλ θαη ηελ απαηηνχκελε δηάξθεηα. 

ηα πξψηα ζηάδηα εηζαγσγήο ησλ ΣΠΒ  νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα 

θαηαθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ην ρεηξηζκφ ησλ ΣΠΒ (Kozma 

2008) , φπσο ην πξφγξακκα Enlaces ζηε Υηιή ην 2002 πνπ παξείρε επηκφξθσζε ζηα 

δχν ηξίηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ (δηνηθεηηθή 

ρξήζε, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, βαζηθά πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηθήο), 

αληίζηνηρν πξφγξακκα κε ην α΄ επίπεδν ζηε Βιιάδα. Με ηε αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλαδχζεθε ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Έλα ηέηνην πξφγξακκα (αλαθέξεη ν Kozma 2008) 

πινπνηήζεθε ζηε Φηλιαλδία, παξέρνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα αιιάμνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπο εηδηθά φζνλ 

αθνξά ηηο ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη ηελ εξγαζία θαηά 

νκάδεο. ηε ηγθαπνχξε παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο 24 σξψλ ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΒ θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζθέξνληαη επηκφξθσζε θαη πφξνη ζηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο ςεθηαθψλ κέζσλ θαη 

πφξσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη εθηίκεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ΣΠΒ,  ζε εηδηθέο 

εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα (θνηλσληθέο επηζηήκεο, καζεκαηηθά, 

επηζηήκεο θαη γιψζζεο) 

 

 5.2.1  Μνληέια  επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  

 Οη Garet et al (2001), φπσο αλαθέξνπλ νη Strudler  & Hearrington (2008), 

αλαγλψξηζαλ έμη δείθηεο πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηελ επηηπρία ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηηο ΔΠΏ (ζην πιαίζην ηνπ Eisenhower project)  θαη νη ηξεηο απφ 

απηνχο αθνξνχλ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ην πιαίζην  ελψ νη 

ππφινηπνη ζρεηίδνληαη κε ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο 

επηκφξθσζεο. Οη δείθηεο απηνί είλαη:   

 

 ε κνξθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ: έλα δίθηπν εθπαηδεπηηθψλ ή κειέηε ζε νκάδεο 

εξγαζίαο έρνπλ βξεζεί φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθέο κνξθέο επηκφξθσζεο 

απφ ηα παξαδνζηαθά workshops, γηαηί είλαη θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο  

 ε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ: αθνξά ην ρξφλν ησλ ζπλαληήζεσλ αιιά θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη έρεη βξεζεί φηη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα είλαη 

πην απνηειεζκαηηθή.  
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 ε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ: απφ ην ίδην ζρνιείν. απφ ηελ ίδηα 

βαζκίδα βξέζεθε πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ αηνκηθή-κεκνλσκέλε  

ζπκκεηνρή.  

 νη δπλαηφηεηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο: έρνπλ ζπλδεζεί κε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. 

 ε εζηίαζε ζην πεξηερφκελν: έρεη απνδεηρζεί πην απνηειεζκαηηθή απφ ηηο 

θνηλέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο  

 ε ζπλνρή: ε νπνία απνηειεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη  

ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ζρνιείσλ, ηηο πνιηηηθέο, ηηο πξνδηαγξαθέο. 

ζν κεγαιχηεξε ε ζπλνρή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηφζν κεγαιχηεξε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα  ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.   

 

 

 Με βάζε ηα πξνεγνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, αλαπηχρζεθαλ ζπγθεθξηκέλα 

κνληέια επηκφξθσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Donnelly et al. (2002), ζρεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο ΣΠΒ κπνξνχλ λα είλαη: 

 

i. εθπαηδεπηηθνί σο επηκνξθσηέο ΣΠΒ (train the trainers) 

ii. καζεηέο σο επηκνξθσηέο ΣΠΒ 

iii. ζπληνληζηέο ΣΠΒ (site technology coordinators) 

iv. workshops επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ζεξηλά εξγαζηήξηα 

v. ππνζηήξημε ζε επίπεδν πεξηνρήο απφ ηνπο ζπληνληζηέο θαη θέληξα 

vi. επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κε ηε βνήζεηα ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο  (e.g., CD-

ROMs, Web-based resources, online courses),  

vii. καζήκαηα ζε Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ  

θαη  

viii.  άηππεο κνξθέο κάζεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηε  

ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ηα κνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα φηαλ ζπγθεληξψλνπλ ηα αλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά, δε 

ζεκαίλεη φηη θαη ε κεκνλσκέλε ππνζηήξημε ζε εθπαηδεπηηθνχο δελ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε. Χζηφζν έρνπλ δηελεξγεζεί έξεπλεο φζνλ αθνξά επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ έδσζαλ κία εηθφλα ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. πσο αλαθέξνπλ νη Strudler  & Hearrington (2008), νη 

Hennessy & Deaney (2005) δηεμήγαγαλ κία follow-up έξεπλα ζε 16 εθπαηδεπηηθνχο 

εξεπλεηέο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε πέληε δηαθνξεηηθά ζρνιεία ηεο Ώγγιίαο θαη νη νπνίνη 

είραλ ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηξία ρξφληα πξηλ. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαηήξεζαλ αιιά ηαπηφρξνλα 

αλέπηπμαλ ηηο λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ είραλ πηνζεηήζεη ηξία ρξφληα πξηλ. 
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Οη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο έιαβε ρψξα ε εμέιημε ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πεξηειάκβαλε ηε δνθηκή ηνπο  θαη ζηαδηαθά ηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ απφ απηέο, ιακβάλνληαο αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο  

θαη αλαπηχζζνληαο ηηο κέζα απφ ζπλεξγαζία αιιά θαη κνηξάζκαηνο ησλ πφξσλ. Οη 

εξεπλεηέο επεζήκαλαλ φηη πξνέθπςε έλαο ηζρπξφο βαζκφο ζπλεξγαζίαο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ βιέπνληάο ηελ σο 

κία επράξηζηε καζεζηαθή εκπεηξία ("as a joint learning enterprise").  

 

 Δ ζεκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο (professional community) ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ζρεηηθά επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηηο ΣΠΒ αλαδείρζεθε απφ ηελ έξεπλα ησλ Dexter et al. (2002), ζην 

πιαίζην ηνπ SITES M2 (Second International Technology in Education Study, 

Module 2). ηα απνηειέζκαηα αλαθέξεηαη φηη ε θνηλή αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

κάζνπλ ηελ ηερλνινγία ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο 

θαη κε ηε ζεηξά ηεο ε επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζπλείζθεξε ζε 

πεξηζζφηεξν θαηλνηφκo θαη ζηνραζηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε  ζρνιηθέο κνλάδεο κε πςειά απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ, δηαθαίλεηαη φηη ν ζπλδπαζκφο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ζεηηθήο επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο (professional community) κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απνηειεζκαηηθνχο θνξείο κάζεζεο. πλεπψο, νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο  ρξεηάδεηαη λα εληζρχζνπλ ηελ ππνδνκή ηνπο θαηαζθεπάδνληαο 

ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο κε ζπλεξγαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο (Mouza 2003,  

Valcke et al. 2007) 

 

 ηελ Οιιαλδία φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ  Moonen (2008) έλα νξγαλσκέλν 

ζρέδην εηζαγσγήο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε (Informatics Stimulation Plan INSP) 

(Plomp et al., 1987) πεξηειάκβαλε πέληε βαζηθνχο άμνλεο ζηήξημεο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο:  αλάπηπμε ππνδνκήο, ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ 

ηνκέα, ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, εθπαίδεπζε ησλ 

λέσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρεηηθή έξεπλα. ηε ζπλέρεηα ην πξφγξακκα απηφ 

αθνινχζεζε ε αλάπηπμε λέσλ ζρεκάησλ πνπ επηθεληξψζεθε ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

ΣΠΒ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζηε δηδαθηηθή θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Βθείλν 

ην νπνίν ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη (Kennisnet ICT op school 2006, φπσο αλαθέξεη 

ν Moonen 2008) είλαη φηη αθφκε θαη κεηά απφ 20 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ 

πξνγξάκκαηνο (INSP)  δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηηο ηερληθέο πιεπξέο ησλ ΣΠΒ φπσο 

ηελ απφθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ hardware , ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Ώθφκε, ε ζρεηηθή αλαθνξά επηζήκαλε ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο 

νξάκαηνο ζην πεδίν  ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ  αιιά θαη ηθαλψλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ κε θαηάιιεια 

παηδαγσγηθφ ηξφπν. πλεπψο ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη 

λα ηνπο βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο.  Οπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα ηνπο δείμεη πψο ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζα 

κπνξέζεη λα εληζρχζεη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη πψο κπνξνχλ απηέο λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο (Dexter et al. 2006,  Newhouse 

2001) 

 

5.3. Οη δνκέο επηκόξθσζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζηε ρξήζε θαη 

παηδαγσγηθή  αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  ζηνλ ειιεληθό ρώξν 

 

 5.3.1 Σα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο (Πα.Κ.Δ.) 

 

 Σα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Βπηκφξθσζεο (Πα.Κ.Β.) είλαη θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο έρεη αλαηεζεί (κεηά απφ πξφζθιεζε, αμηνιφγεζε θαη επηινγή) ε δηεμαγσγή 

ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο  επηκνξθσηψλ ΐ΄ επηπέδνπ. ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηήζεθαλ ην 2008 εθπαηδεχηεθαλ πεξίπνπ 400 επηκνξθσηέο  ελψ ην 2011 

εθπαηδεχηεθαλ πεξίπνπ 300 επηκνξθσηέο. Οη θιάδνη ησλ επηκνξθσηψλ  πνπ 

εθπαηδεχηεθαλ ην 2008 είλαη: α) ΠΒ02 (θηιφινγνη), β) ΠΒ03 (καζεκαηηθνί), γ) ΠΒ04 

(θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ) θαη δ) ΠΒ60 (λεπηαγσγνί) καδί κε ηνπο ΠΒ70 

(δάζθαινη) ελψ ζηα λέα πξνγξάκκαηα ησλ Πα.Κ.Β ηνπ 2011 εθπαηδεχηεθαλ θαη 

θαζεγεηέο ΠΒ19/20 (πιεξνθνξηθήο) . Σα επηιεγκέλα ΠΏΚΒ  ην 2011 ήηαλ (http://b-

epipedo2.cti.gr/portal/):  

 

Πίλαθαο 5.31: Σα επηιεγκέλα ΠαΚΒ  

Σίηινο Φνξείο 

ΠαΚΒ Ώηηηθήο θαη ηεξεάο Βιιάδαο (Ώζήλα) 

Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Ώζελψλ (Β.Κ.ΠΏ) 

 

Ώλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο (Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β) 

 

Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ΒΜΠ) 

ΠαΚΒ Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

(Καβάια) 
ΣΒΕ Καβάιαο 

ΠαΚΒ Κεληξηθήο θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

(Θεζζαινλίθε) 

Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

(Ώ.Π.Θ), Παλ/κην Μαθεδνλίαο, Παλ/κην 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα)  

ΠαΚΒ Δπείξνπ, Ν. Κέξθπξαο, Ν. Λεπθάδαο 

(Εσάλληλα) 
Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ 

ΠαΚΒ Πεινπνλλήζνπ θαη Απηηθήο Βιιάδνο, 

Κεθαιιελίαο θαη Γαθχλζνπ (Πάηξα) 
Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

ΠαΚΒ Θεζζαιίαο (ΐφινο) Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

ΠαΚΒ Κξήηεο Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Ρέζπκλν) 

 

 

5.3.1.1 Σν Πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ Πα.Κ.Δ. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο  

επηκνξθσηηθήο δξάζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο επηκνξθσηψλ ν 

http://b-epipedo.cti.gr/portal/
http://b-epipedo.cti.gr/portal/
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ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ιακβάλεη  ππφςε ηελ αλαγθαηφηεηα ηφζν ηεο 

παηδαγσγηθήο φζν θαη ηεο ηερλνινγηθήο δηάζηαζεο ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

επηκνξθσηψλ. Βηδηθφηεξα, ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα κηα 

επηκνξθσηηθή δξάζε απηνχ ηνπ είδνπο πξέπεη:  

 Να παξέρεη ζχγρξνλε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Β ζε 

ζέκαηα επηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο θαη εηδηθψλ δηδαθηηθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ.  

 Να ζέηεη ηνλ επηκνξθνχκελν ζε ξφιν πνπ λα κπνξεί ελεξγά λα ζρεδηάδεη, 

αλαπηχζζεη θαη εθαξκφδεη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζηε 

ρξήζε εξγαιείσλ ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο ηερλνινγίαο.  

 Να παξέρεη γλψζεηο θαη εκπεηξία κεζφδσλ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, 

εκςχρσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα αλαπηχζζεη ηελ επηθνηλσληαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ.  

 Να παξέρεη γλψζεηο θαη λα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο ρξήζεο γεληθψλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ – επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, ινγηζκηθά παξνπζίαζεο, 

ινγηζηηθά θχιια, εξγαιεία ζπγγξαθήο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, 

επεμεξγαζίαο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ- κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο.  

 Δ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη εληαίνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα θάζε θιάδν. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ απνηειείηαη απφ 

ηα εμήο κέξε: 

 

 Τν γεληθφ κέξνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε 160 ψξεο θαη αθνξά ηελ απφθηεζε 

γεληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αλεμάξηεησλ απφ ηνλ θιάδν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ επηκνξθσηή.  

 Τν εηδηθφ κέξνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε 190 ψξεο θαη αθνξά εηδηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ θιάδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε Κέληξα ηήξημεο Βπηκφξθσζεο θαη ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 30 ψξεο.  

 

Σν πξφγξακκα  ζπνπδψλ δηαξζξψλεηαη ζηηο ελφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα (http://b-epipedo2.cti.gr/portal/):  

 

 

Πίλαθαο 5.3.1.1: Θεκαηηθέο ελφηεηεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ΠαΚΒ 

 

1. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

επηζηεκνληθή ζεκειίσζε (Ρφινο, έληαμε, κνληέια εηζαγσγήο ΣΠΒ ζηελ 

εθπαίδεπζε) 

 

2. χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε 

εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο ηερλνινγίαο (Θεσξίεο κάζεζεο, 

ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή κε ΣΠΒ, καζεζηαθά πεξηβάιινληα κε 

http://b-epipedo.cti.gr/portal/
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ΣΠΒ) 

 

3. Υξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ, ηνπ 

δηαδηθηχνπ, εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ web 2.0, δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ(Αηαδίθηπν, Πνιπκέζα-Τπεξκέζα, Εζηνζειίδεο, web 2.0,δηαδξαζηηθνί 

πίλαθεο, εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ) 

 

4. Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (CMS, LMS, moodle θηι) 

 

5. Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Βθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ:  θαηεγνξίεο θαη 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ινγηζκηθά εηδηθφηεηαο, αμηνπνίεζε) 

 

6. Αηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε αμηνπνίεζε ΣΠΒ (Θεσξεηηθφ πιαίζην, 

αληηιήςεηο γηα ΣΠΒ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, αμηνιφγεζε ζελαξίσλ, έληαμε ζηα 

ΏΠ, αλαζηνραζκφο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε) 

 

7. Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ(ζρνιηθφ εξγαζηήξην, αζθάιεηα, 

δίθηπα, πξνβιήκαηα) 

 

8. Μεζνδνινγία επηκφξθσζεο (εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, 

απηεπηκφξθσζε ζηηο ΣΠΒ) 

 

  

 5.3.2 Η επηκόξθσζε ζηα ΚΔ  

 

 5.3.2.1 Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ  ΚΔ 

 

 Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζηα ΚΒ έρνπλ δηάξθεηα 118  ψξεο  θαη 

δηαξζξψλνληαη θαη απηά, ζε δχν κέξε : 

 

 α) ην γεληθφ κέξνο κε δηάξθεηα 18 ψξεο , πνπ πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα 

ηε κάζεζε θαη ηε ρξήζε ησλ  βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο θαη   

 

 β) ην εηδηθφ κέξνο κε δηάξθεηα 78 ψξεο ,  κε ζηφρν ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο 

θαη ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ αιιά θαη ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή ηνπ αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

 γ) ηελ εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

(ζρνιηθή ηάμε)   

  

Δ δηάξθεηα ησλ 96 σξψλ ησλ πξνγξακκάησλ απφ ην 2010 θαη κεηά 

αλαπηχζζεηαη ζε 18 εβδνκάδεο θαη έρεη ηελ εμήο δνκή: 

 Σηο έμη πξψηεο εβδνκάδεο: 2 ηξίσξεο επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο αλά εβδνκάδα 

(ζχλνιν 36 ψξεο επηκφξθσζεο) 
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 Σηο έμη επφκελεο εβδνκάδεο: κία ηξίσξε επηκνξθσηηθή ζπλεδξία θαη κία 

ππνζηεξηθηηθή ζπλάληεζε ζρεηηθά κε εθαξκνγή ζηελ ηάμε (ζχλνιν 18 ψξεο 

επηκφξθσζεο θαη πεξίπνπ 2-3 ψξεο αλά ππνζηεξηθηηθή ζπλάληεζε) 

 Βπηά επφκελεο εβδνκάδεο: δχν ηξίσξεο επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο αλά 

εβδνκάδα (42 ψξεο επηκφξθσζεο) 

 

 5.3.2.3 Σν κηθηό κνληέιν επηκόξθσζεο ζηα ΚΔ  

 

 ην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο β΄ επηπέδνπ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ελφο 

αξηζκνχ πξνγξακκάησλ κε ην κνληέιν κεηθηήο κάζεζεο (blended learning), δειαδή 

κε ζπλδπαζκφ εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ (ζχγρξνλεο ζπλεδξίεο θαη αζχγρξνλεο 

δξάζεηο) θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηα δψζεο ζπλεδξηψλ  κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ επηκφξθσζεο ζε πεξηνρέο (πρ. απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, κηθξά λεζηά) 

φπνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν επηκφξθσζεο. Σν κηθηφ κνληέιν 

επηκφξθσζεο  β΄επηπέδνπ μεθίλεζε λα πινπνηείηαη απφ ην Μάξηην ηνπ 2014 κε ηελ 

ζπκκεηνρή 41 ΚΒ ζπλνιηθά θαη 552 επηκνξθνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο (http://b-

epipedo2.cti.gr/) 

 ΐαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηκφξθσζεο ΐ‟ επηπέδνπ ΣΠΒ, απνηειεί ε επαθή, ε 

θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ επηκνξθσηή κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο, αιιά 

θαη ησλ επηκνξθνχκελσλ κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ζην πιαίζην ηνπ παξαδνζηαθνχ 

κνληέινπ επηκφξθσζεο επηηπγράλεηαη θπξίσο ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο θαη άκεζεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηηο δηα δψζεο ζπλεδξίεο (καζήκαηα) πνπ δηεμάγνληαη ζην ΚΒ, 

δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σα ζηνηρεία απηά θαζηζηά ηδηαηηέξσο απαξαίηεηα ε 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη ε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηκφξθσζεο ΐ‟ 

επηπέδνπ ΣΠΒ, πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα (πρ. γηα εθκάζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη εξγαιείσλ), ζπδεηήζεηο, αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

εκπεηξηψλ επί εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη άιισλ ζεκάησλ, σο κέξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δ ζπρλή απηή επαθή, νη ζπδεηήζεηο, ε αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ, ηδεψλ θαη απφςεσλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο επηκφξθσζεο, ζπληειεί ζηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο νκάδαο, ζηελ ηφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «ζπλ-αλήθεηλ» θαη 

ελ ηέιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο κάζεζεο, ε επαθή θαη επηθνηλσλία ησλ 

κειψλ ηεο νπνίαο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλερίδεηαη θαη κεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Σα παξαπάλσ ελ γέλεη απνπζηάδνπλ ή δχζθνια επηηπγράλνληαη ζηα ηππηθά 

κνληέια εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηνπιάρηζηνλ φπσο εθαξκφδνληαη ζήκεξα 

καδηθά ζηελ αλνηρηή εμ απνζηάζεσο ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Χζηφζν, ηα παξαπάλσ 

απνηεινχλ θξίζηκα ζηνηρεία ηεο απνδνηηθήο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο ΐ‟ επηπέδνπ ΣΠΒ επηδηψθεηαη κε 

έκθαζε ε δηαηήξεζή ηνπο, κέζσ ηεο ηαθηηθήο εμ απνζηάζεσο ζχγρξνλεο επαθήο 

επηκνξθσηή θαη επηκνξθνχκελσλ κε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ (πιαηθφξκαο 
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ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο) θαη ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ  δηα δψζεο 

ζπλαληήζεσλ, πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί. 

 Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κεηθηνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο ΐ‟ επηπέδνπ 

ΣΠΒ έρεη ζρεδηαζζεί ψζηε λα είλαη ηζνδχλακν κε ην αληίζηνηρν πξφγξακκα 

παξαδνζηαθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηα δψζεο/ «πξφζσπν κε πξφζσπν» 

δηδαζθαιίεο) θαη πεξηιακβάλεη: 

1. 8 δηά δψζεο ζπλεδξίεο, δηάξθεηαο 3 σξψλ ε θάζε κηα, 

2. 20 ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο, δηάξθεηαο 3 σξψλ ε θάζε κία, 

3. αζχγρξνλεο δξάζεηο, πνπ δηεμάγνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζπλνδεχνπλ ηηο δηά δψζεο θαη ηηο ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο. 

 ηηο παξαπάλσ ζπλεδξίεο (ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ή δηά δψζεο) 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη 8 ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε 

δηάξθεηαο 3 σξψλ ε θάζε κηα. 

 Κάζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεη  8 έσο 12, ελ γέλεη, 

επηκνξθνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ελφο απφ ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλνληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ. Γηα θάζε 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο νξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν Κέληξν ηήξημεο Βπηκφξθσζεο 

(ΚΒ) φπνπ νη επηκνξθνχκελνη παξαθνινπζνχλ ηηο δηα δψζεο ζπλεδξίεο. Οη 

επηκνξθνχκελνη κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ζην ΚΒ θαη ηηο ζχγρξνλεο ζπλεδξίεο, 

εάλ απηφ είλαη εθηθηφ, αλ θαη έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο 

θαη απφ άιινπο ρψξνπο, έρνληαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηελ επζχλε ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο ππνδνκήο γεληθφηεξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα. Πξνβιέπεηαη ε παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο 

πξνο ηνπο επηκνξθνχκελνπο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ππνινγηζηηθά εξγαιεία 

ζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο, απφ ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν ηνπ ΚΒ. 

 

 Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πινπνηείηαη ελ γέλεη ζε 24 εβδνκάδεο, ζε 

ζπλεδξίεο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Οη δηά δψζεο ζπλεδξίεο ελ γέλεη ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηελ δηάξθεηα 4 αββαηνθχξηαθσλ (3 ψξεο ην άββαην θαη 3 ηελ Κπξηαθή). Οη 

ζχγρξνλεο ζπλεδξίεο πινπνηνχληαη κέζα απφ ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ζχγρξνλεο 

ηειε-εθπαίδεπζεο Blackboard Collaborate, ελψ νη αζχγρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο 

πινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) Moodle. Δ 

δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιιφλησλ απηψλ γίλεηαη απφ ην Ελζηηηνχην Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηψλ θαη Βθδφζεσλ «Αηφθαληνο». Σν αλσηέξσ ζχζηεκα LMS έρεη θαη ην 

ξφιν ηνπ ρψξνπ «απνζήθεπζεο» ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ πνπ εθπνλνχλ νη 

επηκνξθνχκελνη αιιά θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνπκέλσλ κεηαμχ ηνπο (φπσο ππεξεζίεο chat, wiki, e-forum 

θιπ). Βπίζεο, κέζσ ηνπ LMS δηαηίζεηαη ζηνπο επηκνξθνχκελνπο φιν ην 

επηκνξθσηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη πξφζζεην, ππνζηεξηθηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ (θείκελα, 

άξζξα, βίληεν θιπ) πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε, ελψ δίλεηαη ζηνπο 

επηκνξθσηέο ε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ 



 

 

94 

επηζπκνχλ ζηνπο επηκνξθνχκελνπο, λα ηνπο αλαζέηνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο 

(αηνκηθέο θαη νκαδηθέο), λα ηηο βαζκνινγνχλ θ.α. 

 

 Καηά ηηο ζχγρξνλεο ή δηά δψζεο ζπλεδξίεο, ν επηκνξθσηήο αλαζέηεη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο νη επηκνξθνχκελνη ππνρξενχληαη λα 

πινπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζχγρξνλσλ δξάζεσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

κπνξνχλ λα είλαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο, ελψ ελδέρεηαη λα απαηηνχλ ηελ επηθνηλσλία 

ησλ επηκνξθνχκελσλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηνλ επηκνξθσηή, είηε κε αζχγρξνλν είηε κε 

ζχγρξνλν ηξφπν. Δ επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνπ 

δηαηίζεληαη θεληξηθά απφ ηελ Πξάμε, γηα ηα νπνία νη επηκνξθνχκελνη ιακβάλνπλ 

ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ζηνηρεία πξφζβαζεο. Γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ 

ζηηο αζχγρξνλεο δξάζεηο (θαη γεληθφηεξα ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα), ν 

επηκνξθσηήο παξέρεη αζχγρξνλε ππνζηήξημε, θχξηα ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη 

ζέκαηα ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, κέζσ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (π.ρ. 

forum). 

 

 Μεηά ηελ πινπνίεζε ηθαλνχ αξηζκνχ εβδνκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

μεθηλνχλ νη δξάζεηο «εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

απνθηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζήο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, νη 

εθπαηδεπηηθνί πινπνηνχλ «παξεκβάζεηο» ζηελ ηάμε, δειαδή πινπνηνχλ κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε αμηνπνίεζε ΣΠΒ, κε ηελ θαζνδήγεζε 

θαη ππνζηήξημε ησλ επηκνξθσηψλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη 

ζε αλαιπηηθά ζελάξηα πνπ δηαηίζεληαη ζην πιαίζην ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ θαη 

ζπλάδνπλ θαηά ην δπλαηφλ κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Βπίζεο, εληάζζνληαη ζην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα «ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο», θαηά ηηο νπνίεο νη 

επηκνξθσηέο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο επηκνξθνχκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηζάξηζκσλ 

«παξεκβάζεσλ» κε αμηνπνίεζε ΣΠΒ ζηελ ηάμε κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Δ δηαδηθαζία 

απηή επηηξέπεη, σο πξφζζεην απνηέιεζκα, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επηκφξθσζε λα θηάλνπλ πνιχ γξήγνξα θαη κε καδηθφ ηξφπν ζηνπο καζεηέο. 

 

 Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα αθνινπζείηαη απφ ηελ ζπλήζε ηειηθή δνθηκαζία 

πηζηνπνίεζεο ΐ‟ επηπέδνπ ΣΠΒ. 

 

5.4 Δθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ παξεκθεξώλ  επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα  

 

 Δ έξεπλα ησλ Fragkouli & Hammond (2007) ζε δείγκα 34 θηινιφγσλ θαη 

ηξηψλ επηκνξθσηψλ ΣΠΒ  αθνξνχζε έλα ζρεηηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 

αληίζηνηρν ηεο επηκφξθσζεο β΄ επηπέδνπ, πνπ φκσο έιαβε ρψξα ζε κηθξή θιίκαθα ζε 

κηθξφ αξηζκφ  ζρνιηθψλ  κνλάδσλ θαη είρε ηνλ ηίηιν «Βλδνζρνιηθή επηκφξθσζε» ην 

2001-2002. ηφρνο ήηαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο 
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(επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ) αιιά θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηεο 

εηδηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη  

 

 ε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Jimoyiannis (2010) θαηά ηελ εθπαίδεπζε ππνςεθίσλ 

επηκνξθσηψλ ην 2007 ζην  Πα.Κ.Β. Παηξψλ  ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ TPACK ζε εθπαηδεπηηθνχο θπζηθψλ επηζηεκψλ, 

δηαπηζηψζεθε ε ηθαλφηεηα αιιά θαη ε ζέιεζή ηνπο λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο (Jimoyiannis 2010). Παξάιιεια θαηαγξάθεθε αιιαγή ησλ αξρψλ 

ηνπο  ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ αίζνπζα θπζηθψλ επηζηεκψλ ελψ νη ζπκκεηέρνληεο 

εκθάληζαλ πην εληζρπζκέλεο ηθαλφηεηεο λα εληάμνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΒ ζην 

πεξηερφκελν θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Παξάιιεια, αλαγλψξηζαλ σο ππνζρφκελν ην κνληέιν ΣPACK πνπ ζπλδπάδεη 

ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πιεπξέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ηεο έληαμεο ησλ 

ΣΠΒ. Aθφκα, νη νπηηθέο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο επεξεάζηεθαλ απφ  επξχηεξεο 

παξακέηξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο ζεκεηψζεθαλ φηη είλαη: α) ε 

αλάγθε λα θαιπθζεί ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο β) ε 

αλάγθε πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ γηα εμεηάζεηο γ) νη πεξηνξηζκνί ζηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο απφ ηηο νδεγίεο θαη ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ δ) 

ε έιιεηςε ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πξναζαξκνζκέλεο 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο  θαη ε) ε γεληθφηεξε αληίζηαζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζηηο αιιαγέο πνπ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζαξκφζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζηελ εδξαησκέλε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ηηο εδξαησκέλεο 

πξαθηηθέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 
 

 

Η έληαμε ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία θαη ε 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζή ηνπο 

  
 

6.1 Η ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  ζηε δηδαζθαιία 

 

 Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη ην πξψην ειεθηξνληθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν πνπ 

ζρεδηάζηεθε απφ ηελ αξρή γηα θαζαξά δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα ην 

Δλσκέλν ΐαζίιεην είρε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ δηείζδπζεο (73%) ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηελ εθπαίδεπζε παγθνζκίσο (Türel & Johnson 2012) ελψ έλα κέζν 

ζρνιείν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είρε 18 δηαδξαζηηθνχο θαη αληίζηνηρα έλα  

ζρνιείν  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είρε 38  (BECTA, 2009). Καηά κέζν φξν ζηελ 

Βπξσπατθή  Έλσζε (Wastiau et al.,  2013) ππάξρεη έλαο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο αλά 

ηξεηο ζρνιηθέο αίζνπζεο (πεξίπνπ 100 καζεηέο αλά έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα). 

 

 O Koenraad (2008) πινπνίεζε κία επξεία κειέηε αλαζθφπεζεο ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, αλαθέξνληαο ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε 

καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία.Ώπφ ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο πξνζθέξεη επειημία θαη εμνηθνλνκεί ρξφλν, δηφηη έλα επξχ 

θάζκα ησλ πφξσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην δηαδίθηπν (web-based resources) κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη ην πεξηερφκελν κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί (Kennewell 2001, 

Kent 2006). Βπίζεο, βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνεηνηκάζνπλ καζήκαηα 

δνκψληαο ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ζρεδηάζνπλ δξαζηεξηφηεηεο  ειέγρνπ θαηαλφεζεο 

(Smith et al. 2005). Βπηπιένλ, επηηξέπεη ηελ επαλάιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ηελ 

επηζθφπεζε  ησλ δηαδηθαζηψλ, π.ρ. ζε θηλνχκελεο παξνπζηάζεηο κνληέισλ θαη  

θαηλνκέλσλ  (Miller & Glover  2006) . Δ δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Barry & Smith, 2005) επεηδή ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ δηεπθνιχλεη ηελ δηαρείξηζε ηεο πνιπκνξθίαο  θαη  είλαη 

πεξηζζφηεξν αληαπνδνηηθή (Lee & Boyle, 2003) θαη νη καζεηέο δείρλνπλ 

ζπκπεξηθνξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αζθήζεηο. Βπίζεο ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεηδή ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα δηακνηξαζηεί (Glover & Miller 2001, Balanskat et al., 

2006,  Kennewell 2005). Σν εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

κπνξεί λα εηπσζεί πσο ππεξεηεί ηξεηο ξφινπο: ζπκβνπιεπηηθφ, νξγαλσηηθφ, 

δηεπθνιπληηθφ (Kennewell, 2006).  
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 πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ  Hutchinson (2007), ε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία  (Hall & Higgins 2005,  Higgins 

& Smith  2005) θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο πνηθίιεο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Glover & Miller 2001, Glover & 

Miller 2002, Glover et al 2007,  Hall & Higgins  2005, Smith et al. 2005,  Wall et al 

2005). Βπίζεο, ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε  

(Glover & Miller, 2001, Hall & Higgins, 2005, Smith.et al. 2005). Οη ζρεηηθέο  

έξεπλεο αλαθέξνπλ αθφκε ζεηηθή επίδξαζε ζηε κάζεζε ηνπ καζεηή (Smith et al 

2005,  Beauchamp & Parkinson  2005,  BECTA 2006,  Syh -Jong 2010). Χζηφζν 

ππάξρεη θαη  κηα κειέηε απφ ηνπο Swan et al. (2008) ε νπνία θαηέιεμε ζηε 

δηαπίζησζε φηη  ζεκεηψζεθε κηθξή βειηίσζε ζηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ  ζηηο  

ηάμεηο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο. Σν θεληξηθφ εξψηεκα ζηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο αμηνιφγεζεο είλαη 

αλ ηειηθά κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί φηη ε δηαδξαζηηθφηεηα  πνπ πξνζθέξεη ν 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο νδεγεί επίζεο ζε πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, ή 

νδεγεί ζε πηζαλφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο  (Koenraad, 2008).  

 

 

6.2 Παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε θαη  έληαμε ησλ 

δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

 

 πγθεθξηκέλνη παξάγνληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλήζσο θαινχληαη 

παξάγνληεο πιαηζίνπ (contextual factors). Οη πην ζπλεζηζκέλνη (Schuck & Kearney, 

2007) είλαη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εμάζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

ε απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε. Άιινη εξεπλεηέο 

ζεσξνχλ σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θαη ηε δηάηαμε ηεο ηάμεο αιιά θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  (Higgins et al. 2007, Smith et al. 2005). Οη Digregorio & 

Soben-Lojeski (2010) κεηά απφ κηα εθηελή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξφηεηλαλ 

έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

πιαίζην ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο αιιά θαη ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα:   
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ρήκα 6.2 : Θεσξεηηθφ κνληέιν ελζσκάησζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε δηδαζθαιία 

Πεγή: DiGregorio  & Soben-Lojeski (2010) 

 

 Σν κνληέιν ζπληίζεηαη απφ  ηα εμήο ζχλνια κεηαβιεηψλ: παξάγνληεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (conceptual factors) , ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Πξνηείλεη φηη  ην επίπεδν ησλ παξαγφλησλ επεξεάδεη ην βαζκφ 

δηαδξαζηηθήο ρξήζεο ηνπ πίλαθα αιιά θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηή ε 

αιιειεπίδξαζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παηδαγσγηθή. Σν επίπεδν αιιειεπίδξαζεο θαη 

ε παηδαγσγηθή κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία έρνπλ ζρέζε  

α)κε ηελ  θνηλσληθή –ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα θαη  πεξηιακβάλνπλ ηελ αληίιεςε θαη 

ηελ ελεξγνπνίεζε-θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη β) κε ηηο επηδφζεηο ηνπο  

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθκάζεζε θαη ηελ επίηεπμε.  

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο αλέθεξαλ σο πξσηαξρηθφ εκπφδην ην δήηεκα ηνπ θφζηνπο ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ηεο ππνζηήξημεο φπσο αλαθέξζεθε θαη απφ ηελ έξεπλα 

ηνπ  (Slay et al.  2008). ε κηθξφηεξν βαζκφ παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε  δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ γηα ζρεδηαζκφ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αλεπαξθνχο επαγγεικαηηθήο  

επηκφξθσζεο πάλσ ζηε ρξήζε ηνπο επηζεκάλζεθαλ σο εκπφδηα (Jang & Tsai, 2012). 

 

 Ο Hayes (2010) επηζήκαλε σο ζεκαληηθά δεηήκαηα  ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

θαη ηελ επηκφξθσζε-εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ. Οη Miller & Glover (2002), φπσο αλαθέξεη ν Hutchinson (2007), 

δηαηχπσζαλ ηξεηο ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

ζηε δηδαζθαιία. Ώξρηθά απαηηείηαη ε ζέιεζε λα αλαπηπρζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ηερλνινγία. Μεηά νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα είλαη ακνηβαία αιιεινεμαξηψκελνη 

φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

Παξάγνληεο  

(contextual factors) 

 ρνιηθή θνπιηνχξα 

 

 Βπηκφξθσζε- 

εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ 

 

 Βμάζθεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο 

 

 Ώπηνπεπνίζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ρξήζε  

 

 Σερληθή ππνζηήξημε  

 

 

Υξήζε δηαδξαζηηθνύ 

πίλαθα 

 

 

 Βπίπεδν 

δηαδξαζηηθφηεηαο 

 

 Παηδαγσγηθή 

 
Βλεξγνπνίεζε 

ησλ αληηιήςεσλ 

 
Μαζεζηαθά 

επηηεχγκαηα 
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θάπνηα αιιαγή  ζηνλ ηξφπν ζθέςεο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη θαη ζρεδηάδνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. 

  

 Ώθφκε ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ηερληθέο 

δεμηφηεηεο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δηδαθηηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζνξίδεη θαη ηελ πηζαλή ελεξγνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ (Glover et al. 2007,  Holmes 2009, Torff & Tirotta 2010). Ώπφ έξεπλεο 

έρεη βξεζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ηνπο έρνπλ ηειηθά απνδερζεί ζε κεγάιν βαζκφ (De Vita et al. 

2012) θαη  ηνπο ζεσξνχλ έλα επέιηθην εξγαιείν (Smith et al. 2005).  

 

 Τπάξρνπλ πιένλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηε κάζεζε. ρεηηθέο έξεπλεο (Underwood, 2009) ζην  Δλσκέλν ΐαζίιεην  

επηθεληξψζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ησλ πιαηθνξκψλ 

κάζεζεο σο θνξείο  αιιαγήο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο κάζεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ελψ ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ΣΠΒ  ελεξγνπνηνχλ ηνπο 

καζεηέο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ κέζσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (cross-

school use of ICT) σζηφζν δε ζπλδένληαη κε κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ ή ηεο κάζεζεο  (Wastiau 2010). 

 

 

6.3 Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 

ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

  

 Δ παξνρή θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη έλαο απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (Holmes 2009). χκθσλα κε ηνλ  

Kennewell (2007) ε αξρηθή επηκφξθσζε θαη ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά, δηφηη φ,ηη θάλεη έλαο δάζθαινο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε έλα δηαδξαζηηθφ πίλαθα είλαη πξνθαλψο πην ζεκαληηθφ απφ ηελ 

ίδηα ηε ζπζθεπή. Ώθφκε, νη Hall & Higgins (2005) ππνζηήξημαλ φηη ε  

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξέπεη λα είλαη ζπλερήο.  

 

 Δ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ  

δεμηνηήησλ είλαη απαξαίηεηε αιιά νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα επίζεο λα 

εθπαηδεχνληαη ζην πψο λα ελζσκαηψζνπλ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηελ παηδαγσγηθή 

ηνπο  (Lewin et al 2008, Schuck & Kearney, 2007, Shenton &  Pagett 2007, Smith et 

al. 2006). Δ επηκφξθσζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι  

(Miller et al. 2004) αιιά θαη πψο κία  πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθή πνιπηξνπηθή 

πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο επηθξαηνχζεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Shenton & Pagett 2007).  
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 Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά  γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

έρνπλ αλεπηπγκέλε απηνπεπνίζεζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ αιιά δελ είλαη θαηάιιεια 

γηα απηνχο πνπ κφιηο έρνπλ αξρίζεη λα πηνζεηνχλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο (Smith et al. 2005). Έηζη ζπρλά έρνπλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε κφλν ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρξήζεο ελψ ε επηκφξθσζε (in-service training) ζα πξέπεη λα 

εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ηηο 

αλεπαξθείο  γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (Smith et al. 2005). Βπηπιένλ ε ζρεηηθή επηκφξθσζε  ζα 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή (Miller & Glover 

2007) θαη γη΄απηφ ην ιφγν νη Somekh et al. (2007) ζεσξνχλ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

επηκνξθσηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ-ρξεζηψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ σο αλαπφθεπθηε.   

 

 ηε κειέηε ηνπο νη Türel θαη Johnson (2012), δηεξεχλεζαλ  ηηο θχξηεο πεγέο 

εθκάζεζεο  ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  ζηε δηδαζθαιία   

θαη δηαπίζησζαλ φηη ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο (44%)  ζεκείσζαλ σο 

θχξηα πεγή ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ 

εξσηεζέλησλ αλέθεξαλ φηη έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

κφλνη ηνπο. Ώθφκε νη Shenton & Pagett (2007) ζηελ έξεπλά ηνπο παξαηήξεζαλ 

ρξήζηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηα ζρνιεία ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ θαη 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί  απέθηεζαλ ηηο 

ζρεηηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε  κεηά απφ δηθή ηνπο πξνζσπηθή εξγαζία  ή κε ηελ 

βνήζεηα ηεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη δχν απηέο πεγέο ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο ηα βαζηθά ζηεξίγκαηα γηα ηελ εθκάζεζε ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

 Οη Ishtaiwa θαη Shana (2011) εμεξεχλεζαλ ηηο αληηιήςεηο Ώξάβσλ  

θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ πξηλ αλαιάβνπλ ππεξεζία (pre-service teachers)  θαη 

αλέθεξαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ήηαλ ρξήζηεο ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζεσξνχζαλ σο θχξηα εκπφδηα γηα ηελ επηηπρεκέλε 

ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα ζρνιεία  ηηο  ειιείςεηο ζε 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ηελ έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ ρξήζε  θαη ηνπο 

ηξφπνπο έληαμεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία, ηελ έιιεηςε ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, 

ηελ αλεπαξθή ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε, ηελ  έιιεηςε ησλ ζρεηηθψλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κε 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηελ 

έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα.  

 

 Ώθφκε ε απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξζεθε σο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηε ινγνηερλία πνπ επεξεάδεη ηελ έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

ζηα ζρνιεία  (Slay et al 2008, Di Gregorio & Soben-Lojeski 2010). ε πξφζθαηε 
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έξεπλα ηνπ Celik (2012), ην επίπεδν απηνπεπνίζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ βξέζεθε κε ηθαλνπνηεηηθφ. Με 

ην θαηάιιειν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη 

κε ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ, είλαη πην πηζαλφ νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαπηχμνπλ 

επρέξεηα θαη λα αηζζαλζνχλ πην ζίγνπξνη γηα ηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

(Shenton & Pagett 2007). 

 

 Οη Hilbert  & Günther (2014) δηεξεχλεζαλ ηηο απφςεηο 158 γεξκαλψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ζρεηηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζηε ρξήζε 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχζαλ φηη νη  δηαδξαζηηθνί πίλαθεο  εκπινπηίδνπλ 

ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε . Σν πξφγξακκα απηφ ήηαλ  παξφκνην κε απηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ ("Multiplikatorenschulung"). Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πεξηειάκβαλε δχν κε ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο πνιιαιαζηαζηέο απφ θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα πνπ επηκνξθψζεθαλ γηα κία πεξίνδν  πεξίπνπ 16 σξψλ.Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνιιπιαζηαζηέο ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη ε 

ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζα ελεξγνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπο. Ώθφκε νη 

κηζνί απάληεζαλ φηη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ πάλσ απφ έμη θνξέο εβδνκαδηαίσο ελψ 

θάπνηνη δελ είραλ θαλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαλέλα δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Σν 80% είρε 

πςειφ επίπεδν δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ αιιά έλα πνζνζηφ 

23% δελ εθάξκνδε ηηο δεμηφηεηεο απηέο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ή 

ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα σο ππνθαηάζηαζην ηνπ καπξνπίλαθα ηεο 

ηάμεο. Ώθφκε πεξηζζφηεξν ήηαλ απξφζκελν ην απνηέιεζκα φηη ην έλα ηξίην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δε γλψξηδε αλ ήηαλ ζηε δηάζεζε ηεο ζρνιηηθήο κνλάδαο βνεζεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ.  

 

6.4 Σν έξγν ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία  

 

 Δ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ σο έξγν ππαγφηαλ ζην 

κεγαιχηεξν θαη επξείαο θιίκαθαο έξγν ηεο «Βπηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα  2007-2013», ην ιεγφκελν  ΐ΄ 

επίπεδν επηκφξθσζεο. Ώξρηθά, ην έξγν ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  (Ρ78) 

πεξηειάκβαλε ηελ πξνκήζεηα  1.200 γπκλαζίσλ  ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(πεξίπνπ 8% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ) κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο. 

Ώθφκε, δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αθνξνχζε ηε ρξήζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ηέινο πινπνηήζεθαλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ απεπζχλνληαλ ζε επηκνξθσηέο  β΄ 

επηπέδνπ θαη εθπαηδεπηηθνχο (ηνπο ιεγφκελνπο πνιιαπιαζηαζηέο). Χο απνηέιεζκα, 

327 επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ θαη 763 εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

γπκλαζίσλ επηκνξθψζεθαλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ  πηλάθσλ 

θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηε δηδαζθαιία.  
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 Δ επηκφξθσζε αθνινχζεζε κία γξακκηθή, αιπζηδσηή πνξεία  κε ηελ έλλνηα 

φηη νη επηκνξθσηέο πνπ επηκνξθψζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζα επηκφξθσλαλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο «πνιιαπιαζηαζηέο» θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα επηκφξθσλαλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο. Έηζη  ζηφρνο ήηαλ λα 

παξαρζεί έλα πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηε ζπλεξγαζία 

θαη αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

 6.4.1Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα εθπαηδεπηηθνύο 

 «πνιιαπιαζηαζηέο»  

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνιιαπιαζηαζηέο είραλ σο θχξηα απνζηνιή λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Δ ηδηνκνξθία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ε ζπλχπαξμε εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εμνηθείσζεο κε ηηο ΣΠΒ. 

(ΒΏΕΣΤ, Οδεγίεο πξνο ηνπο επηκνξθσηέο 2012).  

 

 Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα έιαβαλ ρψξα ζε ΚΒ ηα νπνία είραλ 

εθδειψζεη ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ λα ηα πινπνηήζνπλ. Δ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

ήηαλ 18 ψξεο, θαηαλεκεκέλεο ζε δχν δηδαθηηθά ηξίσξα ηε βδνκάδα. ηα δχν πξψηα 

ηξίσξα γηλφηαλ κία εθηεηακέλε γλσξηκία κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

δπλαηφηεηεο  θαη ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δηαδξαζηηθά 

ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο θαζψο θαη παξνπζηάζεηο  ζελαξίσλ πηζαλψο ηεο εηδηθφηεηαο 

ηνπ επηκνξθσηή, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηνί νη ηξφπνη δηδαθηηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ. ηα επφκελα ηέζζεξα ηξίσξα  ν επηκνξθσηήο είρε σο 

ζηφρν λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα φισλ ησλ εηδηθνηήησλ.  

 

 Εδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηκφξθσζεο ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη θάζε επηκνξθσηήο ζηα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχζε νπζηαζηηθά σο 

«επηκνξθσηήο επηκνξθσηψλ» αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί «πνιιαπιαζηαζηέο» ζα 

θαζνδεγνχζαλ ή ζα επηκφξθσλαλ ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζηα ζρνιεία ηνπο. 

ηφρνο ινηπφλ ησλ επηκνξθσηψλ ήηαλ λα ππνδείμνπλ κεξηθέο  θαιέο  πξαθηηθέο γηα 

λα ζρεδηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί «πνιιαπιαζηαζηέο» ηα δηθά ηνπο καζήκαηα, 

νξγαλψληαο γηα παξάδεηγκα κία ζρεηηθή παξνπζίαζε ζε φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηεο  

ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

 Ώθφκε ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν πνιιαπιαζηαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ 

πξνγξακκάησλ έρεη σο πνιχηηκνπο πφξνπο ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη ηελ ππνζηήξημε. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί γεληθφηεξα γηα ηηο ΣΠΒ, ην ίδην ηζρχεη εηδηθφηεξα θαη γηα 

ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο: ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα κάζεη ηε λέα 

ηερλνινγία, λα πεηξακαηηζηεί κε ηα λέα εξγαιεία λα γίλεη ηθαλφο ρξήζηεο ηνπο, λα 

κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ζπλαδέιθνπο, λα παξάγεη δηδαθηηθφ πιηθφ, λα 

αλαζηνραζηεί πψο ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαιχηεξα.  
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 Δ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηνρεχεη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ απνηειεζκάησλ δελ απνηειεί κνλαδηθή ειιεληθή 

πεξίπησζε αιιά έρεη εθαξκνζηεί θαη ζε αληίζηνηρν πξφγξακκα ζηε Γεξκαλία 

(Hilbert  & Günther 2014) θαη κάιηζηα κε ηνπο ίδνπο ζρεδφλ ζηφρνπο. Μεηά ηελ 

επηκφξθσζε νη εθπαηδεπηηθνί αλακέλνληαλ λα είλαη ζε ζέζε λα εληάμνπλ ηε ρξήζε 

ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζε πνηθίιεο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο αιιά θαη λα έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ελζσκαηψζνπλ ηδέεο γηα καζεηνθεληξηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία. Βπίζεο, αλακέλνληαλ λα  είλαη  ζε ζέζε   λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη απηφλνκα λα νξγαλψλνπλ θαη 

λα θέξνπλ ζε πέξαο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζπλάδειθνί 

ηνπο εθπαηδεπηηθνί (LI Hamburg 2013). Σαπηφρξνλα ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

κεηαδψζνπλ ηηο αηνκηθέο γλψζεηο θαη  δεμηφηεηέο ηνπο ζε ζπλαδέιθνπο (Renz et al, 

2012).   

 

  πλεζηζκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ" (LI Hamburg 2013) θαη έλα 

κεγάιν ηκήκα ηνπο ππήξμε θαη ζηα αληίζηνηρα ειιεληθά πξνγξάκκαηα είλαη  

 Βηζαγσγή ζηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

 Αηαρείξηζε  ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ πιηθνχ. Βξγαζία ζε δίθηπν 

 Οπηηθνπνίεζε ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

 Ώλάπηπμε δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

ιακβάλνληαο ππφςε ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε 

  Αφκεζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

 6.4.2 Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ 

 Σα πξνγξάκκαηα γηα ηνπο επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα 

Πα.Κ.Β. δειαδή νπζηαζηηθά ζε ηκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. 

Βίραλ δηάξθεηα 12 ψξεο θαηαλεκεκέλα ζε δχν εμάσξα πνπ έγηλαλ ζε έλα δηήκεξν. 

Αειαδή ε δηάξθεηά ηνπο ήηαλ κηθξφηεξε απφ απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

«πνιιαπιαζηαζηψλ» θαη ην πξφγξακκα ήηαλ πην ζπκππθλσκέλν ζπγθξηηηθά κε ην 

αληίζηνηρν ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ πνπ ήηαλ απισκέλν ζε ηξεηο βδνκάδεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Μεζνδνινγία έξεπλαο  
 

 

7.1 Δπηζθόπεζε ηνπ Κεθαιαίνπ 

 

 ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο. Ώξρηθά 

πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δηαηξηβήο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε 

ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ δνκψλ επηκφξθσζεο θαη ησλ νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζπλνιηθά ζηελ επηκφξθσζε β΄ επηπέδνπ θαη ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. Σαπηφρξνλα 

παξαηίζεληαη ν πίλαθαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ησλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο θαη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεηγκάησλ.   

 

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ 

ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο ελψ πεξηγξάθεηαη θαη ν κεραληζκφο δηεξεχλεζεο ησλ 

βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ κε  ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηηο θχξηεο 

κεηαβιεηέο ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Πξφθεηηαη 

γηα ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ππξήλα ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο δηαηξηβήο.  

 

 Ώθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ώθφκα, παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο 

ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ελψ αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ.  

 

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Βηδηθφηεξα  

πεξηγξάθεηαη ε   δηαδηθαζία  δηελέξγεηαο ησλ ζπλεληεχμεσλ, αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ 

εζηηαζκέλσλ (focus group). Σέινο, αλαθέξεηαη ε κεζνδνινγία ζηελ νπνία  

ζηεξίρζεθε ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ.  
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7.2 Πιαίζην ηεο δηαηξηβήο  

 
 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην αληηιεπηή ε ζπλνιηθή πνξεία ηεο δηαηξηβήο αιιά 

θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε δηαηξηβή, θξίζεθε 

απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί ην ζρεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζνληαη νη ζηφρνη θαη 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

  

 Οη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ην ζπλνιηθφ έξγν 

ηεο επηκφξθσζεο - εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία (2007-2013), ε 

ιεγφκελε επηκφξθσζε (εθπαίδεπζε)  β΄ επηπέδνπ πνπ πεξηειάκβαλε δχν βαζηθνχο 

ππιψλεο: ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ΚΒ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ζηα ΠαΚΒ. Βπίζεο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ απνηέιεζε 

ε πηινηηθή εηζαγσγή ησλ δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο γηα ςεθηαθά ππνζηεξηδφκελε δηδαζθαιία, πνπ εκπεξηείρε θαη ηε ζρεηηθή 

επηκφξθσζε ησλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

"πνιιαπιαζηαζηψλ".  

  

Ο πξψηνο ππιψλαο πεξηγξάθεηαη ζην ζρήκα 7.2α. Οη επηκνξθσηέο β΄ 

επηπέδνπ εθπαηδεχνληαη ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Βθπαίδεπζεο (ΠαΚΒ) απφ 

εθπαηδεπηέο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν  κε ζρεηηθή 

εμεηδίθεπζε ζηα αληηθείκελα είηε απφ εθπαηδεπηηθνχο κε θαηάιιειε γλψζε ησλ ΣΠΒ 

θαη ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. ηε ζπλέρεηα, 

αθνχ νινθιεξψζνπλ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνηεζνχλ, νη επηκνξθσηέο 

β΄επηπέδνπ (πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζηα ΠαΚΒ)  επηκνξθψλνπλ  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ ηήξημεο Βπηκφξθσζεο (Κ..Β.) νη 

νπνίνη απνηεινχλ θαη ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο-ρξήζηεο ησλ ΣΠΒ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ (α΄ 

επίπεδν) θαη νη εθπαηδεπηηθνί πιεξνθνξηθήο απνηεινχλ ηνπο ελ δπλάκεη 

εθπαηδεπηηθνχο–ρξήζηεο ησλ ΣΠΒ. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο-ρξήζηεο ΣΠΒ  

παξαθνινπζήζεθε  ε πνξεία ηνπο  κέζσ ησλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζηελ 

έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ, ζηε ιήμε θαη κέρξη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο. ζνλ αθνξά  

ηνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο ησλ ΠαΚΒ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο α΄ επηπέδνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ιήθζεθε  έλα "ζηηγκηφηππν" ηεο ζηάζεο ηνπο θαη ησλ 

πεπνηζήζεψλ ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ΣΠΒ .  
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    έσοςν εκδηλώζει ηη θέληζη να ζςμμεηάζσοςν 

ζηα ππογπάμμαηα                                     Φ: εκπαιδεςηικόρ σπήζηηρ ηυν ΤΠΔ 

 

 

ρήκα 7.2α: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο  επηκφξθσζεο β΄επηπέδνπ πνπ απνηειεί θαη ην πιαίζην δηεξεχλεζεο ησλ εξσηεκάησλ ηεο δηαηξηβήο 

 
ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΟΙ 

 

Κ.Σ.Δ. 

 

 
 

 
Υποτήθιοι επιμοπθυηέρ   
Πα.Κ.Δ.  
  

Δκπαιδεςηικοί  
α΄ επιπέδος+ εκπαιδεςηικοί 
Πληποθοπικήρ  

 

Δκπαιδεςηέρ Πα.Κ.Δ.  

Φ (1) 

αποηελούν ηη δεξαμενή ηυν 
εκπαιδεςηικών ηυν ΚΣΔ  

επιμοπθώνοςν ηοςρ 

εκπαιδεςηικούρ ηυν ΚΣΔ 
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          Οη νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηψλ  πνπ ζπλδένληαη 

ζπλνιηθά κε ηελ επηκφξθσζε β΄ επηπέδνπ πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο:  

 

 Δθπαηδεπηηθνί ησλ Κ.Σ.Δ.: εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ΚΒ 

θαη ζηε ζπλέρεηα έδσζαλ εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζηα Κε.Πηο. Καηά θαλφλα 

ήηαλ απφ ηηο εηδηθφηεηεο  θηινιφγσλ, καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ, λεπηαγσγψλ 

θαη δαζθάισλ.  

 

 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ (α΄ επίπεδν): εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ 

παξαθνινχζεζαλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ αιιά ζπκκεηείραλ 

ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ ζηα Κε.πηο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

απφ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

 

 Δθπαηδεπφκελνη Πα.Κ.Δ: ππνςήθηνη επηκνξθσηέο πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζηα 

ΠαΚΒ. Ήηαλ απφ ηηο εηδηθφηεηεο θηινιφγσλ, καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ, 

πιεξνθνξηθήο, λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ. Μεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ππήξραλ θαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

 Δθπαηδεπηέο Πα.Κ.Δ: εθπαηδεπηέο πνπ δίδαμαλ ζηα ΠαΚΒ θαη νη νπνίνη ήηαλ 

θαηά θαλφλα εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία θαη εηδίθεπζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζε 

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη Καζεγεηέο ζε Παλεπηζηεκηαθά 

Σκήκαηα.  

 

 Ο δεχηεξνο ππιψλαο αθνξά ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ην νπνίν αθνινχζεζε κία γξακκηθή πνξεία.  Ώξρηθά  

επηκνξθψζεθαλ νη επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα επηκφξθσζαλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο "πνιιαπιαζηαζηέο" ζηα ΚΒ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα 

επηκφξθσλαλ ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ζρνιηθέο ηνπο κνλάδεο φπνπ 

ππεξεηνχζαλ (ρήκα 7.2β).  
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ρήκα 7.2β:  ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο ζηε ρξήζε θαη παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
 

 

Οη δχν νκάδεο ινηπφλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ήηαλ :  

 

 Δπηκνξθσηέο ΤΠΔ β΄ επηπέδνπ. Οη επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ πνπ δίδαζθαλ 

ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ θαη παξαθνινχζεζαλ ζρεηηθφ 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 12 σξψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ γηα δχν κέξεο  ζε  Παλεπηζηεκηθά Σκήκαηα.  

 

 Δθπαηδεπηηθνί-πνιιαπιαζηαζηέο γηα ηα δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο. 

Βθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα 

λα επηκνξθψζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο πνπ ππεξεηνχζαλ.  

 

 

 

Δπηκνξθσηέο  
ΣΠΔ  β΄ 
επηπέδνπ 

• επηκφξθσζε 12 
σξψλ  ζε 
Παλεπηζηεκηαθά 
ηκήκαηα

Δθπαηδεπηηθνί 
"πνιιαπιαζηα
ζηέο"

• επηκφξθσζε 18 
σξψλ  ζηα 
ΚΒ

Δθπαηδεπηηθνί 
ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ

• άηππε 
ελδνζρνιηθή  
επηκφξθσζε 
θαη 
ππνζηήξημε 
απφ ηνπο 
"πνιιαπιαζηα
ζηέο"
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7.3 Σα δείγκαηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα (timeline)  ησλ εκπεηξηθώλ 

εξεπλώλ ηεο δηαηξηβήο 

 

 Σα δείγκαηα ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο αλαθνξηθά κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο πιεζπζκνχο  είλαη:  

 

 Δθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΣΔ: απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ γηα  ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο  

επηκφξθσζεο πξνθχπηεη φηη ην  πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ ζηηο έξεπλεο επί ηνπ 

ζπλφινπ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηά πξνζέγγηζε ήηαλ (1107 

εξσηεκαηνιφγηα /10133 ζπλνιηθφο αξηζκφο ζηα πξνγξάκκαηα) x100=10,92% 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

  Δθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΔ:  ην 2011 εθπαηδεχηεθαλ 300 ελψ ην ζρεηηθφ 

δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη δεδνκέλα απφ 37 επηκνξθσηέο πνπ ζεκαίλεη 

φηη απνηεινχζαλ ην 37/300 x100=12,33% ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

 Δπηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ πνπ επηκνξθψζεθαλ ζηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο: 

ζπλνιηθά ήηαλ 327 (b-epipedo2.cti.gr), θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

ήηαλ 237, άξα ην πνζνζηφ δείγκαηνο ζηνλ αληίζηνηρν πιεζπζκφ ήηαλ 

237/327=72,48%.  

 

 Δθπαηδεπηηθνί "πνιιαπιαζηαζηέο" πνπ επηκνξθψζεθαλ ζηνπο δηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο: επηκνξθψζεθαλ ζπλνιηθά 763 (b-epipedo2.cti.gr), θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 14, άξα ην πνζνζηφ δείγκαηνο ζηνλ 

πιεζπζκφ ήηαλ 14/763=1,84%. 

 
 Γηα ηα δείγκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ Πα.Κ.Β.  δελ ήηαλ εθηθηφ λα 

εθηηκεζεί ην πνζνζηφ ηνπο ζηνλ αληίζηνηρν πιεζπζκφ ελψ δελ ήηαλ ζπκκεηέρνληεο 

σο επηκνξθνχκελνη ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα είηε ησλ ΚΒ είηε ησλ Πα.Κ.Β.  

 

 ηε ζπλέρεηα (ζρήκα ) παξαηίζεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο (timeline). Ώθνινχζσο (πίλαθαο 22) 

παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ηα  εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ φιεο ηηο 

έξεπλεο, νη νκάδεο ζπκκεηερφλησλ θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή  ησλ δεδνκέλσλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή.  
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Δεκέμβριος  2010 

Κεπιρ β΄επιπέδος  
Α΄ πεπ. ,  
επυηημαηολόγια 
Ν=231 

 
 

Δεκέμβριος  2010 

Έναπξη ΚΣΔ 
Β΄πεπ. , 
επυηημαηολόγια 
Ν=335 

 
 

Μάρτιος-Μάιος  2011,  

Λήξη ΚΣΔ Β΄πεπ. ,  

 επυηημαηολόγια 
Ν=200  

 20  αηομικέρ 
ζςνενηεύξειρ 

 5 focus group 

Nοέμβριος 2011 

Έναπξη ΚΣΔ Γ΄ 
πεπ. , 
επυηημαηολόγια 
Ν=243 

 

Ιανοσάριος 2012  

ςποτ. 
επιμοπθυηέρ 
ΠαΚΔ,  13 αηομικέρ 
ζςνενηεύξειρ + 1 
focus group 

 

       Απρίλιος   2012 

 Υποτ.επιμοπθυηέρ 

ΠαΚΔ,  

 επυηημαηολόγια Ν=37 

 εκπαιδεςηέρ ΠαΚΔ, 

επυηημαηολόγια  Ν=21 

 

Μάρτιος  2012 

Γιαδπαζηικοί 
πίνακερ 
εκπαιδεςηικοί 
πολλαπλαζιαζηέρ  
επυηημαηολόγια 
Ν=14 

 

Μάιος-Ιούλιος  
2012  

Γ΄ πεπ.  Κεπιρ α΄ 
επιπέδος 
επυηημαηολόγια 
Ν=768 

 

Σεπτέμβριος 2010  

Γιαδπαζηικοί 
πίνακερ 
επιμοπθυηέρ 
β΄επιπέδος , 
επυηημαηολόγια 
Ν=237 

 

Μάρτιος 2012   

Λήξη ΚΣΔ ,  Γ΄πεπ. 
7 focus group 

 

Δεκέμβριος 2011 

Κεπιρ β΄επιπέδος  
Β΄ πεπ. ,  
επυηημαηολόγια 
Ν=313 

 

ρήκα 7.3: Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο (timeline) ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο 
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Πίλαθαο 7.3 : Βξεπλεηηθά δεδνκέλα (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηεο δηαηξηβήο

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 
FOCUS 

GROUPS 

ΑΣΟΜΙΚΔ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ 

ΣΠΔ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΩΝ 
  

ΠΒΡΕΟΑΟ  ΒΠΕΜΟΡΦΧΔ 
    

Ώ΄ ΐ΄ Γ΄ 
    

Πηζηνπνίεζε Έλαξμε Λήμε Πηζηνπνίεζε Έλαξμε Λήμε 
    

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΕ ΚΒ 231 333 244 313 200 97 
  

11 20 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΕ 

ΒΞΒΣΏΓΟΜΒΝΟΕ ΣΟ Ώ΄ 

ΒΠΕΠΒΑΟ 
      

499 265 
  

ΤΠΟΦΔΦΕΟΕ ΒΠΕΜΟΡΦΧΣΒ 

ΠαΚΒ       
37 

 
1 13 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΒ ΠαΚΒ 
      

21 
   

ΒΠΕΜΟΡΦΧΣΒ ΐ' ΒΠΕΠΒΑΟΤ 
       

237 
  

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΕ-

ΠΟΛΛΏΠΛΏΕΏΣΒ        
14 
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7.4 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο δηαηξηβήο 

 

 Δ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο θαζνδεγήζεθε απφ ηα επφκελα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα  πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ησλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο:  

 

1. Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία; Έρνπλ κεηαβιεζεί κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ; 

 

2. ε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη νη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ελφο επηκνξθσηή ΣΠΒ; 

 

3. Πφζν ζπρλά, γηα πνην ζθνπφ θαη κε πνηεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο  

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί εξγαιεία θαη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο; 

 

4. Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα εκπφδηα πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ;  

 

5. Πνηα ήηαλ ε επίδξαζε ησλ  επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ  ησλ ΚΒ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

ΠαΚΒ ζηνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο; 

 

6. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

ησλ ΚΒ θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ φζνλ αθνξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ; 

 

7. Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ επηκνξθσηψλ ΣΠΒ γηα 

ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ , γηα 

ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο αιιά θαη γηα ηα εκπφδηα έληαμήο ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία; 

 

8. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ιακβάλνληαο ππφςε δεκνγξαθηθά θξηηήξηα φπσο θχιν, ειηθία, πξνυπεξεζία, 

εηδηθφηεηα θαη επίπεδν ζπνπδψλ;  

 

9. Πψο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ  (ζπρλφηεηα ρξήζεο, 

ζθνπφο, εξγαιεία, κέζνδνη) νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 
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ρξεζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ, ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

εληάζζνπλ ηηο ΣΠΒ θαη ε επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη;  

 

 Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο δηαηξηβήο δηεξεπλήζεθαλ ζηηο δηάθνξεο 

θάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ (έλαξμε, ιήμε, πηζηνπνίεζε) αιιά θαη απφ ηελ νπηηθή ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαλ ζηα πξνγξάκκαηα (φπσο, εθπαηδεπηέο θαη 

ππνςήθηνη επηκνξθσηέο γηα ηα ΠαΚΒ, επηκνξθσηέο ΣΠΒ β΄επηπέδνπ-εθπαηδεπηηθνί 

"πνιιαπιαζηαζηέο"  θαη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο 

α΄επηπέδνπ γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο).  

 

7.5 Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηώζεσλ ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο  θαη επηκόξθσζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ 

 Σν βαζηθφ αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο φπσο πξνζδηνξίζηεθε απφ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΒ  απνηέιεζε ζπρλά 

αληηθείκελν εξεπλψλ (Galanouli et al. 2004, Karagiorgi & Charalambous 2006, Davis 

et al. 2009). Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα πνπ ζα νδεγήζεη ζε  

έγθπξα απνηειέζκαηα θαη αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα, ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη κε δηαθνξεηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο πρ. ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί, επηκνξθσηέο ΣΠΒ ή θαη ζπληνληζηέο-νξγαλσηέο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Βπίζεο, είλαη ζπλεζηζκέλν λα επηρεηξείηαη αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζην ηέινο 

ηνπο αιιά φρη ζπρλά ζε βάζνο ρξφλνπ.  

 

 Έηζη, ε αλάγθε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ θαη άξα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη πξνθαλήο. Μάιηζηα, 

ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

αιιά θαη ηεο θαιχηεξεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα 

πξνγξάκκαηα φζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

επηρεηξήζεθε λα δηακνξθσζεί έλαο κεραληζκφο πνπ λα ειέγρεη θαη λα εθηηκά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ  

 

 ηελ θαηάθηεζε ζρεηηθψλ ΣΠΒ δεμηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,  

 ελδερφκελε αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ηνπο,  

 αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

πξαθηηθή θαη 

 ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

γλψζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θηι.  
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 Δ δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ ζηεξίρζεθε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β' επηπέδνπ ησλ ΚΒ θαη ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δίδαζθαλ ζηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ. ΐαζηθφ ζηφρν απνηέιεζε ε ιήςε 

«ζηηγκηνηχπσλ» ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο θάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, ψζηε ηειηθά 

λα δεκηνπξγεζεί κία ζπλνιηθή εηθφλα ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 Οη θάζεηο ζηηο νπνίεο δηελεξγήζεθε έξεπλα θαη ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα ήηαλ 

νη εμήο: 

 

 ΄Δλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ: ζηε θάζε απηή επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο 

αξρηθήο ζηάζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζηηο ΣΠΒ θαη ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ θαηείραλ 

ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ. Βπίζεο, δηεξεπλήζεθε  ε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ θαη ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

πξαθηηθή. Σέινο, αληρλεχρζεθαλ νη αξρηθέο απφςεηο ηνπο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηα 

πξνγξάκκαηα.  

 

 Λήμε ησλ πξνγξακκάησλ: θαηά ηε θάζε απηή επηρεηξήζεθε  ε αλίρλεπζε 

ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ιήθζεθαλ 

ππφςε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

απέλαληη ζηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ  ελψ εθηηκήζεθαλ  θαη νη 

απφςεηο ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα 

απάληεζαλ ζε έλαλ θνξκφ θνηλψλ εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί 

νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ πηζαλά νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ 

πξνγξακκάησλ.  

 

 Δμέηαζε πηζηνπνίεζεο: Δ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο θαηά θαλφλα έιαβε  ρψξα 

πεξίπνπ 4-6 κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ. ηε θάζε 

απηή, ειέγρζεθε  ν βαζκφο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λα 

εληάζζνπλ ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. Ώθφκε, δηεξεπλήζεθε  ε θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ. Δ δηεξεχλεζε απηή βνεζά θαη ζηελ 

απνηχπσζε ηεο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κεηά ηελ 

παξέιεπζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο.  

 

 

 ηνλ επφκελν πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρζεθε  ε 

έξεπλα ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιέηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ:  
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Πίλαθαο 7.5:  πλνπηηθφο πίλαθαο βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ησλ εξεπλψλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Μεηαβληηέρ 

Φάζη ηων ππογπαμμάηων 

Έλαξμε 

πξνγξακκάησλ  
Λήμε πξνγξακκάησλ  Πηζηνπνίεζε 

 

o Ώπφςεηο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο  

 

o ηάζεηο , 

πεπνηζήζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ  

 

o Υξήζε θαη 

έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία 

 

o Ώπφςεηο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηελ βνήζεηα 

ηεο 

επηκφξθσζεο  

 

o ηάζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζηηο 

ΣΠΒ –

ελδερφκελε 

κεηαβνιή  

 

o Υξήζε θαη 

έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία 

 

o Υξεζηκφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ζε 

ηνκείο ζηάζεσλ, 

δεμηνηήησλ , 

ελδηαθέξνληνο γηα ηηο 

ΣΠΒ 

 

o Ώμηνπνίεζε θαη ρξήζε 

ησλ απνθηνχκελσλ 

γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

πξαθηηθή 

Επεςνηηικά 

επγαλεία 

 Διεθηξνληθφ  

εξσηεκαηνιφγην 

 

 

 Διεθηξνληθφ 

εξσηεκαηνιφγην 

 Ώηνκηθή 

ζπλέληεπμε 

 Focus group 

 Έληππν 

εξσηεκαηνιφγην 

 

  

 

7.5.1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ  βαζηθώλ κεηαβιεηώλ  

 Απόςεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα: Αηεξεπλήζεθαλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, νη πεγέο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη αξρηθέο απφςεηο γηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, πιαίζην πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ζηελ ηάμε, αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζπλνιηθή δηάξζξσζε 

ησλ πξνγξακκάησλ θηι  

 

 ηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία: Βπηρεηξήζεθε ε αλίρλεπζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ απφςεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζρεηηθά κε ην αλ είλαη ζεηηθνί ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή. Βπίζεο, δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ηνπο γηα ηνπο 

βαζηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ  
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 Γεμηόηεηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ: Αηεξεπλήζεθαλ 

δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζηε δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ  κε ρξήζε ΣΠΒ, ηελ πξνεηνηκαζία 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ηε δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ παξάιιεια 

κε ηελ δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. Βηδηθφηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΠαΚΒ, δηεξεπλήζεθαλ  θαη 

νη ζρεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ αιιά θαη 

αλάινγεο δεμηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ΣΠΒ θαη 

ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

 

 πρλόηεηα ρξήζεο θαη έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία: Αηεξεπλήζεθαλ  ε ζπρλφηεηα ρξήζεο θαη έληαμεο ησλ 

εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή, νη ζθνπνί γηα ηνπο 

νπνίνπο ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ε ρξήζε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζε δηδαζθαιίεο 

κε ΣΠΒ. 

 

 Υξεζηκόηεηα θαη αμηνπνίεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ 

κε ηε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα: Βθηηκήζεθε ε ρξεζηκφηεηα ησλ 

γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε, ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ θαζψο θαη ε ελδερφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ΣΠΒ ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ. 

 

 Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αλαθεξφκελσλ παξαγφλησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην αμηφπηζηα νη επηπηψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Καηά ζπλέπεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην εξσηεκαηνιφγην (ζε έληππε 

κνξθή θαη online) θαη ε ζπλέληεπμε (αηνκηθή θαη νκαδηθή εζηηαζκέλε-focus group). 

πλδπάζηεθαλ, ινηπφλ, ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ αληηζηαζκίδνληαη ηα κεηνλεθηήκαηα θάζε εξεπλεηηθήο κεζφδνπ θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ γίλεηαη ζε βάζνο θαη νδεγεί ζε πην αμηφπηζηε γελίθεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ (Εσζεθίδεο, 2005).  

 

7.6. Δξσηεκαηνιόγηα ησλ εξεπλώλ ηεο δηαηξηβήο: ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε  

 

 Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εξεπλψλ 

ηεο δηαηξηβήο ήηαλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Σα ειεθηξνληθά 

εξσηεκαηνιφγηα δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ εξγαιείνπ 

surveymonkey (www.surveymonkey.com). Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην online ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ ηνπο δφζεθαλ. To 

ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεη  κεξηθά ζεκαληηθά πιεηνλεθηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ησλ εξεπλψλ θαη γη' απηφ πξνηηκήζεθε γηα 

http://www.surveymonkey.com/
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ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Βπηπιένλ ε ρξεζηκνπνίεζή  ηνπ ππνζηήξημε ζεκαληηθά 

ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά ζεκεία θαη ην γεγνλφο απηφ 

βνήζεζε ζηε ζπιινγή ηθαλνπνηεηηθνχ δείγκαηνο ζηηο έξεπλεο. ηνλ επφκελν πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη  ε πεξηγξαθή ηεο δνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

Πίλαθαο 7.6 : Βξσηεκαηνιφγηα  ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο  

 
Ώξηζκφο 

εξσηήζεσλ 

1. Βξσηεκαηνιφγην έλαξμεο πξνγξακκάησλ ΚΒ ΐ΄ πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο  
23 

2. Βξσηεκαηνιφγην έλαξμεο πξνγξακκάησλ ΚΒ Γ΄ πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο  
28 

3. Βξσηεκαηνιφγην ιήμεο πξνγξακκάησλ ΚΒ ΐ΄ πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο  
22 

4. Βξσηεκαηνιφγην ιήμεο πξνγξακκάησλ ΚΒ Γ΄ πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο  
28 

5. Βξσηεκαηνιφγην β΄ επηπέδνπ  Ώ΄ πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο 16 

6. Βξσηεκαηνιφγην β΄ επηπέδνπ  ΐ΄πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο 9 (27 ζηνηρεία) 

7. Βξσηεκαηνιφγην ιήμεο πξνγξακκάησλ ΠαΚΒ 28 

8. Βξσηεκαηνιφγην εθπαηδεπηψλ ΠαΚΒ 19 

9. Βξσηεκαηνιφγην γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ  ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ α΄ επηπέδνπ 
18 

10. Βξσηεκαηνιφγην δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ α΄ επηπέδνπ 
13 

11. Βξσηεκαηνιφγην επηκνξθσηψλ β΄ επηπέδνπ  γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο  
4  ( 9 ζηνηρεία) 

12. Βξσηεκαηνιφγην εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ γηα ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 
26 

  

 Ο δηαθνξεηηθφο αξηζκφο εξσηήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα έλαξμεο θαη ιήμεο 

ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ αλάκεζα ζηε ΐ΄θαη  Γ΄ πεξίνδν επηκφξθσζεο νθείιεηαη 

ζην φηη ζην εξσηεκαηνιφγην  ηεο Γ΄ πεξηφδνπ πξνζηέζεθε αξηζκφο εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχζε ην θνκκάηη ηεο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα β' 

επηπέδνπ ησλ ΚΒ. Ο δηαθνξεηηθφο αξηζκφο εξσηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ (ειεθηξνληθή 

κνξθή) θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πηζηνπνίεζεο β΄επηπέδνπ ηεο Ώ΄ πεξηφδνπ (έληππε 

κνξθή) νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζπκπιήξσζεο  ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αειαδή, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έδηλαλ εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην πξηλ ηελ εμέηαζε 

έρνληαο θάπνην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ γηα ηελ εμέηαζε ζηελ 

αίζνπζα αιιά θαη ελδερνκέλσο θάπνην βαζκφ άγρνπο γηα ηελ εμέηαζε. Καηά 
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ζπλέπεηα, ζεσξήζεθε θαιχηεξν ν αξηζκφο εξσηήζεσλ λα είλαη κηθξφηεξνο απ'φηη γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ζηελ έλαξμε θαη 

ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ. Βπίζεο ηα εξσηεκαηνιφγηα κεηαμχ Ώ' πεξηφδνπ 

πηζηνπνίεζεο θαη ΐ΄πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο είραλ δηαθνξεηηθή δνκή θαη πεξηερφκελν 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν θάπνηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ λα 

ζπκπιεξψζεη μαλά (δειαδή δχν θνξέο) ην ίδην εξσηεκαηνιφγην.   

 

 

 7.6.1 Δξσηεκαηνιόγηα πνπ απεπζύλζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ 

 ΚΔ 

 

   7.6.1.1  Δξσηεκαηνιόγην  ζηελ έλαξμε ησλ επηκνξθσηηθώλ  

  πξνγξακκάησλ ηεο  Β΄ θαη Γ΄ πεξηόδνπ  ηεο επηκόξθσζεο 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έλαξμε ηεο β΄ πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο, απνηεινχληαλ  απφ 22 θιεηζηέο εξσηήζεηο κε πεληαβάζκηα θιίκαθα 

Likert θαη κία αλνηθηή εξψηεζε (ζπλνιηθά 23 εξσηήζεηο). ρεδηάζηεθε  ιακβάλνληαο 

ππφςε θπξίσο ηνπο ζηφρνπο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ΚΒ 

θαζψο θαη ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ηε  ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία (Jimoyiannis & Komis 2007, Albirini 2006, Παχινπ 2007, Ο'Dyer et al, 

2005) θαη δηθηπνγξαθία (www.unescobkk.org). Πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΒ θαη ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία  απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηε ζηάζε ηνπο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ  έληαμε ησλ 

ΣΠΒ θαη ηηο απφςεηο ηνπο  γηα  ηα ραξαθηεξηζηηθά  ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  β΄ επηπέδνπ ζηα ΚΒ.  

 

Σν αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην ζηελ έλαξμε ηεο Γ΄ πεξηφδνπ ηεο 

επηκφξθσζεο  πεξηέρεη επηπιένλ εξσηήζεηο (ζπλνιηθά 28 εξσηήζεηο). Οη εξσηήζεηο 

πνπ πξνζηέζεθαλ αθνξνχζαλ ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄επηπέδνπ (πεγέο πιεξνθφξεζεο, ρξφλνο γηα ηελ 

απφθαζε γηα ζπκκεηνρή), ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Βπίζεο πξνζηέζεθαλ θάπνηα ζηνηρεία (items) 

ζε κεξηθέο θιίκαθεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε 

θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Δ δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έλαξμεο θαηά έλα κεγάινο κέξνο είλαη ίδην κε ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ ε δνκή ηνπ απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ 

θνξκφ φισλ ησλ ππφινηπσλ εξσηεκαηνινγίσλ (Πίλαθαο ): 

 

Πίλαθαο 7.6.1.1: ΐαζηθή δνκή εξσηεκαηνινγίσλ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ησλ ΚΒ 

    Θεκαηηθνί άμνλεο Σκήκα  Πεξηερφκελν 

http://www.unescobkk.org/
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Πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 

Ώ 

Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

Αεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ θαη 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ  
ΐ 

Αεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρεηξηζκφ ησλ ΣΠΒ φπσο 

βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, πξνγξακκάησλ πνιπκέζσλ, 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θηι. Αεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ ινγηζκηθψλ, ην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ θηι 

Υξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

πξαθηηθή 

Γ 

Υξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, εθαξκνδφκελεο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ζθνπφο ρξήζεο ηνπο θαζψο θαη απφςεηο 

γηα ηα εκπφδηα ρξήζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

γηα αλάξηεζε πιηθνχ θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, ηζηνινγίσλ 

Ώπφςεηο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  θαη ηε 

βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ  

Α 

Ώπφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

νξγάλσζε, δηάξθεηα, πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε βνήζεηα ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ηνκείο φπσο ρεηξηζκνχ θαη 

έληαμεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία θηα 

ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη δέζκεπζεο κε ηηο ΣΠΒ 

 

  

 7.6.1.2  Δξσηεκαηνιόγην  ζηε ιήμε  ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ  

 ηεο Β΄ θαη Γ΄ πεξηόδνπ  ηεο επηκόξθσζεο 

  Βίρε παξφκνηα δνκή κε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο  έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ , 

κε θάπνηεο δηαθνξέο ζηε δηαηχπσζε θαη θάπνηεο πξνζζήθεο ζηηο εξσηήζεηο. Δ δνκή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, πεξηιακβάλεη  21 θιεηζηέο εξσηήζεηο 

κε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert θαη κία αλνηθηή εξψηεζε. ηεξίρζεθε ζην ίδην 

ππφβαζξν, φπσο θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έλαξμεο. Ώπψηεξνο ζηφρνο απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο , λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Μεηαμχ ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ θαη ηεο Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο 

πξνζηέζεθε κηθξφο αξηζκφο ζηνηρείσλ (items) ζηηο θιίκαθεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία, ηηο απφςεηο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  θαη ηηο απφςεηο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β ΄επηπέδνπ 

(βνήζεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα).   

 

Πίλαθαο 7.6.1.2  Πξνζζήθεο ζηνηρείσλ ζην εξσηεκαηνιφγην Γ΄ πεξηφδνπ ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ησλ ΚΒ 

Πεπνηζήζεηο 

γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ  ζηε 

δηδαζθαιία 

(63<N<91) 

1. Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζην κάζεκα βνεζά ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ 

2. Οη ΣΠΒ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο  ζηελ απφθηεζε λέσλ 

γλψζεσλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ 

3. Θεσξψ φηη ε  αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ έρεη κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

4. Υξεηάδνκαη πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα λα πεηζηψ γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

5. Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζην κάζεκα  κπνξεί λα  βνεζήζεη  ηνπο καζεηέο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη αθαηξεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο 

Ώπφςεηο γηα 1. Θεσξψ φηη ηειηθά ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο πέηπρε ζε ηθαλνπνηεηηθφ 
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ηελ 

επηκφξθσζε 

(N=64) 

βαζκφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ. 

2. Θεσξψ φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ ζα ήηαλ θαιχηεξν 

λα ήηαλ  ζπλδπαζκφο εμ' απνζηάζεσο καζεκάησλ  θαη δηα δψζεο 

δηδαζθαιηψλ. 

3. Θεσξψ φηη είλαη πξαθηηθά δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε νη 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο(έιιεηςε ππνδνκήο, ρξφλνπ, ππνζηήξημεο θηι) θαη λα γίλνπλ 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ. 

4. Πηζηεχσ φηη ε επηκφξθσζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία θαη ζηελ 

κάζεζε ησλ καζεηψλ. 

5. Θεσξψ φηη ε επηκφξθσζε δε κνπ πξνζέθεξε πνιιά πξάγκαηα. 

6. Πηζηεχσ φηη ηειηθά ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα ηεο επηκφξθσζεο β'  επηπέδνπ 

κάιινλ δε ζα έρεη ζηελ πξάμε νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. 

7. Θεσξψ φηη ε επηκφξθσζε κε βνήζεζε αξθεηά ζηηο ΣΠΒ θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. 

 

  

 7.6.1.3.  Έληππα εξσηεκαηνιόγηα ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο β΄  

 επηπέδνπ  

 Σα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζηνπο ππνςεθίνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξηλ ηηο εμεηάζεηο ηεο Ώ΄ θαη ΐ΄ πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο β΄επηπέδνπ.  

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Ώ΄ πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο απνηειεί νπζηαζηηθά  

ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αληίζηνηρε έξεπλα θαηά ηελ 

έλαξμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Κέληξσλ ηήξημεο Βπηκφξθσζεο. 

Έρεη κηθξφηεξε έθηαζε, αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε ν δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε θαη ην ελδερφκελν άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ ηελ εμέηαζε. 

Ώπνηειείηαη απφ 15 θιεηζηέο εξσηήζεηο κε θιίκαθα Likert θαη κία αλνηθηή εξψηεζε 

(ζπλνιηθά 16 εξσηήζεηο). Πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ΣΠΒ θαη ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηε ζηάζε ηνπο 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο  απέλαληη ζηελ  έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Δ θχξηα 

δηαθνξά κε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έλαξμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

παξνπζηάδεηαη ζην φηη δελ πεξηιακβάλεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα  ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ  β΄ επηπέδνπ ζηα ΚΒ.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο εμεηάζεηο ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ 

πηζηνπνίεζεο, έρεη εληειψο δηαθνξεηηθή κνξθή θαη δνκή ζπγθξηηηθά κε απηφ ηεο Ώ΄ 

πεξηφδνπ. Ώπνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο κε ηελ πξψηε λα πεξηιακβάλεη δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία θαη ηε δεχηεξε έλα ζχλνιν είθνζη πξνηάζεσλ (items) πνπ είραλ ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ηεο επηκφξθσζεο πνπ έιαβαλ νη εθπαηδεπηηθνί. Έηζη, δηεξεπλήζεθαλ ην ελδηαθέξνλ  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηεο 

επηκφξθσζεο, πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη εθηίκεζε ηεο 
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παηδαγσγηθήο γλψζεο ησλ ΣΠΒ πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ. ηνλ επφκελν πίλαθα  

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δνκή θαη ε πεξηγξαθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

 

 

Πίλαθαο 7.6.1.3:  Πεξηγξαθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

εμέηαζε πηζηνπνίεζεο  β΄επηπέδνπ ηεο ΐ΄πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο 

Μεηαβιεηέο ηεο 

έξεπλαο 
Πεξηγξαθή Βλδεηθηηθέο εξσηήζεηο (items) 

1. Βλδηαθέξνλ 

γηα ηηο ΣΠΒ  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ κεηά ηελ 

επηκφξθσζε 

Απφ ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο κέρξη 

ζήκεξα, ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε ρξήζε 

ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία κνπ, παξακέλεη 

ακείσην. 

2. Παηδαγσγηθή 

γλψζε έληαμεο 

ΣΠΒ 

Οη γλψζεηο πνπ απαηηείηαη λα 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ  

απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο  

Γλσξίδσ πφηε θαη πψο λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ΤΠΔ γηα λα δηδάμσ έλα 

ζέκα ηεο εηδηθφηεηάο κνπ. 

3. Βκπφδηα 

έληαμεο ΣΠΒ 

Οη παξάγνληεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα ζηε 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία  

Τν ζρνιηθφ πιαίζην (π.ρ. αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, λνκνζεζία, ζρνιηθφ θιίκα 

θηι) δε κε δηεπθνιχλεη, κέρξη ζηηγκήο, 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηψ ΤΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία 

4. Υξήζε ΣΠΒ ζε 

δηδαζθαιίεο 

Δ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηηο ΣΠΒ ζε 

δηδαζθαιίεο  

Απφ ην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο κέρξη 

ζήκεξα, έρσ ζρεδηάζεη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ΤΠΔ θαη ηηο έρσ 

εληάμεη ζε δηδαζθαιίεο κνπ ζην ζρνιείν.  

5. Ώμηνπνίεζε  

απνθηνχκελσλ  

γλψζεσλ- 

δεμηνηήησλ ηεο 

επηκφξθσζεο  

Ο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ απέθηεζαλ 

ζηελ επηκφξθσζε  

Οη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζα ζηελ 

επηκφξθσζε, φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ 

ΤΠΔ, κνπ θάλεθαλ ρξήζηκεο θαη ηηο 

ρξεζηκνπνηψ ζηηο δηδαζθαιίεο κνπ. 

6. Νέεο 

παηδαγσγηθέο 

κέζνδνη 

Βθαξκνγή λέσλ 

παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

κεηά ηελ επηκφξθσζε 

Πιένλ ρξεζηκνπνηψ λέεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο πνπ βειηηψλνπλ ηε ρξήζε ησλ 

ΤΠΔ, ελψ πξηλ ηελ επηκφξθσζε δελ ην 

έθαλα. 

7. Ώπην-

επηκφξθσζε 

Σν θίλεηξν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα 

αζρνινχληαη κε ηηο ΣΠΒ θαη  

κεηά ηελ επηκφξθσζε 

Μεηά ηελ επηκφξθσζε, πξνζπαζψ λα 

απην-επηκνξθψλνκαη ζπλερψο πάλσ ζηηο 

ΤΠΔ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. 

8. πλεξγαζία γηα 

δηδαζθαιίεο κε 

ρξήζε ΣΠΒ 

Δ ζπλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο γηα ηελ 

πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε 

ΣΠΒ 

Σπλεξγάδνκαη ζπρλά κε ζπλαδέιθνπο γηα 

λα πινπνηήζνπκε δηδαζθαιίεο κε ΤΠΔ 

ζην ζρνιείν. 

9. Ώμηνπνίεζε 

ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα 

Δ γλψζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ζηε 

δηδαζθαιία 

Γλσξίδσ ηξφπνπο γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ 

απνδνηηθά ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηελ 

ηάμε. 
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 7.6.2 Δξσηεκαηνιόγηα  γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΔ 

 

  7.6.2.1 Δξσηεκαηνιόγην γηα ηνπο  εθπαηδεπόκελνπο ππνςεθίνπο 

 επηκνξθσηέο  ησλ ΠαΚΔ 

 O ζρεδηαζκφο ηνπ βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο 

ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ Πα.Κ.Β. θαη ζε θάπνηνπο επηπιένλ ζεκαηηθνχο 

άμνλεο πνπ αθνξνχζαλ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ φπσο 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ, πεπνηζήζεηο γηα ηηο ΣΠΒ, εκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ. Βπηπιένλ φζνλ 

αθνξά απφςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

ρξεζηκφηεηα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ) ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο απφ 

εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΠαΚΒ. Δ δνκή ηνπ 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο βαζηθέο ελφηεηεο: 

 

 Βλφηεηα Ώ: Πεξηείρε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο 

θχιν, ειηθία , πξνυπεξεζία, επίπεδν ζπνπδψλ, θιάδν (εηδηθφηεηα), ζέζε, 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ  

 

 Βλφηεηα ΐ: Πεξηείρε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία.  

 

 Βλφηεηα Γ: Πεξηείρε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία (ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ρξήζε 

εξγαιείσλ ΣΠΒ θαη ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ.  

 

 Βλφηεηα Α: πεξηείρε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ησλ Πα.Κ.Β. θαη πην ζπγθεθξηκέλα εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνγξακκάησλ, ηε βνήζεηα ζε επηκέξνπο ηνκείο θαη πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή ε θηινζνθία ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξαηίζεληαη ζηνλ επφκελν 

πίλαθα νη βαζηθνί ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ:  

 

Πίλαθαο 7.6.2.1: ηφρνη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ΠαΚΒ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

θαηάθηεζε δεμηνηήησλ ψζηε νη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο:  
1. Αηαζέηνπλ κία γεληθή ζεψξεζε ησλ επηζηεκνινγηθψλ θαη ινηπψλ επηπηψζεσλ ηεο δηδαθηηθήο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ. 

2. Γλσξίδνπλ ηα ζεσξεηηθά αιιά θαη ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζην ζρνιείν θαη ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ηεο ελζσκάησζεο απηήο ζε 

νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα – θαη κάιηζηα ην ειιεληθφ. 

3. Καηαλννχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ 
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εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ ηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ. 

 

4. Μπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ (γεληθήο ρξήζεσο 

αιιά θαη ινγηζκηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο) πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ, κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε λέσλ ελλνηψλ ή ηε δεκηνπξγία λέσλ πεξηβαιιφλησλ, 

επλντθψλ γηα ηε κάζεζε. Βίλαη επίζεο ζε ζέζε λα αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. 

5. Βίλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Αηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ή λα απηo-επηκνξθσζνχλ. Βπίζεο, θαηαλννχλ θαη 

κεηέρνπλ δεκηνπξγηθά ζηηο λέεο δηαζηάζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ (web 2.0), φπσο ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη 

ν λένο ξφινο ρξεζηψλ σο ζπλ-δεκηνπξγψλ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο σο κέζν γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. 
6. Μπνξνχλ λα ζθηαγξαθήζνπλ επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη 

γεληθφηεξα πεξηβαιιφλησλ κε εθπαηδεπηηθή ρξήζε (εξγαιεία γεληθήο ρξήζεσο, δηαδίθηπν, εξγαιεία 

θαη ππεξεζίεο web 2.0, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αζχγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

7. Γλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο απνδνηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

8. Βίλαη γεληθά ζε ζέζε λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εθπαηδεχηεθαλ: 

λα επεθηείλνπλ ηηο εθαξκνγέο, λα επηλνήζνπλ άιιεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθφ αιιά αλάινγν 

ινγηζκηθφ ή δηδαθηηθφ πιηθφ εληνπίδνληαο ηηο δηαθνξέο θαη ελδερνκέλσο ηηο δηδαθηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

επηινγήο ηνπο. 
9. Βίλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο κηθξν-εθαξκνγέο ή πεξηβάιινληα, κε ηε βνήζεηα ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, κε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη  λα κπνξνχλ επίζεο λα 

αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. 

10. Βίλαη ζε ζέζε λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη ην πλεχκα ηνπο θαη ηε 

ζηάζε ηνπο θαη ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ηνπο ζηεξίμνπλ – ζε επίπεδν ηερληθφ, παηδαγσγηθφ 

θαη δηδαθηηθφ – ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Β. ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

11. Αηαθαηέρνληαη ελ γέλεη απφ έλα πλεχκα αλαδήηεζεο θαη δηεξεχλεζεο λέσλ κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη έρνπλ κία ζεηηθή, αιιά θξηηηθή, ζηάζε γηα ην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ. 

 

 

 7.6.2.2 Δξσηεκαηνιόγην γηα ηνπο  εθπαηδεπηέο ησλ  ππνςεθίσλ 

 επηκνξθσηώλ ησλ ΠαΚΔ 

 

 Ώπνηεινχληαλ απφ δεθαηέζζεξηο θιεηζηέο θαη ηέζζεξηο αλνηθηέο εξσηήζεηο.  

ΐαζηθφο ζηφρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ησλ ΠαΚΒ ζρεηηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ 

(πεξηερφκελν, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ρξφλνο πνπ δηαηέζεθε), ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηηο εξγαζίεο, ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ θαη απφ ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ (ζηφρνη θαη πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο πνπ δίδαμαλ,ρψξνο θαη ρξφλνο 

δηδαζθαιίαο,δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θηα αμηνιφγεζεο εξγαζηψλ θηι). Σαπηφρξνλα ην 

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε κία ελφηεηα κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο θχιν, 

βαζκίδα πνπ ππεξεηνχζαλ, επίεπδν ζπνπδψλ, αληηθείκελν ζπνπδψλ, ηκήκαηα 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ δίδαμαλ. Σέινο δεηήζεθε απφ ηνπο 
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εθπαηδεπηέο ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  λα αλαθέξνπλ πξνηάζεηο γηα 

ην πεξηερφκελν, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηε γεληθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ.  

 

 7.6.3. Δξσηεκαηνιόγηα γηα ηε ρξήζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

 δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  

 

 Σα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα απεπζχλζεθαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο-

ζηφρνπ: επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ, εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

α΄επηπέδνπ θαη εθπαηδεπηηθνχο πνιιαπιαζηαζηέο. Χο απνηέιεζκα, ε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν  ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο.  

 

 7.6.3.1 Δξσηεκαηνιόγην δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ γηα επηκνξθσηέο β΄ 

 επηπέδνπ 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην νπζηαζηηθά πεξηειάκβαλε δχν ελφηεηεο. Δ πξψηε 

ελφηεηα αθνξνχζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: θχιν θαη εηδηθφηεηα ησλ επηκνξθσηψλ. Δ 

δεχηεξε ελφηεηα απνηεινχληαλ απφ κηθξφ αξηζκφ εξσηήζεσλ (10 items) πνπ 

αθνξνχζαλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ επηκνξθσηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμηνπνίεζε 

θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηε ρξήζε θαη 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. πκπιεξψζεθε απφ ηoπο 

επηκνξθσηέο  online κεηά ην πέξαο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 

 

 7.6.3.2 Δξσηεκαηνιόγην δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

 ζπκκεηείραλ ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο α΄επηπέδνπ  

 

 Ήηαλ ζε έληππε κνξθή θαη δηαλεκήζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

πξνζέξρνληαλ γηα ηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΒ (α΄ 

επίπεδν). Σν γεγνλφο απηφ ιήθζεθε ζεκαληηθά ππφςε ψζηε λα είλαη ζπκπιεξψλεηαη  

ζρεηηθά ζχληνκα θαη λα έρεη κηθξή έθηαζε.  

 

 Ώπνηεινχληαλ απφ ηξεηο ελφηεηεο. Δ πξψηε ελφηεηα απαηηνχζε ηε 

ζπκπιήξσζε δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ: θχιν, εηδηθφηεηα, ειηθία, πξνυπεξεζία, 

επίεδν ζπνπδψλ, ζέζε θαη ζρνιείν.  Δ δεχηεξε ελφηεηα  απνηεινχληαλ απφ 

πξνηάζεηο-ζηνηρεία κε θιίκαθα Likert πνπ αθνξνχζαλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ, ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο θαη  ηελ αληίζηαζε θαη αλαζθάιεηα ησλ 

εθαπηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. Δ ηξίηε 

ελφηεηα αθνξνχζε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα εκπφδηα γηα ηελ 

επηηπρεκέλε έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία.   
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 7.6.3.3 Δξσηεκαηνιόγην δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο 

 πνιιαπιαζηαζηέο 

 

 πκπιεξψζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνιιαπιαζηαζηέο online θαη είρε 

κεγαιχηεξε έθηαζε ζπγθξηηηθά κε ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο 

επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ. Πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο ελφηεηεο:  

 

 ελφηεηα Ώ: Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο θχιν, ειηθία, πξνυπεξεζία, επίπεδν 

ζπνπδψλ , εκπεηξία επηκφξθσζεο ελειίθσλ. 

 ελφηεηα ΐ: Αεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ θαη έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

εηδηθφηεξα δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

(πξηλ θαη κεηά ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα).  

 ελφηεηα Γ: Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ. 

 ελφηεηα Α: Βηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Βπίζεο 

πεξηειάκβαλε απφςεηο ηνπο γηα ηε ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ απέλαληη ζηελ 

έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη απφςεηο γηα ηνπο ιφγνπο αλάιεςεο ηνπ 

ξφινπ ηνπ πνιιαπιαζηαζηή.  

 ελφηεηα Β: Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε ρξήζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ.   

 

7.7 Μέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ  
 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη ηεο πεξηγξαθηθήο αιιά θαη ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο
1
. 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη ησλ νκαδνπνηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ παξαηίζεληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο.  

 

Σα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ παξνπζηάδνληαη αλά πεξίνδν θαη 

θάζε ησλ πξνγξακκάησλ (έλαξμε, ιήμε, πηζηνπνίεζε), φζνλ αθνξά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β' επηπέδνπ ζηα 

ΚΒ. Έηζη επηρεηξήζεθε ε απνηχπσζε κίαο πιήξνπο  θαη ιεπηνκεξνχο εηθφλαο γηα ηα 

επηκνξθσηηθά  πξνγξάκκαηα. Σαπηφρξνλα γηα λα δνζεί θαη ε ζπλνιηθή εηθφλα θαη λα 

γίλνπλ νη ζρεηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ, 

παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα θαη νη ζρεηηθνί κέζνη φξνη ησλ ζηνηρείσλ -εξσηήζεσλ 

θαη ησλ κεηαβιεηψλ ζπλνιηθά ζηελ έλαξμε (ΐ΄θαη Γ΄ πεξίνδνο επηκφξθσζεο καδί ) 

θαη ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ (παξφκνηα). 

 

                                                 
1
 ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν SPSS 22.0 
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 Δ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

πηζηνπνίεζε α΄ επηπέδνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ πνπ 

αθνξνχλ ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ  πεξηγξάθεηαη μερσξηζηά. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ησλ ΚΒ εμέθξαζαλ ηε ζέιεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαη λα 

επηκνξθσζνχλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ έρνπλ κελ ηελ εηνηκφηεηα φζνλ 

αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ αιιά δελ έρνπλ εθθξάζεη αθφκα ηελ αλάινγε ζέιεζε. 

Ώπνηειεί ινηπφλ έλα αλνηρηφ εξψηεκα αλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ KΒ έρνπλ πην έληνλε 

ζέιεζε ζε απηή ηε θάζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πηζηνπνίεζεο α΄επηπέδνπ. 

Ώθφκε, ηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα (πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ θαη έλαξμεο β΄ 

επηπέδνπ) παξνπζίαζαλ θάπνηεο επηκέξνπο δηαθνξέο ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Σν 

ζεκαληηθφηεξν ήηαλ ε κεγαιχηεξε αληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ  ζην δείγκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο α΄ επηπέδνπ ζπγθξηηηθά κε ην δείγκα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ πνπ απάληεζε ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έλαξμεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζηα ΚΒ. Δ εξκελεία ηεο δηαθνξεηηθήο ζχλζεζεο κπνξεί λα απνδνζεί 

ζε κία ππφζεζε εξγαζίαο θαη κφλν: φηη ελδερνκέλσο κηθξφ κέξνο ησλ γπλαηθψλ 

κπνξεί λα έρεη θάπνηα δηζηαθηηθφηεηα λα ζπκκεηάζρεη ζηα πξνγξάκκαηα β΄επηπέδνπ, 

ε νπνία λα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε νηθνγελεηαθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο.  

 

 ιεο νη κεηαβιεηέο πνπ κεηξήζεθαλ ειέγρζεθαλ αξρηθά γηα ηελ 

θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηνπο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εθπιεξψλνληαλ  

νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή παξακεηξηθψλ θξηηεξίσλ  (π.ρ. κε θαλνληθή 

θαηαλνκή ή αλνκνηνγέλεηα δείγκαηνο φζνλ αθνξά ηε δηαζπνξά) εθαξκφζηεθαλ ηα 

αληίζηνηρα κε παξακεηξηθά θξηηήξηα.  

  

 Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ηελ επηινγή ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. πρλά δελ κπνξεί λα απνθαζηζηεί ε 

θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κε κφλν έλα θξηηήξην αιιά ζπλεθηηκψληαη κέρξη θαη 

ηέζζεξα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ηειηθά αλ ηα δεδνκέλα ππαθνχνπλ ή 

πξνζεγγίδνπλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

παξακεηξηθά θξηηήξηα ειέγρνπ (Γαιάλεο, 2014). Μάιηζηα νη ζρεηηθνί έιεγρνη 

παξέρνπλ ελδείμεηο άιινηε ηζρπξέο θαη άιινηε αζζελείο γηα ηελ χπαξμε θαλνληθήο 

θαηαλνκήο (Γαιάλεο, 2014) . Σα ζπλήζε θξηηήξηα πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα 

αθφινπζα (Γαιάλεο, 2014,  Καηζήο θαη άιινη 2008):  

 

i. ν ιφγνο (δηαθνξά δηακέζνπ-κέζνπ φξνπ)/κέζνο φξνο, ν νπνίνο ζε πνζνζηφ επί 

ηνηο εθαηφ πξέπεη λα είλαη πνιχ κηθξφο , φζν ην δπλαηφ θνληά ζην κεδέλ.  

ii. ε αζπκκεηξία θαη ε θχξησζε ηεο θακπχιεο ζε ζρέζε κε ηελ θακπχιε ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο, κε θξηηήξηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαηεξήζεσλ, ηηο ηππηθέο ηηκέο θαη ην ιφγν ι (ζηαηηζηηθή ηηκή/ζθάικα) 
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iii. ηα ηεζη Kolmogorov-Smirnov θαη  Shapiro-Wilk, ηα νπνία φκσο έρνπλ θαη 

κεηνλεθηήκαηα φηαλ απμάλεη αξθεηά ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο (γηα άιινπο 

πάλσ 100, γηα άιινπο πάλσ απφ 300).  

iv. ηα δηαγξάκκαηα παξαηεξνχκελσλ θαη αλακελφκελσλ ηηκψλ θαη ε εθηίκεζε 

ηεο απφζηαζήο ηνπο απφ ηελ επζεία ηνπ δηαγξάκκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην σζηφζν ζεσξείηαη φηη εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο  ππνθεηκεληθφηεηαο.  

 

 Γηα ηελ χπαξμε ή ε θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο ησλ κεηξήζεσλ φζνλ 

αθνξά ηηο κεηαβιεηέο ζηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο εθηηκήζεθαλ ηα αλαθεξφκελα 

θξηηήξηα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα θξηηήξηα (i) θαη (ii) έδεηρλαλ ηζρπξέο ελδέημεηο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο θαη ην θξηηήξην (iv) ιηγφηεξν ηζρπξέο ελδείμεηο ελψ ηα 

ζηαηηζηηθά ηεζη (θξηηήξην iii) έδεηρλαλ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο, φηη 

δειαδή ε θαηαλνκή δελ είλαη θαλνληθή. ρεηηθέο αλαθνξέο έρνπλ δείμεη φηη ηα 

θξηηήξηα απηά είλαη απζηεξά γηα αξηζκφ παξαηεξήζεσλ πάλσ απφ εθαηφ θαη 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ απνξξίπηνπλ ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη νδεγνχλ ζε 

δηαπίζησζε κε θαλνληθήο θαηαλνκήο ελψ ε θαηαλνκή κπνξεί λα πξνζεγγίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ θαλνληθφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε ε εθηίκεζε ηεο θαλνληθφηεηαο 

έγηλε κε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ αλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ.  

 

 Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνηηκήζεθε λα αλαθέξνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ παξακεηξηθψλ θξηηεξίσλ (t-test θαη one-way anova) γηα ηηο 

νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο (π.ρ. ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ) θαη ηα αληίζηνηρα ησλ 

κε παξακεηξηθψλ(Mann-Whitney U θαη Κruskal-Wallis test) γηα ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ησλ θιηκάθσλ Likert.  Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ πιήξσο νη αλαιχζεηο 

ηεο δηαηξηβήο έγηλαλ θαη νη αλάινγεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο κε ηα κε παξακεηξηθά 

θξηηήξηα (εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθφηεηαο θνληά ζην επίπεδν 5%)  ψζηε λα 

δηεξεπλεζεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έδεημαλ ηα παξακεηξηθά 

θξηηήξηα ειέγρνπ. Αε δηαπηζηψζεθε θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

παξακεηξηθψλ θξηηεξίσλ θαη ησλ κε παξακεηξηθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ελδείμεηο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο δελ ήηαλ πνιχ ηζρπξέο θαη κφλν ηα ζηαηηζηηθά ηεζη ειέγρνπ 

έδεηρλαλ απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δχν εηδψλ θξηηεξίσλ ήηαλ ίδηα.  

  

 

Οη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ αθνξνχλ ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή θαη νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή είλαη  

  

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Crombach's Alpha γηα 

ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ 

 Αηεξεχλεζε δηαθνξψλ κεηαμχ κέζσλ φξσλ νκάδσλ ή δεηγκάησλ κε ην 

θξηηήξην t-test θαη αληίζηνηρα κε ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Mann-Whitney 

U-test 

 Βθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ΏΝΟVA  γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο 

δηαθπκάλζεηο κεηαμχ νκάδσλ-δεηγκάησλ γηα ηηο κεηαβιεηέο ησλ εξεπλψλ. Σν 
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αληίζηνηρν κε παξακεηξηθφ θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Kruskal-

Wallis Test   

 Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

 Αηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα  ζηηο κεηαβιεηέο ησλ εξεπλψλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson.  

 Ώλάιπζε ζε θχξηνπο παξάγνληεο (PCA-Pricipal Component Analysis) 

 Ώλάιπζε θαηά ζπζηάδεο (cluster analysis)  

 

 Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά φιεο ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

ηεο δηαηξηβήο:  

 

Πίλαθαο 7.7. :  ηαηηζηηθέο   αλαιχζεηο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ  ηεο δηαηξηβήο  

Σηαηηζηηθέο ηερληθέο Δθαξκνγή 

Ώμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

εξεπλψλ 
 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή Crombach's a 

 

Βθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

ΏΝΟVA  θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

κε παξακεηξηθψλ θξηηεξίσλ γηα 

ηε δηεξεχλεζε δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζηηο δηαθπκάλζεηο 

κεηαμχ νκάδσλ-δεηγκάησλ φζνλ 

αθνξά ηηο κεηαβιεηέο ησλ 

εξεπλψλ   

 

 Αηεξεχλεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ησλ 

δηαθπκάλζεσλ  κεηαβιεηψλ ζε νκάδεο κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα φπσο θχιν, ειηθία, 

πξνυπεξεζία, επίπεδν ζπνπδψλ, ζέζε ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο  

-εθπαηδεπηηθνχο  ησλ ΚΒ ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ 

πξνγξακκάησλ  

-εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε 

β΄ επηπέδνπ ηεο ΐ΄πεξηφδνπ επηκφξθσζεο 

-επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ πνπ παξαθνινχζεζαλ 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηε ρξήζε θαη 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

- εθπαηδεπηηθνχο  πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε 

α΄ επηπέδνπ θαη ξσηήζεθαλ γηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

 

 

Αηεξεχλεζε δηαθνξψλ κεηαμχ 

κέζσλ φξσλ νκάδσλ ή δεηγκάησλ 

κε ην θξηηήξην t-test ή ην 

θξηηήξην Mann-Whitney U-test 

(ζηηο πεξηπηψζεηο κε 

εθπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πξνυπφζεζεσλ γηα ην t-test) 

 Αηεξεχλεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κέζσλ 

φξσλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ ζηηο βαζηθέο 

κεηαβιεηέο θαη ηα ζηνηρεία (items) ησλ εξσηήζεσλ 

 Αηεξεχλεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κέζσλ 

φξσλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ δχν νκάδσλ (π.ρ. αλά 

θχιν) 

 

Ώλάιπζε ζε θχξηνπο 

παξάγνληεο (Principal 

Component Analysis) 

 

 Βθαξκνγή ζηα εξσηεκαηνιφγηα έλαξμεο θαη ιήμεο 

ησλ ΚΒ ζηηο θιίκαθεο πεπνηζήζεσλ γηα ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ θαη απφςεσλ γηα ηα εκπφδηα έληαμεο ζηε 

δηδαζθαιία  

 Βθαξκνγή ζηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ α) επηκνξθσηψλ β΄ επηπέδνπ θαη β) 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ  
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Ώλάιπζε θαηά ζπζηάδεο (cluster 

analysis)  

 

 Βληνπηζκφο δηαθξηηψλ νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ  

ΚΒ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ 

κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά  

 

Αηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ  

 

 Μεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΚΒ ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ  

 Mεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ 

ΚΒ ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο  β΄πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο  

 Μεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα γηα ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ 

 Mεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα γηα ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ  

 

Ώπιή θαη πνιιαπιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε  

 

 εθαξκνγή ζηα δεδνκέλα εθπαηδεπηηθψλ  ησλ ΚΒ γηα 

ηηο κεηαβιεηέο  

-ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ: 

-ρξήζε κεζφδσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ηΠΒ  

 

 

7.8 Δγθπξόηεηα ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ ηεο δηαηξηβήο  

 

 7.8.1 Δγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ (content validity)  

Δ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν έλα εξγαιείν 

κέηξεζεο θαιχπηεη ελλνηνινγηθά ην εχξνο ηεο κεηαβιεηήο πνπ κεηξάεη. Ώξρηθά, 

νξίδεηαη ε έλλνηα ε νπνία ζα κεηξεζεί θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνο κέηξεζε κεηαβιεηή, ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο πξνηάζεηο (items) ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί. ηαλ 

νινθιεξσζεί ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία, ην εξγαιείν κέηξεζεο ππνβάιιεηαη γηα 

αμηνιφγεζε ζε κηα νκάδα αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη εηδηθνί, αλαθνξηθά κε ηε 

κεηαβιεηή πνπ κεηξάηαη. Δ νκάδα ησλ εηδηθψλ εμεηάδεη θαηά πφζν ην ζχλνιν θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα πνπ εξεπλάηαη. 

 

 Έλαο ηχπνο ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ είλαη ε θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα 

(face validity), ε νπνία απνηειεί κηα ζηνηρεηψδε κνξθή εγθπξφηεηαο πνπ δείρλεη φηη 

έλα εξγαιείν κέηξεζεο θαίλεηαη φηη εθηηκά ηελ έλλνηα (κεηαβιεηή) πνπ αλαθέξεηαη 

φηη κεηξάεη. ηε θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα, ν εξεπλεηήο θάλνληαο κηα αδξή εθηίκεζε 

ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα πνπ κεηξάεη, πξνζδηνξίδεη κε κηα 

"πξψηε καηηά" εάλ ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ-πξνηάζεσλ είλαη ελλνηνινγηθά 

ζρεηηθφ κε φ,ηη πξνηίζεηαη λα κεηξήζεη. ηαλ έλα εξσηεκαηνιφγην κεηξά 

αληηθεηκεληθά πξνθαλή έλλνηα, είλαη εχθνια θαηαλνεηφ θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 

ζθνπφ ηεο κειέηεο. πρλά, ζπγρέεηαη κε ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ. Χζηφζν, ε 

θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν "επηθαλεηαθή" ιφγσ ηεο εκπινθήο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο ππνθεηκεληθήο θξίζεο, παξά ηεο αληηθεηκεληθήο αλάιπζεο. Γηα 

ηελ εθηίκεζή ηεο κπνξεί λα δεηεζεί απφ εηδηθνχο πνπ γλσξίδνπλ ή αζρνινχληαη 

επαγγεικαηηθά κε ηελ πξνο κέηξεζε έλλνηα, λα αμηνινγεζεί εάλ ην εξγαιείν 
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κέηξεζεο ζηνρεχεη ζε φ,ηη ππνζηεξίδεη φηη κεηξάεη. Βπηζεκαίλεηαη φηη πνιινί 

εξεπλεηέο δελ ηε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, επεηδή πξφθεηηαη γηα κηα αδξή εθηίκεζε ηεο 

εγθπξφηεηαο ελφο εξγαιείνπ κέηξεζεο. Χζηφζν ε δηελέξγεηα ησλ εζηηαζκέλσλ 

νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ παξάιιεια κε ηελ δηεξεχλεζε κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ εληζρχεη   ηελ  θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα  φπσο έρεη αλαθεξζεί απφ 

ηνλ Krueger (1994).  

 

 

 7.8.2 Δγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (construct validity) 

 Δ εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (construct validity) είλαη πνιχηηκε 

αιιά, ηαπηφρξνλα, θαη ε πιένλ δχζθνιε ζηελ εθηίκεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο. 

πρλά, απνδίδεηαη ζε έλα εξγαιείν κέηξεζεο κεηά απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ηε 

βειηίσζή ηνπ ζε πνιιέο έξεπλεο, ζε δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ θαη ζε δηάζηεκα 

θάπνησλρξφλσλ.Βπίζεο, εθθξάδεη ην βαζκφ πνπ έλα εξγαιείν κέηξεζεο απνηππψλεη 

ηηο ηδέεο ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ή κηαο ζεσξίαο. Δ απνηίκεζε ηεο εγθπξφηεηαο 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ή αιιηψο ηεο δνκηθήο εγθπξφηεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ εθαξκφδεηαη θπξίσο φηαλ δεκηνπξγνχληαη εξγαιεία ςπρνκεηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ. 

 

 Δ εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο δελ είλαη πάληα απεπζείαο 

παξαηεξήζηκε αιιά ρξεηάδεηαη λα αληρλεπηεί θαη γη‟ απηφ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί. 

πλήζσο, είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζεί παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis) 

θαη λα αλαδεηεζνχλ ζε έλα εξγαιείν κέηξεζεο, νκάδεο πξνηάζεσλ (items) πνπ 

ζρεηίδνληαη ελλνηνινγηθά αιιά θαη ζηαηηζηηθά κεηαμχ ηνπο Ο έιεγρνο ηεο 

εγθπξφηεηαο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο είλαη έσο έλα βαζκφ ππνθεηκεληθφο θαη γηα 

ην ιφγν απηφλ απαηηείηαη ε δηεμαγσγή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κειεηψλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο, ζε δηαθνξεηηθνχο κειεηψκελνπο πιεζπζκνχο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο. Βλ ηνχηνηο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ν έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε, ηε 

ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα, ηε δηαθξίλνπζα εγθπξφηεηα θαη ηε κέζνδν ησλ γλσζηψλ 

νκάδσλ. 

  

 7.8.2.1 Παξαγνληηθή αλάιπζε 

  Δ παξαγνληηθή αλάιπζε απνηειεί κηα ζχλζεηε καζεκαηηθή δηαδηθαζία θαη 

δηαθξίλεηαη ζηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ (explanatory factor analysis) θαη 

ζηελ επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ (confirmatory factor analysis). Δ 

δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

θαηαζθεπάδεηαη έλα λέν εξσηεκαηνιφγην θαη νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ώληίζεηα, ε επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ θαη αθνχ 

πξνεγνπκέλσο έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη επί κέξνπο παξάγνληεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ ηνπο ζπληζηνχλ.  



 

 

131 

 

 ηελ παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαγνληηθή αλάιπζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε ζε θχξηνπο παξάγνληεο (PCA-Principal Component 

Analysis)  γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο 

πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αθνξά 

κνξθή επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ αθνχ ε βηβιηνγξαθία γεληθά παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξoχλ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ησλ εξεπλψλ.   

ηα πεξηζζφηεξν δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δελ ππήξραλ αλνηθηέο εξσηήζεηο 

θαη απνηεινχληαλ κφλν απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζηνηρείσλ (items) εθαξκφζηεθε ε 

κέζνδνο ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (γηα παξάδεηγκα ην 

εξσηεκαηνιφγην ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο β' επηπέδνπ ηεο ΐ' πεξηφδνπ 

πηζηνπνίεζεο).ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ θχξησλ παξαγφλησλ 

εθηηκήζεθαλ θαη νη ελδνζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ θιηκάθσλ (inter-

correlation values). εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ρξεηάδεηαη λα 

ζπληξέρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο (Γαιάλεο, 2010): 

 

 ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα είλαη 3-5 θνξέο 

κεγαιχηεξνο απφ ηνπο επί κέξνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, 

 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ >300 

θαη 

   ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο 

κεγαιχηεξνο (ηδαληθά 10 θνξέο κεγαιχηεξνο) απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

 πλεπψο  ζηα κηθξά δείγκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο (εθπαηδεπφκελνη ησλ 

ΠαΚΒ, εθπαηδεπηηθνί "πνιιαπιαζηαζηέο") δε δηελεξγήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε 

ελψ ζηα δείγκαηα πνπ δηελεξγήζεθε ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ πνιχ θνληά 

ζηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ (300 απαληήζεηο πεξίπνπ).  

 

 πρλά ζε  εξσηεκαηνιφγηα κε πιήξσο δνκεκέλε κνξθή ππνινγίδνληαη δχν 

παξάκεηξνη πνπ ζπληεινχλ ζηελ εγθπξφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ  ε ζχλζεηε 

αμηνπηζηία (composite reliability ) θαη ε κέζε εμαρζείζα δηαζπνξά- (average extracted 

variance). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ παξακέηξσλ δελ ππήξρε ζηε δηάζεζε ηνπ 

εξεπλεηή ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη έηζη δελ έγηλε ε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε. Ώμίδεη 

πάλησο λα ζεκεησζεί φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ δχν παξακέηξσλ ην 

εξσηεκαηνιφγην απαηηείηαη λα πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ζηνηρεία-πξνηάζεηο 

(items) θαη ζπλήζσο  αθνξά πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο.  

 

7.9 Αμηνπηζηία ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ  

  

Βίλαη γλσζηφ φηη  αξρηθά ειέγρεηαη ε εγθπξφηεηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

εθ‟ φζνλ εκθαλίζεη απνδεθηή εγθπξφηεηα, ζηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη θαη ε αμηνπηζηία 

ηνπ. Βίλαη ζαθέο φηη αξρηθά πξέπεη λα ειέγρεηαη εάλ έλα εξσηεκαηνιφγην κεηξά ηελ 

έλλνηα ή, αιιηψο, ηε κεηαβιεηή ηελ νπνία δηαηείλεηαη φηη κεηξά, θαζψο εάλ, π.ρ., έλα 
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εξσηεκαηνιφγην δηαηείλεηαη φηη κεηξά ηελ πνηφηεηα δσήο, αιιά εκθαλίζεη έγθπξν γηα 

ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη φηη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια. Με ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έλα εξσηεκαηνιφγην κεηξά ηελ έλλνηα ηελ νπνία δηαηείλεηαη φηη 

κεηξά, φηη είλαη δειαδή έγθπξν, ην εξψηεκα πιένλ είλαη εάλ κεηξά ηελ έλλνηα απηή 

κε ζηαζεξφηεηα ή, αιιηψο, κε ζπλέπεηα, εάλ δειαδή είλαη θαη αμηφπηζην. 

 

 Δ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (internal consistency reliability) εθηηκά ηε 

ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ζηνηρεία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, 

εθηηκά δειαδή εάλ νη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ κε παξφκνην ηξφπν ζηα ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Εδηαίηεξα δεκνθηιήο κέζνδνο είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε  

Cronbach‟s alpha (1951), πνπ παίξλεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1. ηε βηβιηνγξαθία  

απνδεθηέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή alpha ηνπ Cronbach ζεσξνχληαη απφ ην 0,70 θαη 

πάλσ, αλ θάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ απνδεθηέο θαη ηηκέο απφ 0,60 θαη πάλσ  ελψ 

πνιχ θαιέο ηηκέο ζεσξνχληαη απφ ην 0,80 θαη πάλσ. ηελ παξνχζα κειέηε 

ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο θαη βξέζεθαλ γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πάλσ απφ 0,70 ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο θιίκαθεο θαη ππνθιίκαθεο 

βξέζεθαλ πάλσ απφ 0,80. Πάλησο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πςειή ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή δελ νδεγεί πάληα ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ είλαη 

θαιή αθνχ ε ηηκή ηνπ επεξεάδεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ (Tavakol & 

Dennick, 2011). Γη' απηφ θαη ζπρλά ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλδπάδεηαη ηαπηφρξνλα κε 

ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ θαη  εθηηκψληαη ηα απνηειέζκαηα.  

 

 ηαλ ν  ζπληειεζηήο Cronbach‟s alpha ιακβάλεη κε απνδεθηέο ηηκέο, δειαδή 

ηηκέο <0,7 ή ≥0,95, ηφηε θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ή ε αθαίξεζε κεξηθψλ 

ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ απνδεθηέο ηηκέο (Γαιάλεο 2008). πρλά ην 

θαιχηεξν είλαη ν ζπληειεζηήο λα πιεζηάδεη ην πνιχ ην 0,90. Σηκέο πάλσ απφ 0,95 

ζπρλά ππνδεηθλχνπλ θάπνην δήηεκα ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο θαη δελ είλαη 

θπζηνινγηθφ θαηλφκελν. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

αθαηξεζνχλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

πρλά θξίλεηαη απαξαίηεην λα αληηζηξαθεί ε θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ απηά λα κεηξνχλ κία έλλνηα πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. Δ αλάγθε απηή πξνθχπηεη φηαλ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ζπληειεζηήο 

εκθαλίδεη αξλεηηθή ηηκή. Δ αληηζηξνθή ηεο θσδηθνπνίεζεο ζε επηκέξνπο ζηνηρεία 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζεί ν αμηφπηζηνο ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή. Βπίζεο ν ζπληειεζηήο 

ππνινγίδεηαη ζπλήζσο θαη γηα ηηο ππνθιίκαθεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κεηξνχλ 

θάζε θνξά ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρψξνπ αλαθέξνληαη 

κφλν νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπλνιηθά. Ώθφκε ρξεηάδεηαη λα 

αλαθεξζεί φηη  ν ζπληειεζηήο ππνινγίζηεθε κφλν γηα εξσηήζεηο-ζηνηρεία ησλ 

θιηκάθσλ Likert γηα ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο θαη  φρη γηα κηθξφ αξηζκφ εξσηήζεσλ 

πνπ  δελ είραλ ηε κνξθή ηεο θιίκαθαο Likert.  
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Ο επφκελνο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Crombach‟s Alpha 

γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 

Πίλαθαο 7.9: Σηκέο δείθηε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Crombach‟s Alpha γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ 

εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο  

Βξσηεκαηνιφγην  

Ώξηζκφο 

ζηνηρείσλ  

(items) 

Crombach‟s Alpha 

1. Έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ ΐ΄πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο  
59 0,92 

2. Έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ Γ΄πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο  
66 0,92 

3. Λήμεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ  ΚΒ ΐ΄πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο  
50 0,92 

4. Λήμεο  ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ Γ΄πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο  
64 0,88 

5. Πηζηνπνίεζεο  β ΄επηπέδνπ  α΄ πεξηφδνπ  37 0,85 

6. Πηζηνπνίεζεο  β ΄επηπέδνπ  β΄ πεξηφδνπ  20 0,84 

7. Γηα ηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ  γηα 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εμέηαζε 

πηζηνπνίεζεο α΄επηπέδνπ 

35 0,82 

8. Λήμεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΠαΚΒ γηα 

εθπαηδεπφκελνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο  

Αελ ππνινγίζηεθε ιφγσ  κηθξνχ 

αξηζκνχ  δεδνκέλσλ 

9. Λήμεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΠαΚΒ γηα 

εθπαηδεπηέο 

Αελ ππνινγίζηεθε ιφγσ  κηθξνχ 

αξηζκνχ  δεδνκέλσλ 

10. Αηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ γηα επηκνξθσηέο β΄ 

επηπέδνπ 
10 0,64 

11. Αηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

πνιιαπιαζηαζηέο 

Αελ ππνινγίζηεθε ιφγσ κηθξνχ 

αξηζκνχ δεδνκέλσλ 

12. Αηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο 

α΄επηπέδνπ  

22 0,87 

 

 

7.10 Αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο  

 

  7.10.1 Ο ζρεδηαζκόο ηεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο 

 Δ ζπλέληεπμε επηιέρζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηε δηαθξίλνπλ: αθελφο κελ πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή  

ζηνηρείσλ κέζσ ηεο άκεζεο ιεθηηθήο ζπλαιιαγήο κεηαμχ αηφκσλ, ε νπνία κπνξεί λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο (ηφλνο θσλήο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ θ.α.) ηηο νπνίεο κηα γξαπηή 

απάληεζε ζα απέθξππηε, αθεηέξνπ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα ειεγρζνχλ 

ππνζέζεηο ή λα ππνδεηρζνχλ λέεο (Cohen & Manion, 1997). χκθσλα κε ηνλ 

Εσζεθίδε (2005) αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη α) ε 

δπλαηφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζε βάζνο, ηδηαίηεξα γηα δηεξεχλεζε πνιχπινθσλ 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ β) ην 
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γεγνλφο φηη επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα δεη ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη ηα θνηλσληθά 

θαηλφκελα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα "κάηηα" ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ. 

 

 Χο πξνο ηε κνξθή ηεο, ε ζπλέληεπμε ήηαλ εζηηαζκέλε, θαζψο επηθεληξψζεθε 

ζηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε (ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο) θαη είρε ζθνπφ λα εληνπίζεη ηελ πξνζνρή 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ έθεξαλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

εξεζίζκαηα (Φίιηαο, 1995). Βπίζεο, ήηαλ κε απζηεξά δνκεκέλε έρνληαο αλνηρηέο 

θπξίσο εξσηήζεηο. Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο ζηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο έρνπλ κία ζεηξά 

απφ πιενλεθηήκαηα, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Cohen & Manion (2000), είλαη 

επέιηθηεο, επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα πάεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο ή λα δηεπθξηλίζεη 

νπνηεζδήπνηε παξαλνήζεηο, ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη επηηξέπνπλ ζηνλ 

εξεπλεηή λα θάλεη πην ζσζηή εθηίκεζε απηνχ πνπ πξάγκαηη πηζηεχεη ν εξσηψκελνο. 

Βπίζεο, νη αλνηρηέο εξσηήζεηο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα κε αλακελφκελεο ή 

απξφβιεπηεο απαληήζεηο , νη νπνίεο κπνξεί λα ππνδείμνπλ ζρέζεηο ή ππνζέζεηο πνπ 

δελ είραλ εμεηαζηεί κέρξη ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Δ ππνθεηκεληθφηεηα πνπ εκπεξηέρεη ε 

αλάιπζή ηνπο  θαη ε  δπζθνιία πνζνηηθνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ είλαη έλα 

κεηνλέθηεκα ην νπνίν φκσο αληηζηαζκίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ 

απαληήζεσλ θαη ηε ρξήζε πην δνκεκέλσλ απαληήζεσλ, φρη φκσο θαη απζηεξά 

δνκεκέλσλ.  

 

 Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πεγάδεη απφ 

δηάθνξεο κνξθέο κεξνιεςίαο, φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλεληεπθηή, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηψκελνπ, θαη ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ (Cohen & 

Manion 2000), θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα ζπλνςίδεηαη ζε θάζε εξψηεζε ε 

απάληεζε ηνπ εξσηψκελνπ. Ώθφκε ν εξεπλεηήο παξνπζίαδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηαίξηαδαλ θαη δε δηέθεξαλ ζεκαληηθά απφ ηνπο εξσηψκελνπο κε ηελ έλλνηα φηη 

πξνεξρφηαλ απφ ηνλ ίδην επαγγεικαηηθφ ρψξν κε παξφκνηεο ζπνπδέο θαη εκπεηξίεο 

απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο ε ρξήζε θιεηζηψλ 

εξσηήζεσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ απαληήζεσλ κπνξεη λα πεξηνξίδεη ηελ εγθπξφηεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο κε ηελ έλλνηα φηη ε ρξήζε πεξηζζφηεξν ειεχζεξεο ζπλέληεπμεο θαη 

ιηγφηεξν δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ βνεζάεη ζηελ δηαπξνζσπηθή ζρέζε θαη ζην λα 

αηζζάλεηαη άλεηα ν εξσηψκελνο. Ώπηφ κε ηε ζεηξά ηνπ βνεζά ζην λα απνθαιχςεη 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε πεξηζζφηεξε 

εκβάζπλζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη. (Κitwood, 1977).  

 

 7.10.2 Πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο  

 Δ αηνκηθή ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηφζν γηα ηε ζρεηηθή έξεπλα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ΚΒ φζν θαη ζηε έξεπλα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο ησλ ΠαΚΒ. Δ δνκή ησλ αηνκηθψλ ζπλεηεχμεσλ ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ήηαλ παξεκθεξήο. Πην αλαιπηηθά, γηα θάζε πεξίπησζε πεξηγξάθεηαη ε 

δνκή κε αλαθνξά ζηηο ελφηεηεο πνπ πεξηειάκβαλε:  
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 α) Γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ, νη εξσηήζεηο ηεο 

ζπλέληεπμεο αλέξρνληαλ ζε δέθα (10)  θαη είραλ εληαρζεί ζε ηξεηο ελφηεηεο:  

 ε πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε θπξίσο ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

β΄επηπέδνπ: βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηα πξνγξάκκαηα, ηη ζα έπξεπε λα 

πεξηιακβάλνπλ, ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο. Βπίζεο, πψο ην πξφγξακκα 

βνήζεζε ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνηεο ήηαλ νη 

πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζε  ελδερφκελσλ αδπλακηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

 Δ δεχηεξε ελφηεηα αλαθεξφηαλ  θπξίσο ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ΣΠΒ  

 

 Δ ηξίηε ελφηεηα αθνξνχζε ηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαζθαιία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα εκπφδηα πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία .  

 

β) Γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο ησλ ΠαΚΒ, ην 

πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ παξφκνην, κε ηε δηαθνξά φηη νη εξσηήζεηο (έληεθα)  

γηα ηα πξνγξάκκαηα  εζηίαζαλ ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ θαη 

εληάζζνληαλ ζε ηξεηο ελφηεηεο πάιη : 

 

 ε πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε θπξίσο ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

β΄επηπέδνπ: ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο, ην βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο  απφ ηα 

πξνγξάκκαηα,  πψο εθηίκεζαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ 

(δηάξθεηα, δηάξζξσζε, ιεηηνπξγία , εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θηι).  Βπίζεο, ζε 

πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηα πξνγξάκκαηα βνήζεζαλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη πνηεο ήηαλ νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζε  

ελδερφκελσλ αδπλακηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

 Δ δεχηεξε ελφηεηα αλαθεξφηαλ  θπξίσο ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ΣΠΒ. Ώθφκε νη εθπαηδεπφκελνη ξσηήζεθαλ γηα ηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη γηα ηε 

ην βαζκφ ρξήζεο θαη έληαμεο εξγαιείσλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο.   

 

 Δ ηξίηε ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξνχζε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

ην ξφιν ηνπ επηκνξθσηή ΣΠΒ ησλ εθπαηδεπηηθψλ: πνηεο ζα πξέπεη  λα είλαη  

νη δεμηφηεηέο ηνπ ελψ ξσηήζεθαλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε πνην βαζκφ 

αηζζάλνληαη έηνηκνη ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν απηφ.   

 

Οη εξσηήζεηο  ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηεο δηαηξηβήο .  
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 7.10.3 Γηεμαγσγή ησλ αηνκηθώλ ζπλεληεύμεσλ  

 ζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ, νη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο  δηελεξγήζεθαλ ζε ηξία Κέληξα 

ηήξημεο Βπηκφξθσζεο (Κ..Β.) ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζπκκεηείραλ 20 

εθπαηδεπηηθνί (18 καζεκαηηθνί θαη 2 δάζθαινη). Ο  εξεπλεηήο επηθνηλψλεζε κε ηνπο 

ππεχζπλνπο επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ πνπ δίδαζθαλ ζε νξηζκέλα ΚΒ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα επηζθέθηεθε θαη πήξε ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο επηκνξθσλφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

 

 Οη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ππνςεθίνπο 

επηκνξθσηέο δηελεξγήζεθαλ ζην ΠαΚΒ Κεληξηθήο θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ είρε 

έδξα ηε Θεζζαινλίθε. πκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί απφ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο 

(θηινιφγσλ, λεπηαγσγψλ, δαζθάισλ, θπζηθψλ επηζηεκψλ, πιεξνθνξηθήο) εθηφο ησλ 

καζεκαηηθψλ γηαηί δελ ππήξρε ηκήκα απηήο ηεο εηδηθφηεηαο   ζην  ΠαΚΒ Κεληξηθήο 

θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Ώπφ ηνπο θηινιφγνπο ιήθζεθε κία κφλν ζπλέληεπμε θαη 

απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθά.  

 

 7.10.4 Μέζνδνο αλάιπζεο  

 Δ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί  κία επαλαιεπηηθή θαη ζπλερή 

δηαδηθαζία . Υξεηάδεηαη  επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ζεκαληηθφ ζεκείν απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ε νπηηθή ηνπ εξεπλεηή  απνηειεί  κέξνο ηεο θαηαγξαθήο-

απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ επεξεάδνπλ ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη  ηα δεδνκέλα.  

 

 Οη αηνκηθέο  ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε 

γξαπηφ θείκελν, αξηζκψληαο ηηο ζεηξέο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εξσηήζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ εληνπίζηεθαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη νκαδνπνηήζεθαλ (κέζα απφ 

ηηο θξάζεηο ησλ εξσηψκελσλ  εθπαηδεπηηθψλ) πνπ αθνξνχζαλ ην ίδην ζέκα. ηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε  αλάιπζε ηνπο γηα νκνηφηεηεο θαη ζεκεηψζεθαλ ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ζρνιίσλ. 

 

7.11 Δζηηαζκέλεο νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο (focus group) 

 
 Δ εζηηαζκέλε νκαδηθή ζπλέληεπμε (focus group) σο κέζν ζπιινγήο 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έρεη γίλεη έλα απφ ηα δεκνθηιή εξγαιεία ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ηδηαίηεξα ζην ρψξν ησλ επηζtεκψλ πγείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (Rabiee, 

2004). Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ν νπνίνο απαηηεί ηε 

δέζκεπζε  ελφο κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ ζε κία άηππε ζπδήηεζε, εζηηαζκέλε πάλσ ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή έλαλ αξηζκφ δεηεκάησλ (Wilkinson 2004, φπσο αλαθέξεηαη 

απφ ηνπο Onwuegbuzie et al.  2009). εκαληηθφ ζεκείν ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ απφ πνιιά άηνκα ηαπηφρξνλα ελψ νη εζηηαζκέλεο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο 

ζεσξνχληαη ιηγφηεξν απεηιεηηθέο γηα  πνιινχο ζπκκεηέρνληεο ζε έξεπλεο θαη γεληθά 
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ην πεξηβάιινλ απηφ είλαη βνεζεηηθφ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα ζπδεηήζνπλ 

αληηιήςεηο, απφςεηο, ηδέεο θαη ζθέςεηο (Krueger & Casey 2000).  

 

 To focus group interview ζηνρεχεη, ζχκθσλα κε ηνλ Krueger (1994) ζην λα 

αλαδείμεη ηηο αλζξψπηλεο ηάζεηο ελψ νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο καο αλαπηχζζνληαη 

θαη δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. ινη νη 

νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εζηηαζκέλε νκαδηθή ζπλέληεπμε επηθεληξψλνληαη ζηε 

ρξήζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ σο έλαο ηξφπνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηρζνχλ αλ ρξεζηκνπνηνχληαλ άιιεο 

κέζνδνη. Δ αιιειεπίδξαζε είλαη ινηπφλ ην θιεηδί ηεο κεζφδνπ, ε νπνία δίλεη θαη έλαλ 

πςειφ βαζκφ εγθπξφηεηαο φςεσο (face validity)  ζχκθσλα κε ηνλ Krueger (1994), 

αθνχ ην ηη ιέγεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα επηβεβαησζεί, λα εληζρπζεί ή 

λα θαηαξξηθζεί κέζσ ηεο ζπδήηεζεο. Δ κνλαδηθφηεηα ηνπ focus group είλαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπ λα παξάγεη δεδνκέλα πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζπλέξγεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηεο νκάδαο (Green et al. 2003). 

 

 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ησλ εζηηαζκέλσλ νκαδηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ ζηελ έξεπλα έρνπλ ζπλνςίζεη νη Onwuegbuzie et al.  (2009 ): 

 Βίλαη κία νηθνλνκηθή, γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο απφθηεζεο  

δεδνκέλσλ απφ πνιινχο ζπκκεηέρνληεο 

 Σν πεξηβάιινλ είλαη θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλν 

 Δ αίζζεζε ηνπ λα αλήθεη θάπνηνο ζε κία νκάδα απμάλεη ηελ αίζζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη βνεζά ζην λα αηζζάλεηαη 

αζθαιήο λα κνηξαζηεί πιεξνθνξίεο 

 πσο αλαθέξζεθε, νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κπνξνχλ λα παξάγνπλ πνιχηηκα δεδνκέλα , λα εληζρχζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξν απζφξκεηεο απαληήζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

κία θαηάζηαζε φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα θαη λα παξάγνπλ πηζαλέο ιχζεηο 

 

 7.11.1 Γηελέξγεηα ησλ  εζηηαζκέλσλ νκαδηθώλ ζπλεληεύμεσλ (focus 

 group)  

 Οη εζηηαζκέλεο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά  πξνγξάκκαηα β΄επηπέδνπ, έιαβαλ ρψξα ζε 

ηέζζεξα ΚΒ. Ώληίζηνηρα ζηα ΠαΚΒ κφλν κία εζηηαζκέλε νκαδηθή ζπλέληεπμε 

έιαβε ρψξα  θαη απηή ζην ΠαΚΒ Κεληξηθήο θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ηκήκα 

δαζθάισλ. Οη νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηεινχληαλ απφ 4 έσο 8 άηνκα, θνληά 

ζηνλ αξηζκφ αηφκσλ πνπ γεληθά αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, πνπ γηα ηα θαιά 

ζρεδηαζκέλα focus group είλαη 6 κε 12 άηνκα (Onwuegbuzie et al.  2009, Krueger 

1994). Δ βαζηθή αξρή γηα ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αηφκσλ πεγάδεη απφ ην ζθνπφ φηη 

ηα focus groups ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αξθεηνχο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα 

παξάγνπλ πνηθηιία ζηηο παξαγφκελεο πιεξνθνξίεο φρη φκσο θαη λα έρνπλ πνιινχο 

ζπκκεηέρνληεο  γηαηί ηα  κεγάια focus group πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 
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πεξηβάιινλ φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δε ληψζνπλ άλεηα λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο, ηηο 

απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Onwuegbuzie et al.  2009). Μάιηζηα, ηα κηθξά focus 

groups (“mini focus groups” ηξηψλ ή ηεζζάξσλ αηφκσλ), φηαλ απνηεινχληαη απφ 

ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ εηδηθή γλψζε θαη εκπεηξίεο πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα έρνπλ πξνηαζεί απφ εηδηθνχο εξεπλεηέο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (Krueger 1994). 

 

 Δ δηάξθεηα ησλ focus group ζπλήζσο είλαη κεηαμχ κίαο θαη δχν σξψλ 

(Morgan, 1997) αιιά ζηελ παξνχζα έξεπλα  δελ μεπέξαζε ηε κία ψξα θαη θαηά κέζν 

φξν θπκάλζεθε ζηα ζαξάληα ιεπηά. ΐαζηθή αηηία απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηε 

δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηα θαηά ηφπνπο ΚΒ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

   

 Ο αξηζκφο ησλ  focus group  κε ηελ ίδηα ζχλζεζε ζπκκεηερφλησλ ζπλήζσο 

πνηθίιιεη απφ κία έσο πνιιέο ζπλαληήζεηο. Χζηφζν ε ρξήζε focus group κε 

δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ζεσξείηαη φηη επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα εθηηκήζεη ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν έρεη επέιζεη  ν θνξεζκφο είηε ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα είηε ζην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο έξεπλαο. ηελ πεξίπησζε απηή ηξία κέρξη έμη focus group  ζεσξνχληαη 

αξθεηά (Morgan 1997,  Krueger 1994).  

 

 Ο εξεπλεηήο αλέιαβε ην ξφιν ηνπ  ζπληνληζηή (moderator) θαη δηεπθνιπληή 

ηεο ζπδήηεζεο, ζέηνληαο ηα εξσηήκαηα, δίλνληαο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο φπνπ 

ρξεηαδφηαλ θαη θάλνληαο ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ.  Οη 

εξσηήζεηο ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ θαη αθέζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αιιειεπηδξάζνπλ 

θαη λα θάλνπλ δηάινγν ζην βαζκφ πνπ δε ζα παξέθθιηλε ε ζπδήηεζε απφ ην ππξήλα 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο.  

 

 Βίλαη γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ε δηελέξγεηα κηαο εζηηαζκέλεο 

νκαδηθήο ζπλέληεπμεο απαηηεί κία εξεπλεηηθή νκάδα πνπ δηελεξγεί ηε ζπλέληεπμε θαη 

ε νπνία απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ ζπληνληζηή (moderator) θαη ηνλ βνεζφ ηνπ 

(Krueger 1994, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Onwuegbuzie et al.  2009) . ηελ παξνχζα 

έξεπλα δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ππάξρεη βνεζφο ηεο ζπλέληεπμεο, νπνίνο ζπλήζσο έρεη 

ηελ επζχλε ηεο καγλεηνθψλεζεο, ηνπ γξαςίκαηνο ζεκεηψζεσλ θαη ηεο βνήζεηαο ηνπ 

ζπληνληζηή ζην θνκκάηη ηεο εξκελείαο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (Krueger & Casey 

2000, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Onwuegbuzie et al.  2009). Ώπηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ν ζπληνληζηήο –εξεπλεηήο λα έρεη ηελ επζχλε θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο 

ζπλέληεπμεο αιιά θαη ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ έπξεπε λα θξαηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο θαη ησλ κε ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Χο απνηέιεζκα, κπνξεί λα εηπσζεί πψο δφζεθε πεξηζζφηεξν έκθαζε 

ζηε δηεμαγσγή θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ζπδήηεζεο θαη ιηγφηεξν ζην θνκκάηη πνπ 

αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ κε ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Βπνκέλσο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εζηηαζκέλσλ νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ 

ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηα ιεθηηθά ζηνηρεία (ζην ηη εηπψζεθε δειαδή) θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ  ζηα κε ιεθηηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο.   
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  7.11.2 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  

 Βίλαη γλσζηφ φηη νη ζπλήζεηο πεγέο δεδνκέλσλ ησλ εζηηαζκέλσλ νκαδηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ απνηεινχλ ηα γξαπηά θείκελα (transcripts) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη ζεκεηψζεηο ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ 

βνεζνχ ηνπ (notes, memo) θαη  ελδερφκελεο εθζέζεηο-αλαθνξέο πνπ ζπληάζζνληαη 

ζην ηέινο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ (citizen reports). Ώλάινγεο κνξθέο 

αλάιπζεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεγέο απηέο κε επηθξαηέζηεξε ηελ αλάιπζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηα γξαπηά θείκελα απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε (transcript based 

analysis). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνινπζήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε νδφο ελψ 

παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε αλάιπζε βαζηζκέλε ζηα αξρεία ησλ 

ζπλεληεχμεσλ (tape-based analysis). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν εξεπλεηήο αθνχεη 

ηα ζρεηηθά αξρεία ήρνπ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη παξάγεη έλα θείκελν- ζχλνςε πνπ 

εζηηάδεη  ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

  

 Έηζη ινηπφλ, νη νκαδηθέο εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ 

θαη κεηαηξάπεθαλ ζε γξαπηφ θείκελν, αξηζκψληαο ηηο ζεηξέο. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηηο εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ησλ νκάδσλ 

ζπληζηνχζαλ νκάδεο κε παξφκνηα  επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, εληνπίζηεθαλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ ζρεηηθέο κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ.  

 

 Οη εζηηαζκέλεο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο παξάγνπλ ζπλήζσο έλαλ κεγάιν φγθν 

δεδνκέλσλ γη‟απηφ θαη είλαη θξίζηκν λα επηζεκαλζνχλ δεδνκέλα πνπ ππεξεηνχλ ηνλ 

ζθνπφ ηεο αλάιπζεο ψζηε λα απνθιεηζηνχλ ή δεδνκέλα κε ζρεηηθά θαη 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο (Krueger & Casey 2000). Δ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο 

ζηνρεχεη ζην λα δψζεη λφεκα ζε κηα θαηάζηαζε παξά λα δηεξεπλήζεη ηελ αιήζεηα 

επηθεληξψλνληαο ζηα πνζνηηθά δεδνκέλα. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνπο 

Krueger & Casey (2000) πξέπεη λα νδεγεί ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη 

αθνινπζψληαο απηή ηελ νδφ είλαη βνεζεηηθφο ζηελ δηεπζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ άζρεησλ δεδνκέλσλ, ηελ αγλφεζε ησλ κε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε κέζα  απφ έλαλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ. Οη ζπλζήθεο 

ηεο ζπλέληεπμεο  θαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία πνπ εθθξάδεηαη απφ ηα κέιε ησλ 

νκάδσλ κπνξεί λα πξνζζέζεη κία πνιχηηκε δηάζηαζε ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

  

 Οη πξνζεγγίζεηο  αλάιπζεο  εληνπίδνληαη ζηελ αλάιπζε πιαηζίνπ ηνπ Krueger 

(framework analysis) θαη ησλ Ritcie & Spencer (1994) πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ αλάιπζε 

κέζα απφ πέληε δηαθξηηά αιιά ζπλδεδεκέλα ζηάδηα.: εμνηθείσζε, αλαγλψξηζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, θαηεγνξηνπνίεζε, charting, θαη ραξηνγξάθεζε θαη εξκελεία. 

Οη ζπλήζεηο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ εζηηαζκέλσλ νκαδηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ είλαη ε θιαζηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (classical content analysis), ε 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (constant comparison analysis), ν εληνπηζκφο 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ (keywords in context) θαη ε αλάιπζε ιφγνπ (discourse analysis). 

Σειεπηαία αλαδείρζεθε κία λέα κέζνδνο, ε αλάιπζε ησλ ζπλνκηιεηψλ (micro-

interlocutor analysis , Onwuegbuzie et al.  2009), νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ εξκελεία 

ησλ δεδνκέλσλ ιακβάλνληαο σο κνλάδα αλάιπζεο ηελ νκάδα ηνπ focus group θαη φρη 
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ηα κεκνλσκέλα άηνκα. Αειαδή, εζηηάδεη ζηελ νπηηθή ηεο νκάδαο φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε  θαη φρη  ζηελ νπηηθή ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Δ 

αλάιπζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηε ρξήζε ηεο θιαζηθήο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηεο ζπλερνχο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. Έηζη, 

εληνπίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα δεδνκέλσλ ζηα νπνία δφζεθαλ ζρεηηθνί 

θσδηθνί θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ ζέκαηα (themes)  ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ 

απηνχο ηνπο θσδηθνχο φζνλ αθνξά ηε κέζνδν ηεο ζπλερνχο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. 

ηελ θιαζηθή κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ νη θσδηθνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ηαμηλνκήζεθαλ ζε νκάδεο.  

 

 πλήζε θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

ε ζπρλφηεηα, ε επξχηεηα θαη ε έληαζε ησλ ζρνιίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Χζηφζν ν 

Krueger (1994) γηα ηελ εξκελεία ηεο αλάιπζεο πξφηεηλε έλαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

θξηηεξίσλ:α) εζηίαζε ζηηο ιέμεηο β) εζηίαζε ζην πεξηερφκελν γ) εζσηεξηθή ζπλέπεηα 

δ) ζπρλφηεηα-έθηαζε ησλ ζρνιίσλ ε) έληαζε ησλ ζρνιίσλ ζη) ζπγθεθξηκελνπνίεζε 

(specifity) δ) κεγάιεο ηδέεο. ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ πξνηείλεη εξεπλεηέο νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε ηελ κειέηε ησλ 

κεζφδσλ αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέσλ ησλ εζηηαζκέλσλ νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ:  

 

Πίλαθαο  7.11.2 Κξηηήξηα αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ focus group interview (Rabiee 2004)  

Krueger (1994) Krueger & Casey (2000) Rabiee (2004) 

1. Λέμεηο   1. Λέμεηο  

2. Πιαίζην  2. Πιαίζην 

3. Βζσηεξηθή ζπλέπεηα  3. Βζσηεξηθή ζπλέπεηα 

4. πρλφηεηα θαη 

επέθηαζε ησλ ζρνιίσλ  

1. πρλφηεηα ησλ 

ζρνιίσλ  

4. πρλφηεηα θαη 

επέθηαζε ησλ ζρνιίσλ  

5. Βμεηδίθεπζε ησλ 

ζρνιίσλ  
2. πλαίζζεκα  

5. Βμεηδίθεπζε ησλ 

ζρνιίσλ  

6. Έληαζε ησλ 

απαληήζεσλ 
3. Βπέθηαζε ησλ ζρνιίσλ 

6. Έληαζε ησλ 

απαληήζεσλ 

7. Μεγάιεο ηδέεο 
4. Βμεηδίθεπζε ησλ 

ζρνιίσλ  
7. Βπέθηαζε ησλ ζρνιίσλ 

 5. πλνιηθή εηθφλα 8. πλνιηθή εηθφλα 

 

 Γηα ηελ αλάιπζε αθνινπζήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε παξαγσγηθή κέζνδνο 

(deductive) κε ηελ έλλνηα φηη δηαηππψζεθαλ νη εξσηήζεηο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

έηζη είραλ ήδε δεκηνπξγεζεί νη θαηεγνξίεο, νπφηε ζηε ζπλέρεηα εληνπίζηεθαλ ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα θαη αθνινχζεζε ε αλάιπζε. ε θάπνην βαζκφ εθαξκφζηεθε θαη ε 

επαγσγηθή κέζνδνο αθνχ ηα ζρφιηα πνπ δελ ππάγνληαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία-

ζέκα  πνπ αθνξνχζε ε εξψηεζε, αλαδεηήζεθε ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηα άιια ζέκαηα 

ηεο έξεπλαο. πλνιηθά ε βαζηθή κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο ζηεξίρζεθε ζην εμήο 

ζεκειηψδεο ζρήκα: ζεκείσζε ησλ ζεκάησλ (concepts), ζπιινγή ησλ ζρεηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ θαη ζρνιίσλ θαη αλάιπζε ηνπο γηα νκνηφηεηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 
 

 

Πξνθίι εξσηώκελσλ ησλ εξεπλώλ 
 

 

8.1  Δθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνληεο ζηα επηκνξθσηηθά  πξνγξάκκαηα 

ησλ ΚΔ 

 

Σα δείγκαηα ησλ ηξηψλ εξεπλψλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο 

εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα απφ 1400 ζπκκεηέρνληεο 

πνπ αγγίδεη ηνπο 1400 ζπλνιηθά (335 ζηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ β΄ 

πεξηφδνπ θαη   233 ζηε έλαξμε ηεο  γ΄ πεξηφδνπ αληίζηνηρα, 200 ζηε ιήμε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο β΄ πεξηφδνπ θαη 97 ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο γ΄ πεξηφδνπ, 

222 ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο α΄πεξηφδνπ θαη 313 ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο β΄πεξηφδνπ). 

 

Παξαθάησ δίλεηαη κία πεξηγξαθή ησλ δεηγκάησλ φζνλ αθνξά  ζπγθεθξηκέλα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

8.1.1 Φύιν 

ηηο έξεπλεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαηά ηελ έλαξμε 

θαη ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ  ππεξηεξνχλ ζε αξηζκφ νη γπλαίθεο , ελψ ζηελ έξεπλα 

ζηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο (πνπ έγηλε κε έληππν εξσηεκαηνιφγην) νη άληξεο. Με 

δεδνκέλε ηε γλσζηή θαηαλνκή ηνπ θχινπ ζηνλ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ηα 

δχν πξψηα δείγκαηα ζεσξνχληαη  πην αληηπξνζσπεπηηθά φζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα 

θχιν: 

 

Πίλαθαο 8.1.1 : Φχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

 

Κεπηο 

Ώ΄  

πεξηφδνπ  

Κεπηο 

ΐ΄  

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε  

ΚΒ 

ΐ΄ πεξηφδνπ  

Έλαξμε 

ΚΒ 

Γ΄ πεξηφδνπ 

Λήμε  

ΚΒ 

Γ΄ πεξηφδνπ 

Άληξεο 52,7%(117) 45,0%(141) 46,4%(154) 37,1%(73) 45,1%(105) 36.1%(35) 

Γπλαίθεο 47,3%(105) 55,0%(172) 53,6%%(178) 62,9%(124) 54,9%(128) 63.9%(62) 

χλνιν 

απαληήζεσλ  
222 313 332 197 233 97 

 

8.1.2 Δηδηθόηεηα 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο δχν 

πξψηεο πεξηφδνπο επηκφξθσζεο αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο θηινιφγσλ, καζεκαηηθψλ 

,θπζηθψλ, λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ. πσο είλαη θπζηθφ, νη δάζθαινη 
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θαηαιακβάλνπλ  ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δεηγκάησλ (απφ 44,1% έσο 55,1%). 

Εθαλνπνηεηηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ θηινιφγσλ θαη ησλ θπζηθψλ ελψ αλακελφκελα 

κηθξή ησλ καζεκαηηθψλ (ιφγσ θαη ησλ ιίγσλ πινπνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ) θαη 

ησλ λεπηαγσγψλ (κε εμαίξεζε ηελ έξεπλα ζηα Κεπηο): 

 

 

 

8.1.3  Ηιηθία  

 Οη ζπκκεηέρνληεο  ζηηο έξεπλεο ζπγθεληξψλνληαη ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 

36-45 εηψλ θαη 46-55 εηψλ. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία (56 εηψλ θαη άλσ) , φπσο 

θαίλεηαη, δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα: 

 

Πίλαθαο 8.1.3 : Διηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

 
Κεπηο 

Ώ΄ πεξηφδνπ 

Κεπηο 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ  

Λήμε ΚΒ 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε 

ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Μέρξη 35 

εηψλ 
10%(22) 12,7%(39) 13,2%(44) 13,6%(27) 13,7%(32) 11,3%(11) 

36-45 εηψλ 43,6%(96) 42,2%(130) 47,3%(158) 49,0%(97) 43,3%(101) 47,4%(36) 

46-55 εηψλ 45,5%(100) 43,5%(134) 37,7%(126) 35,9%(71) 40,3%(94) 37,1%(46) 

56-65 εηψλ 0,9%(2) 1,6%(5) 1,8%(6) 1,5%(3) 2,6%(6) 4,1%(4) 

χλνιν 

απαληήζεσλ  
220 308 334 198 233 97 

 

 

 8.1.4  Πξνϋπεξεζία  

 Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

θαηαλέκνληαη ζρεδφλ ηζνκεξψο ζηηο ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο (1-10 έηε, 11-20 έηε, 

Πίλαθαο  8.1.2: Βηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ  

 

Κεπηο 

Ώ΄ 

πεξηφδνπ 

Κεπηο 

ΐ΄ πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ 

ΐ΄ πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε 

ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Φηιφινγνη 18,6%(41) 17,6%(55) 22,7%(75) 18,4%(36) 11,7%(27) 36,6%(34) 

Μαζεκαηηθνί 13,6%(30) 8,0%(25) 6,3%(21) 5,1%(10) 11,7%(27) 18,3%(17) 

Φπζηθνί 14,5%(32) 13.5%(42) 26,6%(88) 15,3%(30) 24,7%(57) 20,4%(19) 

Νεπηαγσγνί 9,1%(20) 4,8%(15) 0,3%(1) 6,1%(12) 12,1%(28) 0,0% 

Αάζθαινη 44,1%(97) 54,5%(170) 44,1%(146) 55,1%(108) 36,4%(84) 24,7%(23) 

Άιινη ζπλαθείο 

θιάδνη 
-  - - 3,5%(8) 4 

χλνιν 

απαληήζεσλ 
220 313 331 196 233 97 
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21-30 έηε). Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη  απφ 21 κέρξη 30 ρξφληα πξνυπεξεζία ζηα 

δείγκαηα έρνπλ θπξίσο νη δάζθαινη. 

 

Πίλαθαο 8.1.4: Πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

 

Κεπηο 

Ώ΄ 

πεξηφδνπ  

Κεπηο 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ 

Γ΄ 

πεξηφδνπ 

1-10 έηε 29,9%(64) 27,3%(84) 39,1%(131) 32,8%(65) 33,8%(78) 40,2%(39) 

11-20 έηε 33,6%(72) 35,7%(110) 31,3%(105) 35,4%(70) 39,8%(92) 35,1%(34) 

21-30 έηε 35,5%(76) 36,7%(113) 27,8%(33) 28,8%(57) 24,7%(57) 21,6%(21) 

Πάλσ απφ 30 

έηε 
0,9%(2) 0,3%(1) 1,8%(6) 3,0%(6) 1,7%(4) 3,1%(3) 

χλνιν 

απαληήζεσλ  
214 308 335 198 231 97 

 

8.1.5  Θέζε επζύλεο  

 

 Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο έξεπλεο είλαη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αζθνχλ δηδαθηηθφ έξγν ζηελ ηάμε , ρσξίο ζέζε επζχλεο. Άιισζηε 

ην γεγνλφο απηφ απνηεινχζε θαη πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ. Χζηφζν, ππάξρεη θαη έλα ππνινγίζηκν πνζνζηφ 

δηεπζπληψλ πνπ ζπκκεηείραλ (ιακβάλνληαο ππφςε φηη θάπνηνη απφ απηνχο αζθνχλ 

θαη δηδαθηηθφ έξγν) ελψ είλαη γλσζηφ φηη ζηελ Ώ΄ πεξίνδν επηκφξθσζεο κπνξνχζαλ 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη: 

 

Πίλαθαο 8.1.5: Θέζε επζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

 Ώ΄ πεξίνδνο ΐ΄ Πεξίνδνο Γ ΄ Πεξίνδνο 

 Πηζηνπνίεζε 

Κεπηο 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ  

Λήμε 

ΚΒ 

 

Έλαξμε 

ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε 

ΚΒ 

 

Βθπαηδεπηηθνί   
81,9% 

(181) 

80,9% 

(250) 

89,7% 

(297) 

87,7% 

(171) 

89,6% 

(207) 

92,7

% 

(89) 

Αηεπζπληέο 
14,9% 

(33) 

18,4% 

(57) 

10,3% 

(34) 

12,3% 

(24) 

10,4% 

(24) 

7,3% 

(7) 

ρνιηθνί ζχκβνπινη 
3,2% 

(7) 

0,6% 

(2) 
- - - 0,0% 
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χλνιν 

απαληήζεσλ  
221 309 331 195 231 96 

 

8.1.6  Δπίπεδν ζπνπδώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΔ 

 Πεξίπνπ 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηέρνπλ πηπρίν ΏΒΕ ελψ ππάξρνπλ 

δάζθαινη πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ηελ Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη έρνπλ θάλεη 

πξφγξακκα εμνκνίσζεο (πνζνζηφ απφ 17,7% έσο 26,6%). Ώμηνζεκείσην πνζνζηφ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (απφ 19 κέρξη 23% έρεη 

κεηαπηπρηαθφ θαη 4,2% έσο 8,4% δηδαθηνξηθφ). 

 

Πίλαθαο  8.1.6: πνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ  

 

Κεπηο 

Ώ΄ πεξίνδνο 

Κεπηο 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ 

ΐ΄ πεξηφδνπ  

Λήμε ΚΒ 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ 

Γ΄ πεξηφδνπ 

Λήμε 

ΚΒ 

Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Παηδαγσγηθή 

αθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 

26,6%(59) 28,2%(88) 17,7%(59) 23,5%(46) 16,3%(38) 0,0% 

Πηπρίν ΏΒΕ 48,2%(107) 48,4%(151) 51,2%(171) 49,5%(97) 45,9%(107) 8,3%(8) 

Αηδαζθαιείν - - - - 7,3%(17) 54,2%(52) 

Μεηαπηπρηαθφ 18,9%(42) 17,3%(54) 22,8%(76) 23,0%(45) 23,6%(55) 29,2%(28) 

Αηδαθηνξηθφ 6,3%(14) 6,1%(190 8,4%(28) 4,1%(8) 6,9%(16) 8,3%(8) 

χλνιν 

απαληήζεσλ  
222 312 334 196 233 96 

8.1.7 ρνιηθή κνλάδα εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΔ 

 Με δεδνκέλν φηη  πνζνζηφ 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη δάζθαινη , 

αληίζηνηρν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη λα ππεξεηεί ζε δεκνηηθφ ζρνιείν. ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηνχο 

πνπ ππεξεηνχλ ζε γπκλάζην θαη γεληθφ ιχθεην ζηα δείγκαηα θαηά ηελ έλαξμε θαη 

ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ.  Αε ζπκβαίλεη ην ίδην  ζην δείγκα απφ ηα Κεπηο, 

φπνπ ππεξηεξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ γπκλαζίνπ: 

 

Πίλαθαο 8.1.7 : ρνιηθή κνλάδα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

 
Κεπηο 

Ώ΄ πεξηφδνπ 

Κεπηο 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ 

ΐ΄ πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε 

ΚΒ 

Γ΄ 

πεξηφδνπ 
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Νεπηαγσγείν 
7,4% 

(16) 

4,0% 

(12) 

0,6% 

(2) 

6,1% 

(12) 

12,1% 

(28) 
0,0% 

Αεκνηηθφ 
46,3% 

(100) 

55,4% 

(168) 

44,1% 

(147) 

55,3% 

(109) 

35,9% 

(83) 

23,7% 

(23) 

Γπκλάζην 
29,2% 

(63) 

18,8% 

(57) 

25,8% 

 (86) 

18,8% 

(37) 

20,8% 

(48) 

43,3% 

(42) 

Γεληθφ Λχθεην 
14,8% 

(32) 

17,2% 

(52) 

24,9% 

 (83) 

15,7% 

(31) 

24,7% 

(57) 

29,9% 

(29) 

Βπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην 

2,3% 

(5) 

4,6% 

(14) 

4,5% 

(15) 

4,1% 

(8) 

6,5% 

(15) 

3,1%  

(3) 

χλνιν 

απαληήζεσλ  
216 303 333 197 231 97 

 

Πνιχ κηθξφ  είλαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζε επαγγεικαηηθά ιχθεηα. 

 

8.2  Πξνθίι   εξσηώκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πηζηνπνίεζε α΄ 

επηπέδνπ  

 

8.2.1  Φύιν 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη γπλαίθεο ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο (81,7%)  

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (18,3%):  

 

 
ρήκα 8.2.1 Φχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ 

επηπέδνπ (έξεπλα γηα ηηο ΣΠΒ) 

 

8.2.2  Δηδηθόηεηα  

 ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄επηπέδνπ. Πέξίπνπ ην 46% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηε ρξήζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 
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ησλ ΣΠΒ ήηαλ λεπηαγσγνί θαη δάζθαινη ελψ ππνινγίζηκν είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ (13,5%) θαη ησλ θηινιφγσλ (17,2%).   

 

Πίλαθαο 8.2.2:  Βηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

α΄επηπέδνπ (εξσηεκαηνιφγην ησλ ΣΠΒ)  

Βηδηθφηεηα  Πνζνζηφ πρλφηεηα 

Θενιφγσλ-ΠΒ01 2,0% 10 

Φηινιφγσλ-ΠΒ02 17,2% 85 

Μαζεκαηηθψλ-ΠΒ03 7,1% 35 

Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ -ΠΒ04 6,5% 32 

Ξέλσλ Γισζζψλ-ΠΒ05,ΠΒ06,ΠΒ07 13,5% 67 

Οηθνλνκνιφγσλ-ΠΒ09 0,8% 4 

Κνηλσληνιφγσλ-ΠΒ10 0,4% 2 

Μεραληθψλ-ΠΒ12 1,0% 5 

Ννκηθψλ-ΠΒ13 1,0% 5 

ΠΒ14-Γεσπφλσλ  0,2% 1 

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο-ΠΒ15 0,4% 2 

Μνπζηθψλ-ΠΒ16 0,2% 1 

Νεπηαγσγψλ ΠΒ60 12,7% 63 

Ααζθάισλ ΠΒ70 34,9% 173 

Ααζθάισλ Βηδηθήο αγσγήο ΠΒ71 1,8% 9 

Καζεγεηψλ εηδηθήο Ώγσγήο 0,2% 1 

Άιινο θιάδνο (παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε) 1 

Απαληήζεηο  495 

 

8.2.3 Ηιηθία  

 Οη ζπκκεηέρνληεο  ζηηο έξεπλεο ζπγθεληξψλνληαη ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 

36-45 εηψλ θαη 46-55 εηψλ. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία (56 εηψλ θαη άλσ) , φπσο 

θαίλεηαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα: 

 

Πίλαθαο 8.2.3 Διηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄επηπέδνπ (εξσηεκαηνιφγην ησλ ΣΠΒ) 

Διηθία  Πνζνζηφ  πρλφηεηα  

<35 εηψλ 34,3% 171 

36-45 εηψλ 45,3% 226 

46-55 εηψλ 19,2% 96 

>55 εηψλ 1,2% 6 

Σχλνιν  499 

 

 

8.2.4  Πξνϋπεξεζία  

 Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

θαηαλέκνληαη ζρεδφλ ηζνκεξψο ζηηο ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο (1-10 έηε, 11-20 έηε, 
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21-30 έηε). Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη  απφ 21 κέρξη 30 ρξφληα πξνυπεξεζία ζην 

δείγκα έρνπλ θπξίσο νη δάζθαινη. 

 

Πίλαθαο 8.2.4:  Πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄επηπέδνπ (εξσηεκαηνιφγην ησλ ΣΠΒ) 

 Πνζνζηφ  πρλφηεηα  

Μέρξη 10 έηε 67,6% 331 

11-20 έηε 23,7% 116 

21-30 έηε 8,4% 41 

Πάλσ απφ 30 έηε 0,4% 2 

Απαληήζεηο  

 
490 

 

8.2.5  Θέζε επζύλεο 
 Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο έξεπλεο ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αζθνχζαλ δηδαθηηθφ έξγν ζηελ ηάμε, ρσξίο λα θαηέρνπλ ζέζε 

επζχλεο. Άιισζηε ην γεγνλφο απηφ απνηεινχζε θαη πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ. Χζηφζν, ππάξρεη θαη έλα ππνινγίζηκν 

πνζνζηφ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ (ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

θάπνηνη απφ απηνχο αζθνχλ θαη δηδαθηηθφ έξγν) ελψ είλαη γλσζηφ φηη ζηελ Ώ΄ 

πεξίνδν επηκφξθσζεο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη: 

Πίλαθαο 8.2.5:  Θέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηοε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

α΄επηπέδνπ (εξσηεκαηνιφγην ησλ ΣΠΒ) 

Θέζε  Πνζνζηφ πρλφηεηα 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 95,6% 476 

Βθπαηδεπηηθφο ζε θέληξν ή γξαθείν 1,0% 5 

Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 3,4% 17 

Σχλνιν  498 

 

8.2.6 Δπίπεδν ζπνπδώλ  

 Πεξίπνπ ζην 50% ησλ δεηγκάησλ , νη εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ πηπρίν ΏΒΕ ελψ 

ππάξρνπλ δάζθαινη πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ηελ Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη έρνπλ θάλεη 

πξφγξακκα εμνκνίσζεο (πνζνζηφ απφ 17,7% έσο 26,6%). Ώμηνζεκείσην πνζνζηφ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  (απφ 19 κέρξη 23% έρεη 

κεηαπηπρηαθφ θαη 4,2% έσο 8,4% δηδαθηνξηθφ). 
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Πίλαθαο 8.2.6 Βπίπεδν ζπνπδψλ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηηοε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄επηπέδνπ (εξσηεκαηνιφγην ησλ ΣΠΒ) 

Βπίπεδν ζπνπδψλ  Πνζνζηφ  πρλφηεηα  

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία 0,4% 2 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη εμνκνίσζε 10,6% 53 

Πηπρίν ΣΒΕ 0,0% 0 

Πηπρίν ΏΒΕ 73,3% 366 

Αηδαζθαιείν 0,0% 0 

Μεηαπηπρηαθφ 13,6% 68 

Αηδαθηνξηθφ 2,0% 10 

Σχλνιν  499 

8.2.7 ρνιηθή κνλάδα  

 Με δεδνκέλν φηη  πνζνζηφ 50% ησλ δεηγκάησλ είλαη δάζθαινη , αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ππεξεηεί ζε δεκνηηθφ ζρνιείν. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε γπκλάζην θαη 

γεληθφ ιχθεην ζηα δείγκαηα θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ.  

Αε ζπκβαίλεη ην ίδην  ζην δείγκα απφ ηα Κεπηο, φπνπ ππεξηεξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

γπκλαζίνπ: 

 

Πίλαθαο 8.2.7: ρνιηθή κνλάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

α΄επηπέδνπ  

ρνιείν Πνζνζηφ  πρλφηεηα  

Νεπηαγσγείν 13,0% 64 

Αεκνηηθφ 41,4% 204 

Γπκλάζην 20,3% 100 

Γεληθφ Λχθεην 19,9% 98 

Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 5,1% 25 

Μνλάδα εηδηθήο αγσγήο 0,4% 2 

Σχλνιν  493 

 

8.3  Πξνθίι εξσηώκελσλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ  ζηα ΠαΚΔ  
 

Οη  ζπκκεηέρνληεο ππνςήθηνη επηκνξθσηέο πνπ απνηεινχλ ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο είλαη 37 ζε ζχλνιν 300 πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Πα.Κ.Β. ην 2011, δειαδή πνζνζηφ 12,33% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ εθπαίδεπζεο. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ζρεηηθή έξεπλα: 

 

 Φύιν: ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη πεξηζζφηεξνη νη άληξεο 23 (63,9%) 

έλαληη ησλ γπλαηθψλ  13 (36,1%). 
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 Πα.Κ.Δ. ζπκκεηνρήο : Δ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (20) πξνέξρνληαη 

απφ ην Πα.Κ.Β. Κεληξηθήο θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο ελψ νη ππφινηπνη 

πξνέξρνληαη απφ ηα Πα.Κ.Β. Κεληξηθήο θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο, Δπείξνπ 

θαη Πεινππνλήζνπ-Απηηθήο Βιιάδαο  (Πίλαθαο)  

 

Πίλαθαο 8.3α : ΠαΚΒ εξσηψκελσλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ  

Πα.Κ.Β. πρλφηεηα  Πνζνζηφ % 

ΠαΚΒ Ώλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 1 2,7% 

ΠαΚΒ Κεληξηθήο & Απηηθήο Μαθεδνλίαο 20 54,1% 

ΠαΚΒ Δπείξνπ-Κέξθπξαο-Λεπθάδαο 4 10,8% 

ΠαΚΒ Θεζζαιίαο 0 0,0% 

ΠαΚΒ Πεινπνλλήζνπ, Απη. Βιιάδαο 

Κεθαιιελίαο & Γαθχλζνπ 
12 32,4% 

ΠαΚΒ ΐνξείνπ & Ννηίνπ Ώηγαίνπ 0 0,0% 

ΠαΚΒ Ώηηηθήο & ηεξεάο Βιιάδαο 0 0,0% 

ΠαΚΒ Κξήηεο 0 0,0% 

 

 Έηε ππεξεζίαο: Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο  (17-πνζνζηφ 45,9%) έρνπλ 

απφ 11 έσο 20 ρξφληα ππεξεζίαο.  

 

Πίλαθαο 8.3β  Πξνυπεξεζία ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ΠαΚΒ  

Έηε ππεξεζίαο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

10 έηε 4 10,8% 

11-20 έηε 17 45,9% 

21-30 έηε  14 37,8% 

>30 έηε  2 5,4% 

 

 Ηιηθία: Δ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο (19 απφ ηνπο 35) 

εκθαλίδεηαη ζηελ  ειηθηαθή  θαηεγνξία 46-55 εηψλ (πνζνζηφ 54,3%): 

 

Πίλαθαο 8.3γ. Διηθία ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ΠαΚΒ 

Διηθία Πνζνζηφ Ν 

Μέρξη 35 εηψλ 5,7% 2 

36-45 εηψλ 31,4% 11 

46-55 εηψλ 54,3% 19 

>55 εηψλ 8,6% 3 



 

 

150 

 

Απαληήζεηο 35 

 

 

 Δηδηθόηεηα:. Δ ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο αλά εηδηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 8.3δ: Βηδηθφηεηα ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ΠαΚΒ 

Βηδηθφηεηα Πνζνζηφ Ν 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 22,2% 8 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 11,1% 4 

ΠΒ04- Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ  8,4% 3 

ΠΒ19/20 Πιεξνθνξηθήο  25% 9 

ΠΒ60/70-Νεπηαγσγψλ 

Ααζθάισλ 
32,6% 11 

Σχλνιν  36 

 

 Δπίπεδν ζπνπδώλ: Σν 73% ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη κεηαπηπρηαθφ ελψ ην 

21,6% έρεη δηδαθηνξηθφ 

 

Πίλαθαο  8.3ε : Βπίπεδν ζπνπδψλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ΠαΚΒ 

Βπίπεδν ζπνπδψλ   Πνζνζηφ  πρλφηεηα 

Πηπρίν ΏΒΕ 5,4% 2 

Μεηαπηπρηαθφ 73,0% 27 

Αηδαθηνξηθφ 21,6% 8 

χλνιν 37 

 

 Θέζε επζύλεο:  

Αηδαθηηθφ έξγν αζθεί ην 51,4% ηνπ δείγκαηνο ελψ πνζνζηφ 27% (10) απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη.  

 

Πίλαθαο 8.3ζη : Θέζε ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ΠαΚΒ 

Θέζε Πνζνζηφ Ν 

Βθπαηδεπηηθφο πνπ αζθεί δηδαθηηθφ έξγν ζε ζρνιηθή 

κνλάδα 
51,4% 19 

Βθπαηδεπηηθφο πνπ ππεξεηεί ζε θέληξν ή γξαθείν (ΚΠΒ, 

ΚΒΑΑΤ, ΒΚΦΒ θηι) 
5,4% 2 

Αηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο 16,2% 6 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 27,0% 10 

χλνιν 37 

 

 

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία  
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Ώπφ ηηο απαληήζεηο πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζρεηηθή εκπεηξία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Μ.Ο=2,76, Σ.Ώ.=1,32), 

ελψ θαίλεηαη φηη ζηε ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο αξθεηά έκπεηξνπο (Μ.Ο= 4,27 Σ.Ώ.=0,80 

θαη 4,26 Σ.Ώ.=0,82 αληίζηνηρα) θαη ειαθξψο ιηγφηεξν ζηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ 

(Μ.Ο=3,95, Σ.Ώ.=1,20):   

 

Πίλαθαο 8.3δ: Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ζηα ΠαΚΒ 

εκεηψζηε ην βαζκφ   εκπεηξίαο 

πνπ δηαζέηεηε, θαηά ηελ άπνςή 

ζαο,  ζηα αθφινπζα 

Καζφινπ Λίγν 
ε κέηξην 

βαζκφ 
Ώξθεηά Πνιχ Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

ζην λα επηκνξθψλεηε ελήιηθεο 2 3 6 10 16 3,95 1,20 37 

ζην λα αμηνπνηείηε παηδαγσγηθά 

ηηο ΣΠΒ 
0 1 5 14 17 4,27 0,80 37 

ζηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ θαη εξγαιείσλ ΣΠΒ 
0 1 5 13 16 4,26 0,82 35 

ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 
7 12 5 9 4 2,76 1,32 37 

Σχλνιν 37 

 

 

 Σέινο,  δεθαηξείο απφ ηνπο  37 ζπκκεηέρνληεο  (πνζνζηφ 36,1%) είραλ ζρεηηθφ 

κε ηηο ΣΠΒ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ελψ είθνζη ηξείο  (πνζνζηφ 62,2%) είραλ 

παξαθνινπζήζεη ην ζρεηηθφ κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα β΄ επηπέδνπ ζηα ΚΒ.  

 

 

8.4 Πξνθίι εξσηώκελσλ εθπαηδεπηώλ ΠαΚΔ: Δθπαηδεπηέο ηνπ 

ΠαΚΔ Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

 

Οη εθπαηδεπηέο πξνέξρνληαλ απφ ην Πα.Κ.Β. Κεληξηθήο θαη Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο ελψ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 21 εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεχηξηεο. 

Αεθαέμη ήηαλ άληξεο (πνζνζηφ 76,2%) θαη πέληε ήηαλ γπλαίθεο (πνζνζηφ 23,8%). Δ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ/εθπαηδεπηξηψλ ππεξεηνχζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (11 απφ ηνπο 21, πνζνζηφ 52,4%) , επηά ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(33,3%), δχν ζηελ πξσηνβάζκηα θαη έλαο ζε άιιε ζέζε  (Ίδξπκα Βξεπλψλ). Αεθαέμη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είραλ δηδαθηνξηθφ (πνζνζηφ 76,2%), ηέζζεξηο 

κεηαπηπρηαθφ (πνζνζηφ 19%)  θαη έλαο κφλν πηπρίν ΏΒΕ (4,8%).  Οη ζπκκεηέρνληεο 

είραλ σο αληηθείκελν ζπνπδψλ θπξίσο ηηο επηζηήκεο ηεο Ώγσγήο, ηα θηινινγηθά θαη 

ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 8.4  : Γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ  ΠαΚΒ 

Κεληξηθήο & Απηηθήο Μαθεδνλίαο  

Ώληηθείκελν ζπνπδψλ πρλφηεηα Πνζνζηφ % 
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Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο 4 19,0 

Φηινινγηθά 8 38,1 

Φπζηθέο επηζηήκεο 6 28,6 

Μαζεκαηηθά 0 0,0 

Πιεξνθνξηθή 2 9,5 

Κνηλσληθέο επηζηήκεο  2 4,8 

χλνιν απαληήζεσλ   21 100 

 

 

8.5 Πξνθίι εξσηώκελσλ επηκνξθσηώλ β΄ επηπέδνπ γηα ηνπο 

δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο  

 

 8.5.1 Φύιν  

 Οη επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ πνπ επηκνξθψζεθαλ ζηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ θαηά 

67,7% άληξεο (157) θαη 32,3% (76) γπλαίθεο (ζρήκα  ) .    

 

 
ρήκα  8.5.1: Φχιν ησλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  

 

 

 8.5.2 Δηδηθόηεηα 

 Δ εηδηθφηεηα ησλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα 

ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν 

ζρήκα. Ο αξηζκφο ησλ επηκνξθσηψλ ήηαλ 237 ελψ ζρεδφλ νη κηζνί πξνέξρνληαλ απφ 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ακέζσο κεηά ζε πνζνζηφ αθνινχζεζαλ νη 

επηκνξθσηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ (22,1%).  

 

68%

32%

Φχιν ησλ επηκνξθσηψλ β΄ επηπέδνπ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο  

Άληξεο

Γπλαίθεο 
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ρήκα  8.5.2 : Βηδηθφηεηα επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  

 

8.6 Πξνθίι  εθπαηδεπηηθώλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζην α΄ επίπεδν θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ 

 

 8.6.1 Φύιν  

 ΄Οπσο θαη ζηε ζρεηηθή έξεπλα γηα ηηο ΣΠΒ, έηζη ζε απηή ηελ έξεπλα πάλσ 

απφ ην 80% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη γπλαίθεο:  

 

 
ρήκα 8.6.1 Φχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ α΄επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο  πίλαθεο 

 

 8.6.2 Δηδηθόηεηα  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 50 % 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ήηαλ νη θηιφινγνη 

48.5%

22.1%
15.7% 13.6%
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10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Πρωηοβάθμια 
Εκπαίδεσζη

Φσζικές 
Επιζηήμες

Φιλολογία Μαθημαηικά

Δηδηθόηεηα εξσηώκελσλ επηκνξθσηώλ β΄επηπέδνπ 

γηα ηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο  

18.5%

81.5%

Φύλο

Άνδρας

Γσναίκα
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(18,9%) θαη νη εθπαηδεπηηθνί μέλσλ γισζζψλ (11,4%),φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 8.6.2 Βηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηηο εμεηάζεηο α΄επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

 
Πνζνζηφ πρλφηεηα 

Θενιφγσλ-ΠΒ01 1,5% 4 

Φηινιφγσλ-ΠΒ02 18,9% 50 

Μαζεκαηηθψλ-ΠΒ03 7,6% 20 

Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ -ΠΒ04 8,7% 23 

Ξέλσλ Γισζζψλ-ΠΒ05,ΠΒ06,ΠΒ07 11,4% 30 

Ώηζζεηηθήο αγσγήο-ΠΒ08 0,0% 0 

Οηθνλνκνιφγσλ-ΠΒ09 0,4% 1 

Κνηλσληνιφγσλ-ΠΒ10 0,0% 0 

Γπκλαζηψλ-ΠΒ11 0,0% 0 

Μεραληθψλ-ΠΒ12 0,4% 1 

Ννκηθψλ-ΠΒ13 0,8% 2 

ΠΒ14 0,0% 0 

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο-ΠΒ15 0,4% 1 

Μνπζηθψλ-ΠΒ16 0,0% 0 

ΠΒ18 0,4% 1 

Πιεξνθνξηθήο ΠΒ19/20 0,0% 0 

Νεπηαγσγψλ ΠΒ60 11,0% 29 

Ααζθάισλ ΠΒ70 37,9% 100 

Ααζθάισλ Βηδηθήο αγσγήο ΠΒ71 0,8% 2 

Άιινο θιάδνο (παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε) 1 

Σχλνιν απαληήζεσλ  264 

  

 8.6.3 Ηιηθία  

 Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο αλήθαλ ζηελ ειηθαθή θαηεγνξία 36-45 εηψλ 

(44,5%)  ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλήθε ζηελ  θαηεγνξία θάησ ησλ 35 εηψλ (32,5%) , 

γεγνλφο πνπ δελ ζεκεηψζεθε ζε θαλέλα απφ ηα ππφινηπα δείγκαηα ησλ εξεπλψλ κε ην 

δεδνκέλν φηη θαηά θαλφλα νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πάλσ απφ 35 εηψλ ιφγσ κεγάιεο 

ειηθίαο δηνξηζκνχ.  

 

Πίλαθαο 8.6.3 : Διηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηηο εμεηάζεηο α΄ 

επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 

Διηθηαθέο νκάδεο Πνζνζηφ πρλφηεηα 

<35 εηψλ 32,5% 86 

36-45 εηψλ 44,5% 118 

46-55 εηψλ 22,6% 60 

>55 εηψλ 0,4% 1 

Σχλνιν 265 
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 8.6.4 Πξνϋπεξεζία  

 ε αληηζηνηρία κε ηα δεδνκέλα  ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεκεηψλεηαη 

φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζρεηηθή έξεπλα είραλ κηθξή 

πξνυπεξεζία. Δ πιεηνςεθία (64,5%) είραλ πξνυπεξεζία θάησ απφ 10 ρξφληα:  

 

Πίλαθαο 8.6.4 :Πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηηο εμεηάζεηο α΄ 

επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

 
Πνζνζηφ πρλφηεηα 

Μέρξη 10 έηε 64,5% 165 

11-20 έηε 26,2% 67 

21-30 έηε 9,0% 23 

Πάλσ απφ 30 έηε 0,4% 1 

Σχλνιν                                                                                       256                                                                                                                                                          

 

 8.6.5 Δπίπεδν ζπνπδώλ 

 Δ κεγάιε πιεηνςεθία (πνζνζηφ πεξίπνπ 78%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

ζρεηηθήο έξεπλαο  ήηαλ πηπρηνχρνη ΏΒΕ θαη κφλν 12,8 % είραλ κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο:  

 

Πίλαθαο 8.6.5 : Βπίπεδν ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηηο εμεηάζεηο α΄ επηπέδνπ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηελ αλψηεξε βαζκίδα 

ζπνπδψλ ζαο 
Πνζνζηφ πρλφηεηα 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία 0,4% 1 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη εμνκνίσζε 9,1% 24 

Πηπρίν ΏΒΕ 77,7% 206 

Μεηαπηπρηαθφ 10,9% 29 

Αηδαθηνξηθφ 1,9% 5 

Σχλνιν 265 

 

 

 8.6.6 Θέζε  

 ρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί (96,6%) ήηαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δίδαζθαλ ζε 

ζρνιηθέο ηάμεηο:   

 

Πίλαθαο 8.6.6 Θέζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηηο εμεηάζεηο α΄ επηπέδνπ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

 
Πνζνζηφ πρλφηεηα 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 96,6% 254 
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Βθπαηδεπηηθφο ζε θέληξν ή γξαθείν 0,8% 2 

Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 2,7% 7 

Σχλνιν 263 

 

 

 8.6.7 ρνιείν  

 Πάλσ απφ ην 50% ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα θηα 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ελψ πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην δίδαζθαλ ζε  γπκλάζην θαη 

ιηγφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζε Γεληθφ Λχθεην (17,5%). Πνιχ κηθξφο αξηζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ δίδαζθε ζε Βπαγγεπκαηηθφ Λχθεην(5,4%):  

 

Πίλαθαο 8.6.7 : ρνιείν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηηο εμεηάζεηο α΄ 

επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

 
Πνζνζηφ πρλφηεηα 

Νεπηαγσγείν 10,3% 27 

Αεκνηηθφ 42,1% 110 

Γπκλάζην 24,5% 64 

Γεληθφ Λχθεην 17,6% 46 

Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 5,4% 14 

χλνιν 261 

 

 

 8.6.8 Ύπαξμε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 Σν 36,2% (94 απφ ηνπο 260) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ξσηήζεθαλ, ήηαλ ζε 

ζρνιείν πνπ είρε πξνκεζεπηεί δηαδξαζηηθφ πίλαθα.  

 

 
ρήκα 8.6.8: Όπαξμε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε ζρνιηθή κνλάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

 

36%

60%

4%

Έχει προμηθευτεί το ςχολείο που υπηρετείτε 
διαδραςτικό πίνακα;

Ναι

Όχι

Δεν ξζρω/δεν απαντώ
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8.7 Πξνθίι  εξσηώκελσλ εθπαηδεπηηθώλ «πνιιαπιαζηαζηώλ» ησλ 

δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  

 

Ώπφ ηνπο δεθαηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα νη ελληά ήηαλ γπλαίθεο 

(πνζνζηφ 64,3%)  θαη  νη πέληε άληξεο (πνζνζηφ 35,7%). ζνλ αθνξά ηελ 

εηδηθφηεηα, ηέζζεξηο ήηαλ θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο, έμη είραλ σο αληηθείκελν ηα 

θηινινγηθά (ηέζζεξηο θηιφινγνη θαη δχν μέλσλ γισζζψλ) ελψ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα θαη  ηξεηο απφ άιιεο εηδηθφηεηεο εθηφο ησλ ζεσξνχκελσλ βαζηθψλ (γεσπφλνο, 

ζενιφγνο ). Βπηά ζπκκεηέρνληεο είραλ ειηθία κεηαμχ 46 θαη 55 εηψλ, πέληε κεηαμχ 36 

θαη 45 εηψλ θαη κφλν έλαο ήηαλ θάησ απφ 35 εηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη είραλ 

πξνυπεξεζία 11 έσο 20 ρξφληα (επηά, πνζνζηφ 53,9%), ηέζζεξηο απφ έλα έσο δέθα 

ρξφληα  (30,8%) θαη δχν απφ 21 έσο 30 ρξφληα (15,4%). Ώθφκε ε πιεηνςεθία (νθηψ, 

πνζνζηφ 61,5%) είραλ πηπρίν ΏΒΕ, ηέζζεξηο κεηαπηπρηαθφ (πνζνζηφ 30,8%)  θαη 

έλαο δηδαθηνξηθφ.  

πσο πξνβιεπφηαλ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έπξεπε ή λα είλαη 

θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο ή λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην α΄ επίπεδν (βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ) ή λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 

β΄ επηπέδνπ. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζε πνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο 

θαηεγνξίεο αλήθαλ, φπνπ θαίλεηαη φηη ππάξρεη κία ηζνξξνπία ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 

Πίλαθαο 8.7α : Καηεγνξία ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ φζνλ 

αθνξά ην επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ΣΠΒ  

Βπίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ  ζηηο ΣΠΒ Πνζνζηφ  πρλφηεηα  

Έρσ επηκνξθσζεί ζην β΄ επίπεδν (αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία) 
30,8% 4 

Βίκαη εθπαηδεπηηθφο  πιεξνθνξηθήο  (ΠΒ19/20) 30,8% 4 

Βίκαη πηζηνπνηεκέλνο ζην α΄ επίπεδν (βαζηθέο 

δεμηφηεηεο) 
38,5% 5 

Σχλνιν   13 

 

Βπεηδή νπζηαζηηθά νη εθπαηδεπηηθνί πνιιαπιαζηαζηέο ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο 

επηκνξθσηέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπο, δεηήζεθε ν βαζκφο εκπεηξίαο ηνπο  ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 8.7β : ΐαζκφο εκπεηξίαο ζηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ  

Δκπεηξία σο επηκνξθσηήο ελειίθσλ Πνζνζηφ Σπρλφηεηα 

Μεγάιε 14,3% 2 

Μέηξηα 28,6% 4 

Μηθξή 35,7% 5 

Καζφινπ 21,4% 3 

Απαληήζεηο  14 
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 Ώθφκε θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζνλ 

αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζα έπξεπε λα επηκνξθψζνπλ. Βπηά ζηνπο 

δεθαηξείο (πνζνζηφ 53,8%)  αλήθαλ ζε ζρνιηθή κνλάδα κε 16 έσο 30 εθπαηδεπηηθνχο  

θαη έμη (πνζνζηφ 46,2%) ζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ είρε ην πνιχ 15 εθπαηδεπηηθνχο.  

 

 Σέινο δεηήζεθε λα ζεκεηψζνπλ  πνηα ζρέζε ζεσξνχλ φηη έρνπλ κε ηηο ΣΠΒ κε 

δπλαηφηεηα ηξηψλ επηινγψλ α) αλ ηνπο ελδηαθέξεη ε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

β) αλ δελ ηνπο ελδηαθέξεη θαη γ) αλ αζρνινχληαη κε ηηο ΣΠΒ αιιά δελ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. ινη (πνζνζηφ 100%, 14 απαληήζεηο) 

απάληεζαλ φηη ηνπο ελδηαθέξεη ε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίσλ:   

Υξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

 

9.0 Δπηζθόπεζε ηνπ θεθαιαίνπ 

 Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ηεο δηαηξηβήο. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα :   

 

 Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία; 

 Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δπλαηφηεηα 

παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ  ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

ηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο; 

 Πνηεο είλαη νη  απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα εκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία; 

 Πνην είλαη ην επίπεδν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ε πξνζπάζεηα απην-

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία; 

 Πνην είλαη ην επίπεδν δεμηνηήησλ φζνλ αθνξά ηνλ  ρεηξηζκφ εξγαιείσλ ΣΠΒ; 

 Πνην είλαη ην επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ αθνξχλ ηελ  έληαμε ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία; 

 Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία; 

 Πνηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο; 

 Πνηα είλαη ε  ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζε 

δηδαζθαιίεο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ; 

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ησλ ΠαΚΒ ζην δηαδίθηπν φζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη ηζηνινγίσλ, ηελ αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ζε ηζηνζειίδεο θαη ηζηνιφγηα θαη ηελ δεκηνπξγία εθαπηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε 

ςεθηαθή κνξθή; 
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9.1 Πεπνηζήζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή 

ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΔ 

 

Οη απφςεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε  ηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία πεξηιακβάλνπλ ηε κέηξεζε δχν κεηαβιεηψλ: α) ηηο απφςεηο γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία β) ηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΒ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηηο δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

 

 

 9.1.1 Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ 

 απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ 

 

  9.1.1.1 Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΔ ζρεηηθά κε ηελ 

  απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα 
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Πίλαθαο 9.1.1.1: Πεπνηζήζεηο  ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ απέλαληη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Σ.Π.Β. ζηε 

δηδαζθαιία  

εκεηψζηε ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηηο επφκελεο πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

(Κιίκαθα Likert: 1- δηαθσλψ απφιπηα, 2-δηαθσλψ, 3-νχηε 

ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ, 4-ζπκθσλψ,5-ζπκθσλψ απφιπηα) 

Πεξίνδνο επηκφξθσζεο 

Ώ΄ πεξίνδνο ΐ΄ πεξίνδνο Γ΄ πεξίνδνο 

Πηζηνπνίεζε Έλαξμε Λήμε Έλαξμε Λήμε 

Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. 

1. Έρσ πεηζηεί φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε 

δηδαζθαιία κε νπζηαζηηθφ ηξφπν 
4,19 ,65 4,11 ,75 4,08 ,73 3,97 ,72 3,89 ,67 

2. Οη ΣΠΒ είλαη ρξήζηκεο θαη ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα 

εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία 
4,04 ,74 3,90 ,87 4,04 ,73 3,66 ,85 3,63 ,78 

3. Δ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα 
2,21 ,80 2,37 ,97 2,35 ,58 2,32 ,88 2,43 ,93 

4. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο (δηάιεμε θαη πξνβιήκαηα 

πξνο επίιπζε) είλαη ηειηθά πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηηο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

2,09 ,74 2,29 ,86 2,19 ,62 2,34 ,84 2,44 ,88 

5. Οη ΣΠΒ είλαη απιά εληππσζηαθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ζηε δηδαζθαιία 
1,86 ,52 2,08 ,72 2,08 ,59 2,07 ,71 2,30 ,92 

6. Οη ΣΠΒ ρξεζηκεχνπλ πεξηζζφηεξν σο κέζα παξνπζίαζεο 

πιεξνθνξηψλ παξά σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κάζεζεο 
1,94 ,57 2,21 ,83 2,13 ,52 2,23 ,87 2,42 ,98 

Ώξηζκφο απαληήζεσλ 222  335  197  231  92  
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Γηα ηηο εξσηήζεηο (items) 4,6,7,8,9 έγηλε αληηζηξνθή ηεο θσδηθνπνίεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

Crombach θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Ώπφ κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη 

φηη νη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ θιηκάθσλ είλαη πεξίπνπ ίδηεο, ρσξίο αμηφινγε 

κεηαβνιή.  

 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδεηαη λα ζπκθσλεί πεξίπνπ ζηνλ ίδην 

βαζκφ κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο ησλ πεξηφδσλ 

επηκφξθσζεο θαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο.  Βιαθξά κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έλαξμε (Μ.Ο. =3,63 , Σ.Ώ. αληί 4 πεξίπνπ)  θαη ζηε ιήμε (Μ.Ο. 

=3,63 , Σ.Ώ. αληί 4 πεξίπνπ)  ηεο Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο ζπκθσλεί ζηελ πξφηαζε 

«Οη ΤΠΔ είλαη ρξήζηκεο θαη ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία», 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ΐ΄ πεξίνδν επηκφξθσζεο.  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα, νη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίδνπλ ή ππεξβαίλνπλ ην 4 (-ζπκθσλψ) ηεο θιίκαθαο ζηηο 

πξνηάζεηο «Έρσ πεηζηεί φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία 

κε νπζηαζηηθφ ηξφπν». Ώληίζηνηρα νη ηηκέο ηεο θιίκαθαο είλαη θνληά ζην 2 (-δηαθσλψ) 

γηα πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο έλαληη ησλ ΣΠΒ, ηελ κε νπζηαζηηθή βνήζεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ σο κέζσλ παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ θαη φρη σο εθπαηδεπηηθψλ 

εξγαιείσλ κάζεζεο.  Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί 

κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.  

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο 

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ  εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο t-test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα ηηο νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο. Αε ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ νκαδνπνηεκέλε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηηο  πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  φπσο πξνέθπςε απφ ηελ  εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ 

ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ. Βπίζεο δε δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα 

φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θιίκαθα ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηα ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 

 

Ώμίδεη λα αλαθεξζεί φηη  ζπγθεθξηκέλα γηα  ην ζηνηρείν "Οη ΤΠΔ είλαη 

ρξήζηκεο θαη ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία" βξέζεθε νξηαθά 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 5% θαη δηεξεπλήζεθε ε πεξίπησζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηζηηθνχ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Mann-Whitney U 

test κεηαμχ ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ (Πίλαθαο παξαξηήκαηνο Ώ2)  

ε νπνία  δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά  U (849)=75778, p>0.05. Με ην 

δεδνκέλν φηη απφ ην παξακεηξηθφ θξηηήξην πξνθχπηεη νξηαθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά θαη 
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απφ ην κε παξακεηξηθφ κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, κπνξνχκε λα δερζνχκε ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε φηη δελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα.   

 

 9.1.1.2 Πεπνηζήζεηο γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ- 

 επηκνξθσηέο ΠαΚΔ 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνςεθίσλ 

επηκνξθσηψλ ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ Πα.Κ.Β. παξνπζηάδνληαη ζην 

επφκελν πίλαθα:  

Πίλαθαο 9.1.1.2: Παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ (Ν=37) 

εκεηψζηε ηε άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηηο 

επφκελεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ΑΏ% Α% 
ΟΑ/ 

Ο% 
% Ώ% Μ.Ο. Σ.Ώ. 

1. Έρσ πεηζηεί φηη ε  αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε 

δηδαζθαιία κε νπζηαζηηθφ ηξφπν 

0,0 0,0 8,3 36,1 55,6 4,47 ,65 

2. Οη ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία 

θαη λα βνεζήζνπλ αιιά κφλν θάησ 

απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

είλαη γλσζηέο 

0,0 0,0 5,7 45,7 48,6 4,43 ,61 

3. Οη ΣΠΒ είλαη ρξήζηκεο θαη 

ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα 

εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία 

0,0 8,8 14,7 38,2 38,2 4,06 ,95 

4. Δ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα 

27,8 38,9 11,1 19,4 2,8 2,31 ,62 

5. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο (δηάιεμε θαη 

πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε) είλαη 

ηειηθά πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηηο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

47,2 33,3 8,3 8,3 2,8 1,86 ,65 

6. Οη ΣΠΒ είλαη απιά εληππσζηαθέο  

θαη δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

νπζηαζηηθά  ζηε δηδαζθαιία 

44,4 38,9 2,8 11,1 2,8 1,89 ,56 

7. Υξεηάδνκαη πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο 

γηα λα πεηζηψ γηα ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

35,3 44,1 2,9 11,8 5,9 2,09 ,55 

8. Οη ΣΠΒ ρξεζηκεχνπλ πεξηζζφηεξν 

σο κέζα παξνπζίαζεο 

πιεξνθνξηψλ παξά σο 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κάζεζεο 

44,4 41,7 2,8 8,3 2,8 1,83 ,56 

9. Οη ΣΠΒ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο 

5,6 0,0 5,6 44,4 44,4 4,22 ,99 
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 Δ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ κε πνζνζηφ πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 76% έσο 95% αλάινγα κε ην θάζε ζηνηρείν ηεο κεηαβιεηήο 

ζπκθσλνχλ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. πλεπψο νη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ 

παξνπζηάζηεθαλ λα έρνπλ ηζρπξά ζεηηθέο πεπνηζήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ.  

 

 9.1.2. Παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο  γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηηο 

 εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

 

 9.1.2.1 Δθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΔ 

Δ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 

68% έσο 78% πεξίπνπ) απαληά φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, απφ ηελ πξνζρνιηθή έσο ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη 

κεηξήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε κεηαβνιή ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο 

επηκφξθσζεο (βιέπε Πίλαθα)  

 

Πίλαθαο 9.1.2.1α :Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο  

Δ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 

έρεη κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή  

 

Ώ΄πεξίνδνο ΐ΄ πεξίνδνο Γ΄ πεξίνδνο 

Κεπηο Έλαξμε Λήμε Έλαξμε Λήμε 

 
Πνζνζηφ%/ 

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ%/

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ%/

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ%/ 

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ%/ 

πρλφηεηα 

ην λεπηαγσγείν 1,9% (4) 0% (0) 0,5% (1) 0,9% (2) 0% (0) 

ην δεκνηηθφ 10,4% (22) 5,5% (18) 12,3% (24) 4,3% (10) 7,7% (7) 

ην γπκλάζην 15,2% (32) 14% (45) 10,3% (20) 13% (30) 20,9% (19) 

ην ιχθεην 1,9% (4) 4,5% (16) 1,5% (3) 3,5% (9) 3,3% (3) 

Βίλαη αλεμάξηεηε 

εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο 

70,6% (149) 76% (250) 75,4% (147) 77,9% (180) 68,1% 

 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΒ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα , ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ  φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κάιινλ δε ζπκθσλεί κε 

ην ζηνηρείν «νη ΤΠΔ έρνπλ κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηηο 

ζεσξεηηθέο». Οη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκεηψζεθαλ πην 

θνληά ζην 2 (δηαθσλψ) ηεο θιίκαθαο ζε φιεο ηηο θάζεηο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  
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Πίλαθαο 9.1.2.1.β :Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα  

Δ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 

έρεη εθαξκνγή 

πεξηζζφηεξν ζηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο παξά 

ζηηο ζεσξεηηθέο  

Ώ΄πεξίνδνο ΐ΄ πεξίνδνο Γ΄ πεξίνδνο 

Κεπηο Έλαξμε Λήμε Έλαξμε Λήμε 

Πνζνζηφ%/ 

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ%/

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ%/

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ%/ 

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ%/ 

πρλφηεηα 

1,9% (4) 0% (0) 0,5% (1) 0,9% (2) 0% (0) 

10,4% (22) 5,5% (18) 12,3% (24) 4,3% (10) 7,7% (7) 

15,2% (32) 14% (45) 10,3% (20) 13% (30) 20,9% (19) 

1,9% (4) 4,5% (16) 1,5% (3) 3,5% (9) 3,3% (3) 

Μέζνο  φξνο  2,31 2,34 2,51 2,42 2,37 

 

 

 Δ  ζχγθξηζε κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

ην θξηηήξην t-test δελ νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 

παξαξηήκαηνο Ώ1) κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ t (855)=-1,509, p>0.05.    

 

 9.1.2.2 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο α΄ επηπέδνπ 

Δ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πηζηνπνίεζε α΄ 

επηπέδνπ απάληεζε φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ είλαη αλεμάξηεηε εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο (πνζνζηφ 55,6%)  ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ (16,9%) απαληά ζην γπκλάζην 

θαη πεξίπνπ ην ίδην ζην δεκνηηθφ (18,7%). Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα:   

 

Πίλαθαο  9.1.2.2: Παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

εμεηάζεηο α΄επηπέδνπ φζνλ αθνξά  γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο 

ε πνην βαζκφ , θαηά ηε γλψκε ζαο, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία έρεη κεγαιχηεξε εθαξκνγή 
πρλφηεηα Πνζνζηφ% 

 ην λεπηαγσγείν 9 1,9 

ην δεκνηηθφ 91 18,7 

ην γπκλάζην 82 16,9 

ην ιχθεην 34 7,0 

Βίλαη αλεμάξηεηε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο  270 55,6 

χλνιν 486 100,0 

 

 πγθξηηηθά κε ηηο άιιεο νκάδεο παξαηεξείηαη κηθξφηεξν πνζνζηφ λα ζεσξεί 

φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ είλαη αλεμάξηεηε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο  
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9.1.2.3 Πεπνηζήζεηο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ ησλ ΠαΚΔ  γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα  

ηνπο  ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο ησλ ΠαΚΒ, ηέζεθε ε ίδηα εξψηεζε ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αιιά έπξεπε λα 

επηιέμνπλ έλα είδνο ζρνιείνπ (λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ, γπκλάζην, γεληθφ ιχθεην, 

επαγγεικαηηθφ Λχθεην), ρσξίο λα ππάξρεη ε επηινγή φηη «ε αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ είλαη 

αλεμάξηεηε ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο». Δ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ζηα Πα.Κ.Β. ζεκείσζε φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ  

 ζην Γπκλάζην (Μ.Ο= 4,44, Σ.Ώ.=1,05),   

 ζην Γεληθφ Λχθεην (Μ.Ο= 4,27, Σ.Ώ.=1,17) , 

 ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην (Μ.Ο= 4,33, Σ.Ώ.=1,37) θαη κεηά  

 ζην Αεκνηηθφ (Μ.Ο= 4,19, Σ.Ώ.=0,94).  

Οπζηαζηηθά νη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο απάληεζαλ φηη κφλν ζην λεπηαγσγείν 

ζεσξνχλ φηη νη ΣΠΒ κνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ (Μ.Ο= 3,35, 

Σ.Ώ.=1,46). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

 Πίλαθαο 9.1.2.3: Πεπνηζήζεηο ησλ ππνςεθίσλ  επηκνξθσηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηηο 

δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα  

1. ε πνην βαζκφ, θαηά ηε 

γλψκε ζαο, ε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

έρεη εθαξκνγή  

Καζφι

νπ 
Λίγν 

ε κέηξην 

βαζκφ 

Ώξθε

ηά 
Πνιχ 

Αελ 

έρσ 

γλψκ

ε 

Μ.Ο. Σ.Ώ.  

ην Νεπηαγσγείν 2 10 6 6 12 1 3,35 1,46 

ην Αεκνηηθφ 0 3 4 13 17 0 4,19 0,94 

ην Γπκλάζην 0 0 5 5 25 1 4,44 1,05 

ην Γεληθφ Λχθεην 0 2 5 6 23 1 4,27 1,17 

ην Βπαγγεικαηηθφ ιχθεην 1 0 3 4 26 2 4,33 1,37 

2. Δ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ έρεη 

εθαξκνγή πεξηζζφηεξν ζηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο παξά ζηηο 

ζεσξεηηθέο 

27,8 41,7 8,3 13,9 8,3 0 2,33 ,61 

απαληήζεηο  37 

 

Βπίζεο ην 69,5% ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ (Μ.Ο.= 2,33, Σ.Ώ=.61) 

δηαθψλεζε κε ην ζηνηρείν φηη νη «ε αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ έρεη εθαξκνγή 

πεξηζζφηεξν ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηηο ζεσξεηηθέο»: 
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9.2  Δκπόδηα έληαμεο   ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

 

 9.2.1 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΔ γηα ηα εκπόδηα έληαμεο  ησλ 

 ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

 

Οη   αλαζηαιηηθνί ζρνιηθνί παξάγνληεο  πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα θαη 

δηεξεπλήζεθαλ αθνξνχλ ηελ έιιεηςε πφξσλ (εμνπιηζκφο, θαηάιιειε αίζνπζα), ηελ 

έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο, ηελ αλεπαξθή ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ην 

αθαηάιιειν θαη κε επέιηθην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ  ελψ δηεξεπλήζεθαλ  θαη δχν  παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(θίλεηξα εθπαηδεπηηθψλ, αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο). ηνλ επφκελν πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία 

ηαμηλνκνχληαη: 

 

Πίλαθαο 9.2.1 : Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ πνπ εμεηάζηεθαλ  

ρνιηθνί 

Πφξνη  

 Σερληθή ππνζηήξημε  

 Πφξνη (εμνπιηζκφο, δηαζεζηκφηεηα εξγαζηεξίνπ  

πιεξνθνξηθήο) 

Πιαίζην 

 Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ  

 Ώπνδνρή  απφ ηνπο καζεηέο ησλ δηδαζθαιηψλ κε  

ΣΠΒ 

  Τπνζηήξημε απφ ηε Αηνίθεζε  

 Υξφλνο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο δηδαζθαιηψλ  

κε ΣΠΒ 

Βθπαηδεπηηθψλ  

 

 Κίλεηξα  γηα αιιαγή παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ  

 Ώληίζηαζε ζε αιιαγέο 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 9.2.1β: Βκπφδηα ρξήζεο θαη έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα αθφινπζα απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο;  

Κιίκαθα Likert: 1- θαζφινπ, 2-Λίγν, 3-ζε κέηξην βαζκφ, 4-πνιχ, 5-

πάξα πνιχ 

Ώ΄ πεξίνδνο 

επηκφξθσζεο 
ΐ΄ πεξίνδνο επηκφξθσζεο Γ΄  πεξίνδνο επηκφξθσζεο 

πηζηνπνίεζε Έλαξμε Λήμε Έλαξμε Λήμε 

Μ.Ο. Σ.Ώ Μ.Ο. Σ.Ώ Μ.Ο. Σ.Ώ Μ.Ο. Σ.Ώ Μ.Ο. Σ.Ώ 

1. Αελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα λα αιιάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπο 
3,34 1.09 3,46 1.26 3,11 1.26 3,47 1.27 3,23 1,32 

2. H πίεζε ρξφλνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο 
- - - - -  -  4,13 1,08 

3. Αελ ππάξρεη ε αλάινγε ζηήξημε απφ ηε Αηνίθεζε (Αηεχζπλζε 

ζρνιείνπ, Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο) θαη ηα ηειέρε 

Βθπαίδεπζεο(π.ρ. ρνιηθνί ζχκβνπινη) 

- - - - 3,09 1.23 - - 2,99 1,30 

4. Δ ζρνιηθή κνλάδα δε δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 3,76 1.19 3,86 1.20 3,51 1,32 4,10 1.22 3,38 1,29 

5. Αελ είλαη ζπρλά δηαζέζηκε ε αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 3,68 1.31 3,88 1.28 3,43 1,43 4,09 1,34 3,76 1,27 

6. Ώπαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ζρεδηαζηεί θαη λα νξγαλσζεί 

κία δηδαζθαιία κε ρξήζε ΣΠΒ 
3,50 1.00 3,87 1.04 3,42 1,14 3,74 1.12 3,63 1,24 

7. Οη καζεηέο δελ ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο 

καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ΣΠΒ 
2,27 1.05 2,48 1.19 2,42 1,14 2,35 1.15 2,11 1,10 

8. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ είλαη πξνζαξκνζκέλν 

γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 
3,05 1.28 3,48 1.37 3,18 1,30 3,36 1.35 3,38 1,42 

9. Αελ ππάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο 

3,58 1.21 3,73 1.34 3,59 1,28 3,91 1.30 3,62 1,41 
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 Βμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα, παξαηεξνχκε  φηη νη πςειφηεξνη κέζνη φξνη 

εκθαλίδνληαη ζηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηελ έιιεηςε εμνπιηζκνχ, ηελ έιιεηςε 

δηαζεζηκφηεηαο ηεο αίζνπζαο πιεξνθνξηθήο, ηελ έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 

ηελ έιιεηςε δηαζέζηκνπ ρξφλνπ,  ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ. Οη κέζνη φξνη  πνπ ζεκεηψζεθαλ θαη ζηελ έλαξμε θαη ζηε ιήμε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ πάλσ απφ ην 3,5 ηεο θιίκαθαο αιιά θάησ απφ ην 

4 (πνιχ). Ώθφκε αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ιήμε ηεο Γ΄ πεξηφδνπ  επηκφξθσζεο  

θαηαγξάθεθε  πςειφο κέζνο φξνο  (Μ.Ο.=4,13, Σ.Ώ.=1,08) ζην ζηνηρείν πνπ αθνξά 

ζηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ θάιπςεο ηεο χιεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έλα άιινο 

παξάγνληαο πνπ δελ είρε ηεζεί ζηηο πξνεγνχκελεο  πεξηφδνπο επηκφξθσζεο.  

 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί φηη ην κε επέιηθην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

εκπνδίδνπλ ιηγφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ηηκέο θνληά ζην 3-3,5 ηεο θιίκαθαο 

πεξίπνπ) ελψ ε ελδερφκελε αλεπαξθήο ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε 

ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξήζεθε κεηξίνπ βαζκνχ εκπφδην (Μ.Ο.=3,09-ζε κέηξην βαζκφ). 

Βπίζεο,  νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζηε πξφηαζε «Ζ ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ κνπ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα»» κε κέζνπο φξνπο  κεηαμχ 2,51 θαη 2,31 ζηελ θιίκαθα  (φπνπ 

2-δηαθσλψ θαη 3-νχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη κεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη  πθίζηαηαη αληίζηαζε ή ακπληηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (φπσο έρεη αλαθεξζεί σο 

εκπφδην γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ απφ ηε βηβιηνγξαθία).  

 

Βθαξκφδνληαο ην ζρεηηθφ ζηαηηζηηθφ θξηηήξην (t-test γηα αλεμάξηεηα 

δείγκαηα) κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΐ΄ θαη  

Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

νκαδνπνηεκέλε κεηαβιεηή εκπφδηα έληαμεο ησλ ΤΠΔ  t (805)=4,004, p<0.001. H 

δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο 

κέζνπο φξνπο ζρεδφλ γηα ηα επφκελα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο (Πίλαθαο παξαξηήκαηνο 

Ώ7):  

 Αελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα λα αιιάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο ηνπο, U(847)=69766, p<0.01. 

 Ώπαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ζρεδηαζηεί θαη λα νξγαλσζεί κία δηδαζθαιία 

κε ρξήζε ΣΠΒ ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

U(850)=64028, p<0.001. 

 Δ ζρνιηθή κνλάδα δε δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ U(844)=66759, 

p<0.001. 

 Αελ είλαη  ζπρλά δηαζέζηκε ε αίζνπζα πιεξνθνξηθήο U(842)=67385, p<0.001. 
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Βλψ δε δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηα επφκελα ζηνηρεία 

 Οη καζεηέο δελ ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο κε ηε 

ρξήζε ΣΠΒ 

 Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

 Αελ ππάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

 

 Με ην δεδνκέλν φηη ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ζεκεηψζεθαλ κηθξφηεξνη 

κέζνη φξνη, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΒ ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ  

ζεσξνχλ  ιηγφηεξν ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ απαίηεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ γηα ην ζρεδηζκφ θαη ηελ 

νξγάλσζε δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ θαη ηελ έιιεηςε εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηε κε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο αίζνπζαο πιεξνθνξηθήο. Βπίζεο γηα ηα ζηνηρεία ζηα νπνία δε 

ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ άιιαμαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ θαη άξα απφ κία άπνςε 

κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί αθφκα σο εκπφδηα ηελ έιιεηςε ηερληθήο 

ππνζηήξημεο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ κε επειημία ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.   

 

Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πίεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο χιεο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο δε δηελεξγήζεθε t-test αθνχ 

δελ είραλ ζπιιερζεί δεδνκέλα ζηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ζχγθξηζε. 

ηελ έξεπλα θαηά ηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο β΄ επηπέδνπ, ζρεδφλ έλαλ ρξφλν κεηά, 

ηέζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ην 

δηαζέζηκν ρξφλν. Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάζηεθαλ κνηξαζκέλνη ζηηο  απαληήζεηο 

ηνπο θαη νη κέζνη φξνη πνπ ζεκεηψζεθαλ ήηαλ θνληά ζην ηξία ηεο θιίκαθαο (νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 9.2.1γ: Ώπφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

β΄επηπέδνπ ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο  

 Ώ  Ο/ΟΑ Α ΑΏ ΜΟ Σ.Ώ.  Ν 

 Σν ζρνιηθφ πιαίζην(π.ρ. 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

λνκνζεζία, ζρνιηθφ θιίκα θηι) 

δε κε δηεπθνιχλεη, κέρξη 

ζηηγκήο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηψ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κνπ. 

6.8% 

(21) 

38.1% 

(118) 

26.5% 

(82) 

28.1% 

(87) 

0.6% 

(2) 
3.22 ,95 310 
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 Έρσ ειάρηζην δηαζέζηκν 

ρξφλν γηα λα κπνξψ λα 

εληάζζσ ηηο ΣΠΒ ζην κάζεκά 

κνπ. 

5.2% 

(16) 

25.9% 

(80) 

29.1% 

(90) 

35.3% 

(109) 

4.5% 

(14) 
2.92 ,99 309 

 

 9.2.2 Απόςεηο ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ  ησλ ΠαΚΔ  

ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη νη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο ησλ Πα.Κ.Β. ζηε ιήμε σηλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. Σα δεηήκαηα ησλ πφξσλ (δηαζεζηκφηεηα αίζνπζαο, 

εμνπιηζκφο  θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο) καδί κε ηελ πίεζε γηα δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηδαθηέαο χιεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζεσξήζεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

εκπφδηα ελψ ζε δεχηεξε κνίξα ήξζαλ ηα ζέκαηα έιιεηςεο θηλήηξσλ, απνδνρήο ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηνπο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Καη γηα ηνπο επηκνξθσηέο δελ 

εθηηκήζεθε σο εκπφδην ε ελδερφκελε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζε 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ.  

 

Πίλαθαο  9.2.2 : Ώπφςεηο ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ησλ ΠαΚΒ γηα ηα εκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία  

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα 

αθφινπζα απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ηηο ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο;  

1- θαζφινπ, 2-Λίγν, 3-ζε κέηξην 

βαζκφ, 4-πνιχ, 5-πάξα πνιχ 

 

Καζφινπ Λίγν 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

Ώξθε

ηά 
Πνιχ Μ.Ο. Σ.Ώ.  

1. Αελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα λα 

αιιάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπο 

1 6 4 16 9 3,72 1,11 

2. Δ ζρνιηθή κνλάδα δε δηαζέηεη 

ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
1 1 1 10 23 4,47 ,90 

3. Αελ είλαη  ζπρλά δηαζέζηκε ε 

αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 
0 0 5 11 20 4,42 ,73 

4. Ώπαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα 

λα ζρεδηαζηεί θαη λα νξγαλσζεί 

κία δηδαζθαιία κε ρξήζε ΣΠΒ 

1 1 3 14 17 4,25 ,93 

5. Οη καζεηέο δελ ζπλεξγάδνληαη 

θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο 

καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ΣΠΒ 

13 11 7 3 2 2,16 ,76 

6. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ 

απνδέρνληαη εχθνια  ηελ 

θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

1 3 11 14 7 3,63 ,99 

7. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ δελ είλαη 

πξνζαξκνζκέλν γηα δηδαζθαιίεο 

κε ΣΠΒ 

3 4 13 9 6 3,22 1,26 
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8. Αελ ππάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

εξγαιεία ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο 

1 3 7 12 12 3,77 1,24 

9. Τπάξρεη πίεζε  ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο  ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

1 2 5 10 17 4,03 1,25 

Άιινη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο (παξαθαιψ ζεκεηψζηε)        2 

Απαληήζεηο 36 

 

εκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ , αθνξνχλ  : 

 ηελ έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο ηεο αίζνπζαο πιεξνθνξηθήο  (Μ.Ο.=4,42, 

 Σ.Ώ=0,73) ,  

 ηελ έιιεηςε εμνπιηζκνχ (Μ.Ο.= 4,47, Σ.Ώ=0,90)   

 ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε 

δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ (Μ.Ο.=4,25, Σ.Ώ=0,93)  

 θαη πίεζεο ρξφλνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο (Μ.Ο.=4,03, 

Σ.Ώ.=1,25). 

 Ώμηνζεκείσην είλαη φηη ζεσξνχλ σο εκπφδην (ζε πνζνζηφ 60% αξθεηά θαη 

πνιχ)  ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ απνδέρνληαη εχθνια ηελ θαηλνηνκία ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο (Μ.Ο.=3,63, Σ.Ώ.=0,99).  

 

9.3 Σν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΔ  γηα ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΔ 

Δ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληά (πνζνζηφ 85,9% θαη 72,4%) 

ζηα εξσηεκαηνιφγηα ιήμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ  ηεο  ΐ΄ 

πεξηφδνπ θαη ηεο Γ΄ πεξηφδνπ  ηεο επηκφξθσζεο αληίζηνηρα φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία απμήζεθε.  

 

Πίλαθαο 9.3α : Μεηαβνιή ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ κε ηε ιήμε ησλ 

πξνγξακκάησλ   

Σν ελδηαθέξνλ πνπ είραηε ,πξηλ ηελ επηκφξθσζε,  

γηα ηηο ΣΠΒ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην κάζεκα 

Λήμε  ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Παξέκεηλε ην ίδην 13,1% 26,4%(23) 

Ώπμήζεθε 85,9% 72,4%(63) 

Μεηψζεθε 0,5% 0,0%(0) 
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Αελ έρσ γλψκε 0,5 1,1%(1) 

Ώπαληήζεηο . 196 87 

 

Βπίζεο ε  πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηελ έξεπλα θαηά ηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο β΄ επηπέδνπ ηεο ΐ΄πεξηφδνπ  (87,1%) απάληεζε  φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

δηαηεξήζεθε θαη ζηα  δχν ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο : "Απφ ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο 

κέρξη ζήκεξα, ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία κνπ, παξακέλεη 

ακείσην." ((Μ.Ο.= 4,18, Σ.Ώ=0,70)  , θαη "Δλδηαθέξνκαη ιηγφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ΤΠΔ ζηα καζήκαηά κνπ ηψξα, απ' φηη φηαλ νινθιήξσλα ηελ επηκφξθσζε." (Μ.Ο.= 

1,98, Σ.Ώ=0,77) ζρεδφλ έλαλ ρξφλν κεηά ηελ επηκφξθσζε:   

 

Πίλαθαο 9.3.β: Βλδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε θάζε ηεο πηζηνπνηεζεο ηεο 

β΄πεξηφδνπ  

Κεπηο β΄επηπέδνπ  Ώ  
Ο/ 

ΟΑ 
Α ΑΏ ΜΟ Τ.Α.  Ν 

1. Ώπφ ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο κέρξη 

ζήκεξα, ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κνπ, 

παξακέλεη ακείσην. 

32.8% 

(96) 

54.3% 

(159) 

10.9% 

(32) 

2.0% 

(6) 

0.0% 

(0) 
4.18 ,70 293 

2. Βλδηαθέξνκαη ιηγφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ΣΠΒ ζηα καζήκαηά 

κνπ ηψξα, απ' φηη φηαλ νινθιήξσλα 

ηελ επηκφξθσζε. 

0.7% 

(2) 

4.5% 

(13) 

11.4% 

(33) 

59.3

% 

(172) 

24.1

% 

(70) 

1.98 ,77 290 

 

 

9.4  Απην-επηκόξθσζε  

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ ηεο Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε, ηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο  πνπ αθνξνχζαλ 

ην θίλεηξν θαη ηελ πξνζπάζεηα απην-επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΒ, κεηά ηελ νινθιήξσζε  

ηνπ πξνγξάκκαηνο  (Πίλαθαο ). εκεηψζεθαλ κέζνη φξνη θνληά ζην ηέζζεξα ηεο 

θιίκαθαο (ζπκθσλψ) γηα ηα δπν ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ απην-επηκφξθσζε (1 

θαη 3 ηνπ πίλαθα ) θαη θνληά ζην δχν γηα ην άιιν πνπ αθνξνχζε ηα θίλεηξα ( πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ είραλ ειάρηζηα θίλεηξα) , ην νπνίν κε αληηζηξνθή ηεο θσδηθνπνίεζεο 

ήηαλ πεξίπνπ ζην ηέζζεξα ηεο θιίκαθαο. 

  

Πίλαθαο 9.4: Κίλεηξν απηνεπηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ  

 Ώ  Ο/ΟΑ Α ΑΏ ΜΟ Σ.Ώ.  Ν 

1. Μεηά ηελ επηκφξθσζε, 

πξνζπαζψ λα απην-

επηκνξθψλνκαη ζπλερψο 

πάλσ ζηηο ΣΠΒ θαη ηελ 

16.2% 

(49) 

58.4% 

(177) 

22.4% 

(68) 

3.0% 

(9) 

0.0% 

(0) 
3.88 ,70 303 
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έληαμή ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία. 

2. Ώθνχ πηζηνπνηεζψ ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία, ζεσξψ 

φηη ζα έρσ ειάρηζηα 

θίλεηξα γηα λα 

αζρνιεζψ πεξαηηέξσ κε 

ηηο ΣΠΒ. 

0.0% 

(0) 

6.8% 

(21) 

10.0% 

(31) 

54.4% 

(168) 

28.8% 

(89) 
1.95 ,81 309 

3. Ώπφ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επηκφξθσζεο θαη 

έπεηηα, αζρνιήζεθα 

ειάρηζηα κε θαηλνχξηα 

πξάγκαηα ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΒ. 

0.0% 

(0) 

9.3% 

(28) 

16.9% 

(51) 

53.5% 

(161) 

20.3% 

(61) 
2.15 ,85 301 

 

 

9.5 Γεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ θαη έληαμεο ησλ ΣΠΔ  

 

 9.5.1.Γεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ ησλ ΣΠΔ  ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΔ  

  

Οη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ πνπ δηεξεπλήζεθαλ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε 

ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, πξνγξακκάησλ  δηαρείξηζεο αξρείσλ ήρνπ, 

εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ θαη ζε πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ θαη γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Αηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ έγηλε κφλν ζηελ  

έλαξμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ ηεο ΐ΄ θαη Γ΄ πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκείσζε πςεινχο κέζνπο φξνπο  ζηε ρξήζε ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ηεο πεξηήγεζε ηνπ δηαδηθηχνπ (ηηκέο 4,4 κε 4,5). Ώληίζεηα, 

κηθξφ πνζνζηφ  ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ρεηξίδεηαη ζε θαιφ βαζκφ (θνληά ζην 

3 ηεο θιίκαθαο)  πξνγξάκκαηα εηθφλσλ, αξρείσλ ήρνπ ελψ  πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ρεηξίδεηαη θαιά (κέζνη φξνη ζην 2 ηεο θιίκαθαο)  

πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Σ 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο  9.5.1: Αεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο θαη πξνγξακκάησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ρεηξίδεζηε ηα επφκελα  

(1- θαζφινπ, 2-ιίγν, 3-ζε κέηξην βαζκφ,4-θαιά, 5-

πνιχ θαιά) 

Έλαξμε 

πξνγξακκάησλ ΚΒ 

ΐ΄ πεξηφδνπ(Ν=335) 

Έλαξμε 

πξνγξακκάησλ ΚΒ 

Γ΄ πεξηφδνπ(Ν=243) 

 Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. 

Υεηξηζκφο βαζηθψλ  Βπεμεξγαζηή θεηκέλνπ 4,44 ,92 4,48 ,78 
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εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο  Λνγηζηηθά θχιια 3,50 1,19 3,53 1,14 

Λνγηζκηθφ 

παξνπζηάζεσλ 
3,83 1,21 3,79 1,24 

Πεξηήγεζε ζην 

δηαδίθηπν 
4,39 ,93 4,43 ,86 

Υεηξηζκφο πξνγξακκάησλ 

πνιπκέζσλ 

Πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο εηθφλσλ 
3,43 1,25 3,44 1,27 

Πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο αξρείσλ 

ήρνπ θαη βίληεν 

3,08 1,33 2,97 1,33 

Πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο 

θσηνγξαθηψλ 

3,03 1,38 2,99 1,39 

Υεηξηζκφο πξνγξακκάησλ 

δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ 

θαη γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

Πξνγξάκκαηα 

δεκηνπξγίαο 

ηζηνζειίδσλ 

2,04 1,32 1,97 1,26 

Γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ 
1,71 1,12 1,63 1,03 

 

 

 9.5.2 Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ  ζηε δηδαζθαιία 

 

 9.5.2.1 Γεμηόηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 ησλ ΚΔ 

 

 Οη δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ πνπ θιήζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

απαληήζνπλ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ινγηζκηθψλ, ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γηα βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη ζην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ 

ζελαξίσλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Οη κέζνη φξνη ζηελ έλαξμε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ θπκάλζεθαλ θάησ απφ ην ηξία ηεο θιίκαθαο (κέηξηνο 

βαζκφο δεμηφηεηαο) ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο ελψ ζηε ιήμε νη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη 

ήηαλ ζην ηέζζεξα ηεο θιίκαθαο (δεμηφηεηεο ζε θαιφ βαζκφ). Σν απνηέιεζκα απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηέθηεζε ηηο ζρεηηθέο 

δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ θαη ζα κπνξνχζακε λα ηηο εληάμνπκε κε 

ηνλ φξν ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. 
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Πίλαθαο 9.5.2.1: Αεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ  

 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη θαηέρεηε ηηο επφκελεο 

δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία 

Κιίκαθα Likert:1- θαζφινπ, 2-ιίγν, 3-ζε κέηξην βαζκφ,4-

θαιά, 5-πνιχ θαιά 

Πηζηνπνίεζε 

Ώ΄ πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

πξνγξακκάησλ 

ΚΒ  ΐ΄ πεξηφδνπ 

Λήμε 

πξνγξακκάησλ ΚΒ 

ΐ΄ πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

πξνγξακκάησλ 

ΚΒ Γ΄ πεξηφδνπ 

Λήμε 

πξνγξακκάησλ 

ΚΒ Γ΄ πεξηφδνπ 

Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. 

1. Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ έλα εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ ψζηε λα ην εληάμσ ζην κάζεκα 
3,77 1,11 2,50 1,40 4,02 1,01 2,69 1,37 3,84 1,11 

2. Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη 

βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ(π.ρ. ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο 

κάζεζεο) 

3,94 ,73 2,90 1,35 4,10 ,85 3,05 1,17 4,01 ,73 

3. Μπνξψ λα παξνπζηάδσ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ 
3,97 ,73 2,76 1,38 4,13 ,82 2,89 1,20 4,11 ,73 

4. Μπνξψ λα ζρεδηάδσ δηδαθηηθά ζελάξηα κε ΣΠΒ 3,96 ,84 2,37 1,46 4,20 ,82 2,70 1,26 4,03 ,84 

Ώξηζκφο απαληήζεσλ 222 335 197 231 92 
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 Έηζη, ζηηο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ απηφ ην θάζκα δεμηνηήησλ, παξαηεξήζεθε 

εκθαλήο θαη αμηνζεκείσηε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ έλαξμε. Δ εθαξκνγή t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κεηαμχ 

έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ πξάγκαηη νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ,  t (848)=-21,81, p<0.001 (Πίλαθαο παξαξηήκαηνο Α1.1). 

 

 Βπίζεο ε εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηα επηκέξνπο 

items έδεημε ζε φια ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

πξνγξακκάησλ(Πίλαθαο παξαξηήκαηνο Α3): 

 "Δίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ψζηε λα ην εληάμσ 

ζην  κάζεκα",  U(856)=-35963,5, p<0.001 

 "Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ 

(π.ρ. ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο)",  U(855)=-39839, p<0.001 

 "Μπνξψ λα παξνπζηάδσ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ",  

U(858)=33110, p<0.001 

 "Μπνξψ λα ζρεδηάδσ δηδαθηηθά ζελάξηα κε ΤΠΔ",  U(854)=25692, p<0.001 

 

 9.5.2.2 Παηδαγσγηθή γλώζε έληαμεο ησλ ΣΠΔ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ 

 ΚΔ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο β΄ πεξηφδνπ 

ππήξμαλ  ηξία ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο πνπ νπζηαζηηθά αθνξνχζαλ ηε παηδαγσγηθή 

γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ (PCK) φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνπο Mishra & Kohler (2006). 

Αειαδή, αλ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ πφηε  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο, αλ γλσξίδνπλ ζε πνηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κπνξνχλ λα ην θάλνπλ 

θαη αλ κπνξνχλ λα  εθηηκήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπο. Οη κέζνη φξνη ησλ 

απαληήζεσλ (πεξίπνπ ζην 4 ηεο θιίκαθαο –ζπκθσλψ) δείρλνπλ φηη ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ζεψξεζε φηη θαηέρεη απηή ηε γλψζε :  

 

Πίλαθαο 9.5.2. 2: Παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ (κέηξεζε ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο ΐ΄ πεξηφδνπ)  

 Ώ  Ο/ΟΑ Α ΑΏ 

ΜΟ Σ.Ώ. Ν  
 

Πνζνζηφ/ 

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ/ 

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ/ 

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ/ 

ζπρλφηεηα 

Πνζνζηφ/ 

ζπρλφηεηα 

 

1. Μπνξψ λα εληάζζσ ηηο 

ΣΠΒ ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

28.0% 

 (87) 

64.6% 

(201) 

6.1% 

(19) 

0.6%  

(2) 

0.6%  

(2) 
4.19 ,63 311 

2. Γλσξίδσ πφηε θαη πψο 

λα ρξεζηκνπνηήζσ ΣΠΒ 

12.7%  

(39) 

72.2% 

(221) 

13.1% 

(40) 

2.0% 

 (6) 

0.0%  

(0) 
3.96 ,58 306 
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γηα λα δηδάμσ έλα ζέκα 

ηεο εηδηθφηεηάο κνπ. 

3. Βίκαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζσ ηηο επηπηψζεηο 

ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

ζηηο δηδαζθαιίεο κνπ. 

11.4%  

(35) 

73.6% 

(226) 

12.7% 

(39) 

2.0% 

 (6) 

0.3%  

(1) 
3.94 ,59 307 

 

 

ηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  απάληεζε φηη 

θαηέρεη θαιά (κέζνο φξνο  πεξίπνπ ζην ηέζζεξα ηεο θιίκαθαο) δεμηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ, φπσο ε δεμηφηεηα λα εληάζζνπλ 

ηηο ΣΠΒ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Μ.Ο=4,19, 

Σ.Ώ.=0,63), λα εθηηκνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο ηνπο 

(Μ.Ο=3,94 , Σ.Ώ=0,59)  θαη λα γλσξίδνπλ πφηε θαη πψο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ΣΠΒ γηα 

λα δηδάμνπλ ζέκα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο (Μ.Ο=3,96 , Σ.Ώ=0,58). 

 ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε  ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλπνπ απνθηήζεθαλ 

ζηελ επηκφξθσζε,  νη εθπαηδεπηηθνί πεξίπνπ έλαλ ρξφλν κεηά απάληεζαλ  ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 90% (ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ πνιχ) φηη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζην 

ζρνιείν θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο (ζπλνιηθφο κέζνο φξνο  Μ.Ο.=3,96 

θαη Σ.Ώ=0,57).   

 

Πίλαθαο 9.5.2.2β: Ώμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ δεμηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία (θάζε 

πηζηνπνίεζεο  ΐ΄ πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο )  

Βξσηήζεηο (items)  Μ.Ο. Σ.Ώ. N 

1. Σειηθά, νη γλψζεηο πνπ απέθηεζα θαη νη δεμηφηεηεο πνπ θαηέθηεζα 

ζηελ επηκφξθσζε, έρνπλ κηθξή εθαξκνγή ζην κάζεκά κνπ.* 
3,88 ,80 303 

2. Οη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε, φζνλ αθνξά ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ, κνπ θάλεθαλ ρξήζηκεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηψ ζηηο 

δηδαζθαιίεο κνπ. 

4,13 ,65 304 

3. Θεσξψ ηειηθά φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ έκαζα θαη 

θαηέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. 

3,97 ,68 306 

      Ώμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (ζχλνιν θιίκαθαο) 3,96 ,57 293 

*αληηζηξνθή ηεο θσδηθνπνίεζεο    

 

 9.5.3 Γεμηόηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ 

 ζηηο εμεηάζεηο  πηζηνπνίεζεο α΄επηπέδνπ   

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ πηζηνπνίεζε α΄ επηπέδνπ απάληεζαλ 

φηη θαηείραλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ  ζε ειαθξψο θαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ ζηελ  έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ αιιά ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ ζην ηέινο ησλ πξνγξακκάησλ. Οη 
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κέζνη φξνη αλαθέξνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, φπνπ ζπλνιηθά  ε ηθαλφηεηα έληαμεο 

ΣΠΒ εκθαλίδεηαη λα είλαη κέηξηνπ βαζκνχ (Μ.Ο.=3,22, Σ.Ώ.=1,07) 

 

Πίλαθαο 9.5.3 : Αεμηφηεηεο  θαη ηθαλφηεηα έληαμεο (ΕCT integration competence)  ησλ ΣΠΒ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε εμεηάζεηο α΄επηπέδνπ 

         Εθαλφηεηα  έληαμεο ΣΠΒ Μ.Ο. Σ.Ώ.  N 

1. Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ψζηε λα 

ην εληάμσ ζην  κάζεκα 
3,40 1,09 487 

2. Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ(π.ρ. ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο) 
3,38 ,96 487 

3. Μπνξψ λα παξνπζηάδσ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο δηδαζθαιηψλ κε 

ΣΠΒ 
3,24 1,04 487 

4. Μπνξψ λα ζρεδηάδσ δηδαθηηθά ζελάξηα κε ΣΠΒ 2,86 1,20 487 

 

9.5.4 Γεμηόηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ  

 ησλ Πα.Κ.Δ. 

Οη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο ησλ Πα.Κ.Β. θιήζεθαλ λα δειψζνπλ αλ θαηέρνπλ 

έλα πην επξχ θάζκα δεμηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε  α΄ επηπέδνπ.  Οη δεμηφηεηεο απηέο αλαθέξνληαη ζηε 

ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ΣΠΒ, ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη εηδηθφηεξα έλαο επηκνξθσηήο ΣΠΒ. ηνλ επφκελν πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα:   
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Πίλαθαο 9.5.4 : Αεμηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ Πα.Κ.Β. πνπ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ, ηελ έληαμε  ησλ ΣΠΒ θαη ην ξφιν ηνπ επηκνξθσηή  ΣΠΒ 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη θαηέρεηε ηηο επφκελεο δεμηφηεηεο Καζφινπ Λίγν 
ε κέηξην 

βαζκφ 
Καιά 

Πνιχ 

θαιά 
Μ.Ο. Σ.Ώ. 

Ώ. Γεμηόηεηεο ρξήζεο – ρεηξηζκνύ ΣΠΔ 

Xξεζηκνπνηψ εξγαιεία web 2.0(wikis,podcasts, θηι) 4 2 6 11 14 3,78 1,31 

Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ θαη λα ζρεδηάζσ ηζηνζειίδεο  θαη blogs 0 2 9 9 17 4,11 ,96 

Βίκαη ζε ζέζε λα αλαξηψ αξρεία θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο θαη 

blogs 
0 0 6 8 21 4,43 ,77 

Υεηξίδνκαη πξνγξάκκαηα πνιπκέζσλ (ήρνπ,εηθφλσλ θηι) 0 0 5 14 18 4,35 ,71 

Β. Γεμηόηεηεο έληαμεο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ(π.ρ. έλα αξρείν 

Geogebra) ψζηε λα ην εληάμσ ζην  κάζεκα 
1 0 6 13 16 4,19 ,92 

Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ(π.ρ. ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο) 
0 0 3 15 19 4,43 ,64 

Μπνξψ λα παξνπζηάδσ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ 0 0 2 18 17 4,41 ,59 

Μπνξψ λα ζρεδηάδσ δηδαθηηθά ζελάξηα κε ΣΠΒ 0 0 1 12 23 4,61 ,54 

Γλσξίδσ πφηε θαη πψο λα ρξεζηκνπνηήζσ ΣΠΒ γηα λα δηδάμσ έλα ζέκα 0 0 1 18 18 4,46 ,55 

Μπνξψ λα εθηηκήζσ ηηο επηπηψζεηο ηεο έληαμεο  ησλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο 0 0 3 13 20 4,47 ,65 

Βίκαη ζε ζέζε λα εληάζζσ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ 
0 0 0 17 20 4,54 ,50 

Βίκαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζσ απνηειεζκαηηθά ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε 
2 3 9 13 10 3,70 1,12 

Βίκαη ζε ζέζε   λα αμηνπνηήζσ απνηειεζκαηηθά ηηο πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο επηκφξθσζεο γηα ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Β ζηελ δηδαθηηθή πξάμε 

κέζα ζην ζρνιείν. 

0 4 7 13 13 3,95 ,99 

Γ. Δηδηθέο δεμηόηεηεο επηκνξθσηή ΣΠΔ 

Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ καζήκαηα επηκφξθσζεο θαη αλάινγεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα απηά 
0 0 2 17 18 4,43 ,60 

Βίκαη ζε ζέζε   λα αμηνπνηήζσ απνηειεζκαηηθά ηηο πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο επηκφξθσζεο γηα ηελ πινπνίεζε εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ΐ‟ επηπέδνπ 

1 3 6 11 15 4,00 1,09 

Μπνξψ λα εθαξκφδσ δηδαθηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 1 1 6 11 18 4,19 ,99 

Μπνξψ λα αμηνινγήζσ έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κάζεζεο (π.ρ. εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ) 
0 3 5 16 13 4,05 ,91 

Σχλνιν απαληήζεσλ  37 
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 Βμεηάδνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ, παξαηεξνχκε φηη νη 

ππνςήθηνη επηκνξθσηέο ζεκείσζαλ ηνπο πςειφηεξνπο  κέζνπο φξνπο ζηηο δεμηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

 ν ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ κε ΣΠΒ  (Μ.Ο.=4,61, Σ.Ώ.=0,54) θαη  

 ε πξνζαξκνγή ησλ καζεκάησλ ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

(Μ.Ο.=4,43, Σ.Ώ.=0,64).  

 

 Βπίζεο πςεινί κέζνη φξνη ζεκεηψζεθαλ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ  ηελ 

παηδαγσγηθή γλψζε ησλ ΣΠΒ φπσο  

 ε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζε ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Μ.Ο.=4,54, 

Σ.Ώ.=0,50),  

 ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο (Μ.Ο.=4,47, Σ.Ώ.=0,65) θαη  

 ν θαηάιιεινο ηξφπνο θαη ρξφλνο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ (Μ.Ο.=4,46, Σ.Ώ.=0,55). 

 

  ζνλ αθνξά  αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ, επίζεο ζεκεηψζεθαλ 

πςεινί κέζνη φξνη φπσο γηα παξάδεηγκα  

 ζηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ (Μ.Ο.=4,11, Σ.Ώ.=0,96) θαη 

 ζην ρεηξηζκφ πνιπκέζσλ (Μ.Ο.=4,35, Σ.Ώ.=0,71) θαη 

 ζηελ αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη αξρείσλ ζε ηζηνζειίδεο θαη 

ηζηνιφγηα (Μ.Ο.=4,43, Σ.Ώ.=0,77).  

 

 Ώληίζεηα ζην ζπγθεθξηκέλν θάζκα δεμηνηήησλ δελ ζεκεηψζεθε πςειφο κέζνο 

φξνο ζην ρεηξηζκφ εξγαιείσλ Web 2.0 (Μ.Ο.=3,78, Σ.Ώ.=1,31). Υακειφηεξνη κέζνη 

φξνη επίζεο ζεκεηψζεθαλ, ρσξίο φκσο λα είλαη ζε κηθξφ βαζκφ: 

 ζηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιαηθνξκψλ ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο  γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζην  ζρνιείν (Μ.Ο.=3,95, 

Σ.Ώ.=0,99) θαη  

 ζηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιαηθνξκψλ ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε εμ' απνζηάζεσο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ (Μ.Ο.=4,00, Σ.Ώ.=1,09) ,  

 ζηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ (Μ.Ο.=4,05, Σ.Ώ.=0,91) αιιά θαη  

 ζηε γλψζε αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (Μ.Ο.=3,70, Σ.Ώ.=1,12).  

 

 Ώπνηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ επηπιένλ απαηηείηαη λα έρεη έλαο επηκνξθσηήο ΣΠΒ β΄επηπέδνπ, 

ζεκεηψλεηαη φηη ζην θνκκάηη ζρεδηαζκνχ ησλ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ 

(Μ.Ο.=4,43, Σ.Ώ.=0,60) θαη ηεο εθαξκνγήο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ελειίθσλ 

(Μ.Ο.=4,19, Σ.Ώ.=0,99) θαηαγξάθεθαλ πςεινί κέζνη φξνη θαη άξα ην ππφβαζξν 
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απηψλ ησλ δεμηνηήησλ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλν.  

 

 

9.6 . Παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 

 9.6.1. πλνιηθή ζπρλόηεηα δηδαζθαιίαο κε ΣΠΔ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΔ 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα δειψζνπλ πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζε κία θιίκαθα απφ ην 1-θαζφινπ έσο ην 5-ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΐ΄ θαη Γ΄ 

πεξηφδνπ  επηκφξθσζεο, ζπλνςίδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:   
 

 Πίλαθαο 9.6.1  : πρλφηεηα δηδαζθαιίαο κε ΣΠΒ εθπαηδεπηηθψλ β΄επηπέδνπ  

 Πφζν ζπρλά δηδάζθεηε          

ρξεζηκνπνηψληαο ΣΠΒ; 

ΐ΄ πεξίνδνο Γ΄ πεξίνδνο 

Έλαξμε Λήμε Έλαξμε Λήμε 

Πνζνζηφ % 

/(ζπρλφηεηα) 

Πνζνζηφ % 

/ζπρλφηεηα) 

Πνζνζηφ % 

/(ζπρλφηεηα) 

Πνζνζηφ % 

/(ζπρλφηεηα) 

1-Καζφινπ 20,2% 2,1% (4) 11,7%  (27) 1,1%  (1) 

2-Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν 35,3% 27,2%( 53) 39,4% (91) 15,7% (14) 

3-Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 23% 36,9%( 72) 31,6% (73) 41,6%  (37) 

4-Μεξηθέο θνξέο ηε 

βδνκάδα 
13,8% 24,6% (48) 10,8% (25) 30,3%  (27) 

5-ρεδφλ θάζε κέξα 7,7% 9,2%  (18) 6,5% (15) 11,2%  (10) 

Μέζνο φξνο θιίκαθαο 2,53 3,12 2,61 3,35 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηεί ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ κεξηθέο θνξέο ην κήλα, φπσο κεηξήζεθε ζην ηέινο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Βπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία απμάλεη κε ηελ ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ. ζνλ αθνξά ηελ ηξίηε 

πεξίνδν επηκφξθσζεο, παξαηεξείηαη φηη ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ε κεγαιχηεξε 

αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηελ εβδνκαδηαία ρξήζε ησλ ΣΠΒ (απφ 11% πεξίπνπ ζην 30% 

πεξίπνπ). 

Γεληθά, ζεκεηψζεθε κία ηάζε ζπρλφηεξεο πινπνίεζεο δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ ζηε 

ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ, ρσξίο φκσο λα μεπεξλά ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο θνξέο ην κήλα (3 ηεο θιίκαθαο), φζνλ αθνξά ηηο κεηξήζεηο 

θαηά ηε ιήμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία δηαπηζηψζεθε κε ηελ θαηαγξαθή  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξάο ζηε 

ζπλνιηθή ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 
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επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, U(853)=54927,  p<0.001 (Πίλαθαο παξαξηήκαηνο 

Α4), κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ. 

 

9.6.2  Υξήζε εξγαιείσλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

9.6.2.1  Δθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΔ 

Ώπφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεηήζεθε λα ζεκεηψζνπλ πφζν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα επφκελα εξγαιεία ΣΠΒ: βηληενπξνβνιέα, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, 

δηαδίθηπν, δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο (επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ). Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο (θάζε πηζηνπνίεζεο, 

έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ, ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ): 
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Πίλαθαο 9.6.2.1: πρλφηεηα ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία  

Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηα αθφινπζα ζε 

κία δηδαζθαιία; 

(1-θαζφινπ, 2-κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 3-

κεξηθέο θνξέο ην κήλα, 4-κεξηθέο θνξέο ηε 

βδνκάδα, 5- ζρεδφλ θάζε κέξα) 

Κεπηο 

Ώ΄ πεξηφδνπ 

Έλαξμε ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε ΚΒ Γ΄ 

Πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. 

ΐηληενπξνβνιέα 2,98 1,21 2,48 1,20 2,91 1,14 2,43 1,22 3,22 1,13 

Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 3,05 1,06 2,15 1,13 2,99 ,96 2,34 1,12 2,86 1,06 

Αηαδίθηπν 3,17 1,33 2,34 1,23 3,25 1,13 2,58 1,16 3,27 1,15 

Αηαδξαζηηθφ πίλαθα 1,55 1,19 1,17 ,65 1,57 1,10 1,43 ,98 1,90 1,22 

ΐαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο 

(επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, 

ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ) 

3,60 1,18 2,54 1,33 3,24 1,10 2,67 1,22 3,28 1,09 
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 Βίλαη γλσζηφ φηη ε ρξήζε θαζελφο εξγαιείνπ ΣΠΒ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα εχξεζε θαη 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείνληαη θαη άιιεο ρξήζεηο (π.ρ. 

online πξνζνκνηψζεσλ). O  βηληενπξνβνιέαο  ζπλδέεηαη θαηά  θαλφλα κε ηελ ρξήζε 

παξνπζηάζεσλ καδί κε ην αλάινγν ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ ελψ ν επεμεξγαζηήο 

θεηκέλνπ θπξίσο κε ην ζρεδηαζκφ θχιισλ εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δ 

ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη κε ηελ εθαξκνγή αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

 

 Ώπφ  ηελ παξαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη θαηαξρήλ φηη ε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο ζηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΐ΄ θαη ηεο Γ΄ 

πεξηφδνπ επηκφξθσζεο ζεκεηψζεθε  ζηε ρξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, 

βηληενπξνβνιέα θαη δηαδηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ έλαξμε ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο ε πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζεκεηψζεθε ζηε ρξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο  (Μ.Ο=2,54) θαη ζηελ έλαξμε ηεο Γ΄ πεξηφδνπ παξφκνηα (Μ.Ο.=2,64).  

Δ ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ αθνινχζεζε ζηε ηηκή ηνπ κέζνπ 

φξνπ, ελψ ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζεκεηψζεθε  πνιχ κηθξή 

(κέζνη φξνη κεηαμχ 1,17 θαη 1,90 ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο , ην γεγνλφο εμεγείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ  ηελ έιιεηςε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία).  

 

Δ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ  κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο 

ησλ πξνγξακκάησλ έδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά 

ηελ νκαδνπνηεκέλε κεηαβιεηή ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ t(783)=-

9,903, p<0.001 (πίλαθαο παξαξηήκαηνο Ώ1.1) θαη κάιηζηα ζεκεηψζεθαλ πςειφηεξνη 

κέζνη φξνη ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ (πίλαθαο παξαξηήκαηνο Ώ7.1): 

  

 ΐηληενπξνβνιέα U(842)= 58284,  p<0.001, 

 Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά U(847)= 50253,  p<0.001, 

 Αηαδίθηπν U(841)=49596,  p<0.001, 

 Αηαδξαζηηθφ πίλαθα U(816)= 62230,  p<0.001, 

 ΐαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο(επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, 

ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ), U(846)= 55875,  p<0.001 
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κσο παξά ηελ ηάζε αχμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε ιήμε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε ρξήζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε κεξηθέο θνξέο κεληαίσο 

(πιεζηάδεη ή ππεξβαίλεη ιίγν ην 3 ηεο θιίκαθαο).  

  

9.6.2.2  Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο α΄ επηπέδνπ  

 Οη εμεηαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζην α΄ επίπεδν ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κέηξηα 

ζπρλφηεηα  (κεξηθέο θνξέο ην κήλα)  

 

 ηα βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο (Μ.Ο.=3,00, Σ.Ώ.=1,40) θαη  

 ην δηαδίθηπν (Μ.Ο.=3,23, Σ.Ώ.=1,25)  

 

 ελψ ιηγφηεξν ζπρλά  

 

 βηληενπξνβνιέα (Μ.Ο.=2,42, Σ.Ώ.=1,20) θαη  

 εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (Μ.Ο.=2,50, Σ.Ώ.=1,14).  

 

 Βπίζεο, ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζεκεηψζεθε ζπάληα  (Μ.Ο.=1,56, 

Σ.Ώ.=1,09). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 9.6.2.2: πρλφηεηα ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΒ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

εμεηάζεηο α΄επηπέδνπ 

Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηα αθφινπζα ζε κία δηδαζθαιία; 

(1-θαζφινπ, 2-κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 3-κεξηθέο θνξέο ην κήλα, 4-

κεξηθέο θνξέο ηε βδνκάδα, 5- ζρεδφλ θάζε κέξα) 

Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

ΐηληενπξνβνιέα 2,42 1,20 410 

Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 2,50 1,14 410 

Αηαδίθηπν 3,23 1,25 410 

Αηαδξαζηηθφ πίλαθα 1,56 1,09 410 

ΐαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο(επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά 

θχιια, ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ) 
3,00 1,40 410 

 

 

9.6.2.3 Τπνςήθηνη επηκνξθσηέο ησλ Πα.Κ.Δ.  

Οη ππνςήθηνη  επηκνξθσηέο ησλ Πα.Κ.Β. ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα  

 ηα βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο (Μ.Ο.=4,29, Σ.Ώ.=0,83),  

 ην δηαδίθηπν (Μ.Ο.=4,19,Σ.Ώ.=0,95)  θαη  

 ηνλ βηληενπξνβνιέα (Μ.Ο.=3,97, Σ.Ώ.=0,91)  
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ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα  εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά  (Μ.Ο.=3,56, Σ.Ώ.=0,88) 

θαη ζε αθφκε πην κηθξφ βαζκφ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα (Μ.Ο.=2,47, Σ.Ώ.=1,40). Σα 

απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 9.6.2.3 : πρλφηεηα ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΒ απφ ηνπο ππνςεθίνπο 

επηκνξθσηέο ησλ ΠαΚΒ  

Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηα αθφινπζα ζε κία δηδαζθαιία; 

(1-θαζφινπ, 2-κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 3-κεξηθέο θνξέο ην 

κήλα, 4-κεξηθέο θνξέο ηε βδνκάδα, 5- ζρεδφλ θάζε κέξα) 

Μ.Ο Σ.Ώ Ν 

ΐηληενπξνβνιέα 3,97 ,91 36 

Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 3,56 ,88 36 

Αηαδίθηπν 4,19 ,95 36 

Αηαδξαζηηθφ πίλαθα 2,47 1,40 36 

ΐαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο(επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, 

ινγηζηηθά θχιια, ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ) 
4,29 ,83 34 

 

πγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο (ησλ ΚΒ θαη απηψλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζην α΄ επίπεδν) ζεκεηψζεθαλ ζαθψο πςειφηεξνη κέζνη φξνη ζηε ρξήζε 

φισλ ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ.   

 

 9.6.2.4 Δίδε  εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ  νη 

 εθπαηδεπηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο (Α΄ πεξίνδνο  πηζηνπνίεζεο)  

 Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ πνηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

ρξεζηκνπνηνχζαλ, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ην είδνο ηνπο. Δ κέηξεζε αθνξνχζε ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο Ώ΄ πεξηφδνπ θαη ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

εθπαηδεπηηθνί (πνζνζηφ 92,3%) αλέθεξαλ  ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ώπφ 

ηελ επεμεξγαζία  ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ινγηζκηθψλ, πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο  9.6.2.4 : Ώλαθνξέο  ρξήζεο ινγηζκηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθφηεηα 
Αξηζκφο 

απαληήζεσλ 

Αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ 

έξεπλαο 

Πνζνζηφ 

απαληήζεσλ 

 

Φηιφινγνη 35 41 85,4% 

Μαζεκαηηθνί 30 30 100% 

Φπζηθνί 30 32 94% 
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Νεπηαγσγνί 20 20 100% 

Αάζθαινη 88 97 91% 

χλνιν 203 220 92,3% 

 

 Σα ινγηζκηθά πνπ αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 9.6.2.4β: Λνγηζκηθά/ΣΠΒ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

Κιάδνο Λνγηζκηθφ/Ηζηνζειίδεο Αλαθνξέο 

Φηιφινγνη 

Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ηνπ ΚΒΓ 9 

www.ime.gr (ίδξπκα κείδνλνο ειιεληζκνχ) 3 

Αεκφζηνο & Εδησηηθφο ΐίνο ζηελ Ώξραία 

Βιιάδα 
5 

Centennia 6 

Perseus 5 

Υσξνρξφλνο 3 

Οκεξηθά Έπε 2 

Δξφδνηνο  2 

Εζηνξία Ώ΄ -Γ΄ γπκλαζίνπ 2 

Μπθελατθφο πνιηηηζκφο 1 

Hot potatoes 2 

Word 3 

Powerpoint 2 

Μαζεκαηηθνί 

Geogebra 30 

Sketchpad 22 

Fuction Probe 3 

Modellus 1 

Cabri Geometry 2 

Γεσγξαθία Ώ΄-ΐ΄ Γπκλαζίνπ 1 

Φπζηθνί 

Interactive Physics 9 

ΜΏΘΔΜΏ 6 

Modellus 4 

ΐηνινγία Ώ΄ -Γ΄ γπκλαζίνπ 3 

Φπζηθή ΐ΄ -Γ΄ γπκλαζίνπ 4 

Βγθπθινπαίδεηα αλζξσπίλνπ ζψκαηνο 3 

http://www.ime.gr/
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ΐηνινγία ΐ΄-Γ΄ Λπθείνπ  1 

Γεσγξαθία-Γεσινγία Ώ΄- ΐ΄ γπκλαζίνπ 4 

Ο ζαπκαζηφο θφζκνο ηεο ρεκείαο ζην 

γπκλάζην 
1 

Υεκεία ΐ΄-Γ΄ γπκλαζίνπ 1 

Phet simulations 4 

Φπζηθή Λπθείνπ 1 

ΒΠ (χλζεην Βξγαζηεξηαθφ Πεξηβάιινλ) 3 

Iridium Chemistry 1 

Νεπηαγσγνί 

Kidspiration 12 

Tuxpaint 12 

Revelation Natural Art 1 

Ώλαθαιχπηνληαο ην θπζηθφ θφζκν 1 

Centennia 2 

Word 2 

Powerpoint 3 

Goupris 1 

 

 

 

Αάζθαινη 

Google Earth 16 

Centennia 10 

Kidspiration 10 

Hot potatoes 15 

Inspiration 8 

Cmap 3 

Phet simulations 2 

Γιψζζα Ώ΄- ΐ΄ ηάμεο 4 

Mαζεκαηηθά  Ώ΄-ΐ΄ηάμεο 4 

Μαζεκαηηθά Γ΄- Α΄ ηάμεο 3 

Revelation Natural Art 4 

Ξεθηέξεο αιθαβήηα 1 

Γαία ΕΕ 1 

Sketchpad 1 

Ώβάθην 1 

Powerpoint 27 

Excel 17 

Word 6 
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Ώπφ ηηο αλαθνξέο ησλ ινγηζκηθψλ παξαηεξνχκε φηη νη θηιφινγνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

ηνπ θιάδνπ ηνπο. Ώπηφ νθείιεηαη πηζαλψο ζηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ ππαξρφλησλ 

ινγηζκηθψλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Οη καζεκαηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά θφξνλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

Geogebra (φινη ην αλαθέξνπλ-30 αλαθνξέο) θαη Sketchpad (22 αλαθνξέο). ηνπο 

θπζηθνχο παξαηεξήζεθε πνηθηιία αλαθνξψλ γηα ηα ινγηζκηθά, ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη αλήθνπλ θαη ζε πέληε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. Οη λεπηαγσγνί ρξεζηκνπνηνχζαλ 

θπξίσο ηα ινγηζκηθά Tuxpaint θαη Kidspiration (απφ 12 αλαθνξέο). 

Οη δάζθαινη αλέθεξαλ θπξίσο φηη ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο 

(Word, Powerpoint, Excel) θαη ηα ινγηζκηθά Hot potatoes, Google Earth  αιιά θαη ην 

Centennia ελψ ίζσο ζα πεξίκελε θαλείο λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα ινγηζκηθά 

ησλ βαζηθψλ καζεκάησλ (γιψζζα, καζεκαηηθά). 

 

 9.6.3. θνπόο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ  

 

 9.6.3.1 Δθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΔ  

Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζε λα  

δηαθξηζεί ζε ππνζηεξηθηηθή θαη δηδαθηηθή ρξήζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δ ππνζηεξηθηηθή 

ρξήζε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα εξγαιεία κπνξεί λα αθνξά ηελ  εχξεζε θαη 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ηελ θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο θαη ηελ επηθνηλσλία κε 

ζπλαδέιθνπο θαη καζεηέο  ελψ ε δηδαθηηθή ρξήζε αθνξά ηε δηδαζθαιία ελνηήησλ,ηελ 

πξνεηνηκαζία καζεκάησλ θαη ηελ δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ/δηαιέμεσλ.  

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηα  

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ΣΠΒ γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη εχξεζε πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία καζεκάησλ.  

 

Βπίζεο, ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ δείρλεη κία ηάζε γηα ζπρλφηεξε  ρξήζε εξγαιείσλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πξνεηνηκαζία καζεκάησλ, 

επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο θαη  δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ/δηαιέμεσλ (αχμεζε 

πεξίπνπ κηζή κνλάδα ηεο θιίκαθαο). Ώθφκε, αλαθέξεηαη φηη  δε ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε  ζηε ρξήζε ΣΠΒ γηα θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο θαη 

δηαγσληζκάησλ θαη  επηθνηλσλία κε καζεηέο. Βθηφο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κπνξεί λα εηπσζεί πψο νη ππφινηπνη ζθνπνί ρξήζεο ησλ ΣΠΒ 

ζπλδένληαη  κε ην θαζεαπηφ θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε.  Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  
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Πίλαθαο 9.6.3.1 : θνπφο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ 

Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία ΣΠΒ γηα  ηηο επφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

(1-θαζφινπ, 2-κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 3-κεξηθέο θνξέο ην 

κήλα, 4-κεξηθέο θνξέο ηε βδνκάδα, 5- ζρεδφλ θάζε κέξα) 

 

Κεπηο 

Ώ΄ πεξηφδνπ 

Έλαξμε ΚΒ 

ΐ΄ πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε ΚΒ 

Γ΄ πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. 

1. Αηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 3,15 1,06 2,52 1,16 3,15 1,02 2,61 1,12 3,33 ,92 

2. Πξνεηνηκαζία καζεκάησλ 3,59 1,08 3,06 1,28 3,56 1,07 3,14 1,17 3,63 1,04 

 

3. Αεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ/δηαιέμεσλ 
2,56 1,12 2,29 1,18 2,77 1,15 2,39 1,05 3,01 ,95 

4. Βχξεζε θαη άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 
3,87 1,00 3,60 1,16 3,91 ,93 3,76 1,37 4,08 0,88 

5. Βπηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο 3,37 1,25 2,56 1,34 3,23 1,25 2,82 1,03 3,28 1,27 

6. Βπηθνηλσλία κε καζεηέο 2,39 1,47 1,57 1,02 1,88 1,20 1,62 1,15 2,28 1,40 

7. Καηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο θαη δηαγσληζκάησλ 3,63 1,14 3,48 1,25 3,67 1,05 3,45 1,37 3,83 ,91 
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Σηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζεκεηψζεθε ζπλνιηθά γηα ηνλ παξάγνληα πνπ αθνξά ην ζθνπφ 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία t(812)=-6,912, p<0.001 (πίλαθαο παξαξηήκαηνο 

Ώ1.1)  θαζψο θαη γηα φινπο ηνπο αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

θξηηεξίσλ:     

 

 Αηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ,  U(847)= 53831,  p<0.001, 

 Πξνεηνηκαζία καζεκάησλ U(842)= 68669,5,  p<0.001, 

 Αεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ/δηαιέμεσλ U(849)= 60281,  p<0.001, 

 Βχξεζε θαη άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ U(846)= 

62773,  p<0.001, 

 Βπηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο U(842)= 60291,  p<0.001, 

 Βπηθνηλσλία κε καζεηέο U(841)= 65289  p<0.001, 

 Καηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο θαη δηαγσληζκάησλ U(851)=73236,  p<0.05, 

 

 

9.6.3.2 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ α΄επηπέδνπ  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε α΄ επηπέδνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ΣΠΒ θπξίσο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (Μ.Ο.=3,99 ,  

Σ.Ώ.=1,04), γηα ηελ θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο (Μ.Ο.=3,61, Σ.Ώ.=1,23) θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία καζεκάησλ (Μ.Ο.=3,44, Σ.Ώ.=1,25), φπσο θαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα 

ηνπ επφκελνπ πίλαθα:  

  

Πίλαθαο 9.6.3.2  : θνπφο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ 

Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία ΣΠΒ γηα  ηηο επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  

(1-θαζφινπ, 2-κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 3-κεξηθέο θνξέο ην κήλα, 4-κεξηθέο 

θνξέο ηε βδνκάδα, 5- ζρεδφλ θάζε κέξα) 

Μ.Ο.  Σ.Ώ.  N 

Αηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 2,95 1,18 410 

Πξνεηνηκαζία καζεκάησλ 3,44 1,25 410 

Αεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ/δηαιέμεσλ 2,28 1,12 410 

Βχξεζε θαη άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 3,99 1,04 410 

Βπηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο 3,03 1,32 410 

Βπηθνηλσλία κε καζεηέο 1,90 1,19 410 

Καηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο θαη δηαγσληζκάησλ 3,61 1,23 410 

  

 

9.6.3.3. Τπνςήθηνη επηκνξθσηέο ησλ ΠαΚΔ 
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Οη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ εξγαιεία ΣΠΒ ζπρλφηεξα  γηα  

 ηελ εχξεζε θαη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

απφ ην δηαδίθηπν (Μ.Ο.= 4,50, Σ.Ώ.= 0,65),  

 επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (Μ.Ο.= 4,31, Σ.Ώ.= 0,98) θαη  

 γηα ηελ θαηαζθεπή  θχιισλ εξγαζίαο θαη δηαγσληζκάησλ (Μ.Ο. 

=4,17, Σ.Ώ.=0,74).  

  Μηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζεκεηψζεθε  

 ζηελ πξνεηνηκαζία καζεκάησλ (Μ.Ο. =4,03, Σ.Ώ.=0,89),  

 ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ (Μ.Ο. =3,97, Σ.Ώ.=0,94) θαη 

 ηε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Μ.Ο. =3,85, Σ.Ώ.=0,97) .  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 9.6.3.3 : θνπφο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία    

Πφζν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία 

ΣΠΒ γηα λα 

Καζφινπ 

Λίγν(κ

εξηθέο 

θνξέο 

ην 

ρξφλν) 

ε 

κέηξην 

βαζκφ(

κεξηθέο  

θνξέο 

ην 

κήλα) 

πρλά 

(κεξηθέ

ο θνξέο 

ηε 

βδνκάδ

α) 

Πνιχ 

ζπρλά 

(θαζεκ

εξηλά) 

Μ.Ο

. 

Σ.Ώ

.  
Ν 

Αηδάζθεηε ελφηεηεο ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ηεο εηδηθφηεηάο ζαο 

0 3 9 11 10 3,85 0,97 33 

ΐξίζθεηε θαη λα αληιείηε 

πιεξνθνξίεο θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

0 0 3 12 21 4,50 ,65 36 

Αεκηνπξγείηε 

παξνπζηάζεηο/δηαιέμεηο 
0 2 10 11 13 3,97 ,94 36 

Πξνεηνηκάδεηε καζήκαηα 0 0 13 8 14 4,03 ,89 35 

Βπηθνηλσλείηε κε 

ζπλαδέιθνπο 
0 4 1 11 20 4,31 ,98 36 

Βπηθνηλσλείηε κε καζεηέο 11 6 4 10 4 2,71 1,46 35 

Καηαζθεπάδεηε θχιια 

εξγαζίαο θαη 

δηαγσλίζκαηα 

0 1 4 18 12 4,17 ,74 35 

 

Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κία κηθξή δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κε 

ζπλαδέιθνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ θαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ  πηζηνπνίεζε α΄ επηπέδνπ , ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη  ππάξρνπλ θαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη κεηαμχ 

ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη θαη επηθνηλσλνχλ κε ζπλαδέιθνπο 

ζπρλφηεξα.  
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  9.6.4 Δθαξκνγή δηδαθηηθώλ κεζόδσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΔ 

 

9.6.4.1 Δθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΔ 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΒ θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ πφζν ζρπλά εθαξκφδνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ. Ώπφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο πξνθχπηεη φηη φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο, εθάξκνδαλ ζε 

κέηξηα ζπρλφηεηα (κεξηθέο θνξέο κεληαίσο)  ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Οη 

κέζνη φξνη εθαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ 

θπκαίλνληαλ θνληά ζην δχν ηεο θιίκαθαο πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζρεδφλ 

φιεο ηηο γλσζηέο  δηδαθηηθέο κεζφδνπο κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν. Ώθφκα θαη ε επίδεημε 

είρε πεξίπνπ ηελ ίδηα ζπρλφηεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ πξνθαλψο ζεκαίλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ  ζπάληα ηηο  

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Χζηφζν ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ζεκεηψζεθε ηάζε 

ζπρλφηεξεο ρξεζηκνπνίεζεο απ‟ φηη ζηελ έλαξμε, φισλ ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

φπσο δηαζεκαηηθήο, αλαθαιππηηθήο, ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ θηι. Δ αλαθαιππηηθή 

κέζνδνο, ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο, ε επίδεημε θαη ε κέζνδνο project παξνπζίαζαλ  ηελ 

ίδηα πεξίπνπ ζπρλφηεηα εθαξκνγήο  κε ην πέξαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη κέζνη 

φξνη εθαξκνγήο ηνπο πξνζέγγηζαλ ην ηξία ηεο θιίκαθαο (κεξηθέο θνξέο ην κήλα).  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο  9.6.4.1α : πρλφηεηα ρξήζεο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ  

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε 

ηηο επφκελεο κεζφδνπο ζε 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ; 

(1-θαζφινπ, 2-κεξηθέο θνξέο ην 

ρξφλν, 3-κεξηθέο θνξέο ην κήλα, 

4-κεξηθέο θνξέο ηε βδνκάδα, 5- 

ζρεδφλ θάζε κέξα) 

Έλαξμε ΚΒ 

ΐ΄ πεξηφδνπ  

Λήμε ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ  

Έλαξμε ΚΒ 

Γ΄ πεξηφδνπ  

Λήμε ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. 

Βπίδεημε 2,48 1,17 2,93 1,08 2,60 1,14 2,89 1,11 

Αηεξεπλεηηθή κέζνδνο 2,13 1,10 2,95 ,89 2,36 1,08 2,94 ,96 

Ώλαθαιππηηθή κέζνδνο 2,13 1,14 2,96 ,96 2,29 1,03 3,03 ,92 

πλεξγαηηθή κέζνδνο θαη 

εξγαζία ζε νκάδεο 
2,18 1,12 3,14 1,01 2,40 1,04 3,33 1,00 

Μάζεζε κε ζρέδηα εξγαζίαο 2,18 1,18 2,90 ,95 2,36 1,06 3,04 1,04 

Μάζεζε κέζσ πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο 
1,89 1,06 2,50 1,08 2,12 ,96 2,30 1,10 

Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 2,26 1,12 2,86 1,12 2,35 1,00 2,61 1,11 

 

Δ εθαξκνγή ηνπ t-test νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

δηαθνξάο ζπλνιηθά ζηε ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κε ΣΠΒ κεηαμχ έλαξμεο 

θαη ιήμεο, t (749)=10,375, p<0.005 (πίλαθαο παξαξηήκαηνο Ώ1.1) , αιιά θαη ησλ 
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επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο ησλ κεζφδσλ ησλ κέζσλ φξσλ φισλ ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ (πίλαθαο 

παξαξηήκαηνο Ώ5, p<0.001): 

 Βπίδεημε U(831)= 62389,  p<0.001, 

 Αηεξεπλεηηθή κέζνδνο,  U(819)=46295,  p<0.001, 

 Ώλαθαιππηηθή κέζνδνο,  U(818)= 44934,  p<0.001, 

 πλεξγαηηθή κέζνδνο θαη εξγαζία ζε νκάδεο U(831)= 41577,  p<0.001, 

 Μάζεζε κε ζρέδηα εξγαζίαο U(822)= 49177,  p<0.001, 

 Μάζεζε κέζσ πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο,  U(814)= 56668,  p<0.001, 

 Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε,  U(825)= 57735,  p<0.001, 

 

 ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο ηεο β΄ 

πεξηφδνπ επηκφξθσζεο δε δεηήζεθε λα ζεκεηψζνπλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ αιιά ηέζεθαλ δχν πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ζεκεηψζνπλ  αλ ζπκθσλνχλ ή φρη πνπ αθνξνχζαλ:  ηε ρξήζε λέσλ παηδαγσγηθψλ 

κεζφδσλ κεηά ηελ επηκφξθσζε θαη ηε ρξήζε ΣΠΒ κφλν γηα λα ππνζηεξίδνπλ ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

δε ρξεζηκνπνηνχζαλ ΣΠΒ κφλν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο (δηαθψλεζαλ ζπλνιηθά ην 67.1%) ελψ ην 63% δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί 

λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ βειηηψλνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, κεηά ηελ 

επηκφξθσζε:  

 

Πίλαθαο 9.6.4.1β: Βθαξκνγή παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ  ζε δηδαζθαιίεο  κε ΣΠΒ ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο 

β΄ πεξηφδνπ  

 Ώ  Ο/ΟΑ Α ΑΏ ΜΟ Σ.Ώ. Ν 

 Υξεζηκνπνηψ ΣΠΒ θπξίσο  

γηα λα ππνζηεξίδσ ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο. 

1.3% 

(4) 

11.1% 

(34) 

20.5% 

(63) 

53.4% 

(164) 

13.7% 

(42) 
2.33 ,89 307 

  

Πιένλ ρξεζηκνπνηψ λέεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ 

βειηηψλνπλ ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ, ελψ πξηλ ηελ 

επηκφξθσζε δελ ην έθαλα. 

8.4% 

(26) 

54.5% 

(168) 

26.0% 

(80) 

10.1% 

(31) 

1.0% 

(3) 
3.59 ,82 306 

 

 

9.6.4.2 Τπνςήθηνη επηκνξθσηέο ησλ ΠαΚΔ  

Οη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο ησλ Πα.Κ.Β. δήισζαλ  φηη εθάξκνδαλ ζπρλφηεξα 

ηε ζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη ηελ εξγαζία θαηά νκάδεο (Μ.Ο.=3,85, Σ.Ώ.=1,05 ) θαη 

ηελ κέζνδν project (Μ.Ο.=3,71, Σ.Ώ.=0,99):  
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Πίλαθαο 9.6.4.2: πρλφηεηα ρξήζεο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ ησλ ππνςεθίσλ 

επηκνξθσηψλ ησλ ΠαΚΒ  

Πφζν ζπρλά 

εθαξκφδεηε  ηηο 

επφκελεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο  ζε 

δηδαζθαιίεο κε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ; 

Καζφινπ 

Λίγν 

(κεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξφλν) 

ε κέηξην 

βαζκφ 

(κεξηθέο 

θνξέο ην 

κήλα) 

πρλά 

(κεξηθέο 

θνξέο ηε 

βδνκάδα) 

Πνιχ 

ζπρλά 

(θαζεκεξη

λά) 

Μ.Ο. Σ.Ώ Ν 

Βπίδεημε 0 8 14 7 5 3,26 ,99 34 

Αηεξεπλεηηθή κέζνδνο 0 6 11 12 4 3,42 ,94 33 

Ώλαθαιππηηθή κέζνδνο 0 5 10 15 5 3,57 ,92 35 

πλεξγαηηθή κέζνδνο 

θαη εξγαζία ζε νκάδεο 
0 5 6 12 11 3,85 1,05 34 

Μάζεζε κε ζρέδηα 

εξγαζίαο 
0 5 8 14 8 3,71 ,99 35 

Μάζεζε κέζσ 

πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

6 8 8 10 3 2,89 1,25 35 

Αηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 
2 7 7 12 6 3,38 1,18 34 

 

 Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε επίδεημε παξνπζηάδεη καδί κε ηελ κάζεζε κέζσ 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (ε νπνία εθαξκφδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο-

θπξίσο εθπαηδεπηηθνχο θπζηθψλ επηζηεκψλ) ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα θαη απηή είλαη 

κία δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ησλ 

ΠαΚΒ.  

 

9.6.5. Γξαζηεξηνπνίεζε ζην δηαδίθηπν: δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, 

 αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνύ  πιηθνύ  θαη ζπκκεηνρή ζε ςεθηαθέο θνηλόηεηεο 

 κάζεζεο   

  9.6.5.1 Δθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΔ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηέζεθαλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ θαη ηζηνινγίσλ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θαη αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ζε ηζηνζειίδεο. Βπίζεο έγηλε δηεξεχλεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ςεθηαθέο 

θνηλφηεηεο κάζεζεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ΐ΄ θαη Γ΄ πεξίνδν 

επηκφξθσζεο (έλαξμε θαη ιήμε) παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  
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Πίλαθαο 9.6.5.1: Αξαζηεξηνπνίεζε ζην δηαδίθηπν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

 
ΐ΄πεξίνδνο επηκφξθσζεο Γ ΄πεξίνδνο επηκφξθσζεο 

 
Έλαξμε Λήμε Έλαξμε Λήμε 

Έρσ δεκηνπξγήζεη δηθή κνπ 

ηζηνζειίδα 

12,3%(39) 23,4% (43) 13,7%(31) 17%(15) 

Έρσ δηθφ κνπ ηζηνιφγην 12,4%(39) 38,8% (73) 22,8%(51) 39,5%(34) 

Έρσ δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή 
46,5%(148) 73,0%(138) 57,3%(130) 78,9%(71) 

Έρσ αλαξηήζεη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ κνπ ζε ηζηνζειίδα 
17,0%(54) 40,1% (75) 23,3%(53) 34,1%(30) 

πκκεηέρσ ζε ςεθηαθέο 

θνηλφηεηεο κάζεζεο 
19,7%(62) 43,9% (82) 31,1%(70) 35,6%(32) 

 

Ώπφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ 

πξνγξακκάησλ, δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε  ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαθεξφκελεο 

ζεκαηηθέο (δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, δεκηνπξγία ηζηνινγίσλ, δεκηνπξγία  

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν , ζπκκεηνρή ζε 

ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο). Δ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζε φιεο ηηο αλαθεξφκελεο 

θαηεγνξίεο μεπεξλά ην 20%. Δ κηθξφηεξε αχμεζε παξνπζηάδεηαη ζηεδεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ (απφ 13% ζην 23,5%). Δ δηεξεχλεζε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

νδήγεζε  ζηε δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξάο ζε (επίπεδν 5%) κεηαμχ 

έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ (πίλαθαο παξαξηήκαηνο Ώ6) :  

 δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, U(825)= 69098,  p<0.001, 

 δεκηνπξγία ηζηνινγίσλ, U(823)=58782,  p<0.001, 

 δεκηνπξγία  ζε ςεθηαθή κνξθή U(835)= 59846,,  p<0.001, 

 αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην δηαδίθηπν , U(831)= 62602,  

p<0.001, 

 ζπκκεηνρή ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο, U(828)=64683,  

p<0.001 

 

 9.6.5.2 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ 

  επηπέδνπ  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εμεηάζηεθαλ ζην α΄ επίπεδν  απάληεζαλ  ζε πνζνζηφ 

51,3% φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Χζηφζν ζηηο ππφινηπεο 

εξσηήζεηο-ζηνηρεία ηα πνζνζηά πνπ απάληεζαλ ζεηηθά είλαη αξθεηά κηθξά θαη εηδηθά 

ζηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο (9,42%), ζηε δεκηνπξγία ηζηνινγίνπ (8,6%) θαη ζηελ 

αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ηζηνζειίδα (13,8%). Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  
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Πίλαθαο 9.6.5.2: Αξαζηεξηνπνίεζε ζην δηαδίθηπν απφ εθπαηδεπηηθνχο α΄ επηπέδνπ  

 
Πνζνζηφ/ζπρλφηεηα Ν 

Έρσ δεκηνπξγήζεη δηθή κνπ ηζηνζειίδα 
9,42% (46) 488 

Έρσ δηθφ κνπ ηζηνιφγην 8,6% (42) 488 

Έρσ δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή 

κνξθή 
51,3% (250) 487 

Έρσ αλαξηήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπ ζε 

ηζηνζειίδα 
13,8% (67) 487 

πκκεηέρσ ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο 27,9% (136) 487 

 

 

 Βμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ πνπ 

επηκνξθψζεθαλ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ α΄ 

επηπέδνπ πνπ δελ επηκνξθψζεθαλ, δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα 

αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηα πνζνζηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ πνπ αθνξνχλ ηελ 

έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ κε ηα πνζνζηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ. Χζηφζν ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ  

ζεκεηψζεθαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ησλ ΚΒ. 

 

  

 9.6.6 ύλνςε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηεο 

 παηδαγσγηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

 δηαδηθαζία 

 
 ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ηα επξήκαηα 

απφ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηηο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ ΚΒ, ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ησλ ΠαΚΒ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ α΄ επηπέδνπ φζνλ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Σα επφκελα ζα κπνξνχζαλ λα 

εληαρζνχλ ζηα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο ζηε ζεκαηηθή απηή πεξηνρή: 

 

1. Πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

ΤΠΔ: 

 

 Βμεηάδνληαο ηηο πεπνηζήζεηο φισλ ησλ νκάδσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δηαπηζηψλεηαη φηη φιεο νη νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκείσζαλ κέζν φξν 

θνληά ζην 4 (ζπκθσλψ) ηεο θιίκαθαο  πνπ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. 

Πξφθεηηαη δειαδή  γηα κία θαηαγξαθή  ζεηηθήο άπνςεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 

 Μεηαμχ ησλ νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ 

ζεκείσζαλ ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν απφ φιεο ηηο νκάδεο 

ζπκκεηερφλησλ.  

 

 Οη απφςεηο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο δε βξέζεθαλ λα 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

πξνγξακκάησλ.  

 

2. Πεπνηζήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζε καζήκαηα θαη εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο:  

 

 Οη ΣΠΒ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, σζηφζν 

κηθξφηεξε εθαξκνγή αλαθέξζεθε φηη έρνπλ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Αελ θαηαγξάθεθε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ λα 

ππνζηεξίδεη ηε κεγαιχηεξε εθαξκνγή ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζηα  

καζήκαηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ έλαληη ησλ ζεσξεηηθψλ.  

 

3. Γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία: 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΒ ζεκείσζαλ κηθξφηεξνπο  κέζνπο φξνπο 

ζηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ (θάησ απφ ην 3-κέηξηα) ελψ ζηε 

ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ζεκείσζαλ πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο πνπ 

μεπέξαζαλ ην 4 (θαιά) ηεο θιίκαθαο, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζην 

φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ θαηέθηεζαλ ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ 

ΣΠΒ θαη ησλ ινγηζκηθψλ. 

 

 Δ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ πνπ αθνξά ηελ 

ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ησλ ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία 

επηβεβαηψζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ 

(t-test).   

 

 Δ παηδαγσγηθή γλψζε  γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

κεηξήζεθε ζηε θάζε πηζηνπνίεζεο θαη αθνξνχζε ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ηελ έληαμε ΣΠΒ ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηε γλψζε ηνπ 

πφηε θαη πψο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. ΐξέζεθε 

λα έρεη κέζν φξν πεξίπνπ ζην 4 ηεο θιίκαθαο, δειαδή ζε πςειφ 

επίπεδν.  
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4. Σπλνιηθή ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία:  

 

 Δ ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ βξέζεθε λα είλαη θάησ ηνπ κεηξίνπ βαζκνχ 

(3 ηεο θιίκαθαο-ρξήζε ησλ ΣΠΒ κεξηθέο θνξέο κεληαίσο) ζηελ 

έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ θαη πςειφηεξε ζην ηέινο ησλ 

πξνγξακκάησλ αιιά ειαθξψο άλσ ηνπ κεηξίνπ βαζκνχ. Αειαδή 

αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ε ρξήζε ΣΠΒ ζε 

δηδαζθαιίεο ήηαλ ζπλνιηθά κεξηθέο θνξέο κεληαίσο.   

 

 Χζηφζν βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ρξήζε ΣΠΒ ζε 

δηδαζθαιίεο αλάκεζα ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ 

ΚΒ.  

 

5. Σπρλφηεηα ρξήζεο εξγαιείσλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ζθνπφο ρξήζεο ησλ 

ΤΠΔ:  

 

 Σε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ 

παξνπζίαζαλ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο.  

 

 Μεηαμχ έλαξμεο θαη  ιήμεο απμήζεθε ε ρξήζε φισλ ησλ εξγαιείσλ 

ΣΠΒ κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε λα παξνπζηάδεηαη ζηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (κέζνο φξνο ζην 3,5) απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ (κέζνο φξνο 2,9 πεξίπνπ). Ώπηή ήηαλ θαη κία  

ζεκειηψδεο δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ ΣΠΒ. 

 

6. Σθνπφο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία:  

 

 Δ θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο θαη ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ παξνπζίαζαλ ηε ζπρλφηεξε ρξήζε. Ώθνινχζεζαλ ε 

δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε πξνεηνηκαζία 

καζεκάησλ (θνληά ζην 3), ζπρλφηεηα πνπ  επηβεβαηψλεη ηε κέηξηα 

ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ.  

 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ βξέζεθε φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζπρλφηεξα ηηο ΣΠΒ θαη γηα επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Πηζαλή 
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εξκελεία κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ χπαξμε ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη λα επηθνηλσλνχλ πην ζπρλά 

κε ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο .  

 

 

7. Δθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζηε δηδαζθαιία κε ΤΠΔ:  

 

 ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ, θαηαγξάθεθε σο 

ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ε επίδεημε ελψ ζηε ιήμε ε 

ζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαη ε εξγαζία θαηά νκάδεο. 

 

 Παξά ηελ αχμεζε ηεο εθαξκνγήο φισλ ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζε 

δηδαζθαιίεο, ε εθαξκνγή ηνπο  θαηαγξάθεθε λα είλαη κεξηθέο θνξέο 

ην κήλα.  

 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ  εθάξκνδαλ ζπρλφηεξα ζπλεξγαηηθέο 

κεζφδνπο ζε δηδαζθαιίεο (κέζνο φξνο θνληά ζην 4 ηεο θιίκαθαο, πνπ 

ζεκαίλεη 2-3 θνξέο εβδνκαδηαίσο) 

 

8. Δκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία :  

 

 Γεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έιιεηςε πφξσλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο 

ζεκεηψζεθαλ σο πξσηαξρηθά εκπφδηα ζχκθσλα κε ηηο νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηψλ. Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε δηδαθαιηψλ κε ΣΠΒ θαη ε πίεζε 

δηεθπεξαίσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο αθνινχζεζαλ. Δ έιιεηςε επειημίαο 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ δελ 

εθηηκήζεθε σο ζεκαληηθφ εκπφδην.  

 

 Τπάξρεη ηάζε ππνβάζκηζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζεσξήζεθαλ 

εκπφδηα ζηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ, ζηηο κεηξήζεηο ηεο ιήμεο 

ησλ πξνγξακκάησλ. Αειαδή κηθξφηεξν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεσξεί ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο σο εκπφδηα.  

 

9. Γξαζηεξηνπνίεζε ην δηαδίθηπν: δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη ηζηνινγίσλ, 

δεκηνπξγία θαη αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην δηαδίθηπν: 

 

 εκεηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ζηε δεκηνπξγία ηζηνινγίσλ θαη 

αχμεζε ζηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ 

ησλ ΚΒ. Χζηφζν ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ δελ εκθάληζε πςειφ 

πνζνζηφ (30% πεξίπνπ).  
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10. Δλδηαθέξνλ γηα ηηο ΤΠΔ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία:  

 

 Σν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ απμήζεθε ζηε ιήμε ησλ 

πξνγξακκάησλ ελψ αθφκα θαη ζηε θάζε πηζηνπνίεζεο (πεξίπνπ έμη 

κήλεο κεηά ηελ επηκφξθσζε) θαηαγξάθεθε πςειφ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 
 

 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΔ γηα ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄επηπέδνπ  
 

 

10.1 Δθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΔ: Λόγνη ζπκκεηνρήο ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα β' επηπέδνπ  

 
 Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΒ θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄επηπέδνπ, επηιέγνληαο απφ 

κία ιίζηα θαη έρνληαο ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ απαληήζεσλ. Χο ιφγνη ζπκκεηνρήο 

ηέζεθαλ:  

 

 Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ 

 Δ βειηίσζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο  

 Δ  απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη θαηάθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ 

 Σν γεγνλφο φηη νη ΣΠΒ είλαη απαξαίηεηεο  ζηελ εξγαζία  

 Να είλαη  ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ θαη λα κε ζεσξεζνχλ ςεθηαθά 

αλαιθάβεηνη 

 

 Δ ειθπζηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε  ΣΠΒ θαη ε δηέγεξζε  ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ (κφλν ζηηο ιήμεηο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ 

έλαξμε ηεο Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο) 

 

 Βπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζεκεηψζνπλ θαη  άιινπο 

ιφγνπο ζπκκεηνρήο. 

 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

ζεκείσζαλ σο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

(πνζνζηά απφ 76,6% έσο 84,2% ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ),  ηελ  

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ειθπζηηθφηεξεο δηδαζθαιίαο θαη δηέγεξζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηψλ (απφ πνζνζηφ 83,7% έσο 87,5%) θαη αθνινχζσο  ην ελδηαθέξνλ  γηα ηηο 

ΤΠΔ (πνζνζηά απφ 45,5% έσο 66%). Ο επφκελνο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα:   
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Πίλαθαο 10.1 : Λφγνη ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ 

εκεηψζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηέρεηε ζην 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο β' 

επηπέδνπ (ζεκεηψζηε φιεο ηηο 

επηινγέο πνπ ζαο ηαηξηάδνπλ) 

Κεπηο Ώ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ 

ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Έλαξμε 

ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε 

ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

1. Ώπφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ 

58,6% 

(130) 

55,5% 

(184) 

66,0% 

(130) 

45,5% 

(106) 

48,4% 

(31) 

2. Γηα λα βειηηψζσ ηε ζέζε 

εξγαζίαο κνπ 

21,2% 

(47) 

20,1% 

(67) 

28,9% 

(57) 

41,2% 

(96) 

50% 

(32) 

3. Γηα απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ 

θαη θαηάθηεζε λέσλ 

δεμηνηήησλ 

84,2% 

(187) 

85,4% 

(286) 

80,2% 

(158) 

79,8% 

(186) 

76,6% 

(49) 

4. Βπεηδή νη ΣΠΒ ρξεηάδνληαη  

ζηελ δνπιεηά κνπ 

28,4% 

(63) 

33,2% 

(111) 

30,5% 

(60) 

24,0% 

(56) 

25% 

(16) 

5. Γηα λα είκαη ελεκεξσκέλνο 

ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ θαη λα κε 

ζεσξεζψ ςεθηαθά 

αλαιθάβεηνο 

32,9% 

(73) 

31,7% 

(106) 

33,5% 

(66) 

40,3% 

(94) 

26,6% 

(17) 

6. Γηα λα είκαη ζε ζέζε λα θάλσ 

ηε δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή 

ρξεζηκνπνηψληαο ΣΠΒ θαη λα 

θεληξίζσ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ 

- - 
87,8% 

(173) 

83,7% 

(195) 

84,4% 

(54) 

Άιινη ιφγνη  

1,4% 

(3) 

6,3% 

(21) 

3,0% 

(6) 

1,3 

%(3) 

απάληεζ

αλ 64 

απφ ηνπο 
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Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα σζνχκελνη θπξίσο απφ εζσηεξηθά θίλεηξα, πξνζπαζψληαο λα 

βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη  λα θάλνπλ πην ειθπζηηθή ηε 

δηδαζθαιία ηνπο.  

 

10.2 πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

ΚΔ  
 

Οη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηθαλνπνηεκέλνη ζην ηέινο 

ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο (Μ.Ο.=4,01, Σ.Ώ.= 0,82) θαη ηεο Γ΄ πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο (Μ.Ο.=3,99, Σ.Ώ.=0,95) απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηε ιήμε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Πνζνζηφ 84,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο θαη 75% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γ΄ πεξηφδνπ  

απαληνχλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη (αξθεηά θαη πνιχ):  
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Πίλαθαο 10.2 : Εθαλνπνίεζε απφ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ ΚΒ 

ε πνην βαζκφ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ; 

 
1-

θαζφινπ 
2-ιίγν  3-κέηξηα 4-αξθεηά 5-πνιχ M.O. T.A. N 

ΐ΄ πεξίνδνο 

επηκφξθσζεο 
0,5% (1) 5,6% (11) 9,2% (18) 61,0% (119) 23,1% (45) 4,01 0,82 195 

Γ΄ πεξίνδνο 

επηκφξθσζεο 
1,1%(1) 7,6%(7) 16,3%(15) 41,3%(38) 33,7%(31) 3,99 0,95 92 

 

 

10.3 Ιθαλνπνίεζε από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ  ησλ ΚΔ  

Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα  

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ φπσο ε ρξνληθή 

δηάξθεηα, ε δηάξζξσζε, ην πεξηερφκελν, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε. Δ δηεξεχλεζε ησλ ζρεηηθψλ απφςεσλ έγηλε ζηελ 

έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα :  

 

 

Πίλαθαο 10.3: Ώπφςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ (κέζνη 

φξνη)  

Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο  γηα ηα 

επφκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνγξακκάησλ(1-πνιχ θαθή, 2-

θαθή, 3-ηθαλνπνηεηηθή, 4-θαιή, 5-

πνιχ θαιή) 

ΐ΄ πεξίνδνο Γ΄ πεξίνδνο 

Έλαξμε Λήμε Έλαξμε Λήμε 

Μ.Ο.  Σ.Ώ.  Μ.Ο.  Σ.Ώ.  Μ.Ο.  Σ.Ώ.  Μ.Ο.  Σ.Ώ.  

1. Αηάξθεηα 3,63 0,96 3,70 1,19 3,64 0,96 3,60 ,95 

2. Πεξηερφκελν/ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο  
3,88 0,84 3,73 0,90 3,90 0,86 3,86 1,25 

3. πλνιηθή δηάξζξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
3,99 0,84 3,81 0,95 3,90 0,91 3,72 ,97 

4. Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ 
3,77 0,80 3,64 1,03 3,78 0,95 3,69 1,08 

5. Αηάξθεηα θαη πεξηερφκελν 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζηελ 

ηάμε 

3,70 0,88 3,65 0,98 3,65 0,99 3,67 1,00 

 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε  ζηελ έλαξμε ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ φηη 

ε δηάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη θαιή (Μ.Ο.=3,63, Σ.Ώ.=0,96) 

θαη παξφκνηα θαη ζηελ έλαξμε ηεο Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο (Μ.Ο.=3,64, Σ.Ώ.= 

0,96). Χζηφζν ζηε ιήμε ε δηάξθεηα θξίζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπλνιηθά 
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ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ ΐ΄ πεξίνδν (Μ.Ο.=3,70, Σ.Ώ.=1,19 ) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ηθαλνπνηεηηθή ηελ Γ΄ πεξίνδν επηκφξθσζεο (Μ.Ο.=3,60, Σ.Ώ.=0,95). Ώθφκε, ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζαλ ζηελ έλαξμε ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ 

επηκφξθσζεο φηη είλαη θαιά ην πεξηερφκελν (Μ.Ο.=3,88, Σ.Ώ.=0,84), ε ζπλνιηθή 

δηάξζξσζε (Μ.Ο.=3,99, Σ.Ώ.=0,84), ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (Μ.Ο.=3,77, 

Σ.Ώ.=0,80), ε δηάξθεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε 

(Μ.Ο.=3,70, Σ.Ώ.=0,88) θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Γ΄ πεξίνδν επηκφξθσζεο 

(παξφκνηνη κέζνη φξνη). Μηθξή δηαθνξνπνίεζε ζεκεηψζεθε ζηελ άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ ΐ΄ (Μ.Ο.=3,64 ζηε ιήμε έλαληη  Μ.Ο.=3,77 ζηελ έλαξμε) θαη 

ηελ Γ΄ πεξίνδν επηκφξθσζεο (Μ.Ο.=3,69 ζηε ιήμε έλαληη  Μ.Ο.=3,78 ζηελ έλαξμε).  

Κξίλεηαη απαξαίηεην  λα αλαθεξζεί φηη γηα ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

β΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο ζεκεηψζεθε  ππνινγίζηκν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζεκείσζαλ ηελ απάληεζε «δελ έρσ γλψκε» (πνζνζηφ απφ 25% έσο 35% αλάινγα ην 

ραξαθηεξηζηηθφ). 

Σα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ζηε ιήμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

β΄επηπέδνπ  απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ επφκελν πίλαθα θαη αθνξνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήμε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ΐ΄θαη Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο:  

 

Πίλαθαο : Πνζνζηά  ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ β΄ 

επηπέδνπ (ζπλνιηθά ΐ΄θαη Γ΄ πεξίνδνο ζηε ιήμεησλ πξνγξακκάησλ) 

 

1-

Καζφινπ 
2-Λίγν 

3-ε 

κέηξην 

βαζκφ 

4-

Ώξθεηά 
5-Πνιχ 

Αελ έρσ 

γλψκε 

Αηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  5,21% 17,36% 17,01% 36,11% 24,31% 0,00% 

Σν πεξηερφκελν/ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο  ηνπ πξνγξάκκαηνο 
0,35% 9,76% 19,51% 51,92% 18,12% 0,35% 

πλνιηθή δηάξζξσζε(ζεσξία-

ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο-

πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε-

ζεσξία) 

2,08% 10,03% 15,22% 53,29% 19,38% 0,00% 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ 
1,05% 11,25% 21,56% 49,16% 15,23% 1,75% 

Πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε 

(δηάξθεηα θαη πεξηερφκελν) 
1,04% 12,93% 22,53% 45,44% 17,01% 1,04% 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα, ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πάλσ απφ ην 

60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζαλ αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη θαη ηα πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο (αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη ζε άζξνηζκα) ζε θζίλνπζα ζεηξά πνπ 

ζεκεηψζεθαλ  ήηαλ:  
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 ζηε ζπλνιηθή δηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ, πεξίπνπ 72,5% 

 ζην πεξηερφκελν/ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πεξίπνπ 70% 

 ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, πεξίπνπ 64,5%.   

 ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε, πεξίπνπ 62,5% 

 ζηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, πεξίπνπ 60,5% 

 

10.4 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πιηθό ησλ πξνγξακκάησλ  

 

 Δ δηεξεχλεζε γηα ην πιηθφ ησλ πξνγξακκάησλ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ 

πεξίνδν ιήμεο ηνπο (ΐ΄ θαη Γ΄ πεξίνδνο) θαη αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή.  

 

 10.4.1. Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

ρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο, νη 

επηκνξθσζέληεο εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 62,7% (ζπκθσλψ θαη 

ζπκθσλψ απφιπηα, ηηκή θιίκαθαο  3,51) φηη ήηαλ επηθαηξνπνηεκέλα θαη ζε πνζνζηφ 

ζρεδφλ 56% (ηηκή θιίκαθαο 3,30) φηη δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο. 

Βπίζεο, ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 64% φηη ππήξραλ ινγηζκηθά γηα φια ηα 

καζήκαηα(ηηκή θιίκαθαο 3,50). Θεσξνχλ φηη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε γηα ηε 

γλσξηκία κε ηα ινγηζηηθά δελ ήηαλ πνιχο (ηηκή θιίκαθαο 2,68), θαη κάιινλ ήηαλ 

αξθεηά ηα ινγηζκηθά γηα  ηα νπνία έπξεπε λα απνθηήζνπλ επνπηεία (ηηκή θιίκαθαο 

3,32). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 10.4.1 : Άπνςε ησλ επηκνξθσζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ΐ΄ πεξηφδνπ  

 
1-

ΑΏ 
2-Α 

3-

Ο/ΟΑ 
4- 5-Ώ 

Αελ 

έρσ 

γλψκε Μ.Ο. 

1. Ο ρξφλνο πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηε 

γλσξηκία κε ηα ινγηζκηθά 

ήηαλ πνιχο 

6,8% 

(13) 

46,6% 

(89) 

20,4% 

(39) 

24,1% 

(46) 

2,1% 

(4) 

0,0% 

(0) 
2,66 

2. Σα πξνγξάκκαηα 

ινγηζκηθψλ ήηαλ 

επηθαηξνπνηεκέλα 

(updated) 

2,1% 

(4) 

16,3% 

(31) 

16,8% 

(32) 

55,3% 

(105) 

7,4% 

(14) 

2,1% 

(4) 
3,51 

3. Τπήξραλ ινγηζκηθά γηα 

φια ηα καζήκαηα 

2,1% 

(4) 

20,7% 

(39) 

10,6% 

(20) 

55,9% 

(105) 

9,0% 

(17) 

1,6% 

(3) 
3,52 

4. Αελ ππήξμε πξφβιεκα 

ζπκβαηφηεηαο ησλ 

ινγηζκηθψλ 

5,3% 

(10) 

21,8% 

(41) 

14,9% 

(28) 

50,0% 

(94) 

5,9% 

(11) 

2,1% 

(4) 
3,28 
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5. Ο αξηζκφο ησλ 

ινγηζκηθψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ,βάζεη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, λα ιάβνπλ 

γλψζε νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη αξθεηά κεγάινο 

1,6% 

(3) 

21,5% 

(41) 

28,8% 

(55) 

38,2% 

(73) 

8,9% 

(17) 

1,0% 

(2) 
3,31 

 

 

10.4.2. Δθπαηδεπηηθό πιηθό  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 

επαξθέο (ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ απφιπηα ζπλνιηθά 70%, Μ.Ο.=3,66) θαη φηη 

κπνξνχλ λα ην αμηνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο (ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ απφιπηα 

ζπλνιηθά πνζνζηφ 68%, Μ.Ο.= 3,60): 

 

Πίλαθαο 10.4.2 : Ώπφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  

 1-

ΑΏ 

2-Α 3-

Ο/ΟΑ 

4- 5-Ώ Μ.Ο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη επαξθέο 

2,1% 

(4) 

11,2% 

(21) 

16,5% 

(31) 

58,5% 

(114) 

10,6% 

(21) 
3,65 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη 

αμηνπνηήζηκν αξθεηά ζηηο δηθέο 

ζαο ζρνιηθέο ηάμεηο 

1,5% 

(3) 

16,0% 

(31) 

14,4% 

(28) 

56,7% 

(109) 

11,3% 

(22) 
3,60 

 

Αηεξεχλεζε  ησλ απφςεσλ   ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ 

έγηλε ζηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ νχηε θαηά ηελ εμέηαζε 

πηζηνπνίεζεο. 

 

 10.5 Βνήζεηα ηεο επηκόξθσζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε πνην βαζκφ ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπο βνήζεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δεμηνηήησλ θαη πηνζέηεζεο 

ζηάζεσλ. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη δεμηφηεηεο πεξηειάκβαλαλ ην ζρεδηαζκφ 

δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ, ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ηνπο ηξφπνπο 

έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία, ηελ εθαξκνγή λέσλ 

παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  Οη ζηάζεηο αθνξνχζαλ ηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο, 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο, ηελ ελίζρπζε 

απηνπεπνίζεζεο.  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη  βνεζήζεθαλ πνιχ (κέζνη φξνη  πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ην 4 ηεο θιίκαθαο) ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ζηάζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ. Αελ ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηειηθή 

ηνπο δήισζε (έλαξμε θαη ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ). ηελ έλαξμε ησλ 

πξνγξακκάησλ εθθξάζηεθαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο 
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θαη ζηε ιήμε ην απνηέιεζκα, δειαδή ην πφζν βνεζήζεθαλ νπζηαζηηθά.  Χζηφζν, 

θαηαγξάθνληαη κηθξφηεξα ζθνξ γηα ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηε ιήμε ησλ 

πξνγξακκάησλ ,ζπγθξηηηθά κε απηά ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έλαξμεο ( 0,10-0,20 νη 

δηαθνξέο). Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηε βνήζεηα πνπ ζα πξνζέθεξαλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄επηπέδνπ 

πξνζεγγίζηεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

 Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ ζηα Κεπηο είλαη κηθξφηεξεο 

θαη απφ απηέο ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ Ώ΄ 

πεξίνδν επηκφξθσζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη βνεζήζεθαλ ιηγφηεξν 

ζπγθξηηηθά κε απηνχο ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ ηεο επηκφξθσζεο. 

 Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα ησλ ηξηψλ εξεπλψλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή:  
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Πίλαθαο 10.5 α : Δ βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ζα ζαο βνεζήζεη(έλαξμε ΚΒ)/ζαο 

βνήζεζε (ιήμε ΚΒ θαη Κεπηο) ε επηκφξθσζε β΄ επηπέδνπ 

(Κιίκαθα: 1-θαζφινπ, 2-ιίγν, 3-ζε κέηξην βαζκφ, 4-πνιχ, 5-πάξα πνιχ) 

Κεπηο 

Ώ΄ πεξηφδνπ 

Έλαξμε ΚΒ ΐ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε ΚΒ 

ΐ΄ πεξηφδνπ 

Έλαξμε ΚΒ Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Λήμε Γ΄ 

πεξηφδνπ ΚΒ 

Μ.Ο Σ.Ώ Μ.Ο Σ.Ώ Μ.Ο Σ.Ώ Μ.Ο Σ.Ώ Μ.Ο Σ.Ώ 

1. ην λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν κε ηηο ΣΠΒ ιεηηνπξγψληαο ε 

επηκφξθσζε σο εξέζηζκα 
-  -  3,93 ,91 -  4,00 ,99 

2. ην λα ζρεδηάδεηε δηδαζθαιίεο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 3,67 ,88 4,15 ,99 3,94 ,80 4,08 ,93 3,96 ,92 

3. ην λα απνθηήζεηε λέεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ 3,77 ,85 3,85 1,06 3,97 ,86 3,86 ,95 3,92 ,89 

4. ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο 3,57 ,94 3,59 1,16 3,71 ,94 3,54 1,05 3,58 1,10 

5. ην λα κπνξείηε λα ρεηξίδεζηε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 3,67 ,91 4,09 ,97 3,87 ,84 4,12 ,89 3,69 ,96 

6. ην λα κάζεηε πσο λα εληάζζεηε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζην 

κάζεκα 
3,71 ,93 4,18 ,93 4,04 ,76 4,12 ,87 3,81 ,97 

7. ην λα εθαξκφδεηε λέεο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, 

δηαθνξεηηθέο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο 
3,67 ,95 4,12 ,95 3,91 ,84 4,03 ,85 3,87 ,94 

8. ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 3,34 ,98 3,89 1,24 3,62 ,85 3,78 1,19 3,44 ,94 

9. ην λα κπνξείηε λα θαηαζθεπάδεηε θχιια εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηε ρξήζε ινγηζκηθψλ 
-  -  3,98 ,85 - - 3,88 ,97 

10. ην λα βειηηψζεηε κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο 
-  -  3,89 ,83 3,87 ,99 3,62 ,92 

11. ην λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 
-  -  3,80 ,81 3,68 ,90 3,54 ,97 

12. ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ζαο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ 
-  3,97 1,12 3,87 ,93 3,87 1,18 3,70 1,11 
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 Παξαηεξψληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ εξσηήζεσλ-ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο, ζεκεηψλνπκε φηη νη πςειφηεξνη κέζνη φξνη πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηε ιήμε αθνξνχλ ηνλ ππξήλα ησλ ζηφρσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ  

πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ δειαδή  

 

 ην ζρεδηαζκφ δηδαζθαιηψλ κε ηε ρξήζε ΣΠΒ (ΐ΄πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,94, 

Σ.Ώ.=0,80 θαη  Γ΄ πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,96, Σ.Ώ.=0,92),  

 

 ζηνλ ηξφπν έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα (ΐ΄πεξίνδνο: 

Μ.Ο.= 4,04, Σ.Ώ.=0,76 θαη  Γ΄πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,81, Σ.Ώ.=0,97),  

 

 ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (ΐ΄πεξίνδνο: (Μ.Ο.= 3,91, 

Σ.Ώ.= 0,84 θαη  Γ΄ πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,87, Σ.Ώ.= 0,94),  

 

 ηελ θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ 

(ΐ΄πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,98, Σ.Ώ.=0,85  θαη  Γ΄πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,88, 

Σ.Ώ.=0,97).  

 

 Ώληίζεηα, νη κηθξφηεξνη κέζνη φξνη ζεκεηψζεθαλ ζηε βνήζεηα ηεο 

επηκφξθσζεο  

 

 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ (ΐ΄πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,62, 

Σ.Ώ.=0,85 θαη  Γ΄πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,44, Σ.Ώ.= 0,94).   

 

 ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

(ΐ΄πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,71, Σ.Ώ.=0,94 θαη  Γ΄ πεξίνδνο: Μ.Ο.= 3,58, Σ.Ώ.= 

1,10) 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ απφ  ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία –εξσηήζεηο νη  

θχξηνη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο PCA (Principal Component Analysis). Ώξρηθά 

δηαπηζηψζεθε φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάιπζε ζε θχξηνπο παξάγνληεο. 

Οη παξάγνληεο κε ηδηνηηκέο πάλσ απφ ηε κνλάδα ζεσξνχληαη νη θχξηνη παξάγνληεο  

θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα ησλ 

ηδηνηηκψλ (ζρήκα 10.5):  

 



 

 

212 

 

 
ρήκα 10.5  : Αηάγξακκα ηδηνηηκψλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο 

β΄επηπέδνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ 

 

 

 Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε νδήγεζε ζε δχν θχξηνπο παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ 

ην 63,56% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  
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Πίλαθαο 10.5β  : Βξκελεία ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

πληζηψζα 

Ώξρηθέο ηδηνηηκέο Ώζξνίζκαηα ησλ θνξηίζεσλ Ώζξνίζκαηα πεξηζηξνθήο ησλ θνξηίζεσλ 

πλνιηθά 
% ηεο 

δηαθχκαλζεο 

Ώζξνζηηθ

ά  % 
πλνιηθά 

% ηεο 

δηαθχκαλζεο 

Ώζξνηζηηθά 

% 
πλνιηθά % ηεο δηαθχκαλζεο Ώζξνηζηηθά  % 

1 
6,573 54,775 54,775 6,573 54,775 54,775 3,842 32,015 32,015 

2 
1,054 8,785 63,560 1,054 8,785 63,560 3,785 31,545 63,560 

3 
,726 6,051 69,611       

4 
,665 5,539 75,150       

5 
,574 4,785 79,935       

6 
,531 4,426 84,361       

7 
,420 3,502 87,863       

8 
,359 2,989 90,852       

9 
,336 2,799 93,650       

10 
,306 2,554 96,204       

11 
,237 1,977 98,181       

12 
,218 1,819 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Ο πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηα εμήο 

ζηνηρεία :  

 ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κε ΣΠΒ , 

 ζηελ  εθκάζεζε ηξφπσλ έληαμεο ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα,  

 ζηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ινγηζκηθψλ,  

 ζηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, 

 ζηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, 

 ζηελ θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ινγηζκηθψλ θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

 Θα κπνξνχζακε λα πεξηγξάςνπκε  ηνλ παξάγνληα απηφ κε ηελ έλλνηα  ηεο 

βνήζεηαο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία.  

 

 Ο δεχηεξνο  παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηα εμήο 

ζηνηρεία :  

 δηέγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, 

 απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ,  

 ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, 

 ελίζρπζε απηνπεπνίζεζεο, 

 θαηαλφεζε ζρέζεο καζεηψλ κε ΣΠΒ.  

 

 Θα κπνξνχζακε λα πεξηγξάςνπκε  ηνλ παξάγνληα απηφ κε ηελ έλλνηα  ηεο 

βνήζεηαο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη δέζκεπζεο κε ηηο 

ΤΠΔ.  

 

 
Πίλαθαο 10.5γ: Πίλαθαο θνξηίζεσλ νξζνθαλνληθήο πεξηζηξνθήο ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ ηεο 

βνήζεηαο ηεο επηκφξθσζεο  

 

Component 

1 2 

1. ην λα ζρεδηάδεηε δηδαζθαιίεο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ,714 ,304 

2. ην λα κπνξείηε  λα ρεηξίδεζηε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ,549 ,584 

3. ην λα κάζεηε πσο λα  εληάζζεηε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζην κάζεκα ,763 ,334 

4. ην λα κπνξείηε λα θαηαζθεπάδεηε θχιια εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε 

ρξήζε  ινγηζκηθψλ 
,713 ,340 

5. ην λα κάζεηε λα εθαξκφδεηε λέεο  δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο  

πξνζεγγίζεηο, δηαθνξεηηθέο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο 
,691 ,389 

6. ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ,840 ,113 

7. ην λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν κε ηηο ΣΠΒ, ιεηηνπξγψληαο ε 

επηκφξθσζε σο εξέζηζκα 
,281 ,744 

8. ην λα απνθηήζεηε λέεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ ,287 ,777 

9. ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο ,120 ,642 

10. ην λα βειηηψζεηε κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ,557 ,591 

11. ην λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε 

ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 
,401 ,644 
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12. ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ζαο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ,334 ,792 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα θνξηίζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ πξψην  

παξάγνληα πνπ αθνξά ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ηηο πςειφηεξεο θνξηίζεηο παξνπζίαζαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ (0,840), ε εθκάζεζε ησλ ηξφπσλ έληαμεο ησλ ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα 

(0,763), ν ζρεδηαζκφο δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ (0,714), ε θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο 

(0,713) θαη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (0,691). Μηθξφηεξε 

επίδξαζε ζηνλ παξάγνληα είρε ν ρεηξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ.  

 

 ηνλ δεχηεξν παξάγνληα πνπ αθνξά ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο κε ηηο ΣΠΒ, ε πςειφηεξε θφξηηζε 

ζεκεηψζεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο (0,792) θαη αθνινχζσο ζηελ 

απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ (0,777)  θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο 

ζηελ πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε κε ηηο ΣΠΒ (0,744).  

 

 Ώθφκε ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ  ηέζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά  πξνγξάκκαηα ηεο Γ΄ πεξηφδνπ πνπ αθνξνχζαλ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν βνήζεζαλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην γεληθφηεξν 

εγρείξεκα ηεο επηκφξθσζεο β΄επηπέδνπ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ππήξμαλ 64 απαληήζεηο:   

 

Πίλαθαο 10.5δ: Ώπφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ ηεο Γ΄πεξηφδνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα: ηθαλνπνίεζε θαη 

βνήζεηα   (ιήμε πξνγξακκάησλ)  

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηελ άπνςή ζαο ζηηο 

επφκελεο πξνηάζεηο 
Ώ  Ο/ΟΑ Α ΑΏ Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

1. Θεσξψ φηη ηειηθά ην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο πέηπρε ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ. 

7 40 10 4 3 3,69 ,92 64 

2. Θεσξψ φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

β΄ επηπέδνπ ζα ήηαλ θαιχηεξν λα ήηαλ  

ζπλδπαζκφο εμ' απνζηάζεσο καζεκάησλ  

θαη δηα δψζεο δηδαζθαιηψλ. 

11 19 15 15 2 3,35 1,13 62 

3. Θεσξψ φηη είλαη πξαθηηθά δχζθνιν λα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε νη γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζα ζηελ 

επηκφξθσζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (έιιεηςε 

ππνδνκήο, ρξφλνπ, ππνζηήξημεο θηι) θαη λα 

γίλνπλ δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ. 

8 31 10 13 2 3,47 1,05 64 

4. Πηζηεχσ φηη ε επηκφξθσζε  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 

ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

17 35 7 4 1 3,98 ,88 64 
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ζηα ζρνιεία θαη ζηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ. 

5. Θεσξψ φηη ε επηκφξθσζε δε κνπ 

πξνζέθεξε πνιιά πξάγκαηα. 
2 12 4 34 12 2,34 1,09 64 

6. Πηζηεχσ φηη ηειηθά ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα 

ηεο επηκφξθσζεο β'  επηπέδνπ κάιινλ δε ζα 

έρεη ζηελ πξάμε νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο. 

1 11 15 30 6 2,54 ,95 63 

7. Θεσξψ φηη ε επηκφξθσζε κε βνήζεζε 

αξθεηά ζηηο ΣΠΒ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο 

ζηε δηδαζθαιία. 

12 37 7 6 2 3,80 ,96 64 

 

 

 Δ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

επηκφξθσζεο β΄επηπέδνπ (Μ.Ο.=3,98), ζεσξεί φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Μ.Ο.=3,69) θαη ηνπο βνήζεζαλ ζηηο ΣΠΒ θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο (Μ.Ο.=3,80). Χζηφζν ε πιεηνςεθία (Μ.Ο.= 3,47) ζεσξεί φηη 

κάιινλ είλαη πξαθηηθά δχζθνιν λα αμηνπνηεζνχλ νη απνθηνχκελεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ιφγσ δηαθφξσλ αηηηψλ (φπσο ππνδνκή, ρξφλνπ, ππνζηήξημεο). Σέινο, ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ζπκθσλεί φηη ε επηκφξθσζε β΄  επηπέδνπ δε ζα 

έρεη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ (Μ.Ο.=2,54). 

 

 

10.6  Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

αηηήζεσλ , ηελ πιεξνθόξεζε  θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΔ 

(αθνξνύλ ηε Γ΄ πεξίνδν επηκόξθσζεο) 

 

Δ ζρεηηθή κέηξεζε αθνξά ηε έλαξμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ  ηεο 

Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο,  δειαδή ηε ρξνληθή  πεξίνδν ηνπ  Οθησβξίνπ 2011.  

  

Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάζηεθαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (Μ.Ο.= 4,02, 

4-πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο) θαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηεο ππεξεζίαο Help-desk ζηα 

αηηήκαηα θαη εξσηήκαηά ηνπο (Μ.Ο.=3,87). Ώληίζεηα δήισζαλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε 

(ηηκή θιίκαθαο 3,22, 3-κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο/ε) γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ 

πξνγξακκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο ελψ δήισζαλ  αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηηο 

ψξεο θαη κέξεο δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ πνπ ηνπο 

ελδηέθεξαλ (κέζνο φξνο 3,50). 

 

 

Πίλαθαο  10.6α : Εθαλνπνίεζε απφ ηε δηαδηθαζία αηηήζεσλ, ηελ ππεξεζία Help-Desk θαη ηα 

δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΒ (Έλαξμε   Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο) 

 Μ.Ο. Σ.Ώ. 
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Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ζαο (απφ 1 κέρξη 5) 

απφ 1- θαζφινπ, 2-ιίγν, 3- ζε κέηξην βαζκφ, 4- πνιχ, 5- πάξα πνιχ 

1. Σε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα 
4,02 ,92 

2. Σελ αληαπφθξηζε ηεο ππεξεζίαο Help Desk ηνπ θφκβνπ 

πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ 
3,87 ,97 

3. Σνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ  ηεο εηδηθφηεηάο 

ζαο ζηα ΚΒ 
3,22 1,04 

4. Σηο ψξεο θαη κέξεο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ 

πνπ ζαο ελδηέθεξαλ 
3,50 ,96 

 

 

Ο ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα θξίζεθε επαξθήο απφ ην 81,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ: 

 

Πίλαθαο 10.6β: Βπάξθεηα ρξφλνπ  απφθαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα 
 

Θεσξείηε φηη ν ρξφλνο γηα λα πιεξνθνξεζείηε ζρεηηθά κε  ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ ψζηε  λα απνθαζίζεηε γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζαο ήηαλ   

Έλαξμε 

ΚΒ  Γ΄ 

πεξηφδνπ 

Βπαξθήο 81,8% 

Ώλεπαξθήο 11,3% 

Αελ έρσ γλψκε 6,9% 

 

 

 Ώθφκε, ην 70% πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε δηαβάζεη ην ζρεηηθφ 

ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ : 

 

Πίλαθαο 10.6γ: Βλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

πξνγξακκάησλ  

 

Έρεηε δηαβάζεη ην ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 3εο πεξηφδνπ  

Έλαξμε ΚΒ 

Γ΄ πεξηφδνπ 

Ναη 69,0%(158) 

ρη. Αελ ην έθξηλα ζθφπηκν 8,3%(19) 

ρη. Αελ γλψξηδα ηελ χπαξμή ηνπ 22,7%(52) 

        Αξηζκφο απαληήζεσλ: 229 

 

 

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ έλαξμε 

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηφζν απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο επηκφξθσζεο β΄ 

επηπέδνπ φζν θαη απφ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 
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πεγέο πιεξνθφξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

 

Πίλαθαο 10.6δ: Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ 

(έλαξμε ΚΒ Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο) 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε πψο πιεξνθνξεζήθαηε γηα ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ(κπνξείηε λα 

ζεκεηψζεηε θαη πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο) 

Πνζνζηφ/ 

ζπρλφηεηα 

1. Ώπφ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο 
49,6% 

(115) 

2. Ώπφ ηνλ ηζηφηνπν β΄ επηπέδνπ (http://b-

epipedo2.cti.gr.) 

50,4% 

(117) 

3. Ώπφ εθπαηδεπηηθέο ή άιιεο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν 
27,6% 

(64) 

4. Ώπφ ππεξεζηαθή αλαθνίλσζε ζην ζρνιείν 
22,4% 

(52) 

5. Ώπφ επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ 
9,5% 

(22) 

Άιιε πεγή  ( παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε)                                                        1 

Αξηζκφο απαληήζεσλ : 232 

 

 

 Σν έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

δήισζε φηη γλσξίδεη θαιά ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ (Μ.Ο.= 2,99, 

Σ.Ώ.=1,01): 

 

  

Πίλαθαο 10.6ε : ΐαζκφο γλψζεο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ   απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο 

ε πνην βαζκφ γλσξίδεηε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ   

Έλαξμε ΚΒ 

Γ΄ πεξηφδνπ 

1-Καζφινπ 7,4% (17) 

2-Λίγν 23,8% (55) 

3-ε κέηξην βαζκφ 36,8% (85) 

4-Καιά 26,8% (62) 

5-Πνιχ θαιά 5,2% (12) 

Αξηζκφο απαληήζεσλ: 231 

Μέζνο φξνο: 2,99 , Τ.Α.=1,01 

 

 

10.7 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ζηα πξνγξάκκαηα 
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 Ώπφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο  ηεο Γ΄ πεξηφδνπ  επηκφξθσζεο. 

δεηήζεθε ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα. Ώπφ ηνπο 232 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ  ζηελ έξεπλα 

, απάληεζαλ 98 εθπαηδεπηηθνί (πνζνζηφ 42,24%). Πνζνζηφ πεξίπνπ 20% απηψλ πνπ 

απάληεζαλ, ζπκθψλεζαλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο απηέο έρνπλ ηεζεί. 

Οκαδνπνηψληαο  ηηο ππφινηπεο  απαληήζεηο, παξαηεξήζεθε  φηη εληάζζνληαλ θπξίσο 

ζηνπο εμήο ζεκαηηθνχο άμνλεο:    

 

 Γλψζε- πηζηνπνίεζε  ηνπ α΄ επηπέδνπ 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ θαιή γλψζε  

ηνπ α΄ επηπέδνπ θαη λα θαηέρνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο. Χζηφζν, ηνλίζηεθε 

απφ θάπνηνπο φηη είλαη αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα κπνξεί 

θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Πάλησο εθηφο 

ηεο  πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ, ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη πηζηνπνίεζεο ησλ 

γλψζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ. Ώπφ κηθξφ αξηζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ επίζεο αλαθέξζεθε φηη ελδερνκέλσο ζα έπξεπε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα θαηέρνπλ πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζην β΄ επίπεδν, κηα θαη ην α΄ επίπεδν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην β΄ επίπεδν.  

 

 Γηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, φρη απνθιεηζκφο 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ : Καηαγξάθεθε ππνινγίζηκνο αξηζκφο απαληήζεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελ  ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ,  φισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ αθφκα θαη ησλ απνζπαζκέλσλ θαη ησλ λενδηφξηζησλ ζηελ 

επηκφξθσζε. Ώθφκα, ππήξμαλ αλαθνξέο πνπ ππνδείθλπαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο αιιά θαη ζεζκνζέηεζε ηεο 

επηκφξθσζεο β΄ επηπέδνπ σο ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

Άιιεο αλαθνξέο πνπ ζεκεηψζεθαλ:  

o Να έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνλ θαη ρξφλν γηα πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε  

o Να ππάξρεη δέζκεπζε γηα εθαξκνγή ζηελ ηάμε  

 

 

10.8  ύλνςε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ ΚΔ 
 

 

1. Λφγνη ζπκκεηνρήο:  

Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη ζπκκεηνρήο πνπ ζεκεηψζεθαλ ήηαλ  

 

 ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πάλσ ζηηο  ΣΠΒ θαη 

 ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ πξνθεηκέλνπ ε δηδαζθαιία λα γίλεη πην ειθπζηηθή 

γηα λα δηεγεξζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 
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2. Σπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΣΔ θαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΒ παξνπζηάζηεθαλ ηθαλνπνηεκέλνη ζε 

κεγάιν βαζκφ (Μ.Ο.=4 ηεο θιίκαθαο, πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο 75-80% 

αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη) 

 

 Οη αξρηθέο εθηηκήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ην 

πεξηερφκελν, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηε ζπλνιηθή 

δηάξζξσζε θαη ηε δηάξθεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ζηελ ηάμε ζεκεηψζεθαλ πεξίπνπ ζην 4 ηεο θιίκαθαο 

(θαιή άπνςε). ηηο απφςεηο ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ, ν 

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δηάξθεηα θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ παξνπζίαζαλ ειαθξψο κηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο έλαληη 

ησλ αξρηθψλ.  

 

 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζεσξήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ επαξθέο θαη 

αμηνπνηήζηκν ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ελψ φζνλ αθνξά ην ρξφλν πνπ 

δηαηέζεθε γηα ηε γλσξηκία κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνθχπηεη 

φηη ππήξμαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κε ηνπο κηζνχο πεξίπνπ λα 

ζεσξνχλ φηη κάιινλ ν ρξφλνο γηα ηελ γλσξηκία ηνπο δελ ήηαλ επαξθήο 

ελψ νη άιινη κηζνί λα ζεσξνχλ φηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο γηα λα έρνπλ 

κία πξψηε επαθή θαη κεηά λα αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ κφλνη ηνπο γηα 

λα εκβαζχλνπλ ζηε ρξήζε ηνπο.  

 

3. Βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο :  

 

 Οη θχξηνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο βνεζήζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί φπσο 

έδεημε ε εξκελεία ηεο αλάιπζεο ζε θχξηνπο παξάγνληεο ήηαλ:  ε 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη ε ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο 

ηνπο θαη ηεο δέζκεπζήο ηνπο κε ηηο ΣΠΒ.  

 

 Δ βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ήηαλ κεγαιχηεξε ζην ζρεδηαζκφ  

δηδαζθαιηψλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ζηνλ ηξφπν έληαμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα, ζηε εθαξκνγή ζρεηηθψλ 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ θαη ζηελ 

θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ 

ινγηζκηθψλ. Μηθξφηεξνη κέζνη φξνη ζεκεηψζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ρσξίο φκσο λα είλαη ζε 

ρακειφ επίπεδν.  
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4. Απφςεηο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

ΚΣΔ θαη  ηε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα: 

 

 εκεηψζεθε κεγάινο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηελ 

δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο  ελψ 

ζεκεηψζεθε κέηξηνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο φνζλα θνξά ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ ζηα ΚΒ.  

 

 Ο ρξφλνο απφθαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επηκφξθσζε ζηα ΚΒ  ζεσξήζεθε επαξθήο θαη ε 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε ελεκεξσζεί απφ ην 

ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηα πξνγξάκκαηα. 

 

 Οη θχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ήηαλ νη ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί θαη ν ηζηφηνπνο ηνπ 

β' επηπέδνπ. 

 

 Πεξίπνπ ην έλα ηξίην κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα 

δήισζε φηη γλσξίδεη θαιά θαη πνιχ θαιά ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ 

πξνγξακκάησλ.  

 

 ζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηoρήο ζηα πξνγξάκκαηα, νη 

αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηθεληξψζεθαλ ζηελ απαξαίηεηε 

θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ  ηνπ α΄ 

επηπέδνπ (ε νπνία απνηειεί θαη βαζηθή πξνυπφζεζε) ελψ ηνλίζηεθε ην 

γεγνλφο φηη  πξέπεη λα δηεπξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β' επηπέδνπ ρσξίο λα απνθιείνληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ κέξνο ησλ  εθπαηδεπηηθψλ είηε ιφγσ εηδηθφηεηαο είηε 

ιφγσ  ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 
 

Γηαθνξέο κε δεκνγξαθηθά  θξηηήξηα εθπαηδεπηηθώλ ΚΔ 

ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ  
 

 

11.1 Φύιν 

 

Καηαξρήλ, ε εθαξκνγή ηνπ ηεζη νκνηνγέλεηαο ησλ κεηαβιεηψλ έδεημε φηη 

κφλν ε δηαθχκαλζε ηεο κεηαβιεηήο ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία δελ 

παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα (sig.0,014, p<0.05). ηελ πεξίπησζε απηή πνπ δελ 

πιεξνίηαη ην θξηηήξην ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ δείγκαηνο εθαξκφζηεθε ην κε 

παξακεηξηθφ θξηηήξην Kruskal-Wallis γηα ηελ δηαπίζησζε ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Δ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

κε ηε κέζνδν ANOVA φζνλ αθνξά ην δείγκα ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ιήμεο 

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο β΄  θαη γ΄ πεξηφδνπ δελ νδήγεζε ζηε 

δηαπίζησζε θάπνηαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο. Αειαδή, δε βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο αληξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζε φιεο ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Δ δνθηκαζία ANOVA εθαξκφζηεθε 

αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη εθπιεξψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δείγκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ νκνζθεδαζηηθφηεηα ηεο 

δηαθχκαλζεο θαη ηελ θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο.  

 

11.2 Πξνϋπεξεζία 

 

Δ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ANOVA κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ 

πξνυπεξεζία επίζε δελ νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο 

κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ νκάδσλ πξνυπεξεζίαο 1-10 έηε, 11-20 έηε, 21-30 έηε 

θαη πάλσ απφ 30 έηε,  φζνλ αθνξά ηηο  βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. 

 

11.3 Ηιηθία 

 

Δ νκνηνγέλεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ εμεηάζηεθε θαη πξνέθπςε  

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο. Δ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ANOVA  κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ ειηθία   νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο (Πίλαθαο παξαξηήκαηνο Ώ12) κφλν ζηελ 

κεηαβιεηή εκπφδηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ , F (3, 264)= 3,690, p<0.05, θαη 

εηδηθφηεξα ηελ κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ ζρνιηθή ππνδνκή (εμνπιηζκφο, αίζνπζα, 

ηερληθή ππνζηήξημε) σο εκπφδην ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ. Δ πεξαηηέξσ αλάιπζε 

κε ηε δνθηκαζία Tukey νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε ζεκαληηθήο δηαθνξάο αλάκεζα  
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ζηνλ κέζν φξν ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέρξη 35 εηψλ θαη ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ειηθία άλσ ησλ 55 εηψλ, ρσξίο φκσο λα 

εηλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (sig.=0.95, p>0.05).  

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζεκεηψζεθε αλάκεζα  ζηνλ κέζν φξν ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέρξη 35 εηψλ θαη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ειηθία 36 έσο  45 εηψλ. Οη πξψηνη ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηελ ζρνιηθή ππνδνκή σο εκπφδην γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο (Μ=4,00, Σ.Ώ.= 0,92) ζπγθξηηηθά  κε ηνπο δεχηεξνπο (Μ.Ο.=3,38, Σ.Ώ.=1,11),  

F (5,272)= 3,783, p<0.05.  

 

Ώλ θαη ε κε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο δελ κπνξεί πάληα  λα απνηειέζεη  

ζίγνπξν θξηηήξην γηα ηελ κε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ANOVA, γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην 

Kruskal-Wallis πνπ ηειηθά νδήγεζε ζην ίδην απνηέιεζκα θαη γηα ηε κεηαβιεηή 

εκπφδηα  γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (sig.=0.020, p<0.05) θαη γηα ηε 

κεηαβιεηή ζρνιηθή ππνδνκή σο εκπφδην γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

(sig.=0.010, p<0.05). 

 

 

11.4 Δηδηθόηεηα 

 

Δ νκνηνγέλεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ εμεηάζηεθε θαη πξνέθπςε  

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο. Δ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ANOVA νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηηο εμήο 

κεηαβιεηέο:  

 

 ηθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ F(4,274)=3,421, p<0.01,  

 

 πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα-ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 

F(4,265)=7,805, p<0.001,  

 

 ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία F(4,276)=1,981, p<0.001,  

 

 ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ F(4,253)=3,196,  p<0.05), 

 

 ρξήζε κεζφδσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία F(4,245)=4,519,  p<0.01),  

 

 εκπφδηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

F(4,258)=3,059,  p<0.05), 

 

 εκπφδηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ην 

ζρνιηθφ πιαίζην   F(4,266)=5,477,p<0.001), 

 

 βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θηα 

δέζκεπζεο κε ηηο ΣΠΒ, F(4,270)=2,468, p<0.05. 
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 ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην post hoc θξηηήξην Tukey πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

εηδηθνηήησλ φζνλ αθνξά ηηο πξνεγνχκελεο κεηαβιεηέο. Έηζη πξνέθπςαλ ηα εμήο 

απνηειέζκαηα :  

 

 Ιθαλόηεηα έληαμεο ΣΠΔ (Πίλαθαο παξαξηήκαηνο Α13): Οη καζεκαηηθνί 

ζεκείσζαλ κηθξφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο.=3,73, Σ.Ώ.=0,75) ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο λεπηαγσγνχο (Μ.Ο.=4,47, Σ.Ώ.=0,48), ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

επίπεδν 5%. Βπίζεο, βξέζεθε  φηη νη  νκάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ 

καζεκαηηθνχο, θηινιφγνπο, θπζηθνχο θαη δαζθάινπο (sig.=0.165, p>0.05) 

θαη ε νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ θπζηθνχο, δαζθάινπο θαη λεπηαγσγνχο 

(sig.=0.391, p>0.05) είλαη νκνηνγελείο θαη άξα παξνπζηάδνπλ παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ (πίλαθαο Ώ14). 

 

 Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ρξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ 

(Πίλαθαο παξαξηήκαηνο Α15): Οη λεπηαγσγνί (Μ.Ο=4,17, Σ.Ώ.=0,49) θαη νη 

δάζθαινη (Μ.Ο.=3,91, Σ.Ώ.=0,52)  ζεκείσζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο (Μ.Ο=3,54, Σ.Ώ.=0,52) θαη ηνπο 

καζεκαηηθνχο (Μ.Ο=3,54, Σ.Ώ.=0,48), ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν 

p<0.001. ΐξέζεθαλ δχν νκνηνγελείο νκάδεο κε παξφκνην κέζν φξν ζηηο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 

(πίλαθαο Ώ16). 

 

 πλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία (πίλαθαο παξαξηήκαηνο Α17): 

Οη θπζηθνί (Μ.Ο=3,50, Σ.Ώ.=0,99), νη λεπηαγσγνί (Μ.Ο=3,73, Σ.Ώ.=0,96) 

θαη νη δάζθαινη (Μ.Ο.=3,24, Σ.Ώ.=0,97)  ζεκείσζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο (Μ.Ο=2,84, Σ.Ώ.=0,92), ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε επίπεδν p<0.05. Βπίζεο, απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςαλ  δχν 

νκνηνγελείο νκάδεο κε παξφκνην κέζν φξν ζηε ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία (πίλαθαο Ώ18). 

 

 Υξήζε εξγαιείσλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ one-way ANOVA νδήγεζε 

ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα F (4,253)=3,196,  p<0.05), ε 

εθαξκνγή ηνπ post hoc θξηηεξίνπ Tukey δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ εηδηθνηήησλ ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο 

ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο πξνθχπηεη 

θαη   απφ ηα δεδνκέλα ηνπ επφκελνπ πίλαθα φηη ππάξρεη κία νκνηνγελήο 

νκάδα ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο (πίλαθαο Ώ19).  

 

 

 ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά νη δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ 

ησλ εηδηθνηήησλ  ζηε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ ΣΠΒ. Δ δηεξεχλεζε ησλ 
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επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΒ νδήγεζε ζηε 

δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο (πίλαθαο 

Ώ20.1):  

 

I. Φξήζε βηληενπξνβνιέα, F (4,272)=10,110,  p<0.001), : νη θαζεγεηέο 

θπζηθψλ επηζηεκψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο=3,68, 

Σ.Ώ.=0,96)  ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο: θηινιφγνπο 

(Μ.Ο=2,72, Σ.Ώ.=1,05) καζεκαηηθνχο (Μ.Ο=2,58, Σ.Ώ.=1,02) λεπηαγσγνχο 

(Μ.Ο=1,82, Σ.Ώ.=1,48) θαη δαζθάινπο (Μ.Ο=3,06, Σ.Ώ.=1,11)   θαζψο θαη  

νη δάζθαινη ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν έλαληη ησλ λεπηαγσγψλ.   

 

II. Φξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, F (4,275)=11,515  p<0.001): Οη 

θηιφινγνη ζεκείσζαλ  κηθξφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο=2,32, Σ.Ώ.=0,92) 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο, δειαδή ηνπο καζεκαηηθνχο (Μ.Ο=3,00, 

Σ.Ώ.=0,80), ηνπο θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο=3,17, Σ.Ώ.=1,03), 

ηνπο λεπηαγσγνχο (Μ.Ο=3,75, Σ.Ώ.=0,97)   θαη ηνπο δαζθάινπο (Μ.Ο=2,94, 

Σ.Ώ.=0,99). 

 

III. Φξήζε δηαδηθηχνπ, F (4,274)=7,497,   p<0.001):  

Οη λεπηαγσγνί (Μ.Ο=3,92, Σ.Ώ.=1,00) θαη νη δάζθαινη (Μ.Ο=3,46, 

Σ.Ώ.=1,10) ζεκείσζαλ πςειφηεξν  κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

καζεκαηηθνχο (Μ.Ο=2,38, Σ.Ώ.=1,31),  θαη ηνπο θηινιφγνπο (Μ.Ο=2,97, 

Σ.Ώ.=0,97), θαζψο θαη νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο=3,34, 

Σ.Ώ.=1,09). έλαληη ησλ καζεκαηηθψλ (Μ.Ο=2,38, Σ.Ώ.=1,31).   

 

IV. Φξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, F (4,263)=4,458,  p<0.01):  

Οη θηιφινγνη ζεκείσζαλ  κεγαιχηεξν  κέζν φξν (Μ.Ο=2,09, Σ.Ώ.=1,25) 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο=1,40, Σ.Ώ.=0,90), 

ηνπο λεπηαγσγνχο (Μ.Ο=1,00, Σ.Ώ.=0,00)   θαη ηνπο δαζθάινπο (Μ.Ο=1,55, 

Σ.Ώ.=1,15). 

 

V. Φξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο , F (4,274)=5,086  p<0.01):  

Οη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ  (Μ.Ο=3,41, Σ.Ώ.=1,13) θαη νη δάζθαινη 

(Μ.Ο=3,42, Σ.Ώ.=1,03) ζεκείσζαλ πςειφηεξν  κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο καζεκαηηθνχο (Μ.Ο=2,50, Σ.Ώ.=0,93).   

 

 

 Υξήζε κεζόδσλ ζηε δηδαζθαιία κε ΣΠΔ F (4,245)=4,519,  p<0.01:  

Οη δάζθαινη  (Μ.Ο=3,06, Σ.Ώ.=0,49), ζεκείσζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο (Μ.Ο=2,72, Σ.Ώ.=0,72) θαη ηνπο 

καζεκαηηθνχο (Μ.Ο=2,54, Σ.Ώ.=0,52) ελψ νη λεπηαγσγνί (Μ.Ο=3,26, 

Σ.Ώ.=0,68) ζεκείσζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε θαη ηνπο 

καζεκαηηθνχο (Μ.Ο=2,54, Σ.Ώ.=0,52).  Πξνέθπςαλ  δχν νκνηνγελείο 
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νκάδεο κε παξφκνην κέζν φξν ζηε ζπλνιηθή  ζπρλφηεηα εθαξκνγήο 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κε ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (πίλαθαο Ώ21) 

 

 ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε  δηεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ ηεο 

ππν-θιίκαθαο.  ηνλ πίλαθα Ώ22 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ηεο εθαξκνγήο  ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ αλά εηδηθφηεηα.  

 

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζηηο επφκελεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο  κε ηε ρξήζε  ηνπ θξηηεξίνπ Tukey (Πίλαθαο παξαξηήκαηνο Ώ22.1):  

 

I. Δπίδεημε: Οη καζεκαηηθνί ζεκείσζαλ  κηθξφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο=2,24, 

Σ.Ώ.=0,92) ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο (Μ.Ο=2,94, Σ.Ώ.=1,14), ηνπο 

θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο=3,17, Σ.Ώ.=1,02), θαη ηνπο 

δαζθάινπο (Μ.Ο=2,93, Σ.Ώ.=1,09). 

 

II. Μάζεζε κέζσ πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο: Οη θηιφινγνη ζεκείσζαλ  

κηθξφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο=1,78, Σ.Ώ.=0,95) ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο=2,89, Σ.Ώ.=0,90), ηνπο 

λεπηαγσγνχο  (Μ.Ο=2,75, Σ.Ώ.=1,14) θαη ηνπο δαζθάινπο (Μ.Ο=2,62, 

Σ.Ώ.=1,07). 

 

III.  Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε: Οη λεπηαγσγνί (Μ.Ο=3,67, Σ.Ώ.=0,98) θαη νη 

δάζθαινη (Μ.Ο=3,23, Σ.Ώ.=1,05) ζεκείσζαλ  κεγαιχηεξν κέζν φξν 

έλαληη ησλ θηινιφγσλ (Μ.Ο=2,69, Σ.Ώ.=0,97), καζεκαηηθψλ (Μ.Ο=1,58, 

Σ.Ώ.=0,65) θαη θαζεγεηψλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο=2,15, Σ.Ώ.=0,95) 

θαη νη θηιφινγνη (Μ.Ο=2,69, Σ.Ώ.=0,97) έλαληη ησλ καζεκαηηθψλ 

(Μ.Ο=1,58,Σ.Ώ.=0,65) θαη ησλ θαζεγεηψλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

(Μ.Ο=2,15, Σ.Ώ.=0,95).  

 

 θνπόο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζε δηδαζθαιίεο  

 Δ εθαξκνγή ηνπ post hoc θξηηεξίνπ Tukey νδήγεζε ζηηο επφκελεο  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (πίλαθεο παξαξηήκαηνο Ώ23 θαη Ώ23.1):   

 

I. Γηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ ηάμε, F (4,271)= 4,561  

p<0.01),: νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν 

φξν (Μ.Ο=3,61, Σ.Ώ.=1,08) ζπγθξηηηθά κε ηνπο  θηινιφγνπο (Μ.Ο=2,91, 

Σ.Ώ.=0,98)  θαη ηνπο καζεκαηηθνχο (Μ.Ο=2,88, Σ.Ώ.=0,93).   

 

II. Δχξεζε θαη άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, F (4,271)= 

3,321  p<0.05): Οη καζεκαηηθνί  ζεκείσζαλ  κηθξφηεξν κέζν φξν 

(Μ.Ο=3,33, Σ.Ώ.=1,05) ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο (Μ.Ο=4,03, 

Σ.Ώ.=0,92)   θαη ηνπο δαζθάινπο (Μ.Ο=4,02, Σ.Ώ.=0,91). 
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III. Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ θαη δηαιέμεσλ, F (4,273)=2,818,   p<0.05): Οη 

θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο=3,30, Σ.Ώ.=1,14) ζεκείσζαλ 

πςειφηεξν  κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο δαζθάινπο  (Μ.Ο=2,75, 

Σ.Ώ.=1,14).  

 

IV. Δπηθνηλσλία κε καζεηέο , F (4,267)=2,939,   p<0.05): νη λεπηαγσγνί 

(Μ.Ο=1,00, Σ.Ώ.=0,00) ζεκείσζαλ κηθξφηεξν κέζν φξν  ζπγθξηηηθά κε 

καζεκαηηθνχο (Μ.Ο=2,42, Σ.Ώ.=1,25)  θαη θαζεγεηέο θπζηθψλ 

επηζηεκψλ (Μ.Ο=2,18, Σ.Ώ.=1,30) 

 

V. Καηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο θαη δηαγσληζκάησλ , F (4,273)=4,340,   

p<0.01): νη λεπηαγσγνί ζεκείσζαλ κηθξφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο=2,75, 

Σ.Ώ.=1,48) ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο (Μ.Ο=3,81, Σ.Ώ.=0,96) θαη 

ηνπο δαζθάινπο (Μ.Ο=3,84, Σ.Ώ.=0,99) 

 

 Δκπόδηα έληαμεο ησλ ΣΠΔ  F (4,245)=4,519,  p<0.001:  

Οη θηιφινγνη  (Μ.Ο=3,50, Σ.Ώ.=0,49), ζεκείσζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν 

(πίλαθεο Ώ25 θαη Ώ26) ζπγθξηηηθά κε ηνπο δαζθάινπο (Μ.Ο=3,17, 

Σ.Ώ.=0,72) ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν p<0.01.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηνπο παξάγνληεο-εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο 

(δηαζέζηκνο ρξφλνο, ζπλεξγαζία καζεηψλ, αλαιπηηθφ πξφγξακκα), F 

(4,266)=5,477, p<0.001. Οη θηιφινγνη (Μ.Ο=3,43, Σ.Ώ.=0,80), ζεκείσζαλ 

κεγαιχηεξν κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο δαζθάινπο (Μ.Ο=2,87, Σ.Ώ.=0,93)  

θαη ηνπο λεπηαγσγνχο (Μ.Ο=2,58, Σ.Ώ.=0,93), ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

επίπεδν p<0.001 (πίλαθαο Ώ26.1). 

 

 Βνήζεηα ηεο επηκόξθσζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη 

δέζκεπζεο κε ηηο ΣΠΔ,  F(4,270)=2,468, p<0.05. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Anova έδεημε νξηαθά ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε 

επίπεδν 5% , ην θξηηήξην post hoc Tukey δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ. Βπίζεο, εθαξκφζηεθε θαη ην κε 

παξακεηξηθφ θξηηήξην Kruskal-Wallis, ην νπνίν δελ έδεημε απφξξηςε ηεο 

αξρηθήο ππφζεζεο φηη νη κέζνη φξνη ησλ νκάδσλ εηδηθφηεηαο δε δηαθέξνπλ 

(sig.=0.184, p>0.05).  

 

11.5 Δπίπεδν ζπνπδώλ  
 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξνέθπςαλ ζηηο επφκελεο κεηαβιεηέο:   

 

 ηθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ F (3,277)=4,624, p<0.01,  

 

 πεπνηζήζεηο  γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα-ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ F 

(3,269)=3,800, p<0.05,  



 

 

228 

 

 

 ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία F (3,269)=2,904,p<0.05, 

 

 ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ F (3,256)=3,002, p<0.05, 

 

 ζθνπφο  ρξήζεο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία F (3,264)=9,998, p<0.001.  

 

1. Ιθαλόηεηα έληαμεο ΣΠΔ F (3,277)=4,624, p<0.01: Οη έρνληεο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  (Μ.Ο=4,31,Σ.Ώ.=0,69) ζεκείσζαλ  πςειφηεξν κέζν 

φξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηέρνπλ κφλν πηπρίν ΏΒΕ 

(Μ.Ο=3,96, Σ.Ώ.=0,73).   

 

2. Απόςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα-ρξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ 

F(3,269)=3,800, p<0.05: Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο 

(Μ.Ο=3,96, Σ.Ώ.=0,44) κε εμνκνίσζε ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο έρνληεο πηπρίν ΏΒΕ (Μ.Ο=3,68, Σ.Ώ.=0,51).  

 

Σν απνηέιεζκα ειέγρζεθε θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ 

θξηηεξίνπ Kruskal-Wallis, ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ δείγκαηνο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή κε ην Levene Test λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ: 

F(3,269)=3.373, p<0.05, νπφηε θαη πξνέθπςε πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα (sig.0.08, p<0.01). Δ αλνκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο δε ζπληζηά 

πξφβιεκα γηα ηελ χπαξμε αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ (Καηζήο 

θαη άιινη, 2008) γηα κεγάιν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ (Ν>300), αξηζκφ πνπ 

πξνζεγγίδεη ην δείγκα.  

 

3. πλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία F (3,269)=2,904, p<0.05:  Παξά 

ην γεγνλφο φηη αξρηθά βξέζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ ANOVA, ε εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ post hoc Tukey δελ 

νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

νκάδσλ. 

 

4. Υξήζε εξγαιείσλ ΣΠΔ F (3,256)=3,002, p<0.05: , Παξά ην γεγνλφο φηη 

αξρηθά βξέζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 5%  κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ ANOVA, ε εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ post hoc Tukey δελ 

νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

νκάδσλ φζoλ αθνξά ηελ νκαδνπνηεκέλε κεηαβιεηή ζπλνιηθή ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία.  

 

 

 Βμεηάδνληαο εηδηθφηεξα ηα εξγαιεία ΣΠΒ, δηαπηζηψζεθε φηη νη έρνληεο 

κεηαπηπρηαθφ: 
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 α) ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πςειφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο=3,30, 

 Σ.Ώ.=1,04) ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ βηληενπξνβνιέα (πίλαθαο Ώ33) 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο  πηπρηνχρνπο ΏΒΕ (Μ.Ο=2,87, Σ.Ώ.=1,16), F (3,275)= 3,652, 

p<0.05 

 β) ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πςειφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο=3,48, 

 Σ.Ώ.=1,03) ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ (πίλαθαο Ώ34) πάιη 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο  πηπρηνχρνπο ΏΒΕ (Μ.Ο=3,05, Σ.Ώ.=1,16) , F (3,277)= 3,017, 

p<0.05. 

 

5. Υξήζε δηδαθηηθώλ κεζόδσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΔ: Παξά ην γεγνλφο φηη 

ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ AΝOVA δελ νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα ζπλνιηθά ζηελ νκαδνπνηεκέλε κεηαβιεηή F (3,256)=3,002, p<0.05, 

ε επηκέξνπο εθαξκνγή αλά δηδαθηηθή κέζνδν νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο:   

 

I. ζηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζε δηδαζθαιίεο κε 

ΤΠΔ, F (3,268)=4,800, p<0.01. Έηζη, βξέζεθε (πίλαθαο Ώ35) φηη νη έρνληεο 

πηπρίν Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο κε πξφγξακκα εμνκνίσζεο ζεκείσζαλ 

πςειφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο=3,20, Σ.Ώ.=1,04)  ζηελ εθαξκνγή δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο έρνληεο πηπρίν ΏΒΕ (Μ.Ο=2,56, Σ.Ώ.=1,04). 

Βδψ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη  ε πξψηε νκάδα ήηαλ απνθιεηζηηθά 

δάζθαινη ελψ ε δεχηεξε  νκάδα απνηειείηαη θαηά 50% πεξίπνπ απφ 

δαζθάινπο θαη ην ππφινηπν είλαη άιιεο εηδηθφηεηεο.  

 

II. ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο επίδεημεο ζε δηδαζθαιίεο κε ΤΠΔ F 

(3,273)=3,204, p<0.05. Χζηφζν ε πεξαηηέξσ εθαξκνγή ηνπ post hoc 

θξηηεξίνπ Tukey δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

κέζσλ φξσλ ησλ νκάδσλ.  

 

6. θνπόο ρξήζεο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία: Δ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Anova 

νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζπλνιηθά ζηε κεηαβιεηή F 

(3,264)=9,998, p<0.01. Δ εθαξκνγή ηνπ post hoc θξηηεξίνπ Tukey νδήγεζε ζηε 

δηαπίζησζε φηη νη έρνληεο κεηαπηπρηαθφ (Μ.Ο=3,54, Σ.Ώ.=0,71) θαη νη έρνληεο 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (Μ.Ο=3,73, Σ.Ώ.=0,64) ζεκείσζαλ πςειφηεξνπο 

κέζνπο φξνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ (Μ.Ο=3,03, Σ.Ώ.=0,81) θαη 

ηνπο πηπρηνχρνπο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο (Μ.Ο=3,07, Σ.Ώ.=0,64):   

 

 Οπζηαζηηθά ζηε κεηαβιεηή απηή νη κέζνη φξνη δείρλνπλ ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ θαη απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη ζηα επηκέξνπο είδε ρξήζεο ησλ ΣΠΒ.  

 

 Έηζη, θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα  ζηα επφκελα  ζηνηρεία 

(πίλαθαο Ώ37) θαη εθαξκφζηεθε ην post hoc θξηηήξην Tukey γηα λα εληνπηζηνχλ νη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (πίλαθεο Ώ38 έσο Ώ42) :  
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I. δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ F (3,275)=3,745, p<0.05. Οη έρνληεο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πςειφηεξν κέζν 

φξν(Μ.Ο=3,47, Σ.Ώ.=1,01)  ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ 

(Μ.Ο=3,07, Σ.Ώ.=1,00) 

 

II. εχξεζε θαη άληιεζε πιεξνθνξηψλ F (3,274)=7,591, p<0.01. Οη έρνληεο 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πςειφηεξν κέζν 

φξν((Μ.Ο=4,33, Σ.Ώ.=0,79) ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ 

(Μ.Ο=3,73, Σ.Ώ.=1,00):  

 

III. δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ/δηαιέμεσλ F (3,276)=10,858, p<0.01. Οη 

έρνληεο κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (Μ.Ο=3,27, Σ.Ώ.=1,09)   θαη νη έρνληεο 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν (Μ.Ο=3,75, Σ.Ώ.=0,93)   ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ πςειφηεξν κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ 

(Μ.Ο=2,66, Σ.Ώ.=1,12) θαη ηνπο πηπρηνχρνπο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο κε 

εμνκνίσζε (Μ.Ο=2,50, Σ.Ώ.=0,90):  

 

IV. πξνεηνηκαζία καζεκάησλ F (3,273)=4,696, p<0.01. Οη έρνληεο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πςειφηεξν κέζν 

φξν(Μ.Ο=3,91, Σ.Ώ.=0,92)  ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ 

(Μ.Ο=3,43, Σ.Ώ.=1,10) θαη ηνπο πηπρηνχρνπο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο κε 

εμνκνίσζε (Μ.Ο=3,40, Σ.Ώ.=0,92)  

 

V. επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο F (3,273)=8,299, p<0.01. Οη έρνληεο 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (Μ.Ο=3,56, Σ.Ώ.=1,19) ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ πςειφηεξν κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ 

(Μ.Ο=2,97, Σ.Ώ.=1,23) θαη νη έρνληεο δηδαθηνξηθφ ηίηιν (Μ.Ο=4,31, 

Σ.Ώ.=1,19) ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πςειφηεξν κέζν φξν 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ (Μ.Ο=2,97, Σ.Ώ.=1,23) θαη ηνπο 

πηπρηνχρνπο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο κε εμνκνίσζε (Μ.Ο=3,16, 

Σ.Ώ.=1,12) 

 

11.6 Δθαξκνγή γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο  

 

 11.6.1 Δθαξκνγή γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο γηα ηε κεηαβιεηή ζπλνιηθή 

 ρξήζε ησλ  ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

 Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επηδξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο (ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ, επηκφξθσζε, πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ, εκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ) ζηε 

ζπλνιηθή ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία,  εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο δνθηκέο κε 

ζπλδπαζκφ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δηαθνξνπνηνχζαλ ηε ζπλνιηθή ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Σειηθά βξέζεθε φηη  ε κεηαβιεηή πνπ ζεκείσζε 
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ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε πηζαλφηεηα p<0.001 ήηαλ ε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ 

ΣΠΒ. Θεσξψληαο ινηπφλ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία  θαη  ιακβάλνληαο σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ (ICT integration competence) εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο  γξακκηθήο  

παιηλδξφκεζεο (linear regression). Σν απνηέιεζκα έδεημε φηη ην κνληέιν απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (R=,376, sig.000):   

 

 
Πίλαθαο  11.6.1α: Ώπνηέιεζκα κεζφδνπ ANOVA

α
 γηα ηε κεηαβιεηή ζπλνιηθή ρξήζε  ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία 

 Μνληέιν 
Ώζξνίζκαηα 

ηεηξαγψλσλ 
df Μέζνο  φξνο F Sig. 

1 

Regression 36,905 1 36,905 46,045 ,000b 

Residual 223,621 279 ,802   

Total 260,526 280    

α. Βμαξηεκέλε κεηαβιεηή:  πλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία  

β. Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο: ζηαζεξά (Constant),, Εθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

 

Δ κεηαβιεηή κφλε ηεο (ηθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ)  εξκελεχεη ην 14,2% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο  ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία:  

 

Πίλαθαο 116.1.β : χλνςε ηνπ κνληέινπ γηα ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε ηεο κεηαβιεηήο 

ζπλνιηθή ρξήζε  ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

Μνληέιν R R
2
 Πξνζαξκνζκέλνο R

2
 

ηαζκηζκέλν ζθάικα ηεο 

εθηίκεζεο 

1 
,376a ,142 ,139 ,89527 

α. Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο : (ζηαζεξά-Constant),  Εθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ  

 

Δ ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ (ICT integration competence) είλαη  ν 

ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο  γηα ηε ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ν  ζηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο ηεο παιηλδξφκεζεο βξέζεθε λα είλαη 

β=,376, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Πίλαθο 11.6.1γ:  πληειεζηέο (Coefficients
a)

 ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο  κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή ρξήζε  ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

Μνληέιν  

Με ζηαζκηζκέλνη ζπληειεζηέο  

ηαζκηζκέλνη 

ζπληειεζηέο  

t Sig. B 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα  Beta 

1 (Constant) 1,128 ,308  3,663 ,000 

Εθαλφηεηα έληαμεο 

ΣΠΒ 
,505 ,074 ,376 6,786 ,000 
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a. Βμαξηεκέλε κεηαβιεηή: πλνιηθή ζπρλφηεηα  ρξήζεο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία  

 

 11.6.2 Δθαξκνγή πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο γηα ηελ 

 κεηαβιεηή δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΔ 

 Θεσξψληαο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία  θαη  ιακβάλνληαο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ (ICT competence) θαη ηελ βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο (ICT training)  

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο  πνιιαπιήο γξακκηθήο  παιηλδξφκεζεο (multiple linear 

regression). Σν απνηέιεζκα έδεημε φηη ην κνληέιν απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

(R=,504, sig.000):   

 

Πίλαθαο 11.6.2α : Ώπνηέιεζκα κεζφδνπ ANOVA
α
 γηα ηε κεηαβιεηή δηδαθηηθέο κέζνδνη κε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ
 
 

 Μνληέιν 
Ώζξνίζκαηα 

ηεηξαγψλσλ 
df Μέζνο  φξνο F Sig. 

1 

Regression 35,248 2 17,624 39,938 ,000
β
 

Τπφινηπα 103,702 235 ,441   

πλνιηθά  138,950 237    

α. Βμαξηεκέλε κεηαβιεηή:  Αηδαθηηθέο κέζνδνη κε ρξήζε ΣΠΒ  

β. Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο: ζηαζεξά (Constant), ΐνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο , Εθαλφηεηα 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

 

Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 25,4% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο πνπ αθνξά ηελ κεηαβιεηή δηδαθηηθέο κέζνδνη κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ:  

 

Πίλαθαο 11.6.2β: χλνςε ηνπ κνληέινπ γηα ηελ  πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ηεο 

κεηαβιεηήο δηδαθηηθέο κέζνδνη κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

Μνληέιν R R
2
 Πξνζαξκνζκέλνο R

2
 

ηαζκηζκέλν ζθάικα ηεο 

εθηίκεζεο 

1 ,504
α
 ,254 ,247 ,66429 

α. Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο : (ζηαζεξά-Constant), ΐνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο,  Εθαλφηεηα 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ  

 

Ο ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο αλαδείρζεθε ε ηθαλφηεηα έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ (ICT integration competence) κε ζηαζκηζκέλν ζπληειεζηή β=,374 ελψ 

αθνινχζεζε  ε κεηαβιεηή βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηηο  ΣΠΒ (ICT training) κε 

β=,211. Οη δχν απηέο κεηαβιεηέο παξνπζίαζαλ  ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα , γηα ηελ 

πξψηε βξέζεθε p<0.001 θαη γηα ηε δεχηεξε p<0.005.  Ο πίλαθαο κε ηνπο ζπληειεζηέο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο παξνπζηάδεηαη ακέζσο παξαθάησ:  

 

Πάηλαθο 11.6.2γ: πληειεζηέο (Coefficients
a)

 ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο  κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 
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Μνληέιν  

Με ζηαζκηζκέλνη ζπληειεζηέο  

ηαζκηζκέλνη 

ζπληειεζηέο  

t Sig. B 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα  Beta 

1 (Constant) ,370 ,292  1,268 ,206 

Εθαλφηεηα έληαμεο 

ΣΠΒ 
,392 ,066 ,374 5,948 ,000 

ΐνήζεηα ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ 

,243 ,072 ,211 3,359 ,001 

a. Βμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Αηδαθηηθέο κέζνδνη κε ρξήζε ΣΠΒ  

 

 

11.7 Αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο (cluster analysis):  Πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

β΄επηπέδνπ  

 

Λακβάλνληαο σο κεηαβιεηέο ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα-

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ, ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ , ηε ζπλνιηθή ρξήζε ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία, ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (εθηφο ηεο επίδεημεο) 

, θαη ηελ βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επηρεηξήζεθε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα β΄επηπέδνπ θαη λα αλαιπζεί ην πξνθίι ηνπο. Δ αλάιπζε  θαηά 

ζπζηάδεο (cluster analysis) δηελεξγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκφ ησλ δχν 

βαζηθψλ κεζφδσλ, ηεο ηεξαξρηθήο αλάιπζεο (hierarchical cluster) θαη ηεο κεζφδνπ k-

means clustering (Καηζήο θαη άιινη, 2008). Δ πξψηε κέζνδνο εκθαλίδεη κηθξφηεξε 

αθξίβεηα θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα σζηφζν κε απηήλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πην 

αμηφπηζηα ν αξηζκφο  ησλ ππννκάδσλ (clusters) ηνπ δείγκαηνο, ελψ ε δεχηεξε 

κέζνδνο ζεσξείηαη πην αμηφπηζηε αιιά δε κπνξεί λα δψζεη απνηέιεζκα γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππννκάδσλ. πλεπψο ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ εληζρχεη ηελ 

αμηνπηζηία ηεο αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο ζε ππννκάδεο: αξρηθά κε ηελ ηεξαξρηθή 

αλάιπζε πξνζδηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππννκάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηηο νπνίεο 

δηαθνξνπνηνχλ νη ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ειέγρεηαη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ ζηηο ππννκάδεο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε  ε 

κέζνδνο k-means clustering  κε δεδνκέλν ηνλ αξηζκφ ησλ ππννκάδσλ (Ν=3) 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ αθξηβέζηεξα ηα θέληξα ησλ ππννκάδσλ θαη λα γίλεη 

ε δηάθξηζή ηνπο.  

 

Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηεξαξρηθή αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο θαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο Ward method (ε νπνία ζεσξείηαη ε πιένλ αμηφπηζηε)  ζην δείγκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β' επηπέδνπ θαη 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ιήμεο  ζηηο δχν πεξηφδνπο επηκφξθσζεο (Ν=297), 

πξνέθπςε φηη ν αξηζκφο ησλ ππννκάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηαβιεηέο είλαη  ηξεηο (Ν=231). ηε ζπλέρεηα ε 
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εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ANOVA  κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ Ward Method 

νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα γηα ηηο αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, φπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

  Σα ηειηθά θέληξα ησλ ηξηψλ ππννκάδσλ ζηηο αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 11.7α: Σειηθά θέληξα ππννκάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ (ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ηηο δηαθνξνπνηνχλ) 

Μεηαβιεηέο  
Τπννκάδα  

3 2 1 

Εθαλφηεηα έληαμεο  4,36 4,33 3,53 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

 ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 
3,87 3,82 3,54 

Βπηκφξθσζε  4,00 4,11 3,35 

πλνιηθή ρξήζε ΣΠΒ 4,29 2,87 2,36 

Αηδαθηηθέο κέζνδνη κε ΣΠΒ  3,48 3,06 2,09 

 

Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ ππννκάδσλ θαη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ κέζσλ φξσλ ηνπο ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο, κπνξεί λα δνζεί ε αλάινγε εξκελεία 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 11.7β : Τπννκάδεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β' 

επηπέδνπ ζηα  ΚΒ  

   

Υπννκάδα 1(Ν=74) Υπννκάδα 2(Ν=75) Υπννκάδα 3(Ν=82) 

Παξνπζίαζαλ ειαθξψο άλσ  ηνπ 

κεηξίνπ ηθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ 
Έρνπλ αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ 

Βιαθξψο ζεηηθνί ζηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ 
Πηζηεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ 

ΐνεζήζεθαλ κέηξηα απφ ηελ 

επηκφξθσζε  
ΐνεζήζεθαλ αξθεηά απφ ηελ επηκφξθσζε 

Υξεζηκνπνηνχλ κεξηθέο θνξέο ην 

ρξφλν ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο  

Υξεζηκνπνηνχλ  ΣΠΒ κεξηθέο 

θνξέο ην κήλα  ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο  

Υξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ  

ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο  

Υξεζηκνπνηνχλ ζπάληα κεζφδνπο  

πνπ πξνάγνπλ ηελ ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ 

Υξεζηκνπνηνχλ ζε κέηξηα 

ζπρλφηεηα κεζφδνπο  πνπ 

πξνάγνπλ ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

Υξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ 

ζπρλά κεζφδνπο  πνπ 

πξνάγνπλ ηελ ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ 

  

 πσο αλαθέξεηαη  ζηνλ πίλαθα,  νη δχν πξψηεο ππννκάδεο παξνπζηάδνπλ ηελ 

ίδηα ζπκπεξηθνξά (πεξίπνπ ηνπο ίδηνπο κέζνπο φξνπο) ζηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ 

ΣΠΒ, ζηηο πεπνηζήζεηο (αληηιήςεηο) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε βνήζεηα πνπ δέρζεθαλ απφ ηελ επηκφξθσζε. ηηο 

ηξεηο απηέο κεηαβιεηέο νη κέζνη φξνη είλαη θνληά ζην ηέζζεξα ηεο θιίκαθαο (κε 

αλψηεξν ην πέληε) ή θαη πάλσ απφ ην ηέζζεξα (γηα ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ). 
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Αηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλνιηθή ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζηελ ζπρλφηεηα  εθαξκνγήο ησλ  κεζφδσλ πνπ 

πξνάγνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπλεηζθέξνπλ ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δ πξψηε ππννκάδα ρξεζηκνπνηεί ζπρλά (θαζεκεξηλά) 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο είηε γηα λα ηελ ππνζηεξίμεη είηε απνθιεηζηηθά γηα  

δηδαθηηθή ρξήζε ελψ ε δεχηεξε ππννκάδα ζε κέηξηα ζπρλφηεηα. ζνλ αθνξά ηελ 

ηξίηε ππννκάδα εθπαηδεπηηθψλ, παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ππνκάδεο ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη 

νη κέζνη φξνη ζηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ, ζηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ θαη ζηε βνήζεηα ηεο 

επηκφξθσζεο θπκαίλνληαη θνληά ζην 3,5 δειαδή κεηαμχ κεηξίνπ θαη θαινχ βαζκνχ. 

Χζηφζν νη κέζνη φξνη ηεο ζπλνιηθήο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ  θαη ηεο 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ είλαη θνληά ζην 2 (ζπάληα-κεξηθέο 

θνξέο ην ρξφλν) ηεο θιίκαθαο. Άξα ρξεζηκνπνηνχλ ζπάληα ΣΠΒ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ή γηα λα δηδάμνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπο.   

 Οη ππννκάδεο εθπαηδεπηηθψλ  ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηηο 

δηαθνξνπνηνχλ απεηθνλίδνληαη ζην επφκελν ζρήκα:  

 

 
 

ρήκα 11.7  : Τπννκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

 
 

11.8 πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ 

ΚΔ 
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 Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ππνινγίζηεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (ζπλάθεηαο) Pearson  αθνχ δηαπηζηψζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηνπ. ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηε ιήμε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ ησλ ΚΒ θαηά ηε ΐ΄ θαη Γ΄ πεξίνδν επηκφξθσζεο. 

εκεηψλεηαη φηη επηζεκαίλνληαη ζηνλ πίλαθα νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο: 



 

 

237 

 

 

Πίλαθαο 11.8: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ ( ιήμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ)  

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 

[1] 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα 

ησλ ΣΠΒ 

1           

[2] 
Πεπνηζήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ (ζε καζήκαηα, βαζκίδα) 
,093 1          

[3] Εθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ ,346** ,223 1         

[4] 
πλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία 
,109 -,153 ,376** 1        

[5] Υξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ,236** -,053 ,424** ,761** 1       

[6] Μέζνδνη ρξήζεο ΣΠΒ ,252** ,165 ,461** ,647** ,740** 1      

[7] θνπφο ρξήζεο ΣΠΒ ,207** ,079 ,449** ,665** ,712** ,691** 1     

[8] Βπηκφξθσζε  ,357** ,129 ,434** ,166** ,242** ,372** ,264** 1    

[9] 
Βκπφδηα έληαμεο ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ππνδνκή  
-,046 -,005 ,028 -,012 ,058 ,002 ,062 ,047 1   

[10] 
Βκπφδηα έληαμεο ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ην 

ζρνιηθφ πιαίζην  
-,182** -,214 -,225** -,197** -,115 -,159* -136* -,165** ,306** 1  

[11] 
Βκπφδηα έληαμεο ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ππνζηήξημε 
-,018 ,193 ,109 -,024 ,120 ,043 ,028 ,046 ,412** ,300** 1 
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, νδεγνχκαζηε ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο, πνπ αθνξνχλ 

ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο:   

 

1. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ  θαη ησλ επφκελσλ 

κεηαβιεηψλ ήηαλ  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ  κεγέζνπο: α) κε ηελ ηθαλφηεηα 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ (r=,346, p<0.01), β) κε ηελ επηκφξθσζε (r=,357, 

p<0.01), γ) κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (r=,236, 

p<0.01),δ) κε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ρξήζεο ΣΠΒ (r=,252, p<0.01), 

θαη ε) κε ην είδνο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ (r=,207, p<0.01) 

 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο: κε ηα εκπφδηα 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην δηδαζθαιίαο ΣΠΒ  

(r= -,182, p<0.01)  

 

2. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ησλ 

επφκελσλ κεηαβιεηψλ ήηαλ   

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεηξίνπ κεγέζνπο: α) κε ηελ επηκφξθσζε 

(r=,434, p<0.01), β) κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

(r=,424, p<0.01), γ)  κε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ρξήζεο ΣΠΒ (r=,461, 

p<0.01) θαη δ) κε ην είδνο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ (r=,449, p<0.01) 

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο : κε ηε ζπλνιηθή ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (r=,346, p<0.01), 

 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο κε ηα εκπφδηα γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην δηδαζθαιίαο (r= -,225, 

p<0.01) 

 

3. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο  ησλ ΣΠΒ  θαη ησλ 

επφκελσλ κεηαβιεηψλ ήηαλ   

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεγάινπ  κεγέζνπο: α) κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (r=,761, p<0.01), β)  κε ηηο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο ρξήζεο ΣΠΒ (r=,647, p<0.01) θαη γ) κε ην είδνο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ (r=,665, p<0.01) 

 ζεηηθήο  θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο: κε  ηελ επηκφξθσζε  (r= 

,166, p<0.01) 

 κηθξνχ κεγέζνπο: α) κε ηε ρξήζε ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο (r=-,344, 

p<0.01) β) ηελ απηεπηκφξθσζε (r=-,364, p<0.01) γ)κε ηηο λέεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο (r=-,319, p<0.01) θαη  δ) κε ηε ζπλεξγαζία 

γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ (r=-,200, p<0.01) 

 

4. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη 

ησλ επφκελσλ κεηαβιεηψλ ήηαλ  
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 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεγάινπ  κεγέζνπο: α) κε ηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο ρξήζεο ΣΠΒ (r=,740, p<0.01) θαη β) κε ην είδνο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΒ (r=,712, p<0.01) 

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο: κε ηελ επηκφξθσζε 

(r=,242, p<0.01)  

 

5. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ρξήζεο  δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη ησλ επφκελσλ κεηαβιεηψλ  ήηαλ  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεγάινπ κεγέζνπο: κε ην είδνο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΒ  (r=,691, p<0.01) 

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο:κε ηελ επηκφξθσζε  

(r=,372, p<0.01) 

 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο κε ηα εκπφδηα γηα 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην δηδαζθαιίαο (r=  -,159, 

p<0.05) 

 

6. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ θαη ησλ επφκελσλ 

κεηαβιεηψλ ήηαλ  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο: κε ηελ επηκφξθσζε 

(r=,264, p<0.01) 

 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο: κε ηα εκπφδηα γηα 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην δηδαζθαιίαο (r= -,136, 

p<0.05) 

 

7. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο επηκφξθσζεο θαη  ησλ εκπνδίσλ  γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην δηδαζθαιίαο ήηαλ αξλεηηθήο 

θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο (r= -,165, p<0.05) 

 

8. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ εκπνδίσλ ππνδνκήο θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ 

αθνξνχλ ην  πιαίζην  ήηαλ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο (r= 

,306, p<0.01) ελψ κε ηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ήηαλ ζεηηθήο 

θαηεχζπλζεο θαη  κεηξίνπ κεγέζνπο (r= ,412, p<0.01). Ώθφκε ν δείθηεο 

ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ εκπνδίσλ πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην θαη ησλ εκπνδίσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ήηαλ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο 

(r= ,300, p<0.01) 

 

 

 Ώθφκε ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα δε 

βξέζεθαλ λα ζπζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε θακία απφ ηηο βαζηθέο 

κεηαβιεηέο.  
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11.9 ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ησλ ΚΔ πνπ ζπκκεηείραλ  ζηελ εμέηαζε 

πηζηνπνίεζεο ηεο Β΄πεξηόδνπ  

 

 Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν  ηεο ζπγθεθξηκέλεο κέηξεζεο δηέθεξε ζεκαληηθά απφ 

ηα ππφινηπα ησλ άιισλ κεηξήζεσλ θαη γη' απηφ ην ιφγν παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά. 

Χζηφζν,  απνηειέζκαηά ηνπ έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί ζε ζεκεία ηεο δηαηξηβήο πνπ 

αθνξνχζαλ κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο κεηαβιεηέο ησλ εξγαιείσλ 

κέηξεζεο ζηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ. ην ζεκείν απηφ ζα 

αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζνη 

φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο) θαζψο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο 

φζνλ αθνξά δεκνγξαθηθά θξηηήξηα (θχιν, ειηθία, πξνυπεξεζία, εηδηθφηεηα, ζέζε 

θηι).      

 Δ αμηνπηζηία ησλ εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο βξέζεθε 0,84 (247 απφ 313 

απαληήζεηο) γηα ηα 20 ζηνηρεία (items). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach's alpha αληηζηξάθεθε ε θσδηθνπνίεζε ηεο θιίκαθαο Likert γηα 9 

ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάδνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ.  

 

 Οη  κέζνη φξνη ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο αλαθέξνληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 
 Πίλαθαο 11.9 α: Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ  

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ΐ΄πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο 

                     Μεηαβιεηή 
ηνηρεία 

(items) 
Μ.Ο. Σ.Ώ. N 

1. Βλδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ 1,6 4,09 ,63 290 

2. Παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ 2,9,15 4,02 ,44 301 

3. Ώμηνπνίεζε απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ  
5,8, 12,16 3,95 ,57 293 

4. Νέεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη 4,10 3,64 ,63 302 

5. Αηδαζθαιία κε ΣΠΒ 11,14 4,02 ,69 305 

6. Ώπην-επηκφξθσζε 13,18,19 3,93 ,62 298 

7. Βκπφδηα έληαμεο ΣΠΒ 3,7 2,93 ,78 306 

8. πλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα δηδαζθαιίεο 

κε ΣΠΒ 
20 3,57 ,87 310 

9. Ώμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 21 3,14 1,04 306 

 

 Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη  ε παηδαγσγηθή γλψζε ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία είλαη ζε θαιφ επίπεδν (Μ.Ο.=4,14) θαη νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ 

ζε πνιχ πςειά πνζνζηά (πνπ αγγίδνπλ ην 90%) φηη κπνξνχλ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ ζε 
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ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γλσξίδνπλ  ηνπο ηξφπνπο λα ην 

θάλνπλ θαη αθφκα κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπο ζηηο 

δηδαζθαιίεο ηνπο. Ώμηνζεκείσην ζθνξ ζεκεηψζεθε θαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Μ.Ο.=4,09), ην νπνίν δήισζαλ (ζε πνζνζηφ ζπλνιηθά 86%) φηη είλαη 

πςειφ αθφκα θαη κεηά απφ ην πέξαο ηεο επηκφξθσζεο. Παξφκνηα, πςειφο κέζνο 

φξνο ζεκεηψζεθε θαη ζηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ απην-επηκφξθσζε (Μ.Ο=3,93), 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί  αθφκα θαη κεηά ηελ επηκφξθσζε αζρνινχληαη κε 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ. Δ αμηνπνίεζε θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ θαηά ηελ επηκφξθσζε επίζεο θαηαγξάθεθε ζε πςειφ επίπεδν 

(Μ.Ο=3,95) ελψ ν κέζνο φξνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηνπνίζε 

δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ (Μ.Ο.=4,02) δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ επηκφξθσζε 

ζρεδίαζαλ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ θάπνην αξηζκφ δηδαζθαιηψλ.  

 

  Ο ρακειφηεξνο κέζνο φξνο ζεκεηψζεθε ζηα εκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

(Μ.Ο.=2,93) φπνπ δελ ππήξμε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ λα ζεσξήζεη 

ζεκαληηθά εκπφδηα ηελ απαίηεζε ηνπ ρξφλνπ (ζηνηρείν 7, Μ.Ο.= 2,92) θαη ην ζρνιηθφ 

πιαίζην (ζηνηρείν 3, Μ.Ο.= 3,22). Βπίζεο ρακειφο κέζνο φξνο ζεκεηψζεθε θαη ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (ζηνηρείν 21, Μ.Ο.=3,14), πνπ 

ζεκαίλεη φηη κεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζαλ φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα  ζηελ ηάμε.  

 

 Σα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,  

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ηαπηφρξνλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηηο ππφινηπεο θάζεηο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Χζηφζν θξίζεθε ρξήζηκν λα παξνπζηαζηνχλ θαη ζην παξφλ ζεκείν 

γηα λα ππάξρεη ζπλνιηθή εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ  πνπ αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην 

ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ ηεο πηζηνπνίεζεο β΄ επηπέδνπ (Πίλαθαο 11.9β): 



 

 

242 

 

 

Πίλαθαο 11.9β: Μέζνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ ( ζηνηρείσλ) ηεο ΐ΄πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο  

  N Μ.Ο. Σ.Ώ. 

1. Ώπφ ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο κέρξη ζήκεξα, ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κνπ, παξακέλεη ακείσην. 293 4,18 0,70 

2. Μπνξψ λα εληάζζσ ηηο ΣΠΒ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 311 4,19 0,63 

3. Σν ζρνιηθφ πιαίζην(π.ρ. αλαιπηηθφ πξφγξακκα, λνκνζεζία, ζρνιηθφ θιίκα θηι) δε κε δηεπθνιχλεη, κέρξη ζηηγκήο, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηψ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 
310 3,22 0,95 

4. Υξεζηκνπνηψ ΣΠΒ κφλν γηα λα ππνζηεξίδσ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. 307 2,33 0,89 

5. Οη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε, φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ, κνπ θάλεθαλ ρξήζηκεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηψ ζηηο 

δηδαζθαιίεο κνπ. 
304 4,14 0,65 

6. Βλδηαθέξνκαη ιηγφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζσ ΣΠΒ ζηα καζήκαηά κνπ ηψξα, απ' φηη φηαλ νινθιήξσλα ηελ επηκφξθσζε. 290 1,98 0,77 

7. Έρσ ειάρηζην δηαζέζηκν ρξφλν γηα λα κπνξψ λα εληάζζσ ηηο ΣΠΒ ζην κάζεκά κνπ. 309 2,92 1,00 

8. Θεσξψ ηειηθά φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ έκαζα θαη θαηέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. 
306 3,97 0,68 

9. Γλσξίδσ πφηε θαη πψο λα ρξεζηκνπνηήζσ ΣΠΒ γηα λα δηδάμσ έλα ζέκα ηεο εηδηθφηεηάο κνπ. 306 3,96 0,58 

10. Πιένλ ρξεζηκνπνηψ λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ βειηηψλνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ελψ πξηλ ηελ επηκφξθσζε δελ ην έθαλα.  308 3,59 0,82 

11. Ώπφ ην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο κέρξη ζήκεξα, δελ πινπνίεζα νχηε κία δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηψληαο ΣΠΒ. 306 1,85 0,79 

12. Σειηθά, νη γλψζεηο πνπ απέθηεζα θαη νη δεμηφηεηεο πνπ θαηέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε, έρνπλ κηθξή εθαξκνγή ζην κάζεκά κνπ. 303 2,12 0,81 

13. Μεηά ηελ επηκφξθσζε, πξνζπαζψ λα απην-επηκνξθψλνκαη ζπλερψο πάλσ ζηηο ΣΠΒ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. 303 3,88 0,70 

14. Ώπφ ην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο κέρξη ζήκεξα, έρσ ζρεδηάζεη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ΣΠΒ θαη ηηο έρσ εληάμεη ζε 

δηδαζθαιίεο κνπ ζην ζρνιείν 
305 3,89 0,74 

15. Βίκαη ζε ζέζε λα εθηηκήζσ ηηο επηπηψζεηο ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηηο δηδαζθαιίεο κνπ. 307 3,94 0,59 

16. Υξεζηκνπνηψ ειάρηζηα ζηελ ηάμε ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε, ζρεηηθά κε ηελ  έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία. 
301 2,18 0,83 

17. πκκεηέρσ ζε ρψξνπο ςεθηαθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter θηι) ζπρλφηεξα, απ' φηη πξηλ ηελ επηκφξθσζε. 307 3,01 1,15 

18. Ώθνχ πηζηνπνηεζψ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ζεσξψ φηη ζα έρσ ειάρηζηα θίλεηξα γηα λα αζρνιεζψ πεξαηηέξσ κε 

ηηο ΣΠΒ. 
309 1,95 0,81 

19. Ώπφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επηκφξθσζεο θαη έπεηηα, αζρνιήζεθα ειάρηζηα κε θαηλνχξηα πξάγκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ. 301 2,15 0,85 

20. πλεξγάδνκαη ζπρλά κε ζπλαδέιθνπο γηα λα πινπνηήζνπκε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ ζην ζρνιείν. 310 3,57 0,87 

21. Γλσξίδσ ηξφπνπο γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ απνδνηηθά ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηελ ηάμε. 306 3,14 1,04 
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 Δ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί β΄ 

επηπέδνπ αθφκα θαη κεηά ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηαηεξνχλ πςειφ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο ΣΠΒ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία, πξνζπαζνχλ λα 

απην-επηκνξθψλνληαη θαη εθηηκνχλ φηη θαηέρνπλ ηελ απαξαίηεηε παηδαγσγηθή γλψζε 

γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ 

θαηά ηελ επηκφξθσζε ζεσξήζεθαλ ρξήζηκεο θαη αμηνπνηήζηκεο ζηηο δηδαζθαιίεο 

ηνπο. Σαπηφρξνλα δελ αμηνινγήζεθαλ σο ζεκαληηθά εκπφδηα ε απαίηεζε ηνπ ρξφλνπ 

γηα ζρεδηαζκφ δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ θαη ην ζρνιηθφ πιαίζην. 

 

11.10 Γηαζηαπξώζεηο κε δεκνγξαθηθά θξηηήξηα  ηεο Β΄ πεξηόδνπ 

πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ ΚΔ )  

  
 Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο (θχιν, ειηθία, επίπεδν αθαδεκατθψλ 

πξνζφλησλ, είδνο ζρνιείνπ, ζέζε επζχλεο) ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ANOVA θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε εθπιήξσζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ην αληίζηνηρν κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Kruskal-Wallis test. Γηα δχν 

νκάδεο (groups) ε κέζνδνο ηζνδπλακεί  κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ t-test ην 

νπνίν ζπλεζίδεηαη λα εθαξκφδεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ζηηο 

κεηαβιεηέο ησλ εξεπλψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ.  

 

Φύιν: σο πξνο ην θχιν, νη άληξεο ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν  φξν  ζηνπο 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (M.O.=3.30, Σ.Ώ.=1.00) ζπγθξηηηθά κε 

ηηο γπλαίθεο (M.O.=3.01, Σ.Ώ.=1.05),  F(1,304)= 5.76, p<0.05.  

 

Δηδηθόηεηα: σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα, νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ 

(M.O.=4.10, Σ.Ώ.=0.41) θαη νη δάζθαινη (M.O.=4.05, Σ.Ώ.=0.42) ζεκείσζαλ 

πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ΤΠΔ απ‟ φηη νη καζεκαηηθνί 

(M.O.=3.76, Σ.Ώ.=0,45),  F (5,294)= 2.65, p<0.05. ζνλ αθνξά ηα εκπφδηα γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΤΠΔ νη θηιφινγνη ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν (M.O.=3.55, 

Σ.Ώ.=0.75) απ‟ φηη νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ (M.O.=2.88, Σ.Ώ.=0.80), νη 

λεπηαγσγνί (M.O.=2.67, Σ.Ώ.=0.65) θαη νη δάζθαινη (M.O.=2.95, Σ.Ώ.=0.73),  F(5, 

299)= 7.47, p<0.001. Βπίζεο, νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ ζεκείσζαλ 

πςειφηεξν κέζν φξν (M.O.=4.27, Σ.Ώ.=0.52) ζηελ πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ 

απ‟ φηη νη θηιφινγνη (M.O.=3.84, Σ.Ώ.=0.59), F(5, 298)= 2.55, p<0.05. κνηα,  νη 

θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν (M.O.= 4.16, 

Σ.Ώ.=0.46) ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηεο επηκφξθσζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο (M.O.=3.77, Σ.Ώ.=0.51), F(5, 286)= 2.75, p<0.05.  

 

Ηιηθία: Οη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 46 έσο 55 εηψλ (M.O.=3.67, Σ.Ώ.=0.72) 

ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα  πινπνίεζε 

δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ειηθία έσο 35 ρξφληα (M.O.=3.18, 
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Σ.Ώ.=1.10),   F(3, 301)= 4.15, p<0.01.Βπίζεο ζηε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο λέσλ 

παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  δηαθνξά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θξηηεξίνπ Mann-Whitney U-test (ιφγσ κε θαλνληθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο ζηηο 

επηκέξνπο ειηθαθέο θαηεγνξίεο). Οη εθπαηδεπηηθνί κέρξη 35 εηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

36-45 εηψλ ζεκείσζαλ κεγαιχηεξεο κέζεο ηηκέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κεγαιχηεξεο ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 46-55 εηψλ θαη ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 

άλσ ησλ 55 εηψλ.  

 

Πξνϋπεξεζία: Οη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 11 έσο 20 ρξφληα 

ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν (M.O.=3.58, Σ.Ώ.=0.82) θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

κε πξνυπεξεζία 21 έσο 30 ρξφληα (M.O.=3.75, Σ.Ώ.=0.74) ζηε ζπλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο γηα πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ, απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πξνυπεξεζία 1 έσο 10 ρξφληα  (M.O.=3.27, Σ.Ώ.=1.01), F(2, 302)= 7.70, p<0.01.  

Δ νκνηνγέλεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, νπφηε εθαξκφζηεθε ην 

αληίζηνηρν κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Kruskal-Wallis θαη βξέζεθε πάιη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ε δηαθνξά  (sig. 0,002, p<0.01). 

 

Δπίπεδν ζπνπδώλ: Χο πξνο ην επίπεδν ζπνπδψλ, νη θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ  ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν  φξν (M.O.=4.25, Σ.Ώ.=0.56) ζηελ 

πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ  απ‟ φηη νη θαηέρνληεο πηπρίν Παηδαγσγηθήο 

Ώθαδεκίαο  κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζε πξφγξακκα εμνκνίσζεο (M.O.=3.91, 

Σ.Ώ.=0.71),  F(3,300)= 2.93, p<0.05. 

 

Δίδνο ζρνιείνπ: Χο πξνο ην είδνο ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν (M.O.=3.68, Σ.Ώ.=0.46) 

θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Γπκλαζίσλ (M.O.=3.30, Σ.Ώ.=0.86) ζηα εκπφδηα γηα 

ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ (ζρνιηθφ πιαίζην, δηαζέζηκνο ρξφλνο) απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηα Νεπηαγσγεία (M.O.=2.50, Σ.Ώ.=0.60) θαη ζηα Αεκνηηθά ζρνιεία (M.O.=2.96, 

Σ.Ώ.=0.74), F(4, 292)=6,13, p<0.001 (Tukey). Βπίζεο, ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Γπκλαζίσλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν  

φξν (M.O.=3.48, Σ.Ώ.=0.86) έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ  

(M.O.=2.88, Σ.Ώ.=1.08),  F(4,291)= 3.92, p<0.05. 

 

Θέζε: Οη εθπαηδεπηηθνί ζε γξαθείν ζεκείσζαλ ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο 

ζηελ παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ (ζε ζρέζε κε ζπκβνχινπο), ζηελ 

ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαδέιθνπο γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ θαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ  δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ηεο επηκφξθσζεο (ζε ζρέζε κε δηεπζπληέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζρνιηθψλ κνλάδσλ). 

 

 

11.11 πζρεηίζεηο βαζηθώλ κεηαβιεηώλ ηεο β΄ πεξηόδνπ 

πηζηνπνίεζεο   
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Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ 

(εθηφο ησλ δεκνγξαθηθψλ) κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson.Oη 

πξνυπνζέζεηο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή βξέζεθαλ φηη εθπιεξψλνληαη φζνλ 

αθνξά ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο γηα ηηο 

κεηαβιεηέο.  

 

Πίλαθαο 11.11: πζρεηίζεηο βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο  

290<Ν<313 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

1. Βλδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ 1         

2. Παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο 

ΣΠΒ 
,596

**
 1        

3. Βκπφδηα έληαμεο ΣΠΒ -,318
**

 -,344
**

 1       

4. Υξήζε ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο ,474
**

 ,461
**

 -,344
**

 1      

5. Ώμηνπνίεζε  απνθηνχκελσλ  

γλψζεσλ- δεμηνηήησλ 
,612

**
 ,630

**
 -,430

**
 ,615

**
 1     

6. Νέεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη ,290
**

 ,302
**

 -,319
**

 ,357
**

 ,441 1    

7. Ώπην-επηκφξθσζε ,578
**

 ,541
**

 -,364
**

 ,615
**

 ,637
**

 ,387
**

 1   

8. πλεξγαζία γηα δηδαζθαιίεο κε 

ρξήζε ΣΠΒ 
,131

*
 ,179

**
 -,200

**
 ,288

**
 ,191

**
 ,115

*
 ,338

**
 1  

9. Ώμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα 
,108 ,269

**
 -,172

**
 ,199

**
 ,256

**
 ,127

*
 ,257

**
 ,179

**
 1 

  *  ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 5% 

** ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 1% 

 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, νδεγνχκαζηε ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο:  

 

1. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ επφκελσλ 

κεηαβιεηψλ ήηαλ θαη  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεγάινπ κεγέζνπο: κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (r=,612, p<0.01)  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεηξίνπ κεγέζνπο: κε α) ηελ παηδαγσγηθή 

γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ (r=,596, p<0.01)  θαη β) ηελ απηεπηκφξθσζε 

(r=,578, p<0.01)  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο : α) κε ηε ρξήζε ΣΠΒ ζε 

δηδαζθαιίεο (r=,474, p<0.01) θαη β) κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο (r=,290, p<0.01)  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο κε ηε ζπλεξγαζία γηα 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ (r=,131, p<0.05)  
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 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο κε ηα εκπφδηα γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ (r= -,318, p<0.01) 

 

2. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο γηα ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΒ θαη ησλ επφκελσλ κεηαβιεηψλ ήηαλ   

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεγάινπ κεγέζνπο: κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηεο επηκφξθσζεο (r=,630, 

p<0.01)  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεηξίνπ κεγέζνπο:  α) κε ηε ρξήζε ΣΠΒ ζε 

δηδαζθαιίεο (r=,461, p<0.01)  θαη β) ηελ απηεπηκφξθσζε (r=,541, 

p<0.01)  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο : α) κε ηε ζπλεξγαζία γηα 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ (r=,179, p<0.01) θαη β) κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο (r=,302, p<0.01), γ) Ώμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

(r=,269, p<0.01) 

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο κε ηε ζπλεξγαζία γηα 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ (r=,179, p<0.01)  

 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο κε ηα εκπφδηα γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ (r= -,344, p<0.01) 

 

3. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ 

(ζρνιηθνχ πιαηζίνπ θαη δηαζέζηκνπ ρξφλνπ) θαη ησλ επφκελσλ κεηαβιεηψλ 

ήηαλ αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο γηα φιεο θαη  

 κεηξίνπ κεγέζνπο: κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ (r=-,430, p<0.01)  

 κηθξνχ κεγέζνπο: α) κε ηε ρξήζε ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο (r=-,344, 

p<0.01) β) ηελ απηεπηκφξθσζε (r=-,364, p<0.01) γ)κε ηηο λέεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο (r=-,319, p<0.01) θαη  δ) κε ηε ζπλεξγαζία 

γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ (r=-,200, p<0.01) 

 πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

(r= -,172, p<0.01) 

 

4. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο  θαη ησλ 

επφκελσλ κεηαβιεηψλ ήηαλ  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεγάινπ κεγέζνπο: α) κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (r=,615, p<0.01) θαη β) 

κε ηελ απηεπηκφξθσζε (r=,615, p<0.01) 

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο:α) κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο (r=,357, p<0.01) θαη  β) κε ηε ζπλεξγαζία γηα δηδαζθαιίεο 

κε ΣΠΒ (r=,288, p<0.01) 

 πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

(r= ,199, p<0.01) 
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5. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ θαη ησλ επφκελσλ κεηαβιεηψλ ήηαλ  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεγάινπ κεγέζνπο: α) κε ηελ 

απηεπηκφξθσζε (r=,637, p<0.01) 

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο:α) κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο (r=,441, p<0.01) θαη β) αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα (r=,256, p<0.01) 

 πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο κε ηελ ζπλεξγαζία γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

 (r= ,191, p<0.01) 

 

6. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ   

θαη ησλ επφκελσλ κεηαβιεηψλ ήηαλ  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο: α)κε ηελ απηεπηκφξθσζε 

(r=,387, p<0.01) 

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο: α) κε ηε ζπλεξγαζία 

γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ (r=,115, p<0.05) θαη β) αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (r=,127, p<0.05) 

 

7. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο απηεπηκφξθσζεο θαη ησλ επφκελσλ 

κεηαβιεηψλ ήηαλ  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο: α) κε ηε ζπλεξγαζία γηα 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ (r=,338, p<0.01) θαη β) κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (r=,257, p<0.01) 

 

8. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ζπλεξγαζίαο γηα πινπνίεζεο δηαδαζθαιηψλ κε 

ΣΠΒ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα βξέζεθε ζεηηθήο 

θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο: (r=,179, p<0.01) 

 

 πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ηηο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ βξέζεθαλ κε βάζε 

ηελ ηζρχ ηνπο, κπνξνχλ λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο 

 ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ ζπζρεηίζηεθε  ζεηηθά θαη ζε ζρεδφλ κεγάιν βαζκφ 

(ζπζρεηίζεηο πεξίπνπ ζην 0,6) κε ηελ παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ, 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ 

επηκφξθσζε θαη ηελ απην-επηκφξθσζε 

 ε παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά ζε πςειφ 

βαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ 

θαηά ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ απην-επηκφξθσζε ζε κέηξην βαζκφ 

 ε απην-επηκφξθσζε παξνπζίαζε ζπζρεηίζεηο ζρεδφλ κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο 

απφ κέηξην έσο κεγάιν βαζκφ, θπξίσο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο,  εθηφο απφ ηα 

εκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ 
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11.12 ύλνςε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ δηαζηαπξώζεηο  κε 

δεκνγξαθηθά θξηηήξηα θαη ζπζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ 

 

 ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ζρεηηθά κε 

πηαζλέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  κε ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά θξηηήξηα, 

φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά θξηηήξηα φπσο θχιν, ειηθία, δηδαθηηθή 

εκπεηξία, εηδηθφηεηα θαη επίπεδν ζπνπδψλ, ηφζν ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ 

ΚΒ φζν θαη ζηε θάζε ηεο πηζηνπνίεζεο.  

 

 Βπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ βαζηθψλ 

κεηαβιεηψλ, γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ππννκάδεο. Σα απνηειέζκαηα νδήγεζαλ ζηα επφκελα επξήκαηα: 

 

1. Εςπήμαηα ζηη λήξη ηων ππογπαμμάηων ηων ΚΣΕ πος αθοπούν διαθοπέρ 

μεηαξύ ομάδων με δημογπαθικά κπιηήπια  

 

i. Φχιν θαη πξνυπεξεζία: γηα ην θχιν θαη ηελ πξνυπεξεζία δε βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε θακία βαζηθή κεηαβιεηή ησλ εξεπλψλ 

πνπ αθνξά ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ δειαδή: ζηελ ηθαλφηεηα έληαμεο, 

ζηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ, ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ζηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο, ζηα εκπφδηα 

γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ  θαη ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 

ii. Ζιηθία: Δ κνλαδηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά δηαπηζηψζεθε ζην φηη  νη λεφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί (κέρξη 35 εηψλ) ζεσξνχλ ηελ ππνδνκή σο εκπφδην ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απ' φηη νη κεγαιχηεξνη ζηελ ειηθία θαη κάιηζηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  άλσ ησλ 55 εηψλ. 

 

iii. Δηδηθφηεηα:  

 Οη καζεκαηηθνί ζεκείσζαλ ηνλ κηθξφηεξν κέζν φξν ζηελ ηθαλφηεηα 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ησλ ινγηζκηθψλ απφ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο  θαη 

κάιηζηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνπο λεπηαγσγνχο. 

 

 Οη λεπηαγσγνί θαη νη δάζθαινη ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηηο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο θαη ηνπο 

καζεκαηηθνχο, δειαδή παξνπζηάζηεθαλ πην ζεηηθνί ζηηο απφςεηο ηνπο 

γηα ηελ έλαξμε ησλ ΣΠΒ.  

 

 Οη λεπηαγσγνί, νη θπζηθνί θαη νη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζπρλφηεξα ΣΠΒ ζε ζρέζε κε ηνπο θηινιφγνπο (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά) θαη ηνπο καζεκαηηθνχο.  
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 Υξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ: Οη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ  ζπρλφηεξα βηληενπξνβνιέα ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο 

εηδηθφηεηεο θαη νη θηιφινγνη ιηγφηεξν ζπρλά ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά. Οη δάζθαινη θαη νη λεπηαγσγνί ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζπρλφηεξα ην δηαδίθηπν ελψ νη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο θπζηθψλ 

επηζηεκψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα ηα βαζηθά εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο. 

 

 Αηδαθηηθέο κέζνδνη κε ΣΠΒ: Οη καζεκαηηθνί εθάξκνδαλ ιηγφηεξν 

ζπρλά ηελ επίδεημε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο,  νη δάζθαινη 

θαη λεπηαγσγνί εθάξκνδαλ ζπρλφηεξα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ελψ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο νη θηιφινγνη 

εθάξκνδαλ ζπρλφηεξα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε.  

 

 θνπφο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ: Οη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα ηηο ΣΠΒ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεκαηηθνχο θαη 

ηνπο θηινιφγνπο ελψ νη καζεκαηηθνί ιηγφηεξν ζπρλά  γηα λα βξίζθνπλ 

θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο φκσο νη θηιφινγνη πεξηζζφηεξν ζπρλά 

(γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ) απφ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο.  

 

 Οη θηιφινγνη ζεσξνχζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ σο εκπφδηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχζαλ ην ζρνιηθφ πιαίζην (δηαζέζηκνο ρξφλνο, 

ζπλεξγαζία καζεηψλ, αλαιπηηθφ πξφγξακκα) ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο 

εηδηθφηεηεο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δαζθάινπο 

θαη λεπηαγσγνχο.  

 

 Αε δηαπηζηψζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηελ βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο, δειαδή 

βνεζήζεθαλ φιεο νη εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ δε 

ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

 

iv. Δπίπεδν ζπνπδψλ 

 

 Οη έρνληεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο έρνληεο πηπρίν ΏΒΕ  ζηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ 

θαη ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία .  

 

 Οη πηπρηνχρνη Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο (δάζθαινη) κε εμνκνίσζε 

είραλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ απφ φιεο ηηο νκάδεο θαη κάιηζηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ.  
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 Οη έρνληεο κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα 

βηληενπξνβνιέα θαη δηαδίθηπν ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ.  

 

 Οη πηπρηνχρνη Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο (δάζθαινη) κε εμνκνίσζε 

εθάξκνδαλ ζπρλφηεξα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζε δηδαζθαιίεο κε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ  ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ. Σν εχξεκα 

απηφ ππνδεηθλχεη πηζαλψο ζπρλφηεξε ρξήζε ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ηνπο δαζθάινπο.  

 

2. Εςπήμαηα ζηη λήξη ηων ππογπαμμάηων ηων ΚΣΕ πος αθοπούν 

ζςζσεηίζειρ βαζικών μεηαβληηών  

 

i. Οη πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 

βξέζεθαλ λα έρνπλ κηθξνχ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλφηεηα 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ινγηζκηθψλ πνπ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έρνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο πεπνηζήζεηο είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ 

αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο. Ώθφκε βξέζεθε κηθξνχ κεγέζνπο ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ζπλνιηθά φζν θαη ζηελ 

εθξακνγή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηε ρξήζε ησλ   εξγαιείσλ  ΣΠΒ. 

Αειαδή νη εθπαηδεπηηθνί κε ζεηηθέο πεπνηζήζεηο είλαη πηζαλφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Ώθφκε νη 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ είραλ 

κηθξνχ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη άξα νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο βνεζήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

επηκφξθσζε. Βπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξν ζεηηθέο πεπνηζήζεηο 

ζεσξνχζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ σο εκπφδηα ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχζαλ 

ην ζρνιηθφ πιαίζην.  

 

ii. Ζ ηθαλφηεηα έληαμεο βξέζεθε λα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία θαη ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ελψ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ πιαίζην. Άξα νη εθπαηδεπηηθνί κε 

αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλφηεξα ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, λα βνεζνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

επηκφξθσζε θαη λα ζεσξνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ σο εκπφδηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην.  

 

iii. Ζ ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία βξέζεθε λα έρεη αξλεηηθή  

ζπζρέηηζε κε ηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ πιαίζην δειαδή νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ΣΠΒ ζπρλφηεξα είλαη πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ λα ζεσξνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ σο εκπφδηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην.  
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3. Εςπήμαηα ζηη λήξη ηων ππογπαμμάηων ηων ΚΣΕ πος αθοπά ηην ανάλςζη 

ζε  ςποομάδερ  

 

 Δ αλάιπζε έδεημε φηη ππάξρνπλ ηξεηο δηαθξηηέο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ΚΒ,  ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

ηθαλφηεηαο έληαμεο, ησλ πεπνηζήζεσλ απέλαληη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ, ηεο βνήζεηαο ηεο επηκφξθσζεο, ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ πξνάγνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ νκάδσλ ήηαλ: 

 

i. νκάδα 1: αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ , ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα 

ηε απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ, βνεζήζεθαλ ζεκαληηθά 

απφ ηελ επηκφξθσζε, ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη 

εθαξκφδνπλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

 

ii. νκάδα 2: αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠ , ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ, βνεζήζεθαλ ζεκαληηθά απφ 

ηελ επηκφξθσζε, ρξεζηκνπνηνχλ κεξηθέο θνξέο ην κήλα ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο θαη εθαξκφδνπλ κεξηθέο θνξέο ην κήλα δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

 

iii. νκάδα 3:άλσ ηνπ κεηξίνπ βαζκνχ ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ, άλσ ηνπ 

κεηξίνπ βαζκνχ ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηε απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ αιιά φρη ηφζν ζεηηθέο φζν ησλ άιισλ νκάδσλ, 

βνεζήζεθαλ ζε κέηξην βαζκφ  απφ ηελ επηκφξθσζε (θαη άξα ιηγφηεξν απφ ηηο 

άιιεο νκάδεο), ρξεζηκνπνηνχλ ζπάληα ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο (κεξηθέο 

θνξέο ην ρξφλν) θαη εθαξκφδνπλ ζπάληα δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ πξνάγνπλ 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

 

4. Εςπήμαηα ζηη θάζη πιζηοποίηζηρ  ηων ππογπαμμάηων ηων ΚΣΕ πος 

αθοπούν διαθοπέρ μεηαξύ ομάδων με δημογπαθικά κπιηήπια 

 

i. Φχιν: νη άληξεο ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν  φξν  ζηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο 

ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο.  

 

ii. Δηδηθφηεηα: Οη δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ αθνξνχλ ηηο επφκελεο κεηαβιεηέο: 

 παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ΤΠΔ: νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ 

θαη νη δάζθαινη ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν απ‟ φηη νη 

καζεκαηηθνί.  

 

 εκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ:  νη θηιφινγνη ζεκείσζαλ πςειφηεξν 

κέζν φξν απ‟ φηη νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ, νη λεπηαγσγνί θαη 

νη δάζθαινη.  
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 πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ: νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ 

ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν απ‟ φηη νη θηιφινγνη.  

 

 αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηεο επηκφξθσζεο:  νη 

θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν  

ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο. 

 

iii. Ζιηθία: Οη δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ αθνξνχλ ηηο  επφκελεο κεηαβιεηέο:  

 

 ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα  πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ:  Οη 

εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 46 έσο 55 εηψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν 

απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ειηθία έσο 35 ρξφληα  

 

 εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ: Οη εθπαηδεπηηθνί κέρξη 35 

εηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 36-45 εηψλ ζεκείσζαλ κεγαιχηεξεο κέζεο 

ηηκέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 46-55 εηψλ 

θαη ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο άλσ ησλ 55 εηψλ.  

 

iv. Πξνυπεξεζία: Δ δηαθνξά πνπ βξέζεθε ήηαλ ζηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα 

πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 11 έσο 

20 ρξφληα ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πξνυπεξεζία 21 έσο 30 ρξφληα απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 1 έσο 

10 ρξφληα   

 

v. Δπίπεδν ζπνπδψλ: νη θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ  ζεκείσζαλ 

πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ  απ‟ φηη νη 

θαηέρνληεο πηπρίν Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο  κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζε 

πξφγξακκα εμνκνίσζεο.  

 

vi. Δίδνο ζρνιείνπ: Οη δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ αθνξνχλ ηηο  επφκελεο κεηαβιεηέο:  

 

 εκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ: νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν θαζψο θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Γπκλαζίσλ απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηα 

Νεπηαγσγεία θαη ζηα Αεκνηηθά ζρνιεία  

 

 ζηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα νη εθπαηδεπηηθνί 

ησλ Γπκλαζίσλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν έλαληη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ   

 

vii. Θέζε: Οη εθπαηδεπηηθνί ζε γξαθείν ζεκείσζαλ ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο 

ζηελ παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ (ζπγθξηηηθά κε ζπκβνχινπο), ζηελ 

ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαδέιθνπο γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ, ζηε ρξήζε 
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δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ (ζπγθξηηηθά κε δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ). 

 

5. Εςπήμαηα ζηη θάζη πιζηοποίηζηρ  ηων ππογπαμμάηων ηων ΚΣΕ  πος 

αθοπούν ζςζσεηίζειρ ηων βαζικών μεηαβληηών 

 

i. Δλδηαθέξνλ γηα ηηο ΤΠΔ: ΐξέζεθε κεγάινπ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ επηκφξθσζε 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα 

ηηο ΣΠΒ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα αμηνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο 

απνθηεκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Ώθφκε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζρεηίζηεθε  ζεηηθά ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ 

παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί κε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ θαιχηεξε παηδαγσγηθή γλψζε  γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ. Σέινο ιφγσ ηεο κεηξίνπ κεγέζνπο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο, νη εθπαηδεπηηθνί κε 

αλεπηπγκέλν ελδηαθέξνλ είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπρλφηεξα ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

 

ii. Παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΤΠΔ: ΐξέζεθε κεγάινπ κεγέζνπο ζεηηθή 

ζπζρέηηζε  κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

θαη  κεηξίνπ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο 

θαη κε ηελ απην-επηκφξθσζε. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο ζεκαίλνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε ηελ παηδαγσγηθή γλψζε 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο 

δηδαζθαιίεο ηνπο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ 

ζηελ επηκφξθσζε.  

 

iv. Φξήζε ησλ ΤΠΔ ζε δηδαζθαιίεο: ΐξέζεθε κεγάινπ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη κε ηελ 

απην-επηκφξθσζε. Οπζηαζηηθά νη ζπζρεηίζεηο απηέο κεηαθξάδνληαη ζην φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζέινπλ λα απην-επηκνξθψλνληαη, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα αμηνπνηνχλ 

θαηά ηε ρξήζε ηηο γλψζεηο θαη ηη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ 

επηκφξθσζε.  

 

v.  Ζ αμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζπζρεηίζηεθε ζε 

κέηξην βαζκφ ζεηηθά κε ηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ ζε 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ. Αειαδή νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ επηκφξθσζε, είλαη πηζαλφ λα 

εθαξκφδνπλ λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12 
 

 

Απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ (αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ 

εζηηαζκέλσλ) ησλ ΚΔ  
 

 

12.1 Αιιαγή ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

 

Ώπφ ηηο αλαθνξέο ησλ εζηηαζκέλσλ νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ δηεξεπλήζεθε ε 

ελδερφκελε αιιαγή ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηα πξνγξάκκαηα β-επηπέδνπ αλέθεξαλ φηη 

είραλ  εμαξρήο δηακνξθσκέλε ζηάζε,  ζεηηθά πξνζθείκελε ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. ηε ζρεηηθή εξψηεζε γηα ηελ 

ελδερφκελε αιιαγή ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηηο ΣΠΒ ζε έλα focus group 

εθπαηδεπηηθψλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν επφκελνο δηάινγνο: 

    

«Γ3-Σε κέλα φρη. ζν ζεηηθή ήκνπλ, είκαη θαη ηψξα. Δμάιινπ αλ δελ ήκνπλ 

ζεηηθή, δελ ζα ήκνπλ εδψ.» (γπλαίθα) 

 

«Α3-Καη φζεο επηθπιάμεηο είρα, έρσ θαη ηψξα.» (άληξαο) 

 

 «Γ2-Τν πξφβιεκα είλαη λα έξρνληαη άλζξσπνη πνπ δελ είλαη ζεηηθνί,  ψζηε λα 

αιιάδνπλ. Πηζηεχσ εξρφκαζηε εκείο πνπ είκαζηε ήδε ζεηηθνί, νπφηε δελ 

θαηαθέξακε λα αιιάμνπκε ζηάζε.» (γπλαίθα) 

 

 

12.2 Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ  απνηειεζκαηηθόηεηα 

θαη ρξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ 

 

Οη παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ 

θάζκα πεπνηζήζεσλ (beliefs) πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθαπηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. 

καζεκαηηθά, θπζηθέο επηζηήκεο, μέλεο γιψζζεο, θηινινγηθά), ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο (πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα) αιιά θαη γεληθφηεξα ην ξφιν 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ ή ην 

ζεκέιην πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο), ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο ζηνλ ηειηθφ ζηφρν : ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ.  
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Καηαξρήλ, ηα δεδνκέλα νδεγνχλ ζηελ θαηεχζπλζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ ηηο ΣΠΒ σο έλα αθφκε εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη 

πεξηζζφηεξνη ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη νη ΣΠΒ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ άιισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, φπσο ην θιαζηθφ εξγαζηήξην (εηδηθά νη 

εθπαηδεπηηθνί θπζηθψλ επηζηεκψλ)  θαη επηπξφζζεηα κε ηηο άιιεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο. Ώπφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ινηπφλ δηαθξίλεηαη ε άπνςε φηη είλαη έλα 

εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ δηδαζθαιία αιιά φρη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε βάζνο, ρξεηάδεηαη θαηάιιειε ρξήζε θαη ζηνρεπκέλε εθαξκνγή. Βλδεηθηηθέο 

αλαθνξέο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε είλαη :  

 

«Πηζηεχσ φηη δξνπλ ζπκπιεξσηηθά νη ηερλνινγίεο θαη φρη αληαγσληζηηθά. Να 

δηαρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηελ ηερλνινγία-ζπκπιεξσκαηηθά δει. είλαη έλα 

βνεζεηηθφ εξγαιείν  ζπλ φια ηα άιια.»  

 

«Μεο ζηε ηάμε λνκίδσ φηη είλαη έλα εξγαιείν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη φρη πάληα.» 

 

"Θεσξψ φηη είλαη κέζν, αλ μέξεηο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηο κε ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν. Αλ φρη, ζα είλαη έλα κε απνηειεζκαηηθφ 

κέζν." 

 

«θαηά πφζν απηφ είλαη  απνηειεζκαηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη έρεη σο έλα βαζκφ 

απνηέιεζκα αιιά απφ φηη έρσ παξαηεξήζεη φζν ηα παηδηά δελ ην ζεσξνχλ 

αθξηβψο κάζεκα." 

 

Δ έληαμε ηνπο ζηε δηδαζθαιία πξέπεη λα γίλεηαη κε ζρεδηαζκφ, 

εμππεξεηψληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

θξίλεηαη απφ ηε ρξήζε πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ζηε 

δηδαζθαιία (απφ έλα focus group θηινιφγσλ) :   

 

"Α1-Τν πξνβάδηζκα ην έρεη ν εθπαηδεπηηθφο, αλ μέξεη θάπνηνο θαη ηα 

ρξεζηκνπνηεί ζσζηά, βνεζάεη[...] 

Μ- Σσζηά ηη ζεκαίλεη;  

Α1- Πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν …αιιηψο δελ ζα πεηχρεη θαη ην ζηφρν 

πνπ ζα ζέιεη. Γελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή.  

Γ2- Σπκθσλψ κε ην Γηψξγν, ρξεηάδεηαη επίζεο κεγάιε δνπιεηά απφ ηελ κεξηά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΤΠΔ, απιψο πάιη ε βαξχηεηα 

πέθηεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, επνκέλσο είλαη απνηειεζκαηηθά φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζα δνπιέςεη, ζα θάλεη ζσζηά πξάγκαηα πνπ ζα κπνξέζεη λα ηα δψζεη ζηα 

παηδηά, ψζηε λα κπνξέζνπλ θαη απηά λα ραξνχλ ηα απνηειέζκαηα."  

 

Βπίζεο ρξεηάδεηαη λα ζεκειηψλεηαη ε ρξήζε ηνπο ζε θάπνηα ζεσξία κάζεζεο:  
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«Οη ηερλνινγίεο πξέπεη  λα εληαρζνχλ ζε κία ζεσξία κάζεζεο –απφ κφλεο ηνπο 

δελ απνηεινχλ νχηε παλάθεηα νχηε ιχζε. Δίλαη εξγαιείν γηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία κάζεζεο». (άληξαο, focus group θηινιφγσλ) 

 

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ αθφκα φηη ζρεηηθά ππνινγίζηκν πιήζνο αλαθνξψλ 

εζηηάδεη ζηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Βλδεηθηηθά 

παξνπζηάδνληαη  κεξηθέο αλαθνξέο  ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 12.2: Ώλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία  

 Ώλαθνξέο Θεκαηηθφο άμνλαο 

1 

 

"Δγψ πηζηεχσ φηη ζπκβάιινπλ –βνεζάλ πάξα πνιχ αξθεί ν δάζθαινο λα μέξεη ηη ζηφρν έρεη θαη πψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Ννκίδσ θπξίαξρν ξφιν παίδεη ν δάζθαινο , αλ μέξεη πψο ζα ην εληάμεη θαη ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ, ηφηε ζίγνπξα 

ζπκβάιινπλ γηαηί είλαη θάηη θαηλνχξην θαη πνιχ ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά." (δαζθάια)  

ηνρεπκέλε 

εθαξκνγή, γλψζε 

ηξφπσλ αμηνπνίεζεο  

2 

 

"Οη ΤΠΔ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ φλησο ππάξρεη ιφγνο λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Να κελ γίλεη ζηφρνο ηνπ δαζθάινπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ΤΠΔ απιά  γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηεί. Αλ θάηζνπκε εθεί, δελ έρεη απνηέιεζκα. Αλ φκσο έρεηο ηηο ΤΠΔ  ζπλεξγάηε ζε απηφ πνπ θάλεηο, έζησ θαη 

δέθα ιεπηά γηα λα πεηχρεηο ην απνηέιεζκα πνπ ζέιεηο θαιχηεξα θαη πην γξήγνξα , λαη λνκίδσ φηη βνεζάλε. Γελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην 

δάζθαιν, ζε ηίπνηα. Δίκαη ζίγνπξε γηα απηφ." (δαζθάια)  

ηνρεπκέλε 

εθαξκνγή  

3 

 

"Eγψ πηζηεχσ πεξηζζφηεξν ζηνλ δάζθαιν. ηη είλαη πνιχ πην πνιχηηκνο απφ ηηο  ηερλνινγίεο αιιά θαη νη ηερλνινγίεο είλαη ζηε δσή ηνπ παηδηνχ 

δει. θάζε κέξα παίδνπλ κε ηα θνκπηνχηεξ , ηα παηρλίδηα, ρψξηα πνπ φηαλ κεγαιψζεη νη ΤΠΔ είλαη κέζα ζηε αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη θάηη πνπ 

πξέπεη λα καζαίλεη νχησο ή άιισο . Μεγαιχηεξε βαξχηεηα φκσο έρεη ν δάζθαινο. (δάζθαινο ) 

 

Καζνξηζηηθφο ν 

ξφινο 

εθπαηδεπηηθνχ, 

αλαγθαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ   

4 
«Οη ΤΠΔ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο π.ρ. ζηελ νξζνγξαθία κπνξνχλ, ζηελ θαηαλφεζε φκσο φρη. Να ρξεζηκνπνηνχληαη εθεί 

πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ» 

ΐνεζεηηθφο ξφινο 

ησλ ΣΠΒ  

5 
 

"Οη ΤΠΔ βνεζνχλ εθεί πνπ κπνξνχλ. Γελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα πάληα-κπνξεί λα δηεπθνιχλεη.." (θηιφινγνο γπλαίθα)  

ΐνεζεηηθφο ξφινο 

ησλ ΣΠΒ  

6 

 

"Άξρηζα λα ζθέθηνκαη πξάγκαηα πνπ ηα είρα αθήζεη ζε δεχηεξε κνίξα-Γειαδή θαιέο νη ηερλνινγίεο θαη ν πξνβνιέαο αιιά ηε δηαθνξά δελ ζα 

ηελ θάλνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο αιιά ην αλ είζαη θαιφο θαζεγεηήο."(θπζηθφο, γπλαίθα)  

Καζνξηζηηθφο ν 

ξφινο εθπαηδεπηηθνχ 

7 "Κπξίαξρν ξφιν παίδεη ν δάζθαινο." (δάζθαινο)  
Καζνξηζηηθφο ν 

ξφινο εθπαηδεπηηθνχ 

8 
«Γελ μέξνπκε πψο κεηξάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΤΠΔ θαη γεληθά –Πξέπεη λα ππάξμεη θάπνηα κέηξεζε-αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο.». focus group θηινιφγσλ  

Ώπνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ΣΠΒ 
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Εδηαίηεξα ζπρλέο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ 

λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ξφιν ησλ ΣΠΒ ήηαλ "Ο θπξίαξρνο είλαη ν 

δάζθαινο" θαη  "Οη ΤΠΔ δελ είλαη παλάθεηα".  

 

Υαξαθηεξηζηηθέο αλαθνξέο πνπ ζηεξίδνπλ ηε ζέζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ 

θπξίσο σο βνεζεηηθνχ εξγαιείνπ ππήξμαλ απφ ηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ζηνπο 

καζεκαηηθνχο φπνπ δηαηππψλεηαη μεθάζαξα ε άπνςε φηη φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν 

ησλ  καζεκαηηθψλ ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο είλαη πην απνηειεζκαηηθφο 

θαη θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ελψ απηφ δε ζπκβαίλεη κε ηηο ΣΠΒ. Δ ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ απαηηεί κέηξν θαη είλαη βνεζεηηθφ εξγαιείν. Οη ζρεηηθέο αλαθνξέο 

ππνζηεξίδνπλ απηή ηε ζέζε:  

 

 «Οη καζεηέο κε ηηο ηερλνινγίεο βξίζθνπλ πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα. Γελ μέξσ 

φκσο αλ βνεζνχλ  ζην λα κάζεη λα ζθέθηεηαη ν καζεηήο θαη κεηά λα εθαξκφδεη. 

Ζ αλάιπζε-ζχλζεζε ράλεηαη κε ηνπο ππνινγηζηέο. Πνπ είλαη ε ζθέςε κε ηηο 

ΤΠΔ; Πνπ είλαη ε αλάιπζε ή ε  ζχλζεζε ; πσο είλαη νη πξάμεηο φηαλ γίλνληαη 

κε ην θνκπηνπηεξάθη θαη κε ην ρέξη.» (καζεκαηηθφο, δηεπζχληξηα) 

 

 «Σηελ εθηεηακέλε χιε ν θαιχηεξνο θαη πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο είλαη ν 

παξαδνζηαθφο.»  (άληξαο, καζεκαηηθφο κε πάλσ απφ 30 ρξφληα ππεξεζίαο) 

 

 «Οη ΤΠΔ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε κέηξν –Να πξνζζέζνπκε πέληε 

πξάγκαηα ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν.» (καζεκαηηθφο,  δηεπζπληήο) 

 

  «Ξέξσ ηάμεηο πνπ έρνπλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη θνκπηνχηεξ. Υπάξρνπλ ηφζνη 

ηξφπνη κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ηειηθά μερλάκε ην αληηθείκελν (ηελ 

πιεξνθνξία). Οη ΤΠΔ ρξεηάδνληαη αιιά ρσξίο κνιχβη δε καζαίλεη ν καζεηήο.» 

(άληξαο, καζεκαηηθφο) 

 

«Οη ηερλνινγίεο είλαη βνεζεηηθφ κέζν. Σηα καζεκαηηθά θαιή ε ηερλνινγία αιιά 

αλ δελ δνπιέςεηο κε ην ρέξη , δε γίλεηαη ηίπνηα. Μαζεκαηηθά ρσξίο ηξίγσλν, 

ράξαθα, δηαβήηε γίλεηαη; Ζ ηερλνινγία είλαη ρξνλνβφξα. Τα ινγηζκηθά δελ είλαη 

παλάθεηα.. Οη καζεηέο πξέπεη λα δνπιεχνπλ κε ην ρέξη πεξηζζφηεξν».(άληξαο, 

καζεκαηηθφο) 

 

 Οη θπζηθνί αλαγλσξίδνπλ σο κεγαιχηεξε ηελ αμία ηνπ θιαζηθνχ εξγαζηεξίνπ 

έλαληη ησλ ΣΠΒ θαη επηθξάηεζε ε άπνςε (απφ ηα focus group) φηη ε θαηάιιειε 

ρξήζε ηνπ θιαζηθνχ εξγαζηεξίνπ, ησλ ΣΠΒ θαη ηεο δηάιεμεο νδεγεί ζην θαιχηεξν 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα:  

 

«Έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν είλαη -φρη ην θχξην. Αλ πεηχρεηο λα θάλεηο ην κάζεκα 

σξαίν κπνξείο λα βάιεηο θαη ηερλνινγίεο. Αλ δελ ην θάλεηο, δελ ζα ζε 

βνεζήζνπλ νη ΤΠΔ. Ζ δχλακε ηνπ θιαζηθνχ εξγαζηεξίνπ  είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
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ΤΠΔ. Να ππάξρνπλ φια ζην ζσζηφ κέηξν θαη κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

θαζέλα (δηάιεμε-ΤΠΔ-θιαζηθφ εξγαζηήξην).» (άληξαο, focus group θπζηθψλ)  

 

 Ώπφ ηελ νκάδα ησλ λεπηαγσγψλ, ηνλίζηεθε  ε κεγαιχηεξε  αμία ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο ζην λεπηαγσγείν, ζπγθξηηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ:  

 

«Λεηηνπξγεί σο θίλεηξν ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ – δελ είκαζηε ζίγνπξεο  γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Οη ΤΠΔ  είλαη  κέζν γηα λα βνεζήζνπλ ζε νξηζκέλα 

πξάγκαηα , λα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν, λα εμεγήζνπλ. Ζ  βησκαηηθή  κάζεζε 

φκσο παξακέλεη ην πξσηεχνλ γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ». 

 

Παξάιιεια , ηέζεθε ε άπνςε (απφ ηελ ίδηα νκάδα) φηη ε  ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

κπνξεί λα βνεζήζεη δεπηεξεπφλησο, θπξίσο ζε επίπεδν καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ: 

 

«Οη ΤΠΔ είλαη βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα λα βξίζθνπλ ηα παηδηά γξήγνξα 

πιεξνθνξίεο  αιιά γηα λα κάζνπλ δελ πξέπεη λα ζηεξνχληαη  ρξφλν γηα ην βίσκα 

(ην λεπηαγσγείν πξέπεη λα παξακέλεη βησκαηηθφ-έηζη καζαίλεη έλα παηδί). Δίλαη 

έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο, ίζσο εθεί πνπ δελ ζα κπνξνχζε έλα παηδί, κήπσο κε 

ηνλ Ζ/Υ κπνξέζνπκε λα  ην παξαθηλήζνπκε». (γπλαίθα,  focus group 

λεπηαγσγψλ) 

 

εκαληηθή ζπκβνιή ησλ ΣΠΒ απνηειεί ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ειθπζηηθφ ην κάζεκα θαη λα βνεζήζνπλ ζηε δηέγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ ιεηηνπξγψληαο σο θίλεηξν :  

 

«Τν ειθπζηηθφ είλαη έλα κεγάιν βήκα γηα ην απνηειεζκαηηθφ-φηαλ έρεηο καζεηέο 

πνπ βαξηνχληαη θαη δελ πξνζέρνπλ –  κε ηηο ΤΠΔ «ηνπο θξαηάο», κέρξη πφηε 

βέβαηα είλαη  άγλσζην. Κάπνηνη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ, ζε θάπνηνπο δελ έρεη 

επίδξαζε ε ρξήζε  ησλ ΤΠΔ. Πξέπεη λα απνδεηρζεί ζηελ πξάμε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΤΠΔ.. (άληξαο,  focus group θηινιφγσλ ) 

 

«Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο-απηφ είλαη ην ηειεπηαίν καο ραξηί πηα.Τν παηρλίδη ην 

έρνπκε ράζεη. Με ηα ινγηζκηθά θαη κε αξθεηή δνπιεηά απφ ηνλ θαζεγεηή, είλαη 

δπλαηφ λα θεξδίζεηο θάπνηνπο παξαπάλσ-ηνπο βάδεηο λα θάλνπλ θάηη. Απηή 

είλαη ε κφλε θαηεχζπλζε γηα λα αζρνιεζνχλ, λα κε είλαη απαζείο.»  (θπζηθφο, 

άληξαο, focus group) 

 

 «Οη ΤΠΔ ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Αλ κπνξείο λα θεξδίζεηο έλαλ 

καζεηή κε άιιν ηξφπν, λα ηνλ θεξδίζεηο.» (άληξαο, καζεκαηηθφο, αηνκηθή 

ζπλέληεπμε) 

 

"Λεηηνπξγεί σο θίλεηξν ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ – δελ είκαζηε ζίγνπξεο  γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο." (γπλαίθα,  focus group λεπηαγσγψλ) 
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Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ην focus group ησλ θπζηθψλ ππνζηήξημαλ ηε ζέζε φηη 

ηειηθά ε δηδαζθαιία ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα δηαζέζηκα εξγαιεία κε ζηφρν 

φκσο ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή:  

 

«Πάλησο φηαλ έδσζα ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο εξγαζηήξην ή 

ινγηζκηθά θαη ΤΠΔ, δελ ππήξρε δεχηεξε ζθέςε, πάληα επέιεγαλ ην εξγαζηήξην. 

Καιά φια απηά αιιά πξέπεη λα εληαρζνχλ φια ζε έλα πιαίζην λα δνχκε ηη 

απνδίδεη» (θπζηθφο, άληξαο) 

 

«Ναη, αιιά  θαη ζην εξγαζηήξην πάιη ην ίδην γίλεηαη- αλ θάλνπκε πάιη θάηη απφ 

ηελ έδξα. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα βάινπκε ην καζεηή λα 

ελεξγνπνηεζεί.» (θπζηθφο, γπλαίθα) 

 

"Σίγνπξα ζέιεη ζπλδπαζκφ φισλ-δε γίλεηαη κφλν ην έλα ή ην άιιν. Ο πίλαθαο 

απφ κφλνο ηνπ δε βνεζά. Τν πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην πξνζζέηεη αξθεηά ελψ ηα 

ινγηζκηθά πξνζζέηνπλ επίζεο." (θπζηθφο, άληξαο) 

 

 

 12.3 Πεπνηζήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηηο 

 εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηα focus group ησλ θπζηθψλ ζεσξνχλ φηη ε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΒ βξίζθεη κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζην γπκλάζην (ζπγθξηηηθά κε ην ιχθεην) θηα 

ζην δεκνηηθφ. Οη ιφγνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλφο φηη εηδηθά ζην ιχθεην ε 

ππνρξέσζε δηδαζθαιίαο ηεο χιεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγεί έλα αζθπθηηθφ κάιινλ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΣΠΒ. Ώληίζεηα ζην δεκνηηθφ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ην κάζεκα είλαη πην ειεχζεξν ζηε δνκή ηνπ : 

    

"Πνπ ζα είραλ εθαξκνγή θπξίσο;Λέηε ;(ζπληνληζηήο) 

 

 "Πην πνιχ ζην γπκλάζην" (θπζηθφο, άληξαο)" 

 

"Καη ηειηθά θάηη πνπ δηαπηζηψζακε θαη εκείο… θαηαιήγεηο ζηελ πξσηνβάζκηα 

γηαηί εθεί δελ έρεηο λα κπιέμεηο κε έλα ζχζηεκα εμεηαζηηθφ, έλα πην ειεχζεξν 

κάζεκα, νπφηε θάλεηο θαη κηα πην ειεχζεξε δνκή θαη επίδεημε φισλ ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ έρεηο. Σην γπκλάζην, είπακε φινη φηη είλαη πην άλεην θαη ζην 

ιχθεην ηη παηδεία ζέιεηο λα δψζεηο , κέρξη πνπ λα ηελ θηάζεηο , ζέισ πην θξηηηθά 

ηα παηδηά κνπ, λα εμάγνπλ κφλνη ηνπο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε έλα ζπκπέξαζκα " 

(θπζηθφο, γπλαίθα) 

 

«Ζ γ΄ ιπθείνπ είλαη ηφζν κεγάιε χιε, ηφζεο απαηηήζεηο πνπ δελ ππάξρεη ρξνληθφ 

πεξηζψξην γηα απηφ πνπ ιέηε-ζηελ α΄ ιπθείνπ έηζη φπσο έρεη γίλεη ε χιε , πνπ 
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είλαη νγθσδέζηαηε θαη εθεί ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ζηελεχνπλ πάξα πνιχ, εθεί 

πνπ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ιέεη κία ψξα, κέζα ζε εθείλε ηε κία ψξα ηη 

κπνξείο λα θάλεηο, λα ηνπο εμεγήζεηο ηελ αδξάλεηα δει. λα θάλεηο αζθήζεηο , λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο ΤΠΔ, λα θάλεηο ζην εξγαζηήξην;» (θπζηθφο, γπλαίθα) 

 

 

 12.4 Δκπόδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

 

Δ χπαξμε εκπνδίσλ πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ 

ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία νδεγεί ζπρλά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα επηιέγνπλ ην δξφκν ηεο κε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο: 

 

«Γηαηί εγψ ζέισ πάξα πνιιά πξάγκαηα λα θάλσ, ην είπακε πξνεγνπκέλσο κε 

ηα εξγαζηήξηα  αιιά ζπλαληψ εκπφδηα. Άξα κήπσο είλαη πην εχθνιν γηα έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ην κάζεκά ηνπ έηζη, φρη γηαηί δελ ζέιεη αιιά γηαηί δελ 

κπνξεί; Πνηα είλαη ε δηθαηνινγία ηνπο; (άληξαο, focus group θπζηθψλ)  

 

Οη αλαθνξέο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε απφ ηα  focus group 

είηε απφ ηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ έιιεηςε ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (δηαζεζηκφηεηα αίζνπζαο, εμνπιηζκφο), ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα λα αζρνιεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη 

πξνζαξκνζκέλν γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ (ΐιέπε ζρεηηθφ Πίλαθα 12.4). Οπζηαζηηθά 

πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνδνκή ησλ  ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ην 

πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ρξφλνο, αλαιπηηθφ πξφγξακκα). 

 

Δ έιιεηςε πφξσλ είλαη, θαηά ηε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, ψζηε ζε ζρεηηθή εξψηεζε γηα ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα δηδάμνπλ έλα 

πνζνζηφ ηεο χιεο κε ηε ρξήζε ΣΠΒ, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη ζα κπνξνχζαλ 

λα αληαπνθξηζνχλ φρη φκσο θαη ηα ζρνιεία. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απάληεζε ελφο 

θηινιφγνπ (απφ focus group):  

 

«Δκείο ζα κπνξνχζακε ίζσο λα αληαπνθξηζνχκε, ηα ζρνιεία φπσο είλαη φρη. Γε 

κπνξψ λα θαληαζηψ 20 θαζεγεηέο λα δνπιεχνπλ κε ΤΠΔ, πνπ, πφηε» 
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Πίλαθαο 12.4: Ώλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα  εκπφδηα  πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία-  

 

 

Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο 

 

Δκπόδηα (εζηίαζε)   

 

«θαη ζεσξψ πνιχ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ηελ ππνδνκή . Αθελφο πσο ζα ην νξγαλψζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηελ  πξνεηνηκαζία ηνπ 

θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπ αιιά θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο …(γπλαίθα ,Focus group θηινιφγσλ) 

ππνδνκή 

 

 «πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ηάμε. Υπάξρνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα π.ρ. ζπκβαηφηεηα ινγηζκηθψλ κε ηνπ ζρνιείνπ.» 

Δπίζεο αίζνπζα θαη δηάηαμε θαηάιιειε δελ ππάξρεη. Έηζη αλαγθάδεζαη θαη θάλεηο πξνβνιέο.»   (γπλαίθα , Focus group θπζηθψλ) 

 

Ώίζνπζα (ππνδνκή) 

 

 

Γ5-θαη ην πξφβιεκα κε ηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο-έλα εξγαζηήξην γηα φινπο . δει.αλαγθαζηηθά φηη θάλεηο ην θάλεηο κε βίληεν θαη 

βηληενπξνβνιέα ζηελ ηάμε, αλ έρεηο.. 

Α2-εγψ ζεσξψ κάιινλ ζηε Τξίηε γπκλαζίνπ-θαη ηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ζα ηελ έρεηο κεηά απφ ζπλελλφεζε , ηε δηάζεζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ .. 

Γ5-πνηνο λα ην πξσηνρξεζηκνπνηήζεη εθεί;;  

Α3-ζπκθσλψ απνιχησο. Αλ θαη εκείο απφ φηη μέξσ, έρνπκε επάξθεηα, αιιά ζε πνιιά ζρνιεία ππάξρνπλ έιιεηςε βαζηθψλ. Υιηθψλ 

θαη νξγάλσλ.. 

 

                                                                                                                                            (δηάινγνο, Focus group θπζηθψλ) 

 

Ώίζνπζα  

 

 «Φησρφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Γε κνπ δίλεη φπια ην ππνπξγείν. Λνγηζκηθφ Βηνινγίαο γηα ην Λχθεην δελ ππάξρεη.» (γπλαίθα , Focus 

group θπζηθψλ 

Βθπαηδεπηηθφ πιηθφ  

«φια απηά απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν,εηδηθά φηαλ ρξεηάδεηαη λα βγάιεηο χιε»  (άληξαο , Focus group θπζηθψλ) ρξφλνο 

 Τπνδνκή 
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Α2-«εγψ δηαθσλψ , νη ΤΠΔ ζα ζνπ εμαζθαιίζνπλ ρξφλν. Γηαηί θάηη πνπ εγψ εμεγψ , κεηά ζα ην δείμσ ζε έλα ιεπηφ. 

Γ4-κπνξεἰο λα ην εηζάγεηο, ην ζέκα είλαη, έρεηο ηελ θαηάιιειε επθνιία θαη ππνδνκή; 

Γ5-άιιν λα ην δείμεηο θαη άιιν λα ην βάιεηο ηα παηδηά λα ην δνπιέςνπλ, λα ην αλαθαιχςνπλ...  

Α1-ν ηξφπνο δνπιεηάο 

Γ5-απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζνπ πεξηνξίδνπλ ην ρξνληθφ πεξηζψξην, πιένλ ην ρξεζηκνπνηείο ζαλ επίδεημε θαη φρη νπζηαζηηθά . Αλ παο λα 

αλαθαιχςεηο απφ απηφ πνπ έρεηο . Δθεί ρξεηάδεηαη ρξφλνο ηνλ νπνίν δελ έρεηο. Δηδηθά ζηελ Τξίηε ιπθείνπ δελ έρεη κία ψξα λα θάλεηο 

ζελάξην θαη λα δνπιέςνπλ ηα παηδηά.» 

                                                                                                                                    (Focus group θπζηθψλ) 

Υξφλνο  

 

«Υπάξρνπλ νηθνλνκηθνί θαη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί-ρξεηάδεηαη θίλεηξν πέξα απφ ηα εζσηεξηθά.  Απηνί πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί , 

πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζηέο θαη εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο-Ζ θαιή δηάζεζε κφλν ππάξρεη»  

 

«Πξέπεη λα ππάξρεη έλα ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν (δνκέο)» 

                                                                                                                                    (Focus group λεπηαγσγψλ) 

Τπνδνκή  

 

«Γελ ππάξρεη αξλεηηθή ζηάζε ζηα ινγηζκηθά, ππάξρεη έιιεηςε ινγηζκηθνχ-ην πην πξνρσξεκέλν ινγηζκηθφ είλαη ην ―you tube‖»  

άληξαο, Focus group θηινιφγσλ 

 

Βθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

(ινγηζκηθά) 

 

«ζεκαληηθφ  είλαη φηη ε χιε δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έληαμεο ησλ ΤΠΔ-δελ αθήλνπλ ρξφλν γηα ΤΠΔ»(απφ θπζηθνχο) 

 

Υξφλνο  

 

«ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη δνκεκέλν ζε κηα άιιε ινγηθή-δε βαζίδεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο» (απφ θηινιφγνπο) 

 

Ώλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ  
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 12.5 Παηδαγσγηθέο κέζνδνη ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΔ  

 

Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα γίλεη απνηειεζκαηηθή κε ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ ρξήζε 

νκαδνζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, πξνθχπηεη φηη νη 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο δχζθνια κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ ζην πθηζηάκελν 

πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ:  

 

"Δπίζεο λα πσ φηη νη ΤΠΔ ζπλδπάδνληαη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή. Φσξίο 

νκαδνζπλεξγαηηθή δελ κπνξνχκε λα ηα εθαξκφζνπκε. Καη ηελ  

νκαδνζπλεξγαηηθή εδψ θαη πνιιά ρξφληα πξνσζνχκε, ππάξρεη απφ ην ππνπξγείν 

ε γξακκή θαη απφ ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα λα εθαξκνζηεί, θνιιάεη φκσο ε 

εθαξκνγή ηεο γηαηί είλαη δχζθνιν λα ηελ εθαξκφζνπκε ζηε ηάμε: λα θάλνπλ ηηο 

νκάδεο, λα αιιάδνπλ ηα ζξαλία, θάπνηνη ην ζέινπλ , θάπνηνη δελ ην ζέινπλ , 

πξέπεη λα ιεθζεί κία απφθαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα είλαη κία γξακκή ηνπ 

ζρνιείνπ, λα ππάξρεη πιηθνηερληθή ππνδνκή, λα ππάξρνπλ επηκνξθψζεηο, λα 

είλαη ζεηηθνί νη εθπαηδεπηηθνί"  (γπλαίθα, θηιφινγνο) 

 

"Ταπηφρξνλα πξνζπάζεζα ζην ζρνιείν λα ρξεζηκνπνηψ πξνβνιέα θαη πίζηεπα 

φηη ζα έβξηζθα λένπο ηξφπνπο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηψ θαη λα ηηο εθαξκφδσ. 

Ωζηφζν δελ ην βξήθα απηφ, δειαδή λένπο ηξφπνπο" (γπλαίθα, θπζηθφο) 

 

«Πάλησο θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία»(γπλαίθα, 

θηιφινγνο)  

 

 

 12.6 Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηα δηάθνξα 

 γλσζηηθά αληηθείκελα  

 

 Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη θαη ηε βηβιηνγξαθία (Cox 2008). πσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθφ δηάινγν 

ηνπ focus group ησλ θηινιφγσλ, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ (θπζηθνί θαη καζεκαηηθνί)  πηζαλψο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 

ηηο ΣΠΒ γηαηί έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη δηαηίζεληαη ζρεηηθέο 

εθαξκνγέο ζηα γλσζηηθά ηνπο αληηθείκελα (πξνζνκνηψζεηο θηι) : 

 

"Α1-ίζσο νη θπζηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξε εκπεηξία. Απφ φζν μέξσ θαη εγψ θαη ε 

αληίιεςε απηή ιεηηνπξγεί, ηζρχεη. Τψξα απηφ γηαηί ηζρχεη ... 

Γ3-λνκίδσ φηη είλαη επεηδή είλαη εξγαζηεξηαθφ ην κάζεκα  

Α1-(παξάιιεια). Οη θπζηθέο επηζηήκεο πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα κνληέια 

, πξνζνκνηψζεηο …. 
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Γ3-Έηζη είλαη, π.ρ. ηη λα πξνζνκνηψζεηο ζην "ππέξ αδπλάηνπ" ηνπ Λπζία θαη 

ζηελ Αληηγφλε;Μπνξείο λα ην παξαθνινπζήζεηο θαη ζε βίληεν... 

Α1-θαη γεληθά νη θπζηθνί-ρεκηθνί έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξε ζρέζε θαη κε 

πξνγξακκαηηζκφ.Δλψ ζπάληα ζα βξεηο θηιφινγν λα έρεη θάλεη πξνγξακκαηηζκφ, 

λα ρξεζηκνπνηεί ππάξρνπλ, αιιά ε ζρέζε θπζηθνχ, καζεκαηηθνχ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε , απφ ηε θχζε ηνπο , κε ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά δελ μέξσ δελ κπνξψ 

λα ην γεληθεχζσ φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ παξαπάλσ . Γηα παξάδεηγκα ζην δηθφ 

κνπ ην ζρνιείν, νη θηιφινγνη είλαη πνιχ ησλ ΤΠΔ ...Τηο ρξεζηκνπνηνχλ 

δειαδή." 

 

 

 12.7 Απόςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσηηθώλ  

 πξνγξακκάησλ  

 

Δ αλάδεημε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ζεκαληηθή γηα ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

γεληθά εζηίαζαλ πεξηζζφηεξν απ' φια ζηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ κε ζρεηηθέο 

αλαθνξέο γηα θάπνην ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ λα πινπνηείηαη εμ' απνζηάζεσο.  

 

Δ δηάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίζεθε κεγάιε, θαη ε αίζζεζε απηή 

εληζρχζεθε απφ ηελ ηαπηφρξνλε εξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα: 

 

"Πάλησο θαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα γηα ην μαλαγπξίζσ , έηζη φπσο ην 

έδεζα εγψ, κνπ θάλεθε φηη είρε κεγάιε δηάξθεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα κελ ηελ 

έρεη.. Γει. κεηά απφ έλα ζεκείν ρσξίο ιφγν, θαη ζα πεξίκελα νπσζδήπνηε έλα 

κέξνο λα γηλφηαλ εμ’απνζηάζεσο –δελ ππάξρεη επηκφξθσζε ελειίθσλ πνπ λα 

κελ γίλεηαη κε αληίζηνηρν ηξφπν, γηαηί λα κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα έπξεπε  λα πεξάζεη ζε 

άιιε κνξθή, εκέλα κε ελφριεζε. Τν πεξίκελα αιιηψο" (άληξαο, focus group 

θηινιφγσλ) 

 

"Μνπ θάλεθε θνπξαζηηθφ ην πξφγξακκα-αλ δελ έκπαηλα ζηελ ηάμε, κπνξεί λα 

ήζεια πεξηζζφηεξε αλάιπζε, λα ήζεια πεξηζζφηεξεο ψξεο, λα δνχιεπα 

θαιχηεξα...Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξαγκάησλ κε θνχξαζε..." (δαζθάια, 

αηνκηθή ζπλέληεπμε) 

 

πσο πξνθχπηεη θαη απφ άιιεο αλαθνξέο, ε άπνςε γηα ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ εθθξάζηεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθή πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ δειαδή ην γεγνλφο φηη απαηηνχζαλ ζε φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο 

θπζηθή παξνπζία θαη δελ πινπνηήζεθε θάπνην ηκήκα ηνπο εμ' απνζηάζεσο.  
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 12.8 Η βνήζεηα ηεο επηκόξθσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 εθπαηδεπηηθνύο 

 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδείρζεθε απφ ηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θαη ηα 

focus group είλαη φηη ε επηκφξθσζε βάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε έλα θαλάιη 

πξνθεηκέλνπ λα  αζρνιεζνχλ κε ηηο ΣΠΒ  θαη πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

πηζαλφλ δελ ζα ην έθαλαλ–δίλεη δει. ην έλαπζκα, ην θίλεηξν γηα λα αζρνιεζνχλ 

αξρηθά κε ηηο ΣΠΒ θαη λα πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία. ρεηηθέο αλαθνξέο είλαη νη επφκελεο:  

 

"Τν ηειεπηαίν.Σπκκεηέρνληαο αλαγθάδεζαη ζηελ πξάμε λα εθαξκφζεηο 

πξάγκαηα πνπ αιιηψο ίζσο ζα ηεκπέιηαδεο –είλαη ζαλ έλαο θαηαιχηεο " 

(άληξαο, focus group θπζηθψλ) 

 

"Απιφ εξέζηζκα γηα λα εθαξκφζσ ιίγα πεξηζζφηεξα απ’ φηη αλ δελ εξρφκνπλ 

εδψ." (άληξαο, focus group θπζηθψλ)  

 

Ώθφκα, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ε επηκφξθσζε ζηε 

γλσξηκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα ινγηζκηθά:   

 

"Γελ ήμεξα ηα ινγηζκηθά ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ» (γπλαίθα, focus group 

θπζηθψλ) 

 

"Καη εθηφο απφ απηφ είλαη  θαη ινγηζκηθά πνπ δελ ηα ήμεξα. Ή πηζαλφλ ηα είρα 

αθνχζεη αιιά δελ ηα ήμεξα. απηφ θπζηθά θαη βνεζάεη" (άληξαο, focus group 

θπζηθψλ) 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο γλσξηκίαο ησλ ινγηζκηθψλ ππήξμαλ αληίζεηεο 

απφςεηο φζνλ αθνξά ην ηηο επηπηψζεηο ηεο γλσξηκίαο κεγάινπ αξηζκνχ ινγηζκηθψλ  

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. Δ κία άπνςε ζηεξίρζεθε 

ζην γεγνλφο φηη ε απφθηεζε ηεο επνπηείαο κεγάινπ αξηζκνχ ινγηζκηθψλ, ρσξίο λα 

έρεη ππάξμεη ε απαξαίηεηε εκβάζπλζε ζηε ρξήζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο 

ηνπο, ήηαλ κία ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ έλλνηα φηη νη εθπαηδεπηηθνί πήξαλ 

κία πξψηε ηδέα γηα ηα ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξνχζαλ λα 

αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ κφλνη ηνπο. χκθσλα κε ηελ άιιε νπηηθή, έλα κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε φηη ν αξηζκφο ησλ ινγηζκηθψλ πνπ γλψξηζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα έπξεπε λα είλαη κηθξφηεξνο αιιά λα εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ζηε 

ρξήζε ηνπο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο:  

 

"Α3-εγψ δηαθσλψ ζε απηφ πάλησο, λνκίδσ φηη επεηδή θάλακε θάζε θνξά θάηη 

δηαθνξεηηθφ, πήξακε απφ ην πξφγξακκα. Κάζε θνξά θάλακε έλα δηαθνξεηηθφ 

ινγηζκηθφ, παίξλακε κία κπξσδηά γηα ην πψο ιεηηνπξγεί αιιά ην λα θαζήζνπκε 

ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα κάζνπκε ηα ινγηζκηθά, ην νπνίν ην 
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θαζέλα έρεη θαη έλα κάληνπαι, δελ έρεη λφεκα. "(άληξαο απφ focus group 

θπζηθψλ) 

 

Ώπφ ην focus group δαζθάισλ: 

"Γ4-έρσ εξεζίζκαηα πνπ ηα έρσ πάξεη αιιά ζα ήζεια πην πνιχ λα ηα θάλσ 

θηήκα κνπ. Καη κεηά λα ηα εθαξκφζσ.... ηψξα ζέιεη πνιχ ςάμηκν λα ηα βξσ 

κφλε κνπ πάιη  

Γ2-εγψ ιίγν ζα δηαθσλήζσ –πήξακε ηψξα εξεζίζκαηα, φηαλ καο πξνθχςεη 

θάηη έρνπκε ππνθεηκεληθά ρξφλν λα ην ςάμνπκε 

Γ4-ζα ήζεια λα ηα θάλσ θηήκα κνπ,λα έθαλα ηα κηζά 

 Γ2-ηψξα θαη ηελ άιιε ρξνληά ηα άιια. Ο  θαζέλαο ιέεη ηελ δηθή ηνπ άπνςε -

ζα πξνηηκνχζα λα ηα θαηαιάβσ θαιχηεξα, λα ηα αθνκνηψζσ θαιχηεξα. Τν 

κηζφ αληηθείκελν ηψξα, ην κηζφ ηνπ ρξφλνπ." 

 

Μήπσο ζα ήηαλ θαιφ λα κεζνιαβνχζε ρξφλνο απφ ηελ επηκφξθσζε κερξη ηελ 

εθαξκνγή θαη λα ήηαλ πην απισκέλε ε επηκφξθσζε ζε έλα ρξφλν; ππήξμε θαη απηή ε 

άπνςε:  

«Ίζσο είλαη φηη καο δίλνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν ψζηε ηα πξάγκαηα πνπ είδεο 

εδψ λα παο ζην ζρνιείν, λα ηα  εθαξκφζεηο –ην πην ζεκαληηθφ ήηαλ απηφ πνπ 

είπε ε Α φηη θάπνηα πξάγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνληαη εμ΄απνζηάζεσο, ζε 

ψξεο ηηο νπνίεο ζα ήκαζηαλ εκείο δηαζέζηκνη θαη νη εηζεγεηέο. Αιιά θαηά ηα 

άιια είρε ηελ πιεξφηεηα, θάζε κάζεκα ήηαλ δηαθνξεηηθφ αιιά αλ εκείο 

ήκαζηαλ θνπξαζκέλνη, δελ είρακε ηε δηάζεζε, απηφ λα κελ ην ρξεψλνπκε ζην 

πξφγξακκα, ην φηη θάλακε ην google earth, ην modellus, αλ θάπνηα ζηηγκή 

ράζεηο ηε ζεηξά κεηά ζε παίξλεη ζαλ ρηνλνζηηβάδα απφ θάησ. Φάλεηο ηελ επαθή 

ζνπ-θαη ιεο ζήκεξα δελ πήξα ηίπνηα, αιιά δελ λνκίδσ φηη έθηαηγε ην 

πξφγξακκα, αλ γηα απηά εδψ ήηαλ αληί γηα 6 κήλεο 12 κήλεο δελ λνκίδσ ζα είρα 

πξφβιεκα» (άληξαο, focus group θπζηθψλ)  

 

Δ δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ινγηζκηθψλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ είρε σο απνηέιεζκα θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί λα ζεσξήζνπλ είραλ  

κηθξφηεξν  βαζκφ αθνκνίσζεο απφ απηφ πνπ ζα ήζειαλ , θαη ήζειαλ  πεξηζζφηεξν 

ρξφλν εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ πάλσ ζηελ έληαμε 

ησλ ινγηζκηθψλ: 

 

" Πήξακε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ,αληηθεηκέλσλ, πνπ δελ θαηείρακε, ήηαλ ηα 

πεξηζζφηεξα θαηλνχξηα. Παξνπζηάδνληαλ θαιά, καο θαίλνληαλ φκνξθα, ζα 

ήζεια ίζσο λα αζρνιεζψ κε ιηγφηεξα αληηθείκελα πεξηζζφηεξν ρξφλν. Θα 

έπξεπε λα είρακε δεχηεξε πεξίνδν, γηα λα έρσ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα 

αθνκνηψζσ, λα εθαξκφζσ, ηψξα έρσ πνιιά πξάγκαηα κπεξδεκέλα ζην κπαιφ 

κνπ." (δαζθάια, focus group) 

 

Καη θπζηθά αλαδείρζεθε θαη ε νπζία ηεο επηκφξθσζεο απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία ήηαλ, εθηφο απφ ηε γλσξηκία κε ηα ινγηζκηθά, ην λα 
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κάζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

θαη γεληθφηεξα ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο:  

 

«Με ηελ επηκφξθσζε έκαζα λα ην ρξεζηκνπνηψ, θαληάδνκαη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ννκίδσ ε επηκφξθσζε ρξεηάδεηαη γηα λα κάζεηο πψο λα 

ην ρξεζηκνπνηείο απηφ ην κέζν κε έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.» (γπλαίθα, focus 

group θηινιφγσλ) 

 

 

 12.9 Η εκπεηξία ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ε 

 απνδνρή από ηνπο καζεηέο  

 

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ηελ αληαπφθξηζε πνπ είρε απφ ηνπο καζεηέο. ΄Βηζη 

αλαθέξζεθε φηη πξάγκαηη ζην θνκκάηη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ ππήξμε απνηέιεζκα θαη ζεηηθή αληαπφθξηζε:  

 

«Καη κέλα κε βνεζάεη παξφηη είκαη ζε ΔΠΑΛ θαη ζε γπκλάζην-νη καζεηέο είλαη 

καζεκέλνη λα θάλνπλ παξά λα αθνχλ θαη εληάμεη ηα παηδηά ην είδαλ πνιχ 

επράξηζηα γεληθά... εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη θάπνηνη βξήθαλ επθαηξία λα 

κπνπλ ζην facebook αιιά ηειηθά λνκίδσ φηη βνήζεζε αξθεηά». 

 

«Θα εληππσζηαζηνχλ απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο, αλ μέξνπλ φηη αξγφηεξα ζα ηνπο 

βάιεη κία κπάια θαη ζα αλαγθαζηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κία πξνζνκνίσζε 

γηα λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα , γηα λα πεξάζνπλ ηελ ηάμε.» (άληξαο, focus 

group θπζηθψλ) 

 

Πξέπεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα κπνπλ ζην πλεχκα 

ηεο δηδαζθαιίαο κε ΣΠΒ θαη λα εθπαηδεπηνχλ ζε θαλφλεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ΣΠΒ πνπ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο: 

  

 12.10 Απόςεηο γηα ην γεληθόηεξν εγρείξεκα εηζαγσγήο ησλ 

 ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη νξγαλσκέλνο ηξφπνο εηζαγσγήο 

ησλ ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  

 

"Δγψ λα πξνζζέζσ φηη είλαη θαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπο πνπ είλαη 

πεξηζηαζηαθφο θαη αηνκηθφο θαη ε αληηκεηψπηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ππνπξγείνπ, φρη απηή ηε ζηηγκή, εγψ είκαη άλζξσπνο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηψ πξηλ 

κπσ ζην ζρνιείν. Άξα ν ζθνπφο πνπ κπήθα είλαη λα ηηο ρξεζηκνπνηψ θαη ζην 

ζρνιείν." 
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Σνλίζηεθε ηδηαίηεξα θαη ην γεγνλφο φηη ην πθηζηάκελν πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο δε βνεζνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  Σν 

πιαίζην δηδαζθαιίαο  ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ κία ηππνπνηεκέλε κνξθή 

(δηδαθηηθέο κέζνδνη, εμεηαζηνθεληξηθφηεηα) θαη δε βξίζθεηαη ζε δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θφζκν ηεο έξεπλαο πνπ εθθξάδεη ν αθαδεκατθφο ρψξνο  

(παλεπηζηήκην) θαη έηζη δελ αμηνπνηνχληαη ηα επξήκαηα θαη νη θαηλνηφκεο θαιέο 

πξαθηηθέο  πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ αλαδεηρζεί:  

 

"Γειαδή έλαο θφζκνο  αθνινπζεί κία ηππνπνηεκέλε κέζνδν, πξνζέγγηζε, 

ζέκαηα εμεηάζεσλ θηι θαη έλαο άιινο θφζκνο ν νπνίνο ηξέρεη παξάιιεια, ν 

θφζκνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ηη γίλεηαη ζηελ έξεπλα, ζε ζέκαηα δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θηι, ινγηζκηθψλ πνπ γίλνληαη θαη μεπεξλνχληαη απφ ην ρξφλν απφ 

κφλα ηνπο ρσξίο πνηέ λα εθαξκνζηνχλ ζην ζρνιείν, απηή είλαη ε ......, φπσο ιέεη 

θαη ε ζεσξία ησλ παξάιιεισλ ζπκβάλησλ, είλαη αθξηβψο παξάιιεινη θφζκνη 

θαη δελ έξρνληαη πνηέ ζε επαθή."(άληξαο, focus group θπζηθψλ)  

 

Εδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξεί λα 

απνδεηρζεί ε αληαιιαγή απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ έλα focus group θπζηθψλ 

ζρεηηθά κε ην γεληθφηεξν εγρείξεκα εηζαγσγήο ησλ ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. 

Αηαηππψζεθαλ επηθπιάμεηο,  θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ΣΠΒ είλαη πεξηζζφηεξν εξγαιεία παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ θαη ππνζηήξημεο ηεο 

δηδαζθαιίαο αιιά αλαγλσξίζηεθε ε δπλαηφηεηά ηνπο λα παξαθηλήζνπλ ηνπο καζεηέο 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ θαη λα 

κειεηήζνπλ: 

 

Μ-(ζπληνληζηήο)-Τειηθά απηφ ην εγρείξεκα εηζαγσγήο ησλ ΤΠΔ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο πηζηεχεηε φηη ζα έρεη 

απνηέιεζκα ζηνπο καζεηέο; 

"Α1-ζα θαλεί ζην κέιινλ  

Α3-εγψ δηαηεξψ ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηαηί ζεσξψ φηη γηα λα κάζεη θάπνηνο 

πξέπεη λα θάηζεη, λα ζηξσζεί θαη λα δηαβάζεη, φια ηα άιια είλαη πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ. Έρνπκε δεη ΤΠΔ, έρνπκε δεη ην έλα, ην άιιν, νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ 

επηθέξεη είλαη κηθξέο, θαζφινπ... Έρνπκε δεη παηδηά πνπ θάζνληαη, παηδηά πνπ 

ηνπο αξέζεη θαη ζηξψλνληαη θαη δηαβάδνπλ, έρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο. Δπίζεο   

παηδηά ηα νπνία γηα θάπνηα  ρξφληα δελ ελδηαθέξνληαλ , κεηά γηα θάπνην ρξφλν 

απνθάζηζαλ λα δηαβάζνπλ , ε δηαθνξά είλαη πνιχ κεγάιε . 

 Α2-γηαηί λα κελ πνχκε φηη νη ΤΠΔ ζα νδεγήζνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ 

λα θαζήζνπλ λα ζηξσζνχλ ; 

Α3-δελ μέξσ . Θα ην δσ. Μέρξη ζηηγκήο δελ ην είδα πάλησο. Απηφ δελ ην είδα.  

Γ3-ηνλ θαιχηεξν πξνπνλεηή λα έρεηο , κε ηα πην ηέιεηα φξγαλα , ζην θαιχηεξν 

πξνπνλεηήξην , αλ δελ πξνπνλεζεί ν ίδηνο ,ε ηζηνξία έρεη ιήμεη.  
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Γ2-λαη αιιά δελ κπνξνχκε λα κείλνπκε πίζσ… 

Γ3-ζην κπνξεί ακθηβάιισ, δελ είπακε φρη, νχηε εγψ ιέσ φρη 

Α3-άιιν ην έλα άιιν ην άιιν.  

Γ3-είλαη απηφ πνπ ιέκε έλα αθφκα εξγαιείν 

Α3-αθξηβψο.  

Α2-κήπσο απηφ ην εξγαιείν νδεγεί πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ζην λα ζειήζνπλ λα 

ζηξσζνχλ ;ηη ιέεη ε εκπεηξία θαη ην έλζηηθην; 

Γ3-εγψ κπνξψ λα πσ θάηη απφ ηελ εκπεηξία κνπ απηφ ην δηάζηεκα; εθείλνη πνπ 

θάλαλε ην εξγαζηήξην ην πξαγκαηηθφ κεραληθά, εθείλν θάλαλε θαη ζηνπο 

ππνινγηζηέο , κεραληθά θάλαλε θείλν, κεραληθά ην άιιν. Καη φηαλ πήγακε ζηηο 

εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο , πήγακε γηα επαλάιεςε, εθείλν πνπ είδακε πνπ θάλακε 

, ην ………. Βνεζάεη πνιχ  γη απηφ έρσ επηθπιάμεηο."   

 

 

12. 11 ύλνςε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηα πνηνηηθά 

δεδνκέλα ησλ ζπλεληεύμεσλ  

 

 χκθσλα κε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ (αηνκηθψλ θαη focus 

group) πξνέθπςαλ ηα επφκελα επξήκαηα 

 

1. Αιιαγή ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ: 

Αελ ηεθκεξηψλεηαη αιιαγή ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε θαη 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Δ ζηάζε ηνπο 

ήηαλ ζεηηθή εμαξρήο θαη παξέκεηλε ζηνλ ίδην βαζκφ ζεηηθή θαη ζηε ιήμε ησλ 

πξνγξακκάησλ.  

 

2. Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΤΠΔ  ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία: 

Βζηίαζαλ ζηελ θαηάιιειε ρξήζε  ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηνλ 

πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ηφρνο ηεο ρξήζεο ηνπο πξέπεη 

λα είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ.  

 

3. Πεπνηζήζεηο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηηο δηάθνξεο  εηδηθφηεηεο 

εθπαηδεπηηθψλ: 

Βληνπίζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Αηαηππψζεθαλ ελζηάζεηο απφ ηνπο καζεκαηηθνχο φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα 

θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ  ελψ απφ ηνπο 

θπζηθνχο ηνλίζηεθε ε θαηάιιειε αλαινγηθά ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε δηάιεμε θαη ην θιαζηθφ εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία. Οη λεπηαγσγνί ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφηεξε κέζνδν ζην 

αληηθείκελφ ηνπο ηε βησκαηηθή κάζεζε ππνζηεξίδνληαο φηη νη ΣΠΒ 

απνηεινχλ πεξηζζφηεξν βνεζεηηθά εξγαιεία. πλνιηθά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαίλεηαη φηη ζεσξήζεθε ζπκπιεξσκαηηθφ 
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ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο αιιά ζεκαληηθή  γηα ηε δηέγεξζε ηνπ 

ελδηαθέξνληoο ησλ καζεηψλ.  

 

4. Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο  βαζκίδεο:  

Οη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδήγεζαλ  ζηελ θαηεχζπλζε φηη νη ΣΠΒ 

κπνξνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

φπνπ ην κάζεκα έρεη πην ειεχζεξε δνκή. Ώθφκε φζνλ αθνξά ηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο, ππνζηεξίρζεθε ε κεγαιχηεξε εθαξκνγή ηνπο ζην γπκλάζην θαη ε 

δπζθνιία πηνζέηεζήο ηνπο ζην ιχθεην ιφγσ ηεο πίεζεο δηεθπεξαίσζεο ηεο 

χιεο θαη ησλ εμεηάζεσλ. 

 

5. Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ:  

Τπήξμαλ  ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηήξημαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ιφγσ ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ δηαηίζεληαη (γηα παξάδεηγκα πξνζνκνηψζεηο θαη εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά) ζπγθξηηηθά κε ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο. Μάιηζηα νη  ζρεηηθέο 

αλαθνξέο ππήξμαλ απφ ηνπο θηινιφγνπο. Χζηφζν δε κπνξεί λα γεληθεπηεί φηη 

ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γίλεηαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ εθπαηδεπηηθνχο 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ αιιά ε πηζαλή εξκελεία είλαη φηη εμππεξεηεί  ηελ 

αλάπηπμε δηαθνξεηηθνχ είδνπο δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ.  

 

6. Δκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία: 

 εκαληηθφηεξα ζεσξήζεθαλ ε έιιεηςε ππνδνκήο θαη ε έιιεηςε δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ.  

 

7. Δθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΤΠΔ:  

Οη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην 

κέγηζην φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ 

κάζεζεο.  

 

8. Απφςεηο γηα ηα ραξθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ:  

Ο πξνβιεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνγξακκάησλ επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηε δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ, ε νπνία απφ κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξήζεθε κεγάιε.   

 

9. Βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο: 

 χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ε επηκφξθσζε 

 -ιεηηνχξγεζε σο θίλεηξν γηα λα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηηθνί 

κε ηηο ηερλνινγίεο 

-βνήζεζε ζηε γλσξηκία κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

-βνήζεζε ζην λα κάζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πψο λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά 

ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη γεληθφηεξα ηηο ΣΠΒ 
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10. Απνδνρή ηεο έληαμεο ησλ ΤΠΔ απφ ηνπο καζεηέο:  

Τπήξμε ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαηά ηε 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο 

 

11. Απφςεηο γηα ην γεληθφηεξν εγρείξεκα εηζαγσγήο ησλ ΤΠΔ:  

Βθθξάζηεθαλ απφςεηο πνπ δείρλνπλ φηη δε ζπκβάδηδε ην πεξηερφκελφ ηεο  

επηκφξθσζεο β΄ επηπέδνπ (ην νπνίν ήηαλ επηθαηξνπνηεκέλν θαη γεληθά 

ζχγρξνλν) κε ηε πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (ε νπνία ήηαλ 

ζε ρακειφ επίπεδν) αιιά θαη κε ην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ην νπνίν  δελ επλνεί ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13 
 

 

Απόςεηο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηώλ  

γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΔ   

 

 

13.1 Απόςεηο ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα  

εθπαίδεπζεο ησλ ΠΑΚΔ: απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ  

 

13.1.1 Λόγνη ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ Πα.Κ.Δ.  

Οη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο  

ηέζζεξηο ιφγνπο ζπκκεηνρήο νη νπνίνη αθνξνχζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ , ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε, ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηέινο ηελ 

αληίιεςε φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ βειηηψλεη νπζηαζηηθά ην κάζεκα. Σα  απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, φπνπ θαίλεηαη φηη νη πξνεγνχκελνη ιφγνη 

ζπγθεληξψλνπλ ην ίδην πνζνζηφ πξνηηκήζεσλ: 

 

Πίλαθαο 13.1.1 : Λφγνη ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ησλ Πα.Κ.Β.  

εκεηψζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκκεηείραηε ζην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο επηκνξθσηψλ  (ζεκεηψζηε φιεο ηηο επηινγέο 

πνπ ζαο ηαηξηάδνπλ) 

Πνζνζηφ % πρλφηεηα  

Ώπφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ 73,5% 25 

Γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε 73,5% 25 

Γηα απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη θαηάθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ 76,5% 26 

Γηαηί πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ βειηηψλεη νπζηαζηηθά ην κάζεκα 73,5% 25 

Άιινη ιφγνη (παξαθαινχκε ζεκεηψζηε) 4 

Απαληήζεηο  34 

 

 

Άιινη ιφγνη ζπκκεηνρήο πνπ αλέθεξαλ νη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο (2 

έγθπξεο απν ηηο 4 απαληήζεηο) : 

 "Δπεηδή ζπλδχαδε ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ" 
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 "Γηα λα πηζηνπνηήζσ ηηο γλψζεηο πνπ είρα ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ, αθνχ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία δελ πξνζθέξζεθε πνηέ 

κέρξη ηψξα πξφγξακκα επηκφξθσζεο β΄ επηπέδνπ γηα ηελ εηδηθφηεηά κνπ." 

 

13.1.2 Βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΔ 

ηνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο ηέζεθαλ 20 πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ελδερφκελε βνήζεηα πνπ απνθφκηζαλ απφ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, φπσο απηνί είραλ θαζνξηζηεί. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, φπνπ κε κηα πξψηε καηηά πξνθχπηεη φηη ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο βνήζεζαλ ηελ πιεηνςεθία ησλ  εθπαηδεπφκελσλ ζρεδφλ 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κε ηνπο κέζνπο φξνπο  ησλ ζηνηρείσλ λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 

3,5 θαη 4,3 πεξίπνπ:  

 

Πίλαθαο 13.12 : Δ βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ  εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ζαο βνήζεζε ην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
Καζφινπ Λίγν 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

Ώξθεηά Πνιχ Μ.Ο. Σ.Ώ Ν 

1. ην λα ζρεδηάδεηε δηδαζθαιίεο κε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ 
0 3 3 9 19 4,29 ,97 34 

2. ην λα απνθηήζεηε λέεο γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ 
0 4 3 12 15 4,12 1,00 34 

3. ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο 
0 1 7 10 16 4,21 ,88 34 

4. ην λα κπνξείηε λα ρεηξίδεζηε 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 
1 3 8 13 9 3,76 1,04 34 

5. ην λα βξίζθεηε ηξφπνπο έληαμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα 
0 1 7 13 13 4,12 ,84 34 

6. ην λα κπνξείηε λα εθαξκφδεηε λέεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο(π.ρ. 

ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο) 

0 3 7 15 9 3,88 ,91 34 

7. ην λα κπνξείηε λα αμηνινγείηε 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 
0 2 6 15 11 4,03 ,87 34 

8. ην λα βειηηψζεηε κε νπζηαζηηθφ ηξφπν 

ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 
0 3 4 16 11 4,03 ,90 34 

9. ην λα είζηε θαιχηεξα 

πξνεηνηκαζκέλνη/εο γηα ηηο κειινληηθέο 

εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε 

0 2 4 11 17 4,26 ,89 34 

10. ην λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ηε ζρέζε 

ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε ηηο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

1 3 5 20 4 3,70 ,92 33 

11. ην λα είζηε ζε ζέζε λα δεκηνπξγείηε 

θαηάιιειν επηκνξθσηηθφ  πιηθφ γηα 

ρξήζε απφ επηκνξθνχκελνπο ησλ ΚΒ 

0 2 6 18 8 3,94 ,81 34 
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12. ην λα αμηνπνηείηε θαηάιιεια 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο, 

φπσο νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

0 7 9 10 7 3,52 1,06 33 

13. ην λα δεκηνπξγείηε καζήκαηα 

επηκφξθσζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

β΄επηπέδνπ ησλ ΚΒ 

0 3 6 12 12 4,00 ,97 33 

14. ην λα είζηε  ζε ζέζε λα εληάζζεηε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ 

0 2 7 13 9 3,94 ,89 31 

15. ην λα κάζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε  

εξγαιεία web 2.0(wikis,podcasts, θηι) 
1 3 8 9 11 3,81 1,12 32 

16. ην λα  εθαξκφδεηε δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 
1 4 11 7 8 3,55 1,27 32 

17. ην  λα αμηνπνηείηε απνηειεζκαηηθά ηηο 

πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

επηκφξθσζεο γηα ηελ πινπνίεζε εμ 

απνζηάζεσο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ΐ‟ επηπέδνπ, 

1 3 6 13 6 3,79 1,04 32 

18. ην λα αμηνπνηείηε απνηειεζκαηηθά ηηο 

πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

επηκφξθσζεο γηα ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Β 

ζηελ δηδαθηηθή πξάμε κέζα ζην 

ζρνιείν. 

1 4 5 14 7 3,73 1,05 32 

19. ην λα θξίλεηε πφηε θαη πψο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ΣΠΒ γηα λα δηδάμεηε 

έλα ζέκα 

1 3 4 14 9 3,87 1,24 32 

20. ην λα κπνξείηε λα εθηηκήζεηε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο έληαμεο  ησλ ΣΠΒ ζε 

δηδαζθαιίεο 

0 3 6 13 9 3,90 1,16 32 

 

  

 πσο θαίλεηαη, ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο βνήζεζαλ ηνπο ππνςεθίνπο 

επηκνξθσηέο πεξηζζφηεξν  

 ζην ζρεδηαζκφ δηδαζθαιηψλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ (Μ.Ο.=4,29 , Σ.Ώ.= 0,97),  

 ζην λα βξίζθνπλ ηξφπνπο έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζην 

κάζεκα (Μ.Ο.=4,21, Σ.Ώ.=0,88),  

 ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο (Μ.Ο.=4,12, 

Σ.Ώ.=0,84)  θαη  

 ζην λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο κειινληηθέο εθαξκνγέο ησλ 

ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε (Μ.Ο.=4,26, Σ.Ώ.=0,89).   

  

 ηνλ αληίπνδα, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα  εθπαίδεπζεο 

βνήζεζαλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο ιηγφηεξν  

 ζην ρεηξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ (Μ.Ο.=3,76, Σ.Ώ.= 1,04). 
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 ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (Μ.Ο.=3,52, Σ.Ώ.=  1,06) 

 ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ ελειίθσλ (Μ.Ο.=3,55, Σ.Ώ.= 1,27 ) θαη  

Οη κηθξφηεξνη κέζνη φξνη ζηα ζηνηρεία απηά πηζαλψο κπνξεί λα νθείιεηαη  φηη 

πξάγκαηη ε επηκφξθσζε δελ είρε κέζα ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο λα βνεζήζεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο.  

 

 13.1.3 Υξεζηκόηεηα ζεκαηηθώλ ελνηήησλ  

 Οη εθπαηδεπφκελνη  ησλ ΠαΚΒ θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ πνηεο θαηά ηε 

γλψκε ηνπο ήηαλ νη πεξηζφηεξν ρξήζηκεο ελφηεηεο ησλ  πξνγξακκάησλ  ζπνπδψλ 

ησλ ΠΏΚΒ. Οη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεψλ ηνπο  θπκάλζεθαλ κεηαμχ 3,5 θαη 4,6 

πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ εθηηκήζεθαλ πνιχ ρξήζηκεο, κε κεξηθέο εμαηξέζεηο, φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα  

 

Πίλαθαο 13.1.3α: Ώπφςεηο ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ΠαΚΒ γηα ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ΠαΚΒ  

Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο γηα  ηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κε θξηηήξην ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο; 

1-θαζφινπ ρξήζηκε, 2-ιίγν ρξήζηκε, 3-

κέηξηα ρξήζηκε, 4-πνιχ ρξήζηκε, 5-

πάξα πνιχ ρξήζηκε 

 

1 2 3 4 5 Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

1. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ Βπηθνηλσληψλ, εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή 

ζεκειίσζε 

1 3 10 8 8 3,63 1,10 30 

2. χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε 

κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία 

ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο 

ηερλνινγίαο 

1 2 6 10 11 3,93 1,08 30 

3. Υξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθψλ 

εξγαιείσλ, ηνπ δηαδηθηχνπ, 

εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ web 2.0, 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

1 1 5 9 16 4,19 1,03 32 

4. Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη αζχγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

0 2 3 11 12 4,18 0,90 28 

5. Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 0 0 7 9 15 4,26 0,81 31 



 

 

277 

 

6. Αηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ κε αμηνπνίεζε ΣΠΒ 
0 0 3 6 22 4,61 1,04 32 

7. Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ 

εξγαζηεξίσλ 
1 9 4 9 8 3,45 1,26 31 

8. Μεζνδνινγία επηκφξθσζεο 0 4 5 14 8 3,84 0,96 31 

 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ησλ Πα.Κ.Β. απάληεζε φηη νη 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ θαηά ζεηξά:   

 

 ε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 

 (Μ.Ο.=4,61 , Σ.Ώ.= 1,04 ),  

 ε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Μ.Ο.=4,26,Σ.Ώ.= 0.81),  

 ε ρξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθψλ 

 εξγαιείσλ,ηνπ δηαδηθηχνπ,εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ web 2.0,  

 δηαδξαζηηθψλ  πηλάθσλ (Μ.Ο.=4,19, Σ.Ώ.= 1,03) θαη  

 ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

 θαη  αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Μ.Ο.=4,18, Σ.Ώ.= 

 0,90).  

 

Ληγφηεξν ρξήζηκεο αμηνινγήζεθαλ  

 ε ελφηεηα πνπ αθνξά ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

Βπηθνηλσληψλ, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή ζεκειίσζε 

(Μ.Ο.=3,63, Σ.Ώ.= 1,10)  θαη  

 

 ηέινο ε ελφηεηα πνπ αθνξά ηα  ζέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ 

εξγαζηεξίσλ (Μ.Ο.=3,45 , Σ.Ώ.= 1,26).  

 

 13.1.4  Ιθαλνπνίεζε από ηα πξνγξάκκαηα  ησλ ΠαΚΔ θαη ηα 

 ραξαθηεξηζηηθά ηνπο  

Οη εθπαηδεπφκελνη ησλ Πα.Κ.Β. αξρηθά θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ (πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert απφ 1-θαζφινπ 

έσο 5- πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ αθνξνχζαλ 

ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηε δηδαζθαιία (κέζα, δηδαθηηθέο κέζνδνη, πιηθφ, εθπαηδεπηέο) 

θαη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ (ζπληνληζκφο δηεμαγσγήο, 

γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε, αλαινγία εθπαηδεπνκέλσλ/εθπαηδεπηψλ, 

δηάξζξσζε, ιεηηνπξγία θφκβνπ ππνζηήξημεο, ιεηηνπξγία θαθέινπ εξγαζηψλ, ζρεηηθή 

ελεκέξσζε γηα ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ, σξνιφγην πξφγξακκα θαη 

δηάξθεηα). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 13.1 4α  : ΐαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ησλ ΠαΚΒ απφ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο  

 Πνζνζηφ % 

Μ.Ο. Σ.Ώ.  Ν 
Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε  ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζαο απφ: 1-Καζφινπ 2-Λίγν 

3-ε 

κέηξην 

βαζκφ 

4-

Ώξθεηά 
5-Πνιχ 

1. Σν ζπληνληζκφ δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 4,8 7,9 25,4 39,3 22,6 3,73 1,06 34 

2. Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 0,0 5,9 8,8 32,4 52,9 4,32 0,88 34 

3. Σελ ηερληθή ππνζηήξημε 0,0 2,9 8,8 41,2 47,1 4,32 0,77 34 

4. Σα κέζα δηδαζθαιίαο 0,0 8,8 14,7 44,1 32,4 4,00 0,92 34 

5. Σελ αλαινγία εθπαηδεπνκέλσλ/εθπαηδεπηψλ 0,0 0,0 15,2 42,4 42,4 4,27 0,72 33 

6. Σν σξνιφγην πξφγξακκα 9,1 12,2 19,2 39,4 19,2 3,69 1,02 33 

7. Σε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (380 ψξεο) 6,7 10,0 26,7 43,3 10,0 3,41 1,20 30 

8. Σηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα καζήκαηα 4,5 9,1 22,7 45,5 18,2 3,64 1,05 22 

9. Σε ζπλνιηθή δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (γεληθφ κέξνο-εηδηθφ κέξνο 

θηι) 
2,9 17,6 20,6 32,4 26,5 3,62 1,15 34 

10. Σα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην πξφγξακκα(αλ ήηαλ θαηάιιεια, 

επηθαηξνπνηεκέλα θηι) 
3,8 7,7 19,2 53,8 15,4 3,69 0,97 26 

11. Σνπο εθπαηδεπηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο(επάξθεηα, αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

εξγαζίεο θηι) 
0,0 6,7 23,3 43,3 26,7 3,90 0,88 30 

12. Σε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαθέινπ εξγαζηψλ (e-portfolio) 2,9 8,8 29,4 32,4 26,5 3,71 1,06 34 

13. Σε ιεηηνπξγία ηνπ θφκβνπ πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ Έξγνπ 

(http://b-epipedo2.-pake.cti.gr/portal) 
0,0 8,8 20,6 35,3 35,3 3,97 0,97 34 

14. Σελ ελεκέξσζε ζαο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
0,0 12,5 21,9 34,4 31,3 3,84 1,02 32 

15. Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά 3,0 9,1 18,2 45,5 24,2 3,79 1,02 33 
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Σν 70% πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ησλ Πα.Κ.Β. απάληεζαλ φηη ήηαλ 

αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο.=3,79, Σ.Ώ.=1,02), απφ ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο. ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ νη κεγαιχηεξνη 

κέζνη φξνη βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ζεκεηψζεθαλ 

 ζηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε (Μ.Ο.=4,32, Σ.Ώ.=0,77)  

 ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (Μ.Ο.=4,32, Σ.Ώ.=0,88) θαη 

 ηελ αλαινγία  εθπαηδεπνκέλσλ/εθπαηδεπηψλ (Μ.Ο.=4,27,Σ.Ώ.=0,72),  

φπνπ πεξίπνπ ην 85% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δήισζαλ αξθεηά θαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη/λεο.  

Ώληίζεηα,νη ρακειφηεξνη κέζνη φξνη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο 

ζεκεηψζεθαλ  

 ηε δηάξθεηα (Μ.Ο.=3,41, Σ.Ώ.=1,20),  

 ηε ζπλνιηθή δηάξζξσζε  ησλ πξνγξακκάησλ (Μ.Ο.=3,62, Σ.Ώ.=1,15),  

φπνπ πεξίπνπ ην 60 % ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δήισζαλ αξθεηά θαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη/λεο.  

 ε φηη αθνξά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην 58,1% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

απάληεζε φηη  ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ θαη ην 25,8% φηη ήηαλ πιήξεο (ζρήκα  13.1.4 ):   

 

ρήκα 13.1.4 : Άπνςε ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

 

ην ζέκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ησλ Πα.Κ.Β. είλαη  πςειφο (κέζνη φξνη ησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζρεδφλ φινη πάλσ απφ ην 4-αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο/ε) 
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Πίλαθαο 13.1.4β: ΐαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ Πα.Κ.Β.  

Πξαθηηθή άζθεζε: Παξαθαιψ 

ζεκεηψζηε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο 

ζαο απφ 

Καζφ

ινπ 
Λίγν 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

Ώξθε

ηά 
Πνιχ Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

1. Σε δηάξθεηα ππνζηήξημεο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο (30 ψξεο) 
0 4 3 16 11 4,00 0,95 34 

2. Σν βαζκφ ππνζηήξημεο  απφ 

ηνπο επηκνξθσηέο (mentoring) 
0 3 6 9 16 4,12 1,01 34 

3. Σν πιαίζην ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο(ζρεδηαζκφο- 

πινπνίεζε-αλαζηνραζκφο) 

0 3 6 9 16 4,12 1,01 34 

4. Σελ εθαξκνγή  ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζηα ΚΒ 
0 3 3 13 15 4,18 0,94 34 

5. Σελ εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα 
0 2 4 13 14 4,18 0,88 33 

6. Σε ιεηηνπξγία ησλ  workshop 0 4 5 14 10 3,91 0,98 33 

7. Σηο κεζφδνπο 

πινπνίεζεο(παξαηήξεζε-

δηδαζθαιία) 

0 3 2 17 11 4,09 0,87 33 

 

Οη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο παξνπζηάζηεθαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (κέζνη φξνη ζρεδφλ φινη 

πάλσ απφ ην 4 ηεο θιίκαθαο πνπ ζεκαίλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο/ε) κε ην 

κηθξφηεξν κέζν φξν βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο λα εκθαλίδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

workshop (Μ.Ο.=3,91, Σ.Ώ.=0,98).  

 

13.1.5 Άπνςε  ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ πξνγξακκάησλ θξίζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ αξθεηά επαξθέο (Μ.Ο.=3,88, Σ.Ώ=1,02) θαζψο θαη ρξήζηκν γηα λα 

αμηνπνηεζεί ζην ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ (Μ.Ο.=3,94, Σ.Ώ=1,01).  

 

Πίλαθαο 13.1 5: Ώπφςεηο  ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 

Καζφινπ Λίγν 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

Ώξθεηά Πνιχ Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

Βπαξθέο 0 4 7 11 11 3,88 1,02 33 

Υξήζηκν γηα λα ην 

αμηνπνηήζεηε ζην ζρεδηαζκφ  

επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ 

0 4 5 12 11 3,94 1,01 32 

Απαληήζεηο  34 
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13.1.6 Βαζκόο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο  ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο  

 Σν 70% πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απάληεζε  φηη ζπκκεηείρε ελεξγά ζηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο  

 

 

ρήκα 13.1.6: ΐαζκφο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο (Ν=33)  

 

Ο βαζκφο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ επηκνξθσηψλ ήηαλ θαηά 

69,7% κεγάινο (23 απφ ηνπο 33) θαη θαηά 30,3% κηθξφο , ελψ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

δηαηεξήζεθε ζε πνζνζηφ 42,4% (14 απφ ηηο 33 απαληήζεηο), 33,3% απμήζεθε (11 

απφ ηνπο 33) θαη 8 δήισζαλ φηη ππνβαζκίζηεθε(24,2%) 

 

Πίλαθαο 13.1.6: Μεηαβνιή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ησλ 

ΠαΚΒ γηα ηα πξνγξάκκαηα  

Σν αξρηθφ ελδηαθέξνλ ζαο γηα ην πξφγξακκα Πνζνζηφ% Ν 

Ώπμήζεθε 33,3% 11 

Αηαηεξήζεθε 42,4% 14 

Τπνβαζκίζηεθε 24,2% 8 

Απαληήζεηο  33 

 

 

13.1.7  Πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα  

 εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΔ  

Οη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ελδερφκελα ζεκεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπο πξνβιεκάηηζαλ. Τπήξμαλ κφλν 9 απαληήζεηο απφ ηνπο 37 

(πνζνζηφ 24,3%). Οκαδνπνηψληαο ηηο αλαθνξέο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 
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(δηδαζθαιία,ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ) κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα 

εμήο :  

Πίλαθαο 13.1.7 : Πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ΠαΚΒ   

Θεκαηηθφο 

άμνλαο 
Βζηίαζε ησλ αλαθνξψλ  

Αηδαζθαιία 

 ελδερφκελε πξαγκαηνπνίεζε θάπνησλ σξψλ κε εμ‟απνζηάζεσο 

δηδαζθαιία 

 ζπρλφηεξε εθαξκνγή κεζφδσλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

 ελδερφκελν κηθξφηεξν κεγέζνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Λεηηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ 

 κηθξφηεξε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, 

 απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα, απφζηαζε ησλ Πα.Κ.Β. 

απφ ηελ έδξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ επηκνξθσηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

χιε 

 

 

 

 

13.2 Απνηειέζκαηα από αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο θαη ηελ εζηηαζκέλε 

νκαδηθή ζπλέληεπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ησλ ΠαΚΔ 

 

13.2.1 Πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ρξεζηκόηεηα  ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ησλ ΠαΚΒ ζεσξεί φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία. 

Χζηφζν  ηηο ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν βνεζεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο: 

 

«Σεκαληηθή  ε έληαμή ηνπο αιιά φρη ζε κνξθή ζενπνίεζεο, φρη σο απηνζθνπφο. 

Γε ζεκαίλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΤΠΔ απφ ην πξσί έσο ην κεζεκέξη. 

Απηή ηε ζηηγκή ιέλε λα θχγνπλ νη ΤΠΔ. Τε ρξπζή ηνκή ηελ έρνπκε μεράζεη. Να 

κε μέξνπλ νη καζεηέο λα δηαβάζνπλ έλα βηβιίν...» (δαζθάια) 

 

«Δίλαη έλα θαιφ καζεζηαθφ εξγαιείν αιιά γηα κέλα δελ είλαη απαξαίηεην» 

(δάζθαινο) 

 

«Δίλαη κία λέα δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ρξήζηκε κε ηα φξηα ηεο» (ζχκβνπινο 

ρεκηθψλ) 
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Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ελφο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ δαζθάισλ απφ 

ηελ εζηηαζκέλε νκαδηθή ζπλέληεπμε φπνπ θαίλεηαη φηη δελ πηζηεχεη ζηελ αιιαγή ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ νη ΣΠΒ: 

 

«Απφ ηελ άιιε κεξηά ίζσο έρνπκε πνιχ πςειέο απαηηήζεηο απφ ηελ 

ηερλνινγία... δει. δε ζα μεράζσ ηη είπε ν Papert ην 1981 πνπ είπε φηη ν 

ππνινγηζηήο ζα αιιάμεη ηελ εθπαίδεπζε... ή απηφ πνπ εηπψζεθε ην 1880 φηαλ 

εκθαλίζηεθε ν θηλεκαηνγξάθνο φηη ζα αιιάμεη ηελ εθπαίδεπζε... Πεξάζαλ απφ 

ηφηε εθαηνληαεηίεο αιιά ε εθπαίδεπζε παξέκεηλε ε ίδηα, κε δεθαλίθηα. Παξά 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν, παξά ηνλ ππνινγηζηή, παξά ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, δε 

μέξσ ηη άιιν ζα έρνπκε ζην κέιινλ...»(δάζθαινο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο) 

 

Μφλν έλαο απφ ηνπο 15 εξσηψκελνπο ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά σο εξγαιεία κάζεζεο: 

 

«Τα ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθά» (δάζθαινο) 

 

Αε ηηο ζεσξνχλ φκσο ζεκαληηθέο γηα ηελ ίδηα ηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ, φηη 

δειαδή κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αιιά νη 

πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη είλαη απαξαίηεηεο λα εληαρζνχλ γηα άιινπο ιφγνπο: 

 

«Κίλεηξν λα πξνζειθχζεηο ηα παηδηά» (δάζθαινο) 

 

«Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζαλ εξγαιεία-ελαιιαθηηθά, γηαηί ηα παηδηά 

δνπλ ζηνλ αηψλα ηεο εηθφλαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ» (λεπηαγσγφο, 

γπλαίθα) 

 

«Υπεξεθηηκεκέλεο αιιά απαξαίηεηεο λα εληαρζνχλ» (δάζθαινο) 

 

ηφρνο θαίλεηαη λα είλαη ε πξνζέιθπζε ηνπο ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ  

θαη ε αλαγθαηφηεηα έληαμήο ηνπο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ηεο γεληάο 

απηήο δνπλ ζηελ επνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο εηθφλαο (απηφρζνλεο, θηι)  

 

ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηηο ζρεηηθέο αληηιήςεηο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, 

έγηλε θαλεξφ φηη  νη θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο  ζεσξνχλ ηηο ΣΠΒ σο εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία κάζεζεο πεξηζζφηεξν ζην δηθφ ηνπο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο εηδηθφηεηεο: 

 

«Βνεζεηηθφ ζε άιιεο εηδηθφηεηεο,  ζηνπο πιεξνθνξηθνχο φρη» (πιεξνθνξηθφο, 

γπλαίθα) 

 

«Δίλαη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κάζεζεο θαηά θχξην ιφγν» (πιεξνθνξηθφο, 

γπλαίθα) 
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«Σαλ βνεζεηηθά δελ ην ζπδεηάκε αιιά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κάζεζεο» (πιεξνθνξηθφο, γπλαίθα) 

 

Βπίζεο απφ ηελ εκπεηξία ηνπο πξνθχπηεη φηη νη ΣΠΒ δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο:   

 

«Αθφκα θαη απηφ, νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ ήξζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

εκπινπηίζνπλ θάπνηα καζήκαηα, ε ζρεδίαζή ηνπο ήηαλ ηφζν καθξηά απφ απηφ 

πνπ κπνξνχζε λα γίλεη, πνπ ηειηθά δε ρξεζηκνπνηνχληαη.» (ζρνιηθφο ζχκβνπινο 

δαζθάισλ) 

 

 

13.2.2 Υξήζε ησλ ΣΠΔ  

Οη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ ξσηήζεθαλ πνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

γηα πνηνπο ζθνπνχο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη  ζεκαληηθή παξάκεηξν 

πνπ αθνξά ηε ρξήζε ΣΠΒ θαη ινγηζκηθψλ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ησλ ΠαΚΒ ππήξμαλ ζρνιηθνί ζχκβνπινη, νη νπνίνη βέβαηα κπνξεί 

λα αζρνινχληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά σζηφζν δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

δηδαζθαιία φπσο πηζαλψο ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη ζηελ ηάμε. 

Ώθφκε ζηελ ίδηα νκάδα ππήξμαλ θαη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ λαη κελ 

έρνπλ ψξεο δηδαζθαιίαο αιιά είλαη ιίγεο. Ώπφ ηηο απαληήζεηο ινηπφλ  πξνθχπηεη φηη 

θάπνηνη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

εηδηθφηεηαο:  

 

«Λνγηζκηθά ρεκείαο, δίλσ βάζε ζην ςεθηαθφ ζρνιείν – ηα ινγηζκηθά πνπ έρνπλ 

θξεκαζηεί εθεί.» (ρεκηθφο, δηεπζπληήο) 

 

«Τα πην ζπκβαηά ζηελ πξνζρνιηθή- θπξίσο Revelation Art θαη  Google  Earth»    

( λεπηαγσγφο, γπλαίθα) 

 

«Εσγξαθηθή, ην Tuxpaint  θαη ην ινγηζκηθφ γιψζζαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ» (λεπηαγσγφο, γπλαίθα) 

 

Δ θαζαξά δηδαθηηθή ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ γηα λα έρεη 

απνηειέζκαηα ππνζηεξίδεηαη φηη απαηηεί ελεξγφ εκπινθή ηνπ καζεηή ελψ 

ηαπηφρξνλα ηνλίδεηαη φηη θαηά ηε ρξήζε ζηε δηδαζθαιία ε θαηάιιειε ρξήζε ησλ 

παξαζχξσλ βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα:  

 

«Κάλσ έλα δπφ πξάγκαηα ην ρξφλν αιιά λα είλαη θαιά , δε κηιάκε γηα επηδείμεηο. 

θηι. Δθηφο απφ απηά, αιιά απηά δελ είλαη δνπιεηά κε ρξήζε ΤΠΔ, πξέπεη λα ππάξρεη 

άκεζε εκπινθή ηνπ καζεηή ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Τα παξάζπξα (ελλνεί ησλ Windows) 

παίδνπλ ξφιν, δεκηνπξγνχλ έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ, αλ ηα έρεηο ελνπνηεκέλα είλαη 

θαιά.» 
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 Άιινη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ σο πεγέο πιεξνθφξεζεο  θαη 

σο κέζα παξνπζίαζεο, θπξίσο νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη: 

 

«Laptop θαη πξνβνιέα, θάπνηα ινγηζκηθά, ηληεξλεη γηα επηθνηλσλία»  (ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο δαζθάισλ, γπλαίθα) 

 

«Internet, Word, πξνβνιέα, ινγηζκηθά, ηζηνξία –ιίζηεο, ηζηνιφγηα» (ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο δαζθάισλ, άληξαο) 

 

«Γηαδίθηπν θαη ηζηνζειίδεο.»(ζρνιηθφο ζχκβνπινο θηινιφγσλ, γπλαίθα) 

 

 Βπίζεο αλαθέξζεθε φηη γηα ηνπο πιεξνθνξηθνχο θαη θάπνηεο άιιεο 

εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ θαιά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά:  

 

«Γελ ππάξρνπλ ινγηζκηθά γηα ηε δηθή καο εηδηθφηεηα ελψ νη καζεκαηηθνί έρνπλ 

θνβεξά ινγηζκηθά, νη θπζηθνί επίζεο. Οη θηιφινγνη, εκείο θαη νη δάζθαινη δελ 

έρνπκε θαιά ινγηζκηθά.» (πιεξνθνξηθφο, γπλαίθα) 

 

 

 13.2.3 Δκπόδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

 

Οη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

εκπφδηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. Ώπφ ηνλ εξεπλεηή αλαθέξζεθαλ 

θάπνηνη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα ελψ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαθέξνπλ θαη άιια εκπφδηα.  

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ φηη ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα ζηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ  ζηε δηδαζθαιία είλαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε ηερληθή 

ππνζηήξημε, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη λα αθηεξψζεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηάζεη δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ, ε λννηξνπία θαη ε αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

αιιαγέο θαη ε θνβία θαη αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ. ηνλ πίλαθα 13.2.3 παξνπζηάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ησλ ΠαΚΒ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο θαη ηα εκπφδηα γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

 

Σν ζέκα ηεο ππνδνκήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε έιιεηςε εμνπιηζκνχ θαη 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ζεσξήζεθε σο ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην καδί κε ηελ 

αλαζθάιεηα θαη ηελ αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ησλ ΠαΚΒ: 

 

«Υπνδνκή-ηερληθή ππνζηήξημε. Βέβαηα ε ππνδνκή κπνξεί λα ιπζεί-ην κεγάιν 

ζέκα είλαη λα μέξνπλ γηαηί βάδνπλ ηηο ΤΠΔ-φρη γηα ηα εθέ.» (δαζθάια) 

 

«Γελ έρνπλ κεραλάθηα ηα ζρνιεηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πνιχ πείξα.» 

(ζρνιηθφο ζχκβνπινο δαζθάισλ, άληξαο) 
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«Ννκίδσ φηη ην λνχκεξν έλα είλαη ε έιιεηςε ππνδνκήο.» (θαζεγήηξηα 

πιεξνθνξηθήο) 

 

Πίλαθαο  13.2 3: Ώλαθνξέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ησλ ΠαΚΒ ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

 Βλδεηθηηθέο Ώλαθνξέο 
Βκπφδηα–παξάγνληεο 

έληαμεο ΣΠΒ 

1.  

«Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη φηη πξέπεη λα αθηεξψζεηο πνιχ ρξφλν γηα λα 

νξγαλψζεηο δηδαζθαιία κε ΤΠΔ. Να μέξεηο πνιχ θαιά ππνινγηζηέο γηα λα 

αληαπεμέιζεηο ζε ηερληθά πξνβιήκαηα. Φσξίο ηερληθέο δεμηφηεηεο δε γίλεηαη.» 

(δάζθαινο) 

Υξφλνο, ηερληθέο 

δεμηφηεηεο  

2.  

«Κπξίσο φκσο  ν ζπλάδειθνο γηα λα δψζεη  ηνλ εαπηφ ηνπ ...Οη  ίδηνη ζα πξέπεη 

λα πηέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο λα γίλνπλ καζεηέο ,λα θαηαιάβνπλ . Θα  πξέπεη λα 

έρνπλ ελζπλαίζζεζε, γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ απηφ. Γηαηί σο καζεηέο, δελ είραλ 

επαθή κε φια απηά ηα αληηθείκελα. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.» (δάζθαινο) 

Κίλεηξα,  

3.  

«Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή παίδεη κεγάιν ξφιν..Βέβαηα, ππάξρεη θνβία ,εηδηθά γη’ 

απηνχο πνπ δελ έρνπλ αζρνιεζεί κε ΤΠΔ,  φηη είλαη θαηλνχξην θαη δελ ζα ηα 

θαηαθέξνπλ. Ζ αλαζθάιεηα θαη ν θφβνο ππάξρεη αιιά δελ κπνξψ λα ην 

γεληθεχζσ.» (δάζθαινο) 

Τπνδνκή, αλαζθάιεηα 

4.  
«Δμαξηάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηη γλψζεηο έρεη, ηη δηάζεζε έρεη, ηη ζηήξημε ζα 

έρεη, ηη πιηθνηερληθή ππνδνκή ππάξρεη ζηα ζρνιεία.» (δάζθαινο, δηεπζπληήο) 

Γλψζεηο, ελδηαθέξνλ, 

ππνδνκή,  

5.  

«Γελ έρνπλ κεραλάθηα ηα ζρνιεηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πνιχ πείξα. Καη 

άκα ιπζεί απηφ,πξέπεη λα ζπαηαιήζεηο πνιχ πξνζσπηθφ ρξφλν –λα αθηεξψζεηο 

έλα ηεηξάσξν γηα λα εηνηκαζηεί , ην νπνίν δελ πιεξψλεηαη.» (ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο δαζθάισλ) 

Τπνδνκή, 

επηκφξθσζε, ρξφλνο 

6.  

«Ζ αληίζηαζε ζην θαζεηί θαηλνχξην είλαη. Γεληθά ζε φια ηα ζέκαηα φρη κφλν ζηηο 

ΤΠΔ-...ρη κφλν ε έιιεηςε ππνζηήξημεο. Γηα λα κάζεηο ζέιεη λα έρεηο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ αιιά αλ έρεηο ζέιεζε , κπνξείο λα κάζεηο ηα ππφινηπα.» (ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ, γπλαίθα) 

Ώληίζηαζε, έιιεηςε 

ηερληθήο ππνζηήξημεο 

7.  
«Ο θφβνο ζρεηηθά κε ην εξγαιείν...Υπάξρεη αλαζθάιεηα αθφκα.» (λεπηαγσγφο, 

γπλαίθα) 
Ώλαζθάιεηα  

8.  

«Καλέλαο δε θξφληηζε λα εμνπιίζεη ην ηκήκα,ηα λεπηαγσγεία /θαλέλαο δε 

θξφληηζε λα επηκνξθψζεη εθπαηδεπηηθνχο γηα λα πηνζεηήζνπλ ηηο ΤΠΔ.» 

(ζρνιηθφο ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ) 

Τπνδνκή , 

επηκφξθσζε 

9.  

«Κάζε λέα κέζνδνο είλαη ρξνλνβφξα  γηαηί εζηηάδεη ζε δηαδηθαζίεο θαη 

πξνζθξνχεη ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλεο χιεο. Ζ έιιεηςε ππνδνκήο γίλεηαη ζηγά-

ζηγά θάηη (αζχξκαηα δίθηπα, ππνινγηζηέο) αιιά κφλν ζην γπκλάζην,ην ιχθεην έρεη 

ην πξφβιεκα πνπ είπακε (ελλνεί ηελ θάιπςε ηεο χιεο θαη ηηο εμεηάζεηο). Ζ 

κεγάιε κάδα αδξάλεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζηγά-ζηγά αίξεηαη. Τν βαζηθφ 

είλαη λα απνθαζίζνπκε ηη ζέινπκε εκείο απφ ηελ εθπαίδεπζε, αλ ζα ιηγνζηέςεη ε 

χιε, αλ ζα αιιάμεη ε εηζαγσγή ζην παλεπηζηήκην.» (Σρνιηθή ζχκβνπινο ρεκηθψλ) 

Τπνδνκή, θάιπςε 

χιεο, αληίζηαζε 

εθπαηδεπηηθψλ, 

γεληθφηεξε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

10.  

«Ζ λννηξνπία δηφηη δε ζεσξνχλ φηη ζα σθειήζεη ηνπο καζεηέο, απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ αληηδξνχλ.Έρσ δεη ζε πνιινχο βέβαηα αιιαγή ζηάζεο..ζηελ πξάμε γηα 

λα εθαξκφζεη θαλείο θάηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δνπιεηά , πεξηζζφηεξε 

νξγάλσζε, πεξηζζφηεξνο ρξφλνο... νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εηνηκάζνπλ ην 

πιηθφ κφλνη ηνπο. Υπάξρνπλ δχν θίλδπλνη-ε νξγάλσζε  θαη λα κελ κπνξεί λα ην 

θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο. Τν ππνπξγείν ζα έπξεπε λα ππνζηεξίδεη απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ηε δηδαζθαιία πρ κε ζελάξην» 

Νννηξνπία-αληίζηαζε, 

αληηιήςεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, 

δνπιεηά θαη ρξφλνο 

11.  

«Ννκίδσ φηη ην λνχκεξν έλα είλαη ε έιιεηςε ππνδνκήο. Δπίζεο θάπνηνη δε ζέινπλ 

λα ζπκπνξεπηνχλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, απηφ είλαη ζέκα, ζπκβαίλεη ζηηο κεγάιεο 

ειηθίεο,ζε ιίγα ρξφληα δελ ζα ππάξρεη. Δκείο έρνπκε έλα εξγαζηήξην πνπ 

Τπνδνκή, αληίζηαζε, 

ειηθία 
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ζθνηψλνληαη πνηνο ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη, θάλσ αγψλα λα βξσ 

αίζνπζα...»(θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο) 

12.  

«Σην φηη νη ίδηνη δε ζέινπλ λα αιιάμνπλ λννηξνπία. Δγψ δηαρεηξίδνκαη 

πξνγξάκκαηα ΚΣΔ–ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηκφξθσζε β΄ 

επηπέδνπ...Πηζηεχσ επεηδή έρσ ζπδεηήζεη κε πνιινχο φηη νθείιεηαη ζην φηη νη 

ίδηνη δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ.» (θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο) 

Νννηξνπία-αληίζηαζε,  

13.  «Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή-ην λνχκεξν έλα» (δάζθαινο απφ ην focus group) Τπνδνκή  

14.  

«ια απηά είλαη πάξα πνιχ ζσζηά- λα πξνζζέζσ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

πάξα πνιχ δνπιεηά ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο , κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλν 

ην ζρνιείν νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη έλαο έμηξα θφξηνο θαη επαθίεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κφλν αλ είλαη θηιφηηκνο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη, θαη επηπξνζζέησο 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη πνιχ απζηεξφ αθφκα θαη αλ καο ιέλε νη ζχκβνπινη 

φηη έρνπκε ηελ επρέξεηα λα θάλνπκε φηη ζέινπκε..ε πίεζε είλαη κεγάιε θαη 

δχζθνια ν δάζθαινο ν απιφο αθήλεη ηα άιια γηα λα αζρνιεζεί κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο , ηνπιάρηζηνλ φρη κε κεγάιε επθνιία.» (δάζθαινο απφ ην focus 

group) 

Ώλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ζέιεζε, 

ρξφλνο 

 

Ώθφκε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο αλέθεξαλ (θαη 

νη ηξεηο) σο παξάγνληα ηελ αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειαδή ην γεγνλφο φηη δε 

ζέινπλ λα αιιάμνπλ  ζηάζε πξνθεηκέλνπ λα εληάζζνπλ ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο:  

«Σην φηη νη ίδηνη δε ζέινπλ λα αιιάμνπλ λννηξνπία.. Δγψ δηαρεηξίδνκαη 

πξνγξάκκαηα ΚΣΔ, ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηκφξθσζε β΄ 

επηπέδνπ... Πηζηεχσ επεηδή έρσ ζπδεηήζεη κε πνιινχο φηη νθείιεηαη ζην φηη νη ίδηνη δελ 

ζέινπλ λα αιιάμνπλ...» (θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο, άλδξαο) 

 

«Ζ αληίζηαζε ζην θαζεηί θαηλνχξην είλαη. Γεληθά ζε φια ηα ζέκαηα φρη κφλν 

ζηηο ΤΠΔ-...ρη κφλν ε έιιεηςε ππνζηήξημεο. Γηα λα κάζεηο ζέιεη λα έρεηο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ αιιά αλ έρεηο ζέιεζε, κπνξείο λα κάζεηο ηα ππφινηπα.» (ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ, γπλαίθα) 

 

Μάιηζηα σο αηηία ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ πηζηεχνπλ 

φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ζα βειηηψζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί απφ ηνλ Guskey (2002):  

 

"Ζ λννηξνπία, δηφηη δε ζεσξνχλ φηη ζα σθειήζεη ηνπο καζεηέο, απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ αληηδξνχλ. " 

 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη πνιινί εθπαηδεπφκελνη εζηηάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ ζεσξνχλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ 

είηε κε ηελ έλλνηα φηη ε λννηξνπία θαη ε αλαζθάιεηα πνπ ελδερνκέλσο έρεη, 

ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία είηε απφ κηα άιιε 

νπηηθή φηη παξά ηα εκπφδηα ζεκαληηθφ ξφιν έρεη θαη ε ζέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

εληάμεη ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπ:  
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«Κπξίσο φκσο  ν ζπλάδειθνο γηα λα δψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ...Οη  ίδηνη ζα πξέπεη 

λα πηέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο λα γίλνπλ καζεηέο, λα θαηαιάβνπλ. Θα  πξέπεη λα 

έρνπλ ελζπλαίζζεζε, γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ απηφ. Γηαηί σο καζεηέο, δελ 

είραλ επαθή κε φια απηά ηα αληηθείκελα. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.» 

(δάζθαινο) 

 

«Γηα λα κάζεηο ζέιεη λα έρεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ αιιά αλ έρεηο ζέιεζε , κπνξείο 

λα κάζεηο ηα ππφινηπα.» (ζρνιηθφο ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ, γπλαίθα) 

 

Καη ε ζέιεζε πνπ απαηηείηαη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο αθνξά θπξίσο ην ρξφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη λα αθηεξψζεη πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη θαη λα νξγαλψζεη 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ:  

 

«Ο  βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη φηη πξέπεη λα αθηεξψζεηο πνιχ ρξφλν γηα λα 

νξγαλψζεηο δηδαζθαιία κε ΤΠΔ.» (δάζθαινο) 

 

«Γελ έρνπλ κεραλάθηα ηα ζρνιεηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πνιχ πείξα. 

Καη άκα ιπζεί απηφ,πξέπεη λα ζπαηαιήζεηο πνιχ πξνζσπηθφ ρξφλν –λα 

αθηεξψζεηο έλα ηεηξάσξν γηα λα εηνηκαζηεί, ην νπνίν δελ πιεξψλεηαη.» 

(ζρνιηθφο ζχκβνπινο δαζθάισλ) 

«Έρσ δεη ζε πνιινχο βέβαηα αιιαγή ζηάζεο –ζηελ πξάμε γηα λα εθαξκφζεη 

θαλείο θάηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δνπιεηά, πεξηζζφηεξε νξγάλσζε, 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο.»  (θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο, άλδξαο) 

 

Βπίζεο αλαθέξζεθε απφ εθπαηδεπφκελν φηη ε πξνυπεξεζία  σο παξάγνληαο 

ζπλδέεηαη  αξλεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, κε ηελ έλλνηα φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο θαη είλαη θνληά ζηε ζχληαμε 

δχζθνια ζα γίλνπλ ρξήζηεο ΣΠΒ θαη απέρνπλ:  

 

«Σεκαληηθφ είλαη ε πξνυπεξεζία...Υπάξρνπλ  εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

πρ απηνί πνπ είλαη λα βγνπλ ζηε ζχληαμε, απηνχο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηνπο 

εληάμεηο θαη απέρνπλ-ππάξρνπλ θαη νη λένη νη νπνίνη έρνπλ γλψζε αιιά θαη δίςα 

θαη ζέινπλ λα ππάξρεη θάπνηνο λα ηνπο επηκνξθψζεη ζην ζρνιείν. Απηνί πνπ είλαη 

ζην κέζν ηεο θαξηέξαο αληηιακβάλνληαη φηη δελ ζα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ αλ δελ 

εληάμνπλ ηηο ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή ηνπο.» (ρεκηθφο, δηεπζπληήο) 

 

13.2.4 Απόςεηο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ γηα ηηο δεμηόηεηεο ελόο 

επηκνξθσηή ΣΠΔ εθπαηδεπηηθώλ  

 

Έλαο επηκνξθσηήο ΣΠΒ απαηηείηαη λα έρεη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη 

ηεο ζρεηηθήο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο έρνληαο παηδαγσγηθή επάξθεηα, θαη θπξίσο  

κεηαδνηηθφηεηα:  
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«Τηο ίδηεο δεμηφηεηεο πνπ έρεη έλαο νπνηνζδήπνηε επηκνξθσηήο: θαηνρή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, γλψζε παηδαγσγηθήο, γλψζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζην νπνίν είλαη 

δάζθαινο... Γλψζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, γλψζε ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο.» 

(ζρνιηθή ζχκβνπινο ρεκηθψλ) 

 

Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

πνπ αθνξνχλ ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη λα είλαη επηθνηλσληαθφο (πνιχ 

ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ αλαθέξζεθε απφ πνιινχο). Βίλαη θαιφ λα έρεη δηδαθηηθή 

πείξα κέζα ζηελ ηάμε ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο:   

 

«Γηα κέλα ε πην βαζηθή δεμηφηεηα είλαη ε δεμηφηεηα επηθνηλσλίαο.» (ζρνιηθή 

ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ) 

 

«Θα πξέπεη λα έρεη θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο.» (δάζθαινο) 

 

«Πνιχ θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ-λα είλαη επηθνηλσληαθφο.»(θαζεγήηξηα 

πιεξνθνξηθήο) 

 

Βηδηθφηεξα ,  ζα πξέπεη  λα  θαηέρεη  δεμηφηεηεο  πνπ αθνξνχλ ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

ΣΠΒ αιιά θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία, γλσξίδνληαο ηξφπνπο αμηνπνίεζήο 

ηνπο.  

 

«Να μέξεη λα ρεηξίδεηαη ηα εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ην θιάδν ηνπ. Να έρεη κηα 

ηζηνξηθή γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Φψξηα απφ απηά λα έρεη θαη ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν φζνλ αθνξά ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη λα γλσξίδεη θαιά ηα εξγαιεία 

ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο γηα λα κπνξεί λα επηκνξθψζεη απηνχο πνπ 

ζα αλαγθαζηεί λα ην θάλεη.» (δάζθαινο) 

 

 Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  απνηειεζκαηηθά φκσο θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν ψζηε λα πείζεη  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΒ κέζα ζηελ 

ηάμε, θαηνξζψληαο λα ππεξληθήζνπλ ηνπο θφβνπο θαη ηελ αλαζθάιεηά ηνπο.   θαη 

δείρλνληαο ηξφπνπο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ θαη πψο κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ:  

 

«Καηαξρήλ πξέπεη λα κπνξεί λα παξαθηλήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο.Θα πξέπεη λα 

απνπλέεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο κηα ζηγνπξηά φηη κπνξεί λα ηνπο δείμεη απηά πνπ 

ρξεηάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξάμε.» (ζρνιηθή ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ) 

 

 Ώπφ ην focus group ησλ δαζθάισλ  

-«Δίκαζηε απαηηεηηθνί σο θνηλφ» (ζρνιηθφο ζχκβνπινο δαζθάισλ) 

 

-«Γηαηί είκαζηε εθπαηδεπηηθνί ..δελ είκαζηε έλα θνηλφ πνπ δε μέξεη πψο είλαη ε 

εθπαίδεπζε, πψο είλαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ, είκαζηε εθπαηδεπκέλνη» 

(δάζθαινο) 
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-«Σε πνιχ πςειφ επίπεδν εθπαηδεπκέλνη, νη κηζνί απφ δσ κέζα κε 

δηδαθηνξηθά» (ζρνιηθφο ζχκβνπινο δαζθάισλ) 

 

 

13.2.5 Δηνηκόηεηα γηα ηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ-θαηάθηεζε 

ζρεηηθώλ δεμηνηήησλ 

 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο έηνηκν λα δηδάμεη 

ζηα ΚΒ θαη λα επηκνξθψζεη ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο. ΐέβαηα ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηελ πιεηνςεθία ε άπνςε φηη είραλ ήδε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ (νη ζχκβνπινη εηδηθά πνπ έρνπλ θαη ην έξγν θαζνδήγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ) ελψ θάπνηνη ήδε ήηαλ ρξήζηεο ΣΠΒ θαη είραλ αξθεηέο ζρεηηθέο 

γλψζεηο: 

«Μπνξνχζα θαη πξηλ-ήκνπλ ρξήζηεο γη’απηφ» (ζρνιηθφο ζχκβνπινο 

δαζθάισλ, άληξαο) 

 

«Απηφ είλαη ππνθεηκεληθή άπνςε. Αηζζάλνκαη έηνηκνο αιιά απηφ νθείιεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε πξνζσπηθή δνπιεηά θαη ιηγφηεξν ζηελ παξαθνινχζεζε.» 

(ρεκηθφο, δηεπζπληήο) 

 

Βπίζεο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηέζεθε ην δήηεκα ηεο πεξαηηέξσ 

ελαζρφιεζήο ηνπο κε ην αληηθείκελν θαη ηεο αθηέξσζεο πξνζσπηθνχ ρξφλνπ γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο. Θεσξνχλ φηη ην ΠαΚΒ ηνπο δείρλεη ηνλ ηξφπν, ηνπο παξέρεη 

ηε γλψζε  αιιά γηα λα είλαη πιήξσο έηνηκνη θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο ζηελ έληαμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ, ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζήζνπλ 

πεξηζζφηεξν θαη λα θάλνπλ δνπιεηά, αθηεξψλνληαο πξνζσπηθφ ρξφλν: 

 

«Ζ παξαθνινχζεζε κε βνήζεζε αιιά αλ θάπνηνο δε δνπιέςεη κφλνο ηνπ δελ 

κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα.» (ρεκηθφο, δηεπζπληήο) 

 

«Σίγνπξα πξέπεη λα αθηεξψζσ πάξα πνιχ ρξφλν αθφκα. Να απεπζπλζψ ζε 

πιεξνθνξηθνχο θαη λα ηνπο επηκνξθψζσ; ρη ζα πξέπεη λα αθηεξψζσ ρξφλν 

γηα λα αηζζαλζψ, λα  νξγαλψζσ ηα καζήκαηα πνπ ζα θάλσ, ην ηη ζα ηνπο 

παξνπζηάζσ, ην πσο ζα ην παξνπζηάζσ....» (πιεξνθνξηθφο-γπλαίθα) 

 

«Θεσξψ ζαλ ραξαθηήξαο κε νηηδήπνηε θαηαπηάλνκαη , φηη κπνξψ λα ην θέξσ 

ζε πέξαο-κεηά ζα ην ςάμσ παξαπέξα κφλε κνπ. Τν ΠαΚΔ ζνπ δίλεη ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ζα ην βξεηο θαη απφ θεη θαη πέξα ην παο παξαθάησ.» 

(λεπηαγσγφο, γπλαίθα) 

 

«Σε θαιφ δξφκν είκαζηε...Μελ πεξηκέλεηε λα ζαο πσ φηη είκαζηε ζην 100%.» 

(δάζθαινο) 
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«Άξα ινηπφλ, ζέιεη, πνιιή πξνζσπηθή δνπιεηά. Απηή ε πξνζσπηθή δνπιεηά, ν 

πξνζσπηθφο ρξφλνο πξέπεη λα βξεζεί. Απφ δσ ζα θχγνπκε, ζα πάξνπκε αλ ζα 

πάξνπκε ηελ πηζηνπνίεζε, αιιά γηα λα κπνξέζνπκε λα πνχκε φηη είκαζηε ηθαλνί 

λα δηδάμνπκε , ζα πξέπεη λα κπνχκε ζηελ πξψηε γξακκή ζηελ ηάμε ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Δθεί ζα θαλεί, αλ είκαζηε ηθαλνί.» (δάζθαινο) 

 

 13.2.6  Βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΔ 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ησλ ΠαΚΒ απαληά φηη βνεζήζεθε απφ ην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην γεγνλφο φηη γλψξηζαλ ινγηζκηθά, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα ινγηζκηθά κέζα ζηελ ηάμε. ηελ θαηεχζπλζε απηή βνήζεζε ην 

πξφγξακκα κε ην γεγνλφο φηη παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο νπηηθέο:  

  

«Ξεθαζάξηζα πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΤΠΔ ζηελ ηάμε. Αθνχζηεθαλ 

απφςεηο θαη έρσ κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε.» (λεπηαγσγφο, γπλαίθα) 

 

«Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη ε νπηηθή ηνπ θαζέλα, πψο βιέπεη ηα ινγηζκηθά 

πρ ην google earth, επίζεο ε ζπδήηεζε κε ζπλαδέιθνπο» (ζχκβνπινο 

δαζθάισλ,άληξαο) 

 

Eλδεηθηηθέο αλαθνξέο θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο αλάινγα κε ηελ αξρηθή 

θσδηθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 13.2.6  : Σνκείο ζηνπο νπνίνπο  βνήζεζαλ  ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ησλ 

ΠαΚE 

1.  Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο  Τνκείο βνήζεηαο  

2.  

«Ξεθαζάξηζα πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΤΠΔ 

ζηελ ηάμε.Αθνχζηεθαλ απφςεηο θαη έρσ κηα πην 

νινθιεξσκέλε άπνςε. Δπίζεο βνήζεζε ζην πψο 

εληάζζνληαη νη ΤΠΔ ζε έλα ζελάξην θαη πψο κπνξψ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηα ινγηζκηθά» (λεπηαγσγφο, γπλαίθα) 

Λνγηζκηθά-εξγαιεία ΣΠΒ:  

γλσξηκία, ηξφπνη αμηνπνίεζεο, 

ρξήζε  

3.  

«Να αμηνινγψ θάπνηα εξγαιεία ΤΠΔ – λα έρσ θξηηηθή 

αληηκεηψπηζε γηα θάζε θαηλνχξην πνπ βγαίλεη-θαιφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ –λα κε κέλσ ζε απηφ» (δάζθαια) 

Ώμηνιφγεζε εξγαιείσλ ΣΠΒ  

4.  

«Σηελ αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ, ζηελ παξαγσγή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζηελ αμηνιφγεζε δε λνκίδσ» 

(ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ, γπλαίθα) 

ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

ηξφπνη αμηνπνίεζεο  

5.  

«Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη ε νπηηθή ηνπ θαζέλα, πψο 

βιέπεη ηα ινγηζκηθά πρ ην google earth, επίζεο ε ζπδήηεζε 

κε ζπλαδέιθνπο» (ζχκβνπινο δαζθάισλ, άληξαο) 

Οπηηθέο, ηξφπνη αμηνπνίεζεο  

6.  

«Δθείλν πνπ θέξδηζα ήηαλ φηη γλψξηζα θάπνηα ινγηζκηθά. 

Απηφ ήηαλ θπζηθφ. Απνκπζνπνίεζα ηνλ Ζ/Υ κέζα ζηελ ηάμε. 

Καηάιαβα θαη θέξδηζα πψο εγψ σο εθπαηδεπηηθφο κπνξψ λα 

ηνλ ρξεζηκνπνηήζσ ζην ζρνιείν κνπ. Απηφ ήηαλ 

ζεηηθφ.»(ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ, γπλαίθα) 

Λνγηζκηθά-εξγαιεία ΣΠΒ:  

γλσξηκία, ηξφπνη αμηνπνίεζεο, 

ρξήζε 

7.  
«ηη κνπ δφζεθε αξθεηά κεγάινο ρξφλνο λα αζρνιεζψ κε ηα 

ινγηζκηθά γηα ηα νπνία κφλε κνπ δε ζα αθηέξσλα ρξφλν. Γηα 

Λνγηζκηθά-εξγαιεία ΣΠΒ:  

γλσξηκία, ηξφπνη αμηνπνίεζεο, 



 

 

292 

 

ηα ζελάξηα φρη ηφζν, γηα ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

λαη, ήηαλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο  πνπ δελ κπνξνχζα λα ηηο έρσ 

, θαη επηθαηξνπνίεζε γλψζεσλ πρ web 2.0» (ζχκβνπινο 

ρεκηθψλ, γπλαίθα) 

ρξήζε , Γλψζεηο ζηηο ΣΠΒ 

ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ,  

 

 

8.  

«Καη ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαη ζηε γλσξηκία 

θάπνησλ εξγαιείσλ πνπ δε είρα ηελ επθαηξία λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζσ.Με έθαλε λα δσ ηελ φιε ηζηνξία ηεο 

δηδαθηηθήο κε άιιε νπηηθή-λνκίδσ φηη ην πην ζεκαληηθφ ήηαλ 

απηφ ην ηειεπηαίν.» (πιεξνθνξηθφο, γπλαίθα) 

ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

Λνγηζκηθά-εξγαιεία ΣΠΒ:  

γλσξηκία, ηξφπνη αμηνπνίεζεο, 

ρξήζε , Οπηηθέο, 

 

 

Βπίζεο θάπνηνη/θάπνηεο εθπαηδεπφκελνη  θαη εθπαηδεπφκελεο  αλέθεξαλ φηη 

κέζα απφ απηή ηε αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ 

επηκνξθσηψλ-εθπαηδεπνκέλσλ θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  σθειήζεθαλ ψζηε 

λα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ ινγηζκηθά θαη λα ζηέθνληαη θξηηηθά  ζηελ 

ρξήζε ηνπο:   

 

"Με έθαλε λα δσ ηελ φιε ηζηνξία ηεο δηδαθηηθήο κε άιιε νπηηθή-λνκίδσ 

φηη ην πην ζεκαληηθφ ήηαλ απηφ ην ηειεπηαίν.» 

 

«Να αμηνινγψ θάπνηα εξγαιεία ΤΠΔ – λα έρσ θξηηηθή αληηκεηψπηζε γηα 

θάζε θαηλνχξην πνπ βγαίλεη-θαιφ ην πεξηβάιινλ ηνπ –λα κε κέλσ ζε απηφ» 

(δάζθαια) 

 

 

13.2.7 πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο  

Ώπφ ηελ εθηίκεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξνθχπηεη φηη 

εθθξάζηεθαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κε ηελ 

πιεηνςεθία φκσο ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληνχλ φηη έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη.  

Βθθξάζηεθε ε άπνςε απφ δχν ζπκκεηέρνληεο φηη είρε πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη ζα 

κπνξνχζε λα είλαη πην απνδνηηθφ:  

 

 «Πξνζσπηθά πήξα αξθεηά πξάγκαηα, λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζα λα πάξσ πνιχ 

πεξηζζφηεξα βέβαηα. Γε ζεσξψ ην ρξφλν πνπ πέξαζα εδψ ρακέλν (γη’απηφ θαη ε 

βαζκνινγία άλσ ηνπ κεηξίνπ),  σζηφζν είρε πεξηζψξηα λα είλαη πην απνδνηηθφ απ’ 

φηη ήηαλ.»(θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο) 

 

 «Κνίηα λα ζνπ πσ... Τν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έγηλε κε βάζε ηα πξνζφληα πνπ 

είραλ νη ζπλάδειθνη (...αμηνθξαηηθφο ηξφπνο επηινγήο). Γη’ απηφ θαη νη ζπλάδειθνη 

είραλ απαηηήζεηο. Υπήξραλ ζηηγκέο πνπ ήκνπλ απνγνεηεπκέλνο αιιά θαη αξθεηέο  

πνπ ήκνπλ επραξηζηεκέλνο. Μέηξην πξνο ην θαιφ.» (θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο) 

 

"Αληαπνθξίζεθε -νη άλζξσπνη θάλαλ ηε δνπιεηά ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

είκαζηε ηδηαίηεξν θνηλφ. "(δάζθαινο)  
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ην ζπλνιηθφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο βέβαηα έρνπλ επηδξάζεη  παξάκεηξνη πνπ 

αθνξνχλ ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ κεηαθίλεζε απφ ηε ζέζε εξγαζίαο, ηελ 

πξσηλή εξγαζία ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζηηο ζέζεηο επζχλεο.  

 

"Κνηηάμηε, αλ αθαηξέζνπκε ην ζέκα ηαιαηπσξίαο/κεηαθηλήζεσλ , θάπνηα ζέκαηα 

νξγάλσζεο , λνκίδσ φηη κνπ άλνημε έλα παξάζπξν ζηνλ θφζκν ησλ ΤΠΔ." 

(γπλαίθα, λεπηαγσγφο) 

 

Κξίζηκν ζεκείν απνηειεί ζχκθσλα κε ηηο εθθξαδφκελεο απφςεηο ην γεγνλφο 

φηη ε παξάιιειε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ζηα 

ΠαΚΒ δε βνήζεζε ζην λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα αζρνιεζνχλ παξάιιεια 

κε ηελ εθπαίδεπζε.  

 

"Με ηθαλνπνίεζε αιιά πηζηεχσ φηη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο , κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε 

ηψξα δελ είλαη ν πην απνδνηηθφο, ην πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δελ είρακε ρξφλν λα δνπιέςνπκε κφλνη" (ρεκηθφο, άληξαο, 

δηεπζπληήο).  

 

Δ ζπλχπαξμε εθπαηδεπφκελσλ  κε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο (δηεπζπληέο, ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη, εθπαηδεπηηθνί ηάμεο) θαη κε πςειά πξνζφληα (κεηαπηπρηαθά θαη 

δηδαθηνξηθά) θαη εκπεηξία (δηδαθηηθή θαη εηδηθά ζηηο ΣΠΒ) ήηαλ έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο ησλ νκάδσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ώπφξξνηα απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο ήηαλ ν πήρεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα είλαη  

πνιχ ςειά πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη πιήξσο θαη ζε κεγάιν βαζκφ. 

 

 Ώπφ ην focus group ησλ δαζθάισλ  

-«Δίκαζηε απαηηεηηθνί σο θνηλφ» (ζρνιηθφο ζχκβνπινο δαζθάισλ) 

-«Γηαηί είκαζηε εθπαηδεπηηθνί ..δελ είκαζηε έλα θνηλφ πνπ δε μέξεη πψο είλαη ε 

εθπαίδεπζε, πψο είλαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ , είκαζηε εθπαηδεπκέλνη» (δάζθαινο) 

-«Σε πνιχ πςειφ επίπεδν εθπαηδεπκέλνη, νη κηζνί απφ δσ κέζα κε δηδαθηνξηθά» 

(ζρνιηθφο ζχκβνπινο δαζθάισλ) 

 

Βπίζεο έλα άιιν ζηνηρείν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξηακκάησλ ήηαλ ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πνιιά επίπεδα 

(γλψζεηο, δεμηφηεηεο, επηθνηλσλία, πξαθηηθή ζε ζρνιεία, πξαθηηθή ζε ΚΒ, κεγάινο 

αξηζκφο εθπαηηδεπηψλ κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν πνπ απαηηεί ζπληνληζκφ) 

 

13.2.8 Απόςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ  

 

13.2.8.1 Γηάξθεηα  

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζεψξεζε ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

κεγάιε θαη  ε αίζζεζε γηα ηελ δηάξθεηα επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ παξάκεηξν 

ηεο απφζηαζεο απφ ηελ έδξα ησλ ΠαΚΒ πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε καθξηλή 

κεηαθίλεζε γηα αξθεηνχο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: 
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«Αξθεηά κεγάιε – ζηελ αξρή ήηαλ ππθλά αιιά απνδείρζεθε φηη θαιψο ήηαλ 

(λεπηαγσγφο, γπλαίθα) 

 

«Μεγάιε, ιφγσ κεηαθίλεζεο θαη απφζηαζεο θάλεθε κεγαιχηεξε» (δαζθάια) 

 

«380 ψξεο ήηαλ πνιιέο» (λεπηαγσγφο)  

 

« Ήηαλ θνπξαζηηθφ...»  (θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο) 

 

«Τεξάζηηα» (ζρνιηθή ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ) 

 

«Μαο θνχξαζε , επεηδή είρακε κεηαθίλεζε..» (ζρνιηθφο ζχκβνπινο δαζθάισλ) 

 

13.8.2.3 Γηάξζξσζε 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ  δελ αλέθεξαλ θάπνην ζέκα πνπ ηνπο 

απαζρφιεζε ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε. Λίγνη εθπαηδεπφκελνη αλέθεξαλ φηη δελ 

θαηάθεξαλ λα ζρεκαηίζνπλ κία εληαία εηθφλα ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

 

«Λίγν αλαζηαησκέλε, κπεξδεπφκνπλα» (λεπηαγσγφο, γπλαίθα) 

 

«Μπεξδεχηεθα κε απηφ, δελ ήμεξα ηη είλαη εηδηθφ, ηη γεληθφ, ηη δηδάζθεη ν 

θαζέλαο, ίζσο επεηδή φληαο ρξήζηεο πξφζερα άιια πξάγκαηα (επεηδή εδψ 

δεκηνπξγήζεθαλ ππννκάδεο-ρξήζηεο θαη κε)» (ζρνιηθφο ζχκβνπινο δαζθάισλ)  

 

 ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο ζε πνην βαζκφ είραλ 

κειεηήζεη νη εθπαηδεπφκελνη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη είραλ πξνζπαζήζεη νη ίδηνη 

λα ζρεκαηίζνπλ κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε εηθφλα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεπζεο 

θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην νπνίν απνηειεί θαη έλα αλνηρηφ 

εξψηεκα.   

 

 

13.2.8.2 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπφκελνη παξνπζηάζηεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο  

 

«Ηθαλνπνηεκέλνο ζε γεληθέο γξακκέο. Καη κε ηε γξακκαηεία θαη κε ηνπο 

πξντζηακέλνπο ππήξρε θαιή ζπλεξγαζία.» ( ρεκηθφο, δηεπζπληήο) 

 

«Γεληθά ηθαλνπνηεκέλε, κε θάπνηα δφζε πξνρεηξφηεηαο.» (ζρνιηθή ζχκβνπινο 

ρεκηθψλ) 

 



 

 

295 

 

«Γελ έρσ ηδηαίηεξα παξάπνλα. [....] Σε γεληθέο γξακκέο έρσ θαιή εληχπσζε.»  

(δάζθαινο, δηεπζπληήο) 

 

Βλψ νη ελδερφκελεο αηέιεηεο θαη αξξπζκίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ , 

ζεσξήζεθαλ φηη ήηαλ ζε θπζηνινγηθφ αλακελφκελν πιαίζην : 

 

 «Καη ελεκέξσζε είρακε- αηέιεηεο θαη αξξπζκίεο θαη δπζθνιίεο πάληα 

ππάξρνπλ ζε έλα  ηέηνην πξφγξακκα. Έλα 70%-80% ζα κπνξνχζε λα γίλεη  εμ’ 

απνζηάζεσο.» (δάζθαινο, δηεπζπληήο) 

 

Βηδηθά γηα ηε ιεηηνπξγία αλαθέξζεθε φηη ππήξμαλ θάπνηεο αλαθνξέο ζρεηηθά 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελψ ε πνιππινθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί έλα 

ειαθξπληηθφ γηα ηηο ελδερφκελεο αηέιεηεο: 

 

«Πνιχ θαιά. Έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ θάπνηεο θνξέο ζηελ αξρή, ζπκβαίλνπλ 

θάπνηεο θνξέο απηά... γεληθφηεξα παληνχ..» (δάζθαινο) 

 

«Δληάμεη, αληηθεηκεληθά ήηαλ έλα έξγν δχζθνιν, είρε πνιινχο δηδάζθνληεο, είρε 

ειαθξπληηθά, αιιά ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη θαιχηεξν. 

Γπλεηηθά..» (θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο) 

 

 

13.2.8.4 Πξαθηηθή άζθεζε  

 

Δ πξαθηηθή άζθεζε ζεσξήζεθε νπζηαζηηθή θαη σο έλα θνκκάηη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ βνήζεζε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο , κε ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ζρνιίσλ λα έηλαη ζεηηθά: 

 

«Γηα κέλα ήηαλ έλα πνιχ δπλαηφ θνκκάηη, θαη ζην ΚΣΔ/ νη δχν κέληνξεο ήηαλ 

ζην λεπηαγσγείν νξγαλσκέλνη.» (λεπηαγσγφο, γπλαίθα) 

 

«Βνήζεζε νπζηαζηηθά γηαηί βιέπεηο ηη γίλεηαη ζηελ πξάμε, πινπνηείο έλα 

ζελάξην, βιέπεηο ηη δπζθνιίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ, είλαη θαιή.» (θαζεγεηήο 

πιεξνθνξηθήο) 

 

«Με άιιεο ζπλζήθεο ζα βνεζνχζε πεξηζζφηεξν-είδακε φκσο ηη κπνξνχζε λα 

πινπνηεζεί ζηελ ηάμε θαη ηη φρη. Μπήθακε ζε έλα ζελάξην. Γηαηί δε κε ξίρλεηο 

ζηελ πξαθηηθή πνπ ζέιεη θαη αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαζηνραζκφ (12-15 ζει.) 

ελψ έλα ζελάξην ζέιεη 8 ζει.;»(δαζθάια) 

 

«Βνήζεζε-φηαλ ην βιέπεηο ζηελ πξάμε...ν ζηφρνο είλαη λα ρξεζηκνπνηείο 

ζελάξηα δηδαζθαιίαο θαη ζηε δνπιεηά πνπ ηα εθαξκφδεηο κηα θαη δπφ θνξέο. 

Δγψ πηζηεχσ φηη βνήζεζε, θαιψο ππήξραλ νη 30 ψξεο.» (θαζεγεηήο 

πιεξνθνξηθήο)  
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Ώθφκε θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη βξήθαλ ηε πξαθηηθή άζθεζε νπζηαζηηθή 

θαη ρξήζηκε: 

«Ναη, βέβαηα, ήηαλ νπζηαζηηθή. Άιιν ε ζεσξία, άιιν ε κάρε ζην ραξάθσκα. 

Γηα κέλα πήγε θαιά ζην έλα κάζεκα, ζην άιιν δελ πήγε γηαηί ράζακε ιίγν 

ρξφλν. ...».(ζρνιηθφο ζχκβνπινο δαζθάισλ) 

 

«Αλ ελλνείηε ζηελ ηάμε, ήηαλ νπζηαζηηθή. Αθφκα θαη ηψξα ζαλ ζρνιηθή 

ζχκβνπινο πνπ κπαίλσ , ρξεζηκνπνηψ θάπνηεο απφ θείλεο ηηο δηδαζθαιίεο. 

Απηφ ήηαλ θαιφ. Με βνεζάεη θαη κέλα. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ήηαλ θαιή.» 

(ζρνιηθή ζχκβνπινο λεπηαγσγψλ) 

 

 Μάιηζηα εθθξάζηεθε θαη ε άπνςε φηη ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα θαη ζα βνεζνχζε πεξηζζφηεξν: 

 

«Αλ απφ ηηο 380 ήηαλ πξαθηηθή νη κηζέο πξαθηηθά ζα σθεινχζε φινπο. » 

(θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο) 

 

 

13.2.8.5 Δθπαηδεπηηθό πιηθό 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζπλνιηθά  θξίζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο επαξθέο 

ελψ ππήξμε θαη κία αλαθνξά γηα ηε ζπλνρή ηνπ ψζηε λα έρεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

εληαία κνξθή:  

 

 «Απφ δηάθνξνπο δηδαζθνληεο κε δηαθνξεηηθφ ζηπι γξακκέλν. Θα ήζεια λα είρε 

κεγαιχηεξε ζπλνρή, λα ήηαλ πην εληαίν....» (θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο) 

 

 

13.2.8.6 ύζηεκα αμηνιόγεζεο-πηζηνπνίεζεο 

Τπήξμε θξηηηθή απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ην απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο 

ηεο εμέηαζεο πηζηνπνίεζεο  κε ηελ έλλνηα φηη δελ ην ζεψξεζαλ απαξαίηεην: 

 

«Απαξαίηεηε αιιά ην ηππνπνηεκέλν...» (δάζθαινο, δηεπζπληήο) 

«Έρνπκε αληηξξήζεηο γηα ην απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο-πρ ζηα ΚΣΔ νη εξσηήζεηο 

ήηαλ άζηνρεο.»  (ζρνιηθή ζχκβνπινο ρεκηθψλ) 

   

 Δ αλάζεζε θαη πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θξίζεθε φηη είλαη ζσζηή αιιά 

ζεσξήζεθε κεγάινο ν αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: 

 

«Μεγάινο αξηζκφο εξγαζηψλ αιιά είλαη θαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ γηαηί αλ 

θαζφκνπλα ζα έθαλα θαη 36 εξγαζίεο (δάζθαινο) 

«Πάξα πνιιέο εξγαζίεο...» (θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο) 
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13.3 Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ ησλ εθπαηδεπηώλ ησλ 

ΠΑ.Κ.Δ.  

 

 13.3.1 Σκήκαηα εθπαηδεπνκέλσλ θαη  ελόηεηεο  ησλ πξνγξακκάησλ ζηα 

 νπνία  δίδαμαλ νη εθπαηδεπηέο 

 

 Oη εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηδαζθαιία ζηα ΠαΚΒ δίδαμαλ ζηα εμήο 

ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

13.3.1α:  Σκήκαηα  ησλ ΠαΚΒ ζηα νπνία δίδαμαλ νη εθπαηδεπηέο  

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ζε πνηα ηκήκαηα 

εθπαηδεπφκελσλ δηδάμαηε 
Πνζνζηφ % Ν 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 33,3% 7 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 38,1% 8 

ΠΒ19/20 Πιεξνθνξηθήο 19,0% 4 

ΠΒ60/70 Ααζθάισλ-Νεπηαγσγψλ 52,4% 11 

Γεληθνχ κέξνπο (κε κηθηή ζχλζεζε απφ δηάθνξνπο 

θιάδνπο) 
9,5% 2 

Απαληήζεηο  21 

 

 ρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηέο δίδαμαλ ζηα ηκήκαηα ησλ δαζθάισλ (11 απφ 

ηνπο 21) ελψ κφλν ηέζζεξηο ζην ηκήκα ησλ πιεξνθνξηθψλ θαη δχν κφλν εθπαηδεπηέο 

ζηα ηκήκαηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ αθνξνχζαλ ην γεληθφ κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

 

 χκθσλα κε ηα αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηψλ δίδαμε ηα γλσζηηθά αληθείκελα πνπ αθνξνχζαλ ηε ρξήζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (ελληά απφ ηνπο 21)  θαη ηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ (12 απφ ηνπο 21), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα:   

 

Πίλαθαο 13.3.1β: Βηδηθφηεξν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ΠαΚΒ  

 

 

Πνζνζηφ 

%%%%Percent 

Ν 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

θαη επηζηεκνληθή ζεκειίσζε (Ρφινο, έληαμε, κνληέια εηζαγσγήο ΣΠΒ 

ζηελ εθπαίδεπζε) 

9,5% 2 

χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο ηερλνινγίαο (Θεσξίεο 

κάζεζεο, ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή κε ΣΠΒ, καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα κε ΣΠΒ) 

23,8% 5 
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Υξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ, 

ηνπ δηαδηθηχνπ, εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ web 2.0, δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ(Αηαδίθηπν, Πνιπκέζα-Τπεξκέζα, Εζηνζειίδεο , web 

2.0,δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ) 

19,0% 4 

Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο(CMS, LMS, moodle θηι) 
4,8% 1 

Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Βθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ:  θαηεγνξίεο 

θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ινγηζκηθά εηδηθφηεηαο, αμηνπνίεζε) 
42,9% 9 

Αηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε αμηνπνίεζε ΣΠΒ (Θεσξεηηθφ 

πιαίζην, αληηιήςεηο γηα ΣΠΒ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, αμηνιφγεζε 

ζελαξίσλ, έληαμε ζηα ΏΠ, αλαζηνραζκφο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε) 

57,1% 12 

Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ(ζρνιηθφ εξγαζηήξην, 

αζθάιεηα, δίθηπα, πξνβιήκαηα) 
4,8% 1 

Μεζνδνινγία επηκφξθσζεο(εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, 

απηεπηκφξθσζε ζηηο ΣΠΒ) 
0,0% 0 

Απαληήζεηο  21 

 

 

13.3 .2. Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηελ νξγάλσζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο  

 

Οη εθπαηδεπηέο θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ 

ηελ ελεκέξσζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε δηδαζθαιία ζηα 

Πα.Κ.Β..  

 

Πίλαθαο 13.3.2α :ΐαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο ζηα  

ΠαΚΒ 

 

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ζαο  απφ ηελ  

ελεκέξσζε πνπ είραηε ζρεηηθά κε 

ηα επφκελα 

1-

Καζφινπ 

2-

Λίγν 

3-ε 

κέηξην 

βαζκφ 

4-

Ώξθεηά 

5-

Πνιχ 
Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηεο 

ελφηεηαο πνπ θιεζήθαηε λα 

δηδάμεηε 

0 1 1 13 4 4,05 0,70 20 

Σν ρψξν θαη ρξφλν ηεο δηδαζθαιίαο 

ζαο 
0 0 3 4 14 4,52 

0,75 
21 

Σν πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 0 0 5 11 5 4,00 0,71 21 

Σν ηη είραλ ήδε δηδαρζεί νη 

εθπαηδεπφκελνη 
1 2 9 5 2 3,26 ,99 20 

Σε ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο 
0 2 6 2 5 3,67 1,12 20 

Σηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη  

εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

0 3 6 6 4 3,58 1,01 20 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έπξεπε 

λα παξαδνζεί ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο (δνκή, 

πεξηερφκελν, θηι) 

0 1 3 10 5 4,00 ,82 20 
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Σε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
0 2 4 8 6 3,90 ,97 20 

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ήηαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν δηδαζθαιίαο, 

ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ , ηνπο  ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ, ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο. ηνλ αληίπνδα, κέηξηνο 

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ζεκεηψζεθε ζηελ ελεκέξσζε γηα ην ηη ήδε είραλ δηδαρζεί νη 

εθπαηδεπφκελνη (Μ.Ο.= 3,26) ελψ ελδηάκεζα θπκάλζεθε ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γηα 

ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

 

 

 ζνλ αθνξά ηε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ απφ ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνγξακκάησλ ζεκεηψζεθε πνιχ πςειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ζηα εμήο: 

 

 ζπληνληζκφο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ (Μ.Ο=4,10, Σ.Ώ.=0,91) 

 γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε (Μ.Ο=4,76, Σ.Ώ.=0,68) 

 ηερληθή ππνζηήξημε (Μ.Ο=4,48, Σ.Ώ.=1,00) 

 κέζα δηδαζθαιίαο (Μ.Ο=4,57, Σ.Ώ.=0,68) 

 αλαινγία εθπαηδεπφκελσλ/εθπαηδεπηψλ (Μ.Ο=4,43, Σ.Ώ.=0,75) 

 ρξήζε ινγηζκηθψλ ησλ πξνγξακκάησλ (Μ.Ο=4,35, Σ.Ώ.=0,93) 

 ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο δηδάζθνληεο (Μ.Ο=4,06, Σ.Ώ.=1,31) 

 ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπληνληζηέο ησλ πξνγξακκάησλ (Μ.Ο=4,37, Σ.Ώ.=1,01) 

θαη  

 ζπλνιηθή ηθαλνπνίζε απφ ηα πξνγξάκκαηα (Μ.Ο=4,24, Σ.Ώ.=0,62) 

 

Μηθξφηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ζεκεηψζεθε φζνλ αθνξά  

 

 ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαθέινπ εξγαζηψλ (Μ.Ο=3,79, Σ.Ώ.=1,31) θαη 

 ηε ιεηηνπξγία ηνπ θφκβνπ πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ 

(Μ.Ο=3,71, Σ.Ώ.=1,07)  ,   

 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 
  

Πίλαθαο 13.3 2β : ΐαζκφο ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηψλ ΠαΚΒ  απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ ησλ 

ΠαΚΒ 

 Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε   ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζαο απφ: 

1-Καζφινπ, 2-Λίγν, 3-ε κέηξην 

βαζκφ, 5-Πνιχ 

1 2 3 4 5 

Αελ έρσ 

γλψκε/Αε κε 

αθνξά 

Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

1. Σν ζπληνληζκφ δηεμαγσγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
0 1 4 7 8 1 4,10 ,91 21 

2. Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 0 0 1 3 17 0 4,76 ,54 21 

3. Σελ ηερληθή ππνζηήξημε 0 0 2 7 12 0 4,48 ,68 21 
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4. Σα κέζα δηδαζθαιίαο 0 0 2 5 14 0 4,57 ,68 21 

5. Σελ αλαινγία 

εθπαηδεπνκέλσλ/εθπαηδεπηψλ 
0 0 3 6 12 0 4,43 ,75 21 

6. Σν σξνιφγην πξφγξακκα 0 0 0 12 9 0 4,43 ,51 21 

7. Σα ινγηζκηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηνο(επηθαηξνπνίεζε,

ζπκβαηφηεηα, ιεηηνπξγία) 

0 1 2 4 10 4 4,35 ,93 21 

8. Σε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαθέινπ εξγαζηψλ (e-portfolio) 
1 2 1 5 5 7 3,79 1,31 21 

9. Σε ιεηηνπξγία ηνπ θφκβνπ 

πιεξνθφξεζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ 

Έξγνπ(http://b-epipedo2.-

pake.cti.gr/portal) 

0 2 4 4 4 7 3,71 1,07 21 

10. Σελ ζπλεξγαζία κε άιινπο 

δηδάζθνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
1 0 4 5 8 3 4,06 1,11 21 

11. Σελ ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
1 0 1 6 11 1 4,37 1,01 20 

12. Σελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζή ζαο 

απφ ην πξφγξακκα 
0 0 2 12 7 0 4,24 0,62 21 

 

 

13.3.3 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθφ απφ ηε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηψλ (12 απφ ηνπο 21, πνζνζηφ 57,1%) θαη πιήξεο απφ έμη εθπαηδεπηέο 

(28,6%) :  

 

Πίλαθαο 13.3. 3 ; Άπνςε ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ   

Πψο θξίλεηε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ελφηεηαο (ή ησλ 

ελνηήησλ) ζηε δηδαζθαιία ηεο νπνίαο (ησλ νπνίσλ) 

ζπκκεηείραηε, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο (ησλ); 

Πνζνζηφ 

% 
Ν 

Πιήξεο 28,6% 6 

Εθαλνπνηεηηθφ 57,1% 12 

Ώλεπαξθέο 4,8% 1 

Αελ μέξσ/δελ απαληψ 9,5% 2 

Απαληήζεηο  21 

 

 

 

 ε φηη αθνξά ην ρξφλν πνπ αθηεξψζεθε γηα ηα ζέκαηα πνπ δίδαμαλ νη 

εθπαηδεπηέο, απηφο θξίζεθε επαξθήο απφ 15 εθπαηδεπηέο (πνζνζηφ 71,4%):    
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Πίλαθαο 13.3.3β: Άπνςε εθπαηδεπηψλ γηα ην ρξφλν δηδαζθαιίαο ηεο ζεκαηηθήο ηνπο 

ελφηεηαο  

Καηά ηε γλψκε ζαο, ν ρξφλνο πνπ δηαηέζεθε γηα ην  ζέκα 

πνπ δηδάμαηε , ήηαλ 

Πνζνζηφ 

% 
Ν 

Ώλεπαξθήο 19,0% 4 

Βπαξθήο 71,4% 15 

Τπεξβνιηθά κεγάινο 4,8% 1 

Αελ μέξσ/δελ απαληψ 4,8% 1 

Απαληήζεηο  21 

 

 

13.3.4 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηώλ ησλ ΠαΚΔ γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ 

πξνγξακκάησλ  

 

 Ώπφ ηνπο εθπαηδεπηέο δεηήζεθε λα βαζκνινγήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ησλ πξνγξακκάησλ σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπ, ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη ηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπ γηα ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. ηνλ επφκελν 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο, ζεκεηψλνληαο φηη ζε θάπνηεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο είλαη ιίγεο γηαηί αληίζηνηρα κηθξφο αξηζκφο εθπαηδεπηψλ ζπκκεηείρε ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο: 

 

Πίλαθαο 13.3.4 : Βθηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  πιηθνχ ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο  ησλ 

ΠαΚΒ σο πξνο ηελ επάξθεηα, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ 

ΐαζκνινγείζηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  ησλ 

ελνηήησλ ζηηο  νπνίεο ζπκκεηείραηε ζηε 

δηδαζθαιία(1 έσο 5, κε άξηζηα ην 5) σο πξνο  

ηελ επάξθεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

Βπαξθέο Πνηνηηθφ Υξήζηκν  

Μ.Ο. Σ.Ώ Μ.Ο. Σ.Ώ Μ.Ο. Σ.Ώ Ν 

1. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

Βπηθνηλσληψλ, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

επηζηεκνληθή ζεκειίσζε(Ρφινο, έληαμε, 

κνληέια εηζαγσγήο ΣΠΒ ζηελ 

εθπαίδεπζε) 

4,00 1,00 4,00 1,00 4,66 ,58 3 

2. χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη 

ηε δηδαζθαιία θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε 

εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο 

ηερλνινγίαο(Θεσξίεο κάζεζεο, ζχγρξνλεο 

πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή κε ΣΠΒ, 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα κε ΣΠΒ) 

4,00 ,82 3,85 ,69 3,86 ,69 7 

3. Υξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ, 

ηνπ δηαδηθηχνπ, εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ 

web 2.0, δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ(Αηαδίθηπν, Πνιπκέζα-

Τπεξκέζα, Εζηνζειίδεο , web 

4,00 ,89 3,83 ,98 4,33 ,52 6 
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2.0,δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ) 

4. Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

(CMS, LMS, moodle θηι) 

4,00 1,41 4,00 1,41 4,00 1,41 2 

5. Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

(Βθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ:  θαηεγνξίεο θαη 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ινγηζκηθά 

εηδηθφηεηαο, αμηνπνίεζε) 

4,00 ,71 4,11 ,78 4,22 ,66 9 

6. Αηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε 

αμηνπνίεζε ΣΠΒ(Θεσξεηηθφ πιαίζην, 

αληηιήςεηο γηα ΣΠΒ εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα, αμηνιφγεζε ζελαξίσλ, έληαμε 

ζηα ΏΠ, αλαζηνραζκφο ζηελ πξαθηηθή 

άζθεζε) 

4,50 ,67 4,33 ,78 4,41 1,00 12 

7. Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ 

εξγαζηεξίσλ(ζρνιηθφ εξγαζηήξην, 

αζθάιεηα, δίθηπα, πξνβιήκαηα) 

4,33 ,58 3,00 1,00 4,33 ,58 3 

8. Μεζνδνινγία επηκφξθσζεο(εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ, εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, 

απηεπηκφξθσζε θαη ΣΠΒ) 

4,5 ,71 3,50 ,71 4,50 ,71 2 

 

 πλνιηθά εθηηκψληαο ηηο απαληήζεηο παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ βαζκνινγεί κε  πνιχ θαιφ βαζκφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σο πξνο ηελ 

επάξθεηά ηνπ, ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ (κέζνη φξνη ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ πάλσ απφ ην 4 ηεο θιίκαθαο). Μέηξηα βαζκνινγία 

ζεκεηψζεθε ζηηο ελφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα 

ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ (Μ.Ο=3,00, Σ.Ώ.=1,00) θαη ηε κεζνδνινγία 

επηκφξθσζεο (Μ.Ο=3,50, Σ.Ώ.=0,71) σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο. Χζηφζν νη 

απαληήζεηο εηδηθά ζε απηέο ηηο ελφηεηεο είλαη πνιχ ιίγεο γηα λα κπνξνχλ πξνζθέξνπλ 

αμηφπηζηε εθηίκεζε ελψ ε ζέζε απηή ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί θαη γηα ηελ 

ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ ππφινηπσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

 

 

13.3.5 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηώλ ησλ ΠαΚΔ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

 ε φηη αθνξά ηε πξαθηηθή άζθεζε,  νη εθπαηδεπηέο απάληεζαλ φηη είλαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη απαληήζεηο ηνπο ζεκείσζαλ κέζνπο φξνπο πάλσ απφ 

ην 4 (αξθεηά) ηεο θιίκαθαο. Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ εκθαλίζηεθαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη  απφ  

 

 ηε δηάξθεηα ππνζηήξημεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο(Μ.Ο.= 4,43, Σ.Ώ.=0,53),  

 ηε ιεηηνπξγία ηνπ  mentoring (Μ.Ο=4,38, Σ.Ώ=0,74) θαη  

  ην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (ζρεδηαζκφο- πινπνίεζε-αλαζηνραζκφο) 

κε κέζν φξν 4,50 (Σ.Ώ.=0,83).   
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Πίλαθαο 13.3.5: Ώπφςεηο εθπαηδεπηψλ ΠαΚΒ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο  

Ώλ ζπκκεηείραηε ζηε 

δηαδηθαζία ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, 

παξαθαινχκε  ζεκεηψζηε ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ζαο απφ 

1-

Καζφι

νπ 

2-

Λίγν 

3-ε 

κέηξη

ν 

βαζκ

φ 

4- 

Ώξθε

ηά 

5-

Πνιχ 

Αελ 

έρσ 

γλψκ

ε/Αε 

κε 

αθνξ

ά 

Μ.Ο.  Σ.Ώ.  Ν 

Σε δηάξθεηα ππνζηήξημεο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο (30 

ψξεο) 

0 0 0 4 3 3 4,43 ,53 10 

Σε ιεηηνπξγία ηνπ  

mentoring 
0 0 1 3 4 2 4,38 ,74 10 

Σν πιαίζην ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο(ζρεδηαζκφο- 

πινπνίεζε-αλαζηνραζκφο) 

0 0 0 4 4 2 4,50 ,83 10 

Σελ αληαπφθξηζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 
0 0 2 3 3 2 4,13 ,53 10 

Απαληήζεηο   10 

 

 

 13.3.6 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηώλ  γηα ην ελδηαθέξνλ θαη  ηελ 

 αληαπόθξηζή ησλ εθπαηδεπόκελσλ  ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ ζηηο 

 εξγαζίεο  

 Οη εθπαηδεπηέο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο , φζνλ αθνξά  ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ.  

 

 ζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ,  12 εθπαηδεπηέο απάληεζαλ 

φηη ήηαλ πςειφ θαη 8 φηη ήηαλ κέηξην:  

 

Πίλαθαο 13.3.6α: Βλδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ 

ησλ ΠαΚΒ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηψλ   

 Σν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα  πνπ δηδάμαηε  , θαηά ηε γλψκε 

ζαο, ήηαλ 

Πνζνζηφ% Ν 

Τςειφ 57,1% 12 

Μέηξην 38,1% 8 

Υακειφ 4,8% 1 

Αελ έρσ γλψκε 0,0% 0 

Απαληήζεηο  21 
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 ρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθπφλεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη 

γεληθά ζεκεηψζεθαλ απαληήζεηο θνληά ζην 4 ηεο θιίκαθαο (ζπκθσλψ) , είηε 

ειαθξψο πςειφηεξα (γηα ηε ζπλεξγαζία Μ.Ο=4,24) είηε ρακειφηεξα (έγθαηξε 

ππνβνιή εξγαζηψλ  Μ.Ο.=3,71 θαη δνπιεκέλεο εξγαζίεο Μ.Ο.=3,86).  

 

Πίλαθαο 13.3.6 β: Ώπφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ΠαΚΒ γηα ηηο εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ  

 Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε 

ηελ άπνςή ζαο γηα ηα 

επφκελα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο (σο 

ζπλνιηθή εηθφλα πνπ έρεηε) 

ΑΏ Α Ο/ΟΑ  Ώ Μ.Ο. Σ.Ώ.  Ν 

1. Ώληαπνθξίζεθαλ 

έγθαηξα ζηελ ππνβνιή 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

0 2 6 9 4 3,71 ,90 21 

2. Δ ζπλεξγαζία καδί ηνπο 

δελ παξνπζίαζε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

0 0 3 10 8 4,24 ,70 21 

3. Οη εξγαζίεο ηνπο, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο, ήηαλ 

γεληθά δνπιεκέλεο θαη 

φρη πξφρεηξεο 

0 1 3 15 2 3,86 ,65 21 

 

 

13.3.7 Πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηώλ Πα.Κ.Δ. γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ππνςεθίσλ επηκνξθσηώλ 

 Ώπφ ηνπο εθπαηδεπηέο δεηήζεθε κε κνξθή αλνηθηψλ εξσηήζεσλ λα 

ζεκεηψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ Πα.Κ.Β. ζηνπο 

εμήο ζεκαηηθνχο άμνλεο: πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, πξαθηηθή άζθεζε θαη γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ΠαΚΒ.  

 

 Οη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξνπζηάδνληαη  ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

 

 Πίλαθο 13.3.7: Πξνηάζεηο εθπαηδεπηψλ ησλ ΠαΚΒ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

ησλ ΠαΚΒ 

Θεκαηηθφο 

άμνλαο 
Ώλαθνξέο 

Πεξηερφκελν 

 

 

 Να κελ είλαη ηφζν απζηεξά πξνζαλαηνιηζκέλν γχξσ απφ φζα δεηάεη ην 

ππνπξγείν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Θα κπνξνχζε λα έρεη κηα πην πιαηηά αληίιεςε 

 Βλδερνκέλσο ζα έπξεπε λα δηαηεζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηε δεκηνπξγία 

δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ απφ κέξνπο ησλ επηκνξθνχκελσλ. 

 ηνρεπκέλν πεξηερφκελν - ζχλδεζε κε ηε δηδαθηηθή πξάμε 

 ηελφηεξε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο επηκνξθσηέο ηνπ γεληθνχ κέξνπο θαη 

ζε απηνχο ηνπ εηδηθνχ γηα λα απνθεχγνληαη παιηλδξνκήζεηο ζε πξάγκαηα πνπ 



 

 

305 

 

ήδε έρνπλ εηπσζεί. 

 Να ζπκπεξηιεθζεί πεξηζζφηεξν πεξηερφκελν πνπ αθνξά ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο ζε ηερληθφ επίπεδν πνπ ρξεηάδνληαη νη επηκνξθνχκελνη γηα ηελ 

θαηαζθεπή Φ.Β. φπσο επεμεξγαζία βίληεν, εηθφλαο θιπ. Δ ζπκπεξίιεςε 

αλάινγσλ ινγηζκηθψλ (πρ. photoshop) ζα ήηαλ ρξήζηκε. 

 Να είλαη, φζν ην δπλαηφλ, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη 

φρη ηφζν ζε ζεσξεηηθή ζηήξημε. 

Βθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ 

 

 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη απηφ πνπ πξνηείλεη ην 

ππνπξγείν. Τπάξρεη πιηθφ πνπ κπνξνχλ ηα ζρνιεία λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ ή 

κε κηθξφ θφζηνο θαη πξαγκαηηθά αμίδεη λα γλσξίδνπλ θαη λα δνπιεχνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην πιηθφ ηνπ 

ππνπξγείνπ είλαη μεπεξαζκέλν. 

 Θα έπξεπε λα πεξηέρεη θαη γεληθφηεξεο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ λα ζπλδένληαη 

κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

 ΐηβιηνγξαθία θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο - πιηθφ 

 Ώλαβάζκηζε παιαηψλ ινγηζκηθψλ 

 Να εκπινπηίδεηαη κε ηηο ΣΠΒ, αιιά λα ηνλίδεηαη εκθαληηθά φηη δελ πξέπεη νη 

ΣΠΒ λα εθιακβάλνληαη ζαλ "παλάθεηα". 

Πξαθηηθή 

άζθεζε 

 

 Οπζηαζηηθφηεξε ζχλδεζε ζεσξίαο πξάμεο - αλαζηνραζηηθή ιεηηνπξγία. 

 Πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίεο ζε ΚΒ. 

 Ννκίδσ φηη δελ ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ απφ ηε δηαδηθαζία πνπ 

ζρεδηάζζεθε γηαηί ζεσξψ φηη ήηαλ πιήξεο 

 Να ηνλίδεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπλαδέιθνπο φηη πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο ςπρνινγηθήο άλεζεο θαη ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

φρη κε φξνπο πξφηππεο θαη ππνδεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Οξηζκέλνη ζπλάδειθνη 

έρνπλ ην άγρνο ηεο επίδεημεο θαη απηφ δελ είλαη ιεηηνπξγηθφ. 

Γεληθφηεξε 

ιεηηνπξγία 

ησλ ΠαΚΒ 

 

 Βλδερνκέλσο δε ζα έπξεπε λα είλαη ηφζν καθξνρξφληα. Βλδερνκέλσο ζα 

έπξεπε λα ζπλδπάδεηαη θαη απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε. 

 Οη επηκνξθνχκελνη, εμ αξρήο, λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ην Ώλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ηεο επηκφξθσζήο ηνπο θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηφ 

ζπλεπάγεηαη. 

 Θεσξψ φηη απαηηείηαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ηφζν ησλ 

επηκνξθσηψλ (ψζηε λα γλσξίδεη θάπνηνο ηη δίδαμαλ νη πξνεγνχκελνη) φζν θαη 

κεηαμχ ησλ επηκνξθσηψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ θάζε αληηθεηκέλνπ (ζπκθσλία 

ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ). 

 Ννκίδσ φηη πξέπεη νη επηκνξθνχκελνη λα είλαη ειηθηαθά θαη ππεξεζηαθά 

λεφηεξνη, γηα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζηελ επηκνξθσηηθή ηνπο 

δπλαηφηεηα, ζεηηθφηεξε ζηάζε θαη θίλεηξα. Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη 

δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ επειέγεζαλ γηαηί έρνπλ ήδε ηα ζρεηηθά 

πξνζφληα - επηκφξθσζε. Οη επηκνξθσηέο έρνπλ κεξηθή άπνςε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Πιήξε αμηνιφγεζε κπνξνχλ λα θάλνπλ εηδηθνί - εμσηεξηθνί 

αμηνινγεηέο, πνπ ζα απνθηήζνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ 

επηκνξθσηψλ θαη ησλ επηκνξθνχκελσλ. 
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13.4 ύλνςε ησλ επξεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

ησλ ΠαΚΔ θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ 

επηκνξθσηώλ 
 

1. Λφγνη ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ησλ ΠαΚΔ ζηα πξνγξάκκαηα:  

 Οη ηέζζεξηο βαζηθνί ιφγνη πνπ ηέζεθαλ γηα λα ζεκεηψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζεκεηψζεθαλ απφ ην 75% 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ:  

 ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ, 

 ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε,  

 ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ  πάλσ ζηηο ΣΠΒ θαη  

 ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη βειηηψλνπλ ηε 

δηδαζθαιία 

 

2. Βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΔ 

I. Οη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ βνεζήζεθαλ πεξηζζφηεξν (δεδνκέλα 

εξσηεκαηνινγίσλ)   

 ζην ζρεδηαζκφ δηδαζθαιηψλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ,  

 ζην λα βξίζθνπλ ηξφπνπο έληαμεο ησλ ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα,  

 ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

θαη  

 ζην λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη  γηα ηηο κειινληηθέο 

εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

II. Βλψ ζεκείσζαλ φηη βνεζήζεθαλ  ιηγφηεξν  

 ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

 ζηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γηα ελήιηθεο θαη  

 ζην ρεηξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ  

 

III. Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ ελίζρπζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δείρλνληαο φηη νη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ 

βνεζήζεθαλ πεξηζζφηεξν  

 ζηε γλσξηκία κε ηα ινγηζκηθά  

 ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη  

 ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα 

 ινγηζκηθά κέζα ζηελ ηάμε. 

 

3. Φξεζηκφηεηα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

     Οη πην ρξήζηκεο ελφηεηεο ζεσξήζεθαλ ε "Φξήζε εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ" θαη ε "Γηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε αμηνπνίεζε ησλ 

ΤΠΔ" ελψ νη ιηγφηεξν ρξήζηκεο ηα "Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ 

εξγαζηεξίσλ"θαη ε ελφηεηα "Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ , 
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εθπαηδεπηηθή, πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή ζεκειίσζε", αιιά αθφκε θαη απηέο 

ζεσξήζεθαλ αξθεηά ρξήζηκεο πάλσ απφ ην 50% ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

επηκνξθσηψλ.  

 

4. Ηθαλνπνίεζε απφ ηα πξνγξάκκαηα, απφςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ επηκνξθσηψλ  

      Σν 70% πεξίπνπ ησλ επηκνξθσηψλ  δήισζε αξθεηά θαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη ζπλνιηθά απφ ηα πξνγξάκκαηα. Πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

(85% αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη) δήισζαλ νη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ 

απφ  

o ηε γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε θαη  

o ηελ αλαινγία εθπαηδεπφκελσλ/εθπαηδεπηψλ  

o ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

 

ελψ  ιηγφηεξν (60 % αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη) απφ 

o ηε δηάξθεηα, 

o ηε ζπλνιηθή δηάξζξσζε 

 

Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ έδεημαλ φηη ε κε απαιιαγή απφ ηα 

δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη ε κεηαθίλεζε πξνο ηηο έδξεο ησλ ΠαΚΒ επεξέαζαλ  

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απφςεηο γηα ηε δηάξθεηα θαη ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα. 

Βπίζεο ππνζηήξημαλ ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο γηα ηε δηάξθεηα, 

ηε δηάξζξσζε θαη  θάπνηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ. Ώθφκε 

φζνλ αθνξά  ηελ πξαθηηθή άζθεζε , εθηηκήζεθε σο πνιχ αμηφινγν θνκκάηη ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πιηθφ εθηηκήζεθε σο επαξθέο θαη αμηνπνηήζηκν 

ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο απφ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

επηκνξθσηψλ ελψ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεσξήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά απφ 

ην 58 % θαη  πιήξε απφ ην 26% ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

Οη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ επηκνξθσηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

εζηίαζαλ ζηελ απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη ζηε κηθξφηεξε 

δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ αιιά ηνλίζηεθε επίζεο θαη ν θαιχηεξνο 

ζπληνληζκφο ησλ εθπαηδεπηψλ φρη κφλν ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

 

5. Έληαμε ησλ ΤΠΔ:  πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ επηκνξθσηψλ, ρξήζε 

θαη εκπφδηα έληαμεο   

 Οη ζπλεληεχμεηο έδεημαλ φηη νη ΣΠΒ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ αιιά ηαπηφρξνλα φηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλα φξηα. ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ, 

αλαθέξζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

θπξίσο εηδηθφηεηαο. Σνλίζηεθε φηη είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγφο εκπινθή ησλ 

καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα έρεη απνηέιεζκα ε ρξήζε ηνπο. Ώθφκε αλαθέξζεθε ε 

χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηηο εηδηθφηεηεο θπζηθψλ θαη καζεκαηηθψλ 
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φρη φκσο ζηνπο θηινιφγνπο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο πφξνη ηνπ 

δηαδηθηχνπ.  

       Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ φηη ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα 

ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ήηαλ: ε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε 

ηερληθή ππνζηήξημε, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη λα αθηεξψζεη ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ, ε λννηξνπία θαη ε αληίζηαζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο αιιαγέο θαη ε θνβία θαη αλαζθάιεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Δ αλαζθάιεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε δπζθνιία αιιαγήο ηεο 

λννηξνπίαο ηνπο απνηεινχλ δχν παξάγνληεο πνπ επηζεκάλζεθαλ απφ ηνπο 

επηκνξθσηέο.  

 

6. Απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ελφο επηκνξθσηή ΤΠΔ θαη εηνηκφηεηα 

γηα επηκφξθσζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  

Καηαξρήλ, ζεκεηψζεθαλ ηα πξναπαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο 

επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ πνπ ζπλνςίζηεθαλ ζηε γλψζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ,ηεο γλψζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ, ηεο θαηνρήο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηεο γλψζεο ηεο παηδαγσγηθήο.Ώθφκε, νη αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ησλ ΠαΚΒ εζηίαζαλ ζεκαληηθά ζηηο αλαγθαίεο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαο επηκνξθσηήο β΄επηπέδνπ. Δ θαηνρή 

ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά   ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ ζηάζεσλ ηνπο απέλαληη ζηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ. 

ζνλ αθνξά ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα δηδάμνπλ ζηα ΚΒ κεηά ην πέξαο 

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνλίζηεθε φηη απαηηείηαη λα αθηεξσζεί 

πνιχο πξνζσπηθφο ρξφλνο  θαη πξνζσπηθή δνπιεηά πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 

ζέζε λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα καζήκαηα επηκφξθσζεο. 

 

7. Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο    

o Δλεκέξσζε: Οη εθπαηδεπηέο ησλ επηκνξθσηψλ ζηα ΠαΚΒ δήισζαλ 

αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ είραλ γηα 

ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερνκελν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, ην ρψξν 

θαη ρξφλν δηδαζθαιίαο, ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έπξεπε λα παξαδψζνπλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ώθφκε, ην 50% ησλ 

εθπαηδεπηψλ δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ελψ ήηαλ ιίγν άλσ ηνπ κεηξίνπ ηθαλνπνηεκέλνη  απφ 

ηελ ελεκέξσζε γηα ην ηη ήδε δηδάρζεθαλ νη εθπαηδεπφκελνη 

επηκνξθσηέο. 

 

o Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ  πξνγξακκάησλ: ε πνιχ κεγάιε 

πιεηνςεθία δήισζε αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη (90%) θαη 
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ζπλνιηθά αιιά θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ φπσο 

ηνλ ζπληνληζκφ δηεμαγσγήο, ηε γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε,ηα κέζα δηδαζθαιίαο, ην σξνιφγην πξφγξακκα, ηε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο δηδάζθνληεο θαη κε ηνπο ζπληνληζηέο. 

 

o  Δ άπνςε ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζεκεηψζεθε ζεηηθή ελψ επαξθήο ζεσξήζεθε ν ρξφλνο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πνπ δίδαμαλ. ζνλ αθνξά ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ελφηεηεο ππήξμε ζεηηθή 

άπνςε σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ επάξθεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. 

Ώθφκε, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηέο, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ επηκνξθσηψλ θξίζεθε πςειφ θαη ε ζπλεξγαζία καδί 

ηνπο ήηαλ θαιή. 

o Πξνηάζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο: Γηα ην πεξηερφκελν 

δηαηππψζεθε πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλν θαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη λα πεξηιακβάλεη ηε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νη αλαθνξέο 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλαθνξά παξαδεηγκάησλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ, ζηελ παξνπζίαζε βηβιηνγξαθίαο 

θαη ζηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο κεξηθψλ παιηψλ ινγηζκηθψλ. Γηα ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε αλαθέξζεθε ε χπαξμε δπλαηφηεηαο  πεξηζζφηεξσλ 

δηδαζθαιηψλ ζε ΚΒ θαη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξε αλαζηνραζηηθή 

ιεηηνπξγία. Γηα ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ΠαΚΒ νη αλαθνξέο 

εζηίαζαλ ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ επηκνξθσηψλ, ζηε 

κηθξφηεξε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 14 
 

Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο 

δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο  
 

 

14.1 Δπηζθόπεζε θεθαιαίνπ 

  

 ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ αθνξνχλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα απεπζχλνληαλ ζε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ: επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ, εθπαηδεπηηθνχο 

"πνιιαπιαζηαζηέο" θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πηζηνπνίεζε α΄ 

επηπέδνπ (βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ). Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο δνκήο 

θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη αλά νκάδα ζπκκεηερφλησλ θαη φρη ζπλαξηήζεη ησλ κεηαβιεηψλ ησλ 

εξεπλψλ φπσο έγηλε ζην βαζηθφ θνκκάηη ηεο δηαηξηβήο. 

 

 Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε  ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ησλ ηξηψλ νκάδσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ζρεηηθή έξεπλα αιιά θαη ην γεγνλφο φηη 

νη νκάδεο ησλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ" 

παξαθνινχζεζαλ ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία, φρη φκσο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ. 

  

 ηηο θνηλέο βαζηθέο κεηαβιεηέο ησλ εξεπλψλ εληάζζεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία, ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

παηδαγσγηθή  αμηνπνίεζε ηνπο, ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηα εκπφδηα 

έληαμεο ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ησλ απφςεσλ γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηα νπνία ζπκκεηείραλ.  

 

 Βθηφο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηελ 

αλάιπζε  ησλ απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη  κέζνδνη επαγσγνθήο 

ζηαηηζηηθήο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ελδερφκελεο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο 

κεηαβιεηψλ αιιά θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. 

   

 

14.2 Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ησλ 

επηκνξθσηώλ β΄επηπέδνπ  

 

 14.2.1 Αλάιπζε παξαγόλησλ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο δηαδξαζηηθνύο 

 πίλαθεο επηκνξθσηώλ β΄επηπέδνπ  
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Ώξρηθά έγηλε ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζε θχξηνπο παξάγνληεο ( Principal 

Component Analysis).  O δείθηεο ΚΜΟ (0,709) θαη o δείθηεο ζθαηξηθφηεηαο Υ
2
-

Bartlett (330,481) έδεημαλ φηη ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ παξαγνληηθή 

αλάιπζε (df=45, sig.000) θαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ έρεη λφεκα.  

Δ αλάιπζε νδήγεζε ζε ηξεηο ζπληζηψζεο (components), νη νπνίεο εξκελεχνπλ ην 

52,4% ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο (Πίλαθαο).  

 

Πίλαθαο 14.2.1 α: Βμαγσγή θπξίσλ παξαγφλησλ εξσηεκαηνινγίνπ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ  

 Βξκελεία ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο 

πληζηψζα 

Ώξρηθέο ηδηνηηκέο Ώζξνίζκαηα ησλ θνξηίζεσλ Ώζξνίζκαηα πεξηζηξνθήο ησλ θνξηίζεσλ 

πλνιηθά 
% ηεο 

δηαθχκαλζεο 

Ώζξνηζηηθά  

% 
πλνιηθά 

% ηεο 

δηαθχκαλζεο 

Ώζξνηζηηθά 

% 
πλνιηθά 

% ηεο 

δηαθχκαλζεο 

Ώζξνηζηηθά  

% 

1 2,610 26,100 26,100 2,610 26,100 26,100 2,138 21,383 21,383 

2 1,534 15,339 41,440 1,534 15,339 41,440 1,762 17,620 39,003 

3 1,096 10,963 52,403 1,096 10,963 52,403 1,340 13,400 52,403 

4 ,988 9,877 62,280       

5 ,833 8,331 70,610       

6 ,807 8,065 78,676       

7 ,658 6,577 85,253       

8 ,633 6,334 91,587       

9 ,500 5,004 96,591       

10 ,341 3,409 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 Δ νξζνθαλνληθή πεξηζηξνθή ησλ θνξηίζεσλ ησλ παξαγφλησλ (varimax 

rotation) νδήγεζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξηίζεσλ γηα θάζε παξάγνληα, φπνπ 

βξέζεθε φηη φιεο νη θνξηίζεηο είλαη κεγαιχηεξεο απφ 0.40 θαη άξα ζεκαληηθέο. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, ζηνλ πξψην παξάγνληα πεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηνηρεία «Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν  θαη ε 

ρξήζε ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηε κάζεζε», «Θεσξψ φηη είλαη 

απαξαίηεην λα εθνδηαζηνχλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ψζηε λα 

βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο», «Τειηθά νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δελ είλαη 

παξά gadgets πνπ δελ έρνπλ θακία δηδαθηηθή αμία» πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ 

ζηνλ παξάγνληα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ρξεζηκφηεηα ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο  θαη πεξηιακβάλεη ηα 

ζηνηρεία «Τν ζεκηλάξην πνπ παξαθνινχζεζα ήηαλ επαξθέο απφ άπνςε ρξφλνπ»,  «Τν 

επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ δφζεθε ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ»,  «Θεσξψ φηη ην φιν εγρείξεκα ηεο 
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ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  νξγαλψζεθε 

θαιά», «Πξηλ απφ ην ζεκηλάξην δελ είρα κηα θαιή εηθφλα γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο ελψ 

ηψξα έρσ κία πνιχ πιεξέζηεξε γλψζε». Σέινο, ν ηξίηνο παξάγνληαο έρεη ζρέζε κε 

ηελ εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζε βαζκίδεο θαη καζήκαηα 

θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία «Θεσξψ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθφηεξνη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξσηνβάζκηα παξά ζηε 

δεπηεξνβάζκηα», «Σε νξηζκέλα καζήκαηα ε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη πνιχ 

πην ζεκαληηθή» ελψ ην ζηνηρείν «Θεσξψ φηη είλαη κεγάιν κεηνλέθηεκα ε απνπζία 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηα ζρνιεία γηα ηε ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ» κε θφξηηζε 0,484 ζηνλ παξάγνληα απηφ ίζσο λα αλαθέξεηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ παξάγνληα πνπ αθνξά ηα εκπφδηα ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ 

δηαδξαζηηθψλ ζηε δηδαζθαιία. Θα κπνξνχζε φκσο θαη λα απνδνζεί ζηνλ παξάγνληα 

εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ κε ηελ έλλνηα φηη ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο.  

 

Πίλαθο 14.2.1β: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ νξζνθαλνληθήο πεξηζηξνθήο εξσηεκαηνινγίνπ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ 

Items 
Component 

PC1 PC2 PC3 

1. Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν  θαη ε 

ρξήζε ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηε κάζεζε 
,799 ,255 -,008 

2. Θεσξψ  φηη είλαη απαξαίηεην λα εθνδηαζηνχλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο κε 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 
,775 ,271 ,066 

3. Σειηθά νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δελ είλαη παξά gadgets πνπ δελ έρνπλ 

θακία δηδαθηηθή αμία 
-,763 ,000 ,123 

4. Σν ζεκηλάξην πνπ παξαθνινχζεζα ήηαλ επαξθέο απφ άπνςε ρξφλνπ -,064 ,800 -,272 

5. Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ δφζεθε ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ζεκηλαξίνπ ζεσξψ φηη είλαη  πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 
,150 ,612 ,218 

6. Θεσξψ φηη ην φιν εγρείξεκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  νξγαλψζεθε θαιά 
,230 ,543 ,308 

7. Πξηλ απφ ην ζεκηλάξην δελ είρα κηα θαιή εηθφλα γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο 

ελψ ηψξα έρσ κία πνιχ πιεξέζηεξε γλψζε 
,235 ,453 ,190 

8. Θεσξψ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξνη 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξσηνβάζκηα παξά ζηε δεπηεξνβάζκηα 
-,234 ,252 ,652 

9. ε νξηζκέλα καζήκαηα ε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθή 
-,044 ,125 ,639 

10. Θεσξψ φηη είλαη κεγάιν κεηνλέθηεκα ε απνπζία ηερληθήο ππνζηήξημεο 

ζηα ζρνιεία γηα ηε ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
,353 -,169 ,484 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ θχξησλ παξαγφλησλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν 

πίλαθα νη κέζνη φξνη θαη νη ζρεηηθέο ηππηθέο απνθιίζεηο ζηηο εξσηήζεηο-ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. εκεηψλεηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert κε 

δηαβάζκηζε απφ 1-δηαθσλψ απφιπηα ζε 5-ζπκθσλψ απφιπηα:  
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 Πίαλθο 14.2.1γ: Πεπνηζήζεηο ησλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη απφςεηο ηνπο γηα ηα 

ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινχζεζαλ  

 Βξσηήζεηο (items) Μ.Ο. Σ.Ώ. N 

1.  
Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν  θαη ε ρξήζε 

ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηε κάζεζε 
3,61 1,01 234 

2.  
Πξηλ απφ ην ζεκηλάξην δελ είρα κηα θαιή εηθφλα γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο ελψ 

ηψξα έρσ κία πνιχ πιεξέζηεξε γλψζε 
3,24 1,37 230 

3.  Σν ζεκηλάξην πνπ παξαθνινχζεζα ήηαλ επαξθέο απφ άπνςε ρξφλνπ 3,17 1,37 232 

4.  
Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ δφζεθε ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 
3,13 1,40 231 

5.  
Θεσξψ  φηη είλαη απαξαίηεην λα εθνδηαζηνχλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο κε 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 
3,33 1,27 234 

6.  
Θεσξψ φηη είλαη κεγάιν κεηνλέθηεκα ε απνπζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηα 

ζρνιεία γηα ηε ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
4,18 1,32 235 

7.  
Θεσξψ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξνη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξσηνβάζκηα παξά ζηε δεπηεξνβάζκηα 
2,63 1,53 234 

8.  
Σειηθά νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δελ είλαη παξά gadgets πνπ δελ έρνπλ θακία 

δηδαθηηθή αμία 
1,96 1,12 231 

9.  
Θεσξψ φηη ην φιν εγρείξεκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  νξγαλψζεθε θαιά 
2,32 1,15 233 

10.  ε νξηζκέλα καζήκαηα ε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή 3,03 1,42 231 

 

Με βάζε ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ εμάρζεθαλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα θαη νη ζπλνιηθνί κέζνη φξνη θαη νη ζρεηηθέο ηππηθέο απνθιίζεηο:   

 

Πίλαθο 14.2.1δ: Μέζνη φξνη ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ησλ επηκνξθσηψλ β΄ επηπέδνπ 

Μεηαβιεηή N M.O. T.A. 
items 

Πεπνηζήζεηο   γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα- ρξεζηκφηεηα 

ησλ δηαδξαζηηθψλ 
229 3,67 ,93 3 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

θαη  ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπο  
231 2,83 1,15 3 

Ώπφςεηο γηα  ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη  ην  έξγν 

ελζσκάησζεο δηαδξαζηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο  
223 3,19 ,95 4 

χλνιν θιίκαθαο 
219 32,67 6,22 10 

 

 

 14.2.2 Πεπνηζήζεηο ησλ επηκνξθσηώλ β΄ επηπέδνπ  γηα ηελ 

 απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ 

 ζηε δηδαζθαιία  
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 Οη επηκνξθσηέο ΣΠΒ απάληεζαλ ζηηο πξνηάζεηο ηεο ππνθιίκαθαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

κάιινλ ζεηηθά  (ζπλνιηθφο Μ.Ο.=3,67, Σ.Ώ.=0,93). Δ ππν-θιίκαθα πεξηιακβάλεη ηηο 

πξνηάζεηο (items)  «Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν  

θαη ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηε κάζεζε» (Μ.Ο.=3,61, 

Σ.Ώ.=1,01, Ν=234), «Θεσξψ  φηη είλαη απαξαίηεην λα εθνδηαζηνχλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο 

κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο» 

(Μ.Ο.=3,33, Σ.Ώ.=1,27, Ν=234), «Τειηθά νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δελ είλαη παξά 

gadgets πνπ δελ έρνπλ θακία δηδαθηηθή αμία» (Μ.Ο.=4,04, Σ.Ώ.=1,13, Ν=231), ηεο 

νπνίαο αληηζηξάθεθε ε θσδηθνπνίεζε γηα ιφγνπο ηεο αλάιπζεο.  

 

 14.2.3 Απόςεηο γηα  ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη  ην  έξγν 

 ελζσκάησζεο δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο  

Οη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ηεο ππνθιίκαθαο δείρλνπλ φηη νη επηκνξθσηέο 

ΣΠΒ  παξνπζηάζηεθαλ  κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ 12 σξψλ ζηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη εηδηθφηεξα 

απφ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ (Μ.Ο=3,13, Σ.Ώ.=1,40) θαη ηε δηάξθεηα ηνπο  (Μ.Ο 

=3,17 , Σ.Ώ.=1,37). Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ εξσηήζεσλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 3,19 (Σ.Ώ.= 0,95). Βηδηθά φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ εγρεηξήκαηνο  ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο, νη επηκνξθσηέο δήισζαλ  φηη κάιινλ δελ νξγαλψζεθε θαιά 

(Μ.Ο=2,32, Σ.Ώ.=1,15).  

 

 14.2.4 Πεπνηζήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ θαη  

 ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπο  

ρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, νη επηκνξθσηέο 

εκθαλίζηεθαλ κνηξαζκέλνη ζηηο απαληήζεηο ηνπο θαη ζεκείσζαλ  φηη νη δηαδξαζηηθνί 

πίλαθεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν ζηε δεπηεξνβάζκηα φζν θαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα (Μ.Ο.=2,63 ,Σ.Ώ.= 1,53). Βκθαλίδεηαη λα ππάξρεη κία κηθξή δηαθνξά 

ζην πνζνζηφ πνπ ζπκθσλεί (34,2% ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ απφιπηα) κε απηφ πνπ 

δηαθσλεί (39,5% δηαθσλψ θαη δηαθσλψ απφιπηα): 

 

Πίαλθαο 14.2.4α : Άπνςε ησλ επηκνξθσηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο  

Θεσξψ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθφηεξνη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα παξά ζηε δεπηεξνβάζκηα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

ΑΏ 53 22,6 

Α 42 17,9 

Ο/ΟΑ 42 17,9 

 48 20,5 

Ώ 32 13,7 

πλνιηθά  234 100,0 
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Βπίζεο, ζηελ πξφηαζε «ζεσξψ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο πην ζεκαληηθνί ζε 

νξηζκέλα καζήκαηα» ππεξηεξεί κε κηθξή πάιη δηαθνξά ην πνζνζηφ ησλ επηκνξθσηψλ 

πνπ ζπκθσλεί (43,2%) ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ δηαθσλνχλ (35,9 %) θαη άξα νη 

επηκνξθσηέο  εκθαλίδνληαη πεξίπνπ κνηξαζκέλνη (Μ.Ο.=3,03).  

 

Πίλαθαο 14.2.4β: Άπνςε ησλ επηκνξθσηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ε νξηζκέλα καζήκαηα ε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθή 

πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

ΑΏ 45 19,9 

Α 36 16,0 

Ο/ΟΑ 48 20,9 

 57 24,4 

Ώ 43 18,8 

πλνιηθά  232 100,0 

 

  

 14.2.5 Δκπόδηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  

Δ  κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη 

ζπληήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 

απφ ηα ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ. Οη 

επηκνξθσηέο ΣΠΒ εθηίκεζαλ σο ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηελ έιιεηςε ηερληθήο 

ππνζηήξημεο (Μ.Ο.=4,18 ,Σ.Ώ.= 1,32, Ν=235) .  

 

 

 14.2.6 Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ κεηαβιεηώλ κε δεκνγξαθηθά θξηηήξηα 

 

 14.2.6.1 Η επίδξαζε ηνπ θύινπ 

Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο δελ νδήγεζαλ ζε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ γηα ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. 

Βθαξκφζηεθε ε κέζνδνο t-test φηαλ εθπιεξψλνληαλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, βξέζεθε ην ηεζη νκνηνγέλεηαο ηεο δηαζπνξάο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, F(3,224)=4,787, p<0.01. Βπνκέλσο εθαξκφζηεθε θαη ην κε παξακεηξηθφ 

θξηηήξην Mann-Whitney U, ην νπνίν έδεημε φηη δελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ U(229)=5606,5,  

p>0.05 (πίλαθαο παξαξηήκαηνο  A49). 
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Οη κέζνη φξνη ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο θαη ζηηο ππφινηπεο βαζηθέο 

κεηαβιεηέο (πίλαθαο Α49.1):  

o Ώπφςεηο γηα  ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη  ην  έξγν 

ελζσκάησζεο δηαδξαζηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, t (220) = 0,484, 

p>0.05 

 

o Πεπνηζήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη  ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, t (227) = 0.435, p>0.05 

 

 14.2.6.2 Η επίδξαζε ηεο εηδηθόηεηαο  

Βμεηάζηεθαλ αξρηθά νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ANOVA, ε 

θαλνληθφηεηα θαη ε νκνηνκνξθία δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα 

ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ, βξέζεθε ην ηεζη νκνηνγέλεηαο ηεο δηαζπνξάο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

F(3,224)=4,787, p<0.01). Βπνκέλσο εθαξκφζηεθε θαη ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην 

Kruskal-Wallis test, ην νπνίν έδεημε φηη δελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο H (3,229)=3,479, p>0.05).  

 

Βπίζεο δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ  αθνξνχλ ηηο απφςεηο γηα  ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ην  έξγν ελζσκάησζεο δηαδξαζηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

F(3,218)=0.739, p>0.05 θαη ηηο πεπνηζήζεηο  γηα ηελ εθαξκνγή θαη παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ F (3,224) =0.738, p>0.05 αλάκεζα ζηηο 

εηδηθφηεηεο ησλ επηκνξθσηψλ β΄ επηπέδνπ.  

 

ζoλ αθνξά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία (items),  βξέζεθε φηη νη επηκνξθσηέο ΣΠΒ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο.=3,33, 

Σ.Ώ.=1,33)  ζπγθξηηηθά κε ηνπο επηκνξθσηέο ΣΠΒ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο.=2,63, 

Σ.Ώ.= 1,48)   ζηελ πξφηαζε: «Θεσξψ φηη ην φιν εγρείξεκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νξγαλψζεθε θαιά», φπσο 

δηαπηζηψζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Kruskal-Wallis 

(sig.=0.036, p<0.05). Δπίζεο πάιη νη επηκνξθσηέο ΣΠΒ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο.=2,52, Σ.Ώ.= 1,21)  ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

επηκνξθσηέο ΣΠΒ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο.=2,00, Σ.Ώ.=1,07) ζηελ πξφηαζε «Τν 

επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ δφζεθε ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ» F(3,226)=3.079, p<0.05 κε ηε κέζνδν ANOVA. 

 

 

 14. 2.7 πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ δηαδξαζηηθώλ 

 πηλάθσλ επηκνξθσηώλ β΄επηπέδνπ 

  

Δ αλάιπζε δελ νδήγεζε  ζηε δηαπίζησζε  ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθήο 

ζπζρέηηζεο ηνπ παξάγνληα θχιν θαη ηνπ παξάγνληα εηδηθφηεηα κε ηηο εξσηήζεηο 
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(items) θαη κε ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα 

δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ :   

 

Πίλαθαο 14.2.7: ΐαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαβιεηψλ (ζπληειεζηήο Pearson)  εξσηεκαηνινγίνπ ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ  

 [1] [2] [3] [4] [5] 

1. Φχιν 1     

2. Βηδηθφηεηα 0,125 1    

3. Πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
,034 -,083 1   

4. Ώπφςεηο γηα  ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη  ην  έξγν ελζσκάησζεο δηαδξαζηηθψλ ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο 

-,033 -027 ,291
**

 1  

5. Πεπνηζήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη  ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ηνπο 

-,029 -,018 -,047 ,163
*
 1 

  *  ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 5% 

** ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 1% 

 

 

 Χζηφζν, απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ (ζπλάθεηαο)  πξνθχπηεη φηη  

 

1. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

θαη ησλ απφςεσλ γηα  ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη  ην  έξγν 

ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ήηαλ 

ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο (r=,291 p<0.01) θαη  

 

2. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ εθαξκνγήο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνιχ 

κηθξνχ κεγέζνπο (r=,163, p<0.05).  

 

 

14.3  Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ 

επηπέδνπ 

 

 14.3.1  Πεπνηζήζεηο  γηα ηε ρξήζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ 

 δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία 

  

 Δ θιίκαθα ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε 15 εξσηήζεηο-

ζηνηρεία (items) θαη αξρηθά εθαξκφζηεθε ε αλάιπζε ζε θχξηνπο παξάγνληεο.  
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O δείθηεο ΚΜΟ (0,890) θαη ν δείθηεο ζθαηξηθφηεηαο -Bartlett (Υ
2
=1380,82)  

έδεημαλ φηη ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ παξαγνληηθή αλάιπζε (df=105, 

sig.000). H αλάιπζε παξαγφλησλ (principal component factor analysis) νδήγεζε ζε 

ηξεηο θχξηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη εξκελεχνπλ ην 58,836% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο. Ο πξψηνο εξκελεχεη ην 30,38% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο, ν 

δεχηεξνο ην 15,89%  θαη ν ηξίηνο ην 12,57% . Δ πεξηγξαθή ηνπο απνηππψλεηαη ζην 

επφκελν δηάγξακκα , φπνπ νη αλαθεξφκελνη παξάγνληεο έρνπλ ηδηνηηκέο πάλσ απφ ηε 

κνλάδα: 

 

 
ρήκα 14.3.1 : Εδηνηηκέο ησλ παξαγφλησλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο ζε θχξηνπο παξάγνληεο 

ηεο θιίκαθαο πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ α΄επηπέδνπ  

 

Οη θνξηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ (ζηνηρείσλ) ζηνλ θαζέλα παξάγνληα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα ελψ ζεκεηψλεηαη φηη φιεο νη θχξηεο θνξηίζεηο 

βξέζεθαλ πάλσ απφ 0,5 πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ππνινγίζηκεο θαη ζεκαληηθέο.  

 

  Πίλαθαο 14.3.1: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ νξζνθαλνληθήο πεξηζηξνθήο εξσηεκαηνινγίνπ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο α΄ επηπέδνπ  

ηνηρεία (items)  
Component 

PC1 PC2 PC3 

1. Ο  δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη ε 

νξζή ηνπ ρξήζε κπνξεί λα έρεη πνιχ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κάζεζε 
,806 -,140 -,123 

2. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα  ζηε δηδαζθαιία βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα καζαίλνπλ 
,819 -,045 -,144 
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3. Θεσξψ φηη είλαη απαξαίηεην λα εθνδηαζηνχλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο κε 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 
,848 -,029 -,147 

4. Σειηθά νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δελ είλαη παξά gadgets πνπ δελ έρνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θακηά δηδαθηηθή αμία 
,556 ,501 ,131 

5. Πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην κάζεκα 
,758 -,175 ,049 

6. Δ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ ηάμε  ζα ζπκβάιιεη ειάρηζηα  

ζηε βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο ησλ καζεηψλ 
,594 ,403 ,278 

7. Πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα  κπνξεί λα κε βνεζήζεη λα 

βειηηψζσ ηε δηδαζθαιία κνπ 
,700 -,206 -,145 

8. Θεσξψ ζεκαληηθφ λα επηκνξθσζψ ζηε ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
,683 -,002 -,113 

9. Δ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο  ζα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηε δηδαζθαιία κνπ 
,421 ,632 ,225 

10. Ώηζζάλνκαη αλαζθάιεηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηελ ηάμε ,023 ,849 ,105 

11. Μνπ θαίλεηαη δχζθνιν λα εθαξκφζσ λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο γηα λα 

αμηνπνηήζσ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. 
,084 ,816 ,149 

12. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ζηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηάο κνπ 
-,174 ,224 ,644 

13. Θεσξψ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξνη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, παξά ζηε Αεπηεξνβάζκ 
,291 ,059 ,653 

14. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη κφλν έλα ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
-,121 ,004 ,666 

15. Θεσξψ φηη ζε νξηζκέλα καζήκαηα ε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη πνιχ 

πην ζεκαληηθή , απφ φζν ζε άιια καζήκαηα 
,085 ,189 ,573 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 

 

14.3.1.1. Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία  
 

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο 

πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο απαληνχλ κε ζθνξ πάλσ απφ ην 4-

(ζπκθσλψ) ηεο θιίκαθαο. Ο κέζνο φξνο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ παξάγνληα απηνχ είλαη 

4,14  (Σ.Ώ=0,53 ) ελψ ην άζξνηζκα  ησλ εξσηήζεσλ είλαη 33,10 (Σ.Ώ.= 4,24) γηα ηηο 

8 εξσηήζεηο, πνπ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

είλαη ρξήζηκνη θαη απνηειεζκαηηθνί ζηε δηδαζθαιία.  

 

Πίλαθο 14.3.1.1: Πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία (Ν=241) 
Μ.Ο. Σ.Ώ. 

1. Ο  δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη 

ε νξζή ηνπ ρξήζε κπνξεί λα έρεη πνιχ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κάζεζε 
4,31 ,67 

2. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα  ζηε δηδαζθαιία βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα καζαίλνπλ 
4,12 ,71 
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3. Θεσξψ φηη είλαη απαξαίηεην λα εθνδηαζηνχλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο κε 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 
4,12 ,75 

4. Σειηθά νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δελ είλαη παξά gadgets πνπ δελ έρνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θακηά δηδαθηηθή αμία* 
4,14 ,70 

5. Πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην κάζεκα 
4,08 ,76 

6. Δ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ ηάμε  ζα ζπκβάιιεη 

ειάρηζηα  ζηε βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο ησλ καζεηψλ* 
3,83 ,69 

7. Θεσξψ ζεκαληηθφ λα επηκνξθσζψ ζηε ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
4,42 ,65 

8. Πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα  κπνξεί λα κε βνεζήζεη λα 

βειηηψζσ ηε δηδαζθαιία κνπ 
4,08 ,63 

Μέζνο φξνο ππν-θιίκαθαο 

*αληηζηξνθή ηεο θσδηθνπνίεζεο 
4,14 ,53 

 

 

14.3.1.2 Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ θαη  

ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπο 

 

 Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδνπλ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπο (Μ.Ο=3,50, Σ.Ώ.=0,98) 

αιιά ηαπηφρξνλα ζεσξνχλ φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  είλαη θπξίσο ππνζηεξηθηηθφ 

εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Μ.Ο=3,71, Σ.Ώ.=0,94). ζνλ αθνξά ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη 

ζηελ πξσηνβάζκηα (Μ.Ο=2,48, Σ.Ώ.=0,97) αιιά ε ρξήζε ηνπο είλαη ζεκαληηθφηεξε 

ζε θάπνηα καζήκαηα (Μ.Ο=3,77, Σ.Ώ.=1,01).  

 

Πίλαθαο 14.3.1.2: Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ 

επηπέδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη  ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπο (Ν=237) 

 
Α 

(%) 

ΑΏ 

(%) 

Ο/

ΟΑ 

(%) 

 

(%) 

Ώ 

(%) 
Μ.Ο. 

M.O.

* Σ.Ώ. 

1. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο έρεη πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηάο κνπ 

11,1 48,0 21,4 15,9 3,6 2,50 3,50 ,98 

2. Θεσξψ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη 

πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξνη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Βθπαίδεπζε, παξά ζηε Αεπηεξνβάζκηα 

9,4 51,6 22,1 13,0 3,9 2,48 3,52 ,97 

3. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη κφλν έλα 

ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

0,4 16,1 11,4 54,1 18 3,71 2,29 ,94 
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4. Θεσξψ φηη ζε νξηζκέλα καζήκαηα ε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθή , απφ φζν ζε άιια καζήκαηα 

2,8 10,3 16,3 47,6 23,0 3,77 2,23 1,01 

          Μέζνο φξνο ππν-θιίκαθαο  3,60 2,88 ,65 

* αληηζηξνθή ηεο θσδηθνπνίεζεο      

 

 

14.3.1.3  Δλδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ απέλαληη ζηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΔζηε 

δηδαζθαιία  

 

 Σν 88,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζαλ φηη ηνπο ελδηέθεξε αξθεηά  θαη πνιχ  

ε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία:  

 

Πίαλθο 14.3.1.3: Βλδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εμεηάζεηο α΄επηπέδνπ 

γηα ηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ  

 ε  πνην βαζκφ ζαο ελδηαθέξεη γεληθφηεξα ε ρξήζε θαη ε 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία; 
Πνζνζηφ πρλφηεηα 

Πνιχ 50,2% 132 

Ώξθεηά 38,0% 100 

ε κέηξην βαζκφ 11,0% 29 

Λίγν 0,4% 1 

Καζφινπ 0,4% 1 

Σχλνιν 263 

 

 

14.3.1.4  Αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζηε 

δηδαζθαιία 

  ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαζθάιεηα γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη ηελ αληίζηαζε ζηε ρξήζε ηνπ απφ κέξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, νη κέζνη  φξνη ήηαλ θάησ ηνπ 3-νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα απαληά φηη δελ αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα ζηε ρξήζε 

ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (πνζνζηφ 57,7%), φηη ηνπο δπζθνιεχεη λα εθαξκφζνπλ λέεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

(πνζνζηφ 63,5%) θαη δελ πξνβιεκαηίδνληαη απφ ηελ εηζαγσγή ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο (πνζνζηφ 83%):  

   

Πίλαθαο 14.3.1.4 Ώληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ 

επηπέδνπ απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε δηδαζθαιία (Ν=252) 
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Α 

(%) 

ΑΏ 

(%) 

Ο/ΟΑ 

(%) 

 

(%) 

Ώ 

(%) 
Μ.Ο Σ.Ώ. 

1. Δ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο  ζα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηε 

δηδαζθαιία κνπ 

21,1 61,9 11,7 2,3 ,4 1,96 ,68 

2. Ώηζζάλνκαη αλαζθάιεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ην δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα ζηελ ηάμε 

17,3 40,4 20,8 20,4 1,2 2,48 1,04 

3. Μνπ θαίλεηαη δχζθνιν λα 

εθαξκφζσ λέεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο γηα λα αμηνπνηήζσ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα. 

13,3 50,2 18,8 15,7 2,0 2,43 ,97 

Μέζνο φξνο ππν-θιίκαθαο  2,29 0,74 

Ώζξνηζηηθφο κέζνο φξνο   11,17 2,20 

 

 

14.3.2. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ γηα ηα εκπόδηα  γηα ηελ επηηπρεκέλε ελζσκάησζε ησλ 

δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία  

 

 Γηα ηελ θιίκαθα πνπ αθνξνχζε ηα ελδερφκελα εκπφδηα εθαξκφζηεθε ε 

κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ζε θχξηνπο παξάγνληεο. Γηα ηα δεδνκέλα ππνινγίζηεθαλ ν 

δείθηεο ΚΜΟ (0,721) θαη ν δείθηεο ζθαηξηθφηεηαο -Bartlett (Υ
2
=411,12)  νη νπνίνη 

έδεημαλ φηη ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ παξαγνληηθή αλάιπζε (df=21, 

sig.000) θαη έρεη λφεκα ε αλάιπζε παξαγφλησλ.  

 

ΐάζεη ηεο επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη 

παξάγνληεο σο εκπφδηα γηα ηελ ρξήζε θαη ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

ζηε δηδαζθαιία. Δ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζε θχξηνπο παξάγνληεο (principal 

component analysis)  νδήγεζε ζε δχν παξάγνληεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

εξκελεπζνχλ φηη ν έλαο αθνξά  ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ν άιινο έρεη ζρέζε κε ηελ 

ζρνιηθή ππνδνκή. Ο πξψηνο εξκελεχεη ην 34,02% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο 

θαη ν δεχηεξνο ην 25,93% ελψ θαη νη δχν καδί εξκελεχνπλ ην 59,95% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ηα εκπφδηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία. Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο 

ζρεηηθέο θνξηίζεηο ζηνπο δχν θχξηνπο παξάγνληεο:  

 

 Πίλαθαο 14.3.2α : Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ νξζνθαλνληθήο πεξηζηξνθήο γηα ηα 

εκπφδηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

Παξάγνληεο 

1 2 

1. Σν πςειφ θφζηνο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ -,058 ,763 
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2. Δ έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
,188 ,783 

3. Δ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε 

Σ.Π.Β.(ηερλνθνβία) 
,844 ,078 

4. Δ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε  θαη ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
,734 ,259 

5. Δ αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο αιιαγέο ,828 -,191 

6. Δ έιιεηςε ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (έιιεηςε δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ, έιιεηςε ζχλδεζεο δηαδηθηχνπ ζε ηάμεηο, θηι) 
,142 ,665 

7. Σνλ απαηηνχκελν ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα αθηεξψζεη ν εθπαηδεπηηθφο 

ψζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη λα εθαξκφδεη 

δηδαθηηθά ζελάξηα  

,622 ,260 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

ηνλ πξψην παξάγνληα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ  πεξηιακβάλνληαη 

ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζεί ν εθπαηδεπηηθφο, ε έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ,θαη ε αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο αιιαγέο. ηνλ δεχηεξν παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ππνδνκή πεξηιακβάλνληαη ην πςειφ θφζηνο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, ε έιιεηςε 

ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο δηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο. ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ζηα δηάθνξα ζηνηρεία 

(items) ηεο ζρεηηθήο θιίκαθαο:  

 

Πίλαθο 14.3.2β : Ώπφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο α΄επηπέδνπ 

γηα ηα εκπφδηα  ηεο ρξήζεο θαη έληαμεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία, 

Ν=250 

 Μ.Ο. Σ.Ώ. 

1. Σν πςειφ θφζηνο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 4,52 ,77 

2. Δ έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
4,16 ,91 

3. Δ έιιεηςε ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ(έιιεηςε 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, έιιεηςε ζχλδεζεο δηαδηθηχνπ ζε 

ηάμεηο, θηι) 

4,38 ,75 

χλνιν ππνθιίκαθαο:  Βκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε  ππνδνκή 

θαη ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 
4,35 0,62 

4. Δ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε 

Σ.Π.Β.(ηερλνθνβία) 
3,76 ,96 

5. Δ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε  θαη 

ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
4,15 ,86 

6. Δ αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο 

αιιαγέο 
3,06 1,18 
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7. Σνλ απαηηνχκελν ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα αθηεξψζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ην δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα θαη λα εθαξκφδεη δηδαθηηθά ζελάξηα 

3,55 1,08 

χλνιν ππνθιίκαθαο: Βκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  
3,63 0,76 

 

πσο θαίλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο ππν-θιίκαθαο ησλ εκπνδίσλ πνπ αθνξά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Μ.Ο.= 3,63, Σ.Ώ.= 0,76) είλαη ρακειφηεξνο ζπγθξηηηθά κε ην κέζν 

φξν ηεο ππν-θιίκαθαο πνπ αθνξά ηελ ππνδνκή θαη ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

(Μ.Ο.= 4,35, Σ.Ώ.= 0,62). Οη πςειφηεξνη κέζνη φξνη πνπ ζεκεηψζεθαλ φζνλ αθνξά 

ηα εκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία ήηαλ: 

 

 ην πςειφ θφζηνο (Μ.Ο.= 4,35, Σ.Ώ.= 0,62),  

 ε έιιεηςε ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Μ.Ο.= 4,35, Σ.Ώ.= 

0,62), 

 ε έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (Μ.Ο.= 4,35, Σ.Ώ.= 0,62) θαη  

 ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (Μ.Ο.= 4,35, Σ.Ώ.= 0,62)  

 

. Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ηεο θιίκαθαο είλαη 27,57 ελψ ε ηππηθή απφθιηζε 4. 

 

 

14.3.3 πζρεηίζεηο ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο ησλ δηαδξαζηηθώλ 

πηλάθσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ 

επηπέδνπ 

 

 Δ δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο 

ζηεξίρζεθε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή Pearson, αθνχ δηαπηζηψζεθαλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ. Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε νδήγεζε 

ζηνλ επφκελν πίλαθα ζπζρεηίζεσλ: 

 

Πίλαθαο 14.3.3: πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ εξσηεκαηνινγίνπ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄επηπέδνπ 

Μεηαβιεηέο  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

[1]  Φχιν  1        

[2] Διηθία  1       

[3] Πξνυπεξεζία    1      

[4]  Βπίπεδν  ζπνπδψλ    1     

[5] ]  Πεπνηζήζεηο γηα  ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα-

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ   

,069 -,010 -,083 ,186** 1    
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[6 ]  Πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

παηδαγσγηθή  αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ   

,090 -,146* -,129 ,123 ,383** 1   

[7]  ] Ώληίζηαζε ζηε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

 -

,109 
 ,090 -,099 -,243** -,432** -,338

**
 1  

[8 Βκπφδηα-παξάγνληεο 

εθπαηδεπηηθψλ 
,094 ,121 ,034 ,071 -,055 -,145* ,311** 1 

[9] ]  Βκπφδηα-ζρνιηθή 

ππνδνκή 
,115 -,008 - ,066 -076 ,064 ,023* ,126* ,228** 

**ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν  1% 

*ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν  5% 

 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ:  

 

1. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ επφκελσλ κεηαβιεηψλ ήηαλ  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ  κεγέζνπο κε ηηο πεπνηζήζεηο  

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη  ρξεζηκφηεηα ησλ δηδαξζηηθψλ 

πηλάθσλ   

(r= ,186, p<0.01)  

 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ  κεγέζνπο κε ηελ  αληίζηαζε ζηε 

ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (r=,243, p<0.01),  

 

2. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλπεπνηζήζεσλ  γηα ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  θαη ησλ επφκελσλ κεηαβιεηψλ 

ήηαλ  

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ  κεγέζνπο: κε ηηο απφςεηο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή  ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  (r=,383, 

p<0.01),  

 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κεηξίνπ  κεγέζνπο  κε ηελ  αλαζθάιεηα-

αληίζηαζε ζηε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

(r= -,432, p<0.01)  

 

3. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή  θαη 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ησλ επφκελσλ 

κεηαβιεηψλ ήηαλ   

 

 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο κε ηελ  αληίζηαζε ζηε 

ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (r= -,-338, p<0.01) 

 αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο κε ηα εκπφδηα γηα 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  (r= -,145, 

p<0.05) 
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4. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο αληίζηαζεο ζηε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ θαη ησλ επφκελσλ κεηαβιεηψλ ήηαλ   

 

 ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο κε ηα εκπφδηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  (r= ,311, p<0.01) 

 ζεηηθήο  θαηεχζπλζεο θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο κε ηα εκπφδηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο  πίλαθεο  (r=,126, p<0.05) 

 

5. Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ εκπνδίσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ αθνξνχλ  ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίαλθεο  

ήηαλ  ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ (r= ,228, p<0.01) 

 

 

 14.3.4 Γηαθνξνπνηήζεηο ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο κε δεκνγξαθηθά 

 θξηηήξηα 

 

 14.3.4.1 Φύιν   

 Δ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ANOVA σο πξνο ην θχιν δελ νδήγεζε ζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα γηα θακία απφ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο 

έξεπλαο (πίλαθαο Α50).  

 

 14.3.4.2 Δηδηθόηεηα 

 

 Δ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ  ANOVA νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

κφλν φζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή πεπνηζήζεηο γηα ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ F(7,232)=3,669, p<0.01 (πίλαθαο 

50.1). ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  

ζηνπο κέζνπο φξνπο.  

 

Δ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ Tukey  νδήγεζε ζηε 

δηαπίζησζε φηη νη θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ  ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

πςειφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο.=4,50, Σ.Ώ.=0,42)  έλαληη ησλ θιάδσλ θηινιφγσλ 

(Μ.Ο.=4,09, Σ.Ώ.=0,64), θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μ.Ο.=4,02, Σ.Ώ.=0,56) θαη δαζθάισλ 

(Μ.Ο.=4,01, Σ.Ώ.=0,51), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα Ώ51 ηνπ παξαξηήκαηνο. 

 

  14.3.4.3 Ηιηθία 

 

 Δ κέζνδνο ANOVA σο πξνο ηελ ειηθία νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα (πίλαθαο Α52) φζνλ αθνξά :  

 

α) ηηο πεπνηζήζεηο  ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζε βαζκίδεο θαη καζήκαηα F(2,234)=3,301, p<0.05 

β) ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο F(2,249)=3,532, p<0.05 
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γ) ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζρνιηθή ππνδνκή F(7,232)=4,326, p<0.05 

 

 Δ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ κεηαβιεηψλ κε ην θξηηήξην Tukey ζηηο νπνίεο 

παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ  

κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ (πίλαθαο παξαηήκαηνο Α52): 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 35 εηψλ  

ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κηθξφηεξν πςειφηεξν  κέζν φξν 

(Μ.Ο.=2,96) ζε επίπεδν 5%, ζπγθξηηηθά κε ηελ ειηθηαθή νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ 46-55 εηψλ (Μ.Ο.=2,68) φζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή  απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζε βαζκίδεο θαη 

καζήκαηα. 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 35 εηψλ 

(Μ.Ο.=3,45)  ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κηθξφηεξν κέζν φξν ζε 

επίπεδν 5% ,ζπγθξηηηθά κε ηελ ειηθηαθή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ 36-45 εηψλ 

(Μ.Ο.=3,74) φζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 36-45 εηψλ (Μ.Ο.=4,47)  

ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κηθξφηεξν κέζν φξν ζε επίπεδν 5%, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ειηθηαθή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ 46-55 εηψλ (Μ.Ο.=4,21) 

φζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή  εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή ππνδνκή. 

 

  

 14.3.4.4 Πξνϋπεξεζία 
 

 Δ κέζνδνο ANOVA κε παξάγνληα ηελ πξνυπεξεζία δελ νδήγεζε ζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα γηα θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

(πίλαθαο Α55).  

 

 14.3.4.5 Δπίπεδν ζπνπδώλ  
 

 Δ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ANOVA κε παξάγνληα ην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο 

κεηαβιεηέο (πίλαθαο Α56):  

 

 α)  Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα-ρξεζηκφηεηα ησλ   

 δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  F(3,237)=3,063, p<0.05 

 β) Ώληίζηαζε ζηε ρξήζε  ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ: F(3,248)=5,886, 

 p<0.01 
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 Χζηφζν ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε ηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ Tukey νδήγεζε 

ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ κφλν γηα ηε δεχηεξε κεηαβιεηή 

(αληίζηαζε ζηε  ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, πίλαθαο παξαξηήκαηνο Α57). 

 

 Έηζη ινηπφλ νη θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζεκείσζαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κηθξφηεξν κέζν φξν ζηελ αληίζηαζε ζηε  ρξήζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (Μ.Ο.=1,84, Σ.Ώ.=0,70)  ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο 

ΏΒΕ (Μ.Ο.=2,31, Σ.Ώ.=0,69) θαη ηνπο απφθνηηνπο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο 

(δαζθάινπο) κε πξφγξακκα εμνκνίσζεο (Μ.Ο.=2,68, Σ.Ώ.=0,72).   

 

 14.3.4.6 Γηεξεύλεζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

 εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ  δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο  ζηηο ζρνιηθέο ηνπο 

 κνλάδεο 

 

 Αε δηαπηζηψζεθε  δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  θαη  ζηηο πεπνηζήζεηο  γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηα καζήκαηα θαη ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ είραλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ 

είραλ. Δ δηεξεχλεζε έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ t-test  γηα ηηο δχν νκάδεο (πίλαθαο 

παξαξηήκαηνο Ώ58). Ώληίζεηα βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ αλαθεξφκελσλ παξαγφλησλ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ γεληθφηεξα ζηε δηδαζθαιία.  

 

 

14.4. Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνιιαπιαζηαζηώλ 
 

 14.4.1 Γεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ θαη έληαμεο ΣΠΔ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 πνιιαπιαζηαζηώλ  

 

Οη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ βξέζεθαλ λα 

είλαη ζε θαιφ επίπεδν κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ λα είλαη πάλσ απφ ην 4 

ηεο θιίκαθαο  

 

 ζηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (Μ.Ο.=4,79, Σ.Ώ.= 0,43),  

 ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζηάζεσλ (Μ.Ο.=4,57, Σ.Ώ.= 0,65),  

 ηνπ δηαδηθηχνπ (Μ.Ο.=4,71, Σ.Ώ.=0,47),  

 ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο πνιπκέζσλ (Μ.Ο.=4,21, Σ.Ώ.= 0,47).  

 

Μηθξφηεξνη κέζνη φξνη ζεκεηψζεθαλ 

 

 ζηε ρξήζε ινγηζηηθψλ θχιισλ (Μ.Ο.=3,79, Σ.Ώ.=1,58 ) θαη 

 ζηε ρξήζε πξνγξακκάησλ δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ (Μ.Ο.=3,15, 

Σ.Ώ.= 1,77).  
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Πίλαθαο 14.4.1 : Αεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ΣΠΒ  θαη έληαμεο ζηε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ  

 Bαζκφο ρεηξηζκνχ πξνγξακκάησλ θαη θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ έληαμεο ΣΠΒ 
Πνιχ 

θαιά 
Καιά 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

Λίγν Καζφινπ Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

Αεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ΣΠΒ 

Βπεμεξγαζηή θεηκέλνπ 11 3 0 0 0 4,79 0,43 14 

Λνγηζηηθά θχιια 7 3 0 2 2 3,79 1,58 14 

Λνγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ 9 4 1 0 0 4,57 0,65 14 

Πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν 10 4 0 0 0 4,71 0,47 14 

Πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο εηθφλσλ, 

ήρνπ θαη βίληεν 
7 3 4 0 0 4,21 0,89 14 

Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο 

ηζηνζειίδσλ 
5 1 2 1 4 3,15 1,77 13 

Αεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ έλα 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ψζηε λα ην 

εληάμσ ζην  κάζεκα 

7 2 3 0 1 4,08 1,26 13 

Μπνξψ λα ζρεδηάδσ δηδαθηηθά 

ζελάξηα κε ΣΠΒ 
6 5 3 0 0 4,21 0,80 14 

Βθαξκφδσ δηδαθηηθά ζελάξηα κε 

ΣΠΒ ζην κάζεκα κνπ 
4 3 4 1 1 3,62 1,26 13 

Απαληήζεηο  14 
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ε φηη αθνξά ηε δεμηφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ζεκεηψζεθαλ 

πςεινί κέζνη φξνη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ινγηζκηθψλ (Μ.Ο.=4,08, Σ.Ώ.= 1,26) θαη 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ (Μ.Ο.=4,21, Σ.Ώ.= 0,80), φρη 

φκσο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ ζηα καζήκαηα (Μ.Ο.=3,62, 

Σ.Ώ.= 1,26). Ώλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ (επηά ζηνπο 

δεθαηξείο) απαληά φηη θαηέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα, νη έμη απάληεζαλ φηη ηελ 

θαηέρνπλ ζε κέηξην ή κηθξφ βαζκφ.   

 

 

14.4.2 Παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

 

 14.4.2.1 πρλόηεηα ρξήζεο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  
 

 Οη εθπαηδεπηηθνί «πνιιαπιαζηαζηέο» ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (έμη θαζεκεξηλά θαη  ηέζζεξηο κεξηθέο 

θνξέο εβδνκαδηαίσο απφ ηνπο ζπλνιηθά 14):   

 

Πίλαθαο 14.4.2.1 : πρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ  

Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο  γηα ηηο 

δηδαζθαιίεο ζαο (ινγηζκηθά, βηληενπξνβνιέα , δηαδίθηπν, 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θηι);  

Πνζνζηφ Ν 

Καζεκεξηλά 42,9% 6 

Μεξηθέο θνξέο ηε βδνκάδα 28,6% 4 

Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 28,6% 4 

Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν 0,0% 0 

Καζφινπ 0,0% 0 

Μέζνο φξνο     :  4,14 ζε θιίκαθα πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert  

Απαληήζεηο  14 

  

Ο κέζνο φξνο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ππεξβαίλεη 

θαη απηφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

β΄επηπέδνπ (Μ.Ο.=3,14 ) αιιά θαη ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ησλ Πα.Κ.Β. 

(Μ.Ο.=3,79) . ΐέβαηα δε δηεξεπλήζεθε ηη είδνπο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη πψο 

ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ελψ ην δείγκα είλαη κηθξφ θαη επηπιένλ εκπεξηέρνληαη ζ΄απηφ θαη 

ζπκκεηέρνληεο  θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο.  

 

 14.4.2.2 θνπόο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

Οη πνιιαπιαζηαζηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ  ΣΠΒ ιηγφηεξν γηα λα επηθνηλσλνχλ 

κε καζεηέο (Μ.Ο.=2,67 ,Σ.Ώ.= 1,39) θαη ζπλαδέιθνπο (Μ.Ο.=3,33 ,Σ.Ώ.= 0,98)  

αιιά ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά ΣΠΒ ζε φηη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία φπσο  
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 γηα ηε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Μ.Ο=4,07, Σ.Ώ.=0,92),  

 ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ (Μ.Ο=3,85, Σ.Ώ.=0,99),  

 ηελ άληιεζε θαη εχξεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Μ.Ο=4,29, Σ.Ώ.= 

0,73),  

 ηελ πξνεηνηκαζία  καζεκάησλ (Μ.Ο=4,00, Σ.Ώ.=0,96),   

 

Πίλαθαο  14.4.2.2: θνπφο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ  

Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε 

εξγαιεία ΣΠΒ γηα ηνπο 

επφκελνπο ζθνπνχο 

Πνιχ 

ζπρλά 
πρλά 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

Λίγν Καζφινπ Μ.Ο. Σ.Ώ.  N 

Αηδάζθεηε ελφηεηεο ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

εηδηθφηεηάο ζαο 

6 3 5 0 0 4,07 0,92 14 

ΐξίζθεηε θαη λα αληιείηε 

πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ 

6 6 2 0 0 4,29 0,73 14 

Αεκηνπξγείηε 

παξνπζηάζεηο/δηαιέμεηο 
4 4 4 1 0 3,85 0,99 13 

Πξνεηνηκάδεηε καζήκαηα 5 5 3 1 0 4,00 0,96 14 

Βπηθνηλσλείηε κε ζπλαδέιθνπο 1 5 3 3 0 3,33 0,98 12 

Βπηθνηλσλείηε κε καζεηέο 1 3 0 7 1 2,67 1,39 12 

Καηαζθεπάδεηε θχιια 

εξγαζίαο θαη δηαγσλίζκαηα 
7 3 1 3 0 4,00 1,24 14 

Απαληήζεηο  14 

 

 

 14.4.3 Πεπνηζήζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιιαπιαζηαζηώλ  

 

 14.4.3 .1 Πεπνηζήζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιιαπιαζηαζηώλ γηα ηελ 

 απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

 

 Οη πνιιαπιαζηαζηέο εκθαλίζηεθαλ πεπεηζκέλνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ , ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κέζνη φξνη φισλ ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζρεηηθέο πεπνηζήζεηο ήηαλ πάλσ απφ ην 4(-ζπκθσλψ 

ηεο θιίκαθαο), φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ επφκελνπ πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 14.4.3.1 : Πεπνηζήζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

 Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηηο 

ζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ 

γεληθφηεξα 

Ώ  
Ο/ 

ΟΑ 
Α ΑΏ Μ.Ο. Σ.A. Ν 

1. Έρσ πεηζηεί φηη ε  αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα βειηηψζεη 

ηε δηδαζθαιία κε νπζηαζηηθφ 

ηξφπν 

5 8 1 0 0 4,29 0,61 
    

14 
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2. Οη ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

δηδαζθαιία θαη λα βνεζήζνπλ 

αιιά κφλν θάησ απφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

είλαη γλσζηέο 

6 7 1 0 0 4,36 0,63 14 

3. Οη ΣΠΒ είλαη ρξήζηκεο θαη 

ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα 

εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία 

6 6 2 0 0 4,29 0,73 14 

4. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο (δηάιεμε θαη 

πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε) 

είλαη ηειηθά πην 

απνηειεζκαηηθφο απφ ηηο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ 

0 0 4 8 2 2,14 0,66 14 

5. Οη ΣΠΒ είλαη απιά 

εληππσζηαθέο  θαη δελ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

νπζηαζηηθά  ζηε δηδαζθαιία 

0 0 2 8 3 1,92 0,64 13 

6. Οη ΣΠΒ ρξεζηκεχνπλ 

πεξηζζφηεξν σο κέζα 

παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ 

παξά σο εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία κάζεζεο* 

0 1 2 9 1 2,23 0,73 13 

Ώπαληήζεηο          14 

 

  

 14.4.3.2 Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιιαπιαζηαζηώλ γηα ηελ 

 απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  

 ζηε δηδαζθαιία 

 Οη εθπαηδεπηηθνί «πνιιαπιαζηαζηέο» ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπκθψλεζαλ κε 

φιεο ηηο πξνηάζεηο-ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ νη νπνίεο  αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία. Οη κέζνη φξνη 

είλαη πάλσ απφ ην 4-ζπκθσλψ ηεο θιίκαθαο θαη ζεκεηψζεθαλ ζηα ζηνηρεία (items) 

πνπ αθνξνχλ ηελ άπνςε φηη  

 

 νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο κπνξνχλ λα έρνπλ πνιχ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

δηδαζθαιία (Μ.Ο.=4,15 ,Σ.Ώ.=0,55),  

 

 φηη δελ είλαη κφλν gadgets ρσξίο δηδαθηηθή αμία (Μ.Ο.=1,62, κε αληηζηξνθή 

Μ.Ο.=4,18 θαη Σ.Ώ.=0,76),  

 

 φηη βνεζνχλ ζηελ αιιειεπίδξαζε (Μ.Ο.=4,08 ,Σ.Ώ.=0,76) θαη ηελ 

επνπηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο (Μ.Ο.=4,31 ,Σ.Ώ.=0,63)  
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 φηη βνεζνχλ ζηε κάζεζε (Μ.Ο.=3,92 ,Σ.Ώ.=0,49 ) θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ησλ καζεηψλ (Μ.Ο.=4,08 ,Σ.Ώ.= 0,76).  

 

 Ώθφκε ζρεδφλ φινη (δψδεθα απφ ηνπο δεθαηξείο ζπκκεηέρνληεο) 

ζπκθψλεζαλ κε ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο (Μ.Ο.=4,31 ,Σ.Ώ.= 0,63).    

 

Πίλαθαο 14.4.3.2 : Πεπνηζήζεηο εθπαηδεπηηθψλ«πνιιαπιαζηαζηψλ» γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο 

Γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ  

πξνηάζεηο  ζαο παξαθαινχκε λα 

ζεκεηψζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ηηο 

επφκελεο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο: 

Ώ  
Ο/ 

ΟΑ 
Α ΑΏ Μ.Ο. Σ.Ώ Ν  

1. Ο  δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν θαη ε νξζή ηνπ ρξήζε 

κπνξεί λα έρεη πνιχ ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηε κάζεζε 

3 9 1 0 0 4,15 0,55 13 

2. Ο δηαδξαζηηθφο  πίλαθαο εληζρχεη 

ζεκαληηθά ηελ  αιιειεπίδξαζε  κε 

ηνπο καζεηέο 

4 6 3 0 0 4,08 0,76 13 

3. Θεσξψ φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο 

βνεζά ζεκαληηθά ζηελ επνπηηθφηεηα 

ηνπ καζήκαηνο 

5 7 1 0 0 4,31 0,63 13 

4. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη κφλν 

έλα ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

0 4 4 5 0 2,92 0,86 13 

5. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα  ζηε 

δηδαζθαιία βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

καζαίλνπλ 

1 10 2 0 0 3,92 0,49 13 

6. Θεσξψ φηη είλαη απαξαίηεην λα 

εθνδηαζηνχλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο κε 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ψζηε λα 

βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο 

5 7 1 0 0 4,31 0,63 13 

7. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο βνεζά 

ζεκαληηθά ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ησλ καζεηψλ 

4 6 3 0 0 4,08 0,76 13 

8. Σειηθά νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δελ 

είλαη παξά gadgets πνπ δελ έρνπλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θακηά 

δηδαθηηθή αμία 

0 0 0 8 5 1,62 0,78 13 

 

 

 Μνηξαζκέλνη εκθαλίζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνιιαπιαζηαζηέο κφλν ζην 

ζθέινο ηεο ρξήζεο  ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ αθνχ ζηελ πξφηαζε «ν δηαδξαζηηθφο 
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πίλαθαο είλαη κφλν ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» (ν κέζνο 

φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,92).  

 

 

 14.4.3.3 Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιιαπιαζηαζηώλ γηα ηελ 

 παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζε καζήκαηα θαη 

 εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

 
Οη πνιιαπιαζηαζηέο δε ζεσξνχλ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Μ.Ο.=2,54, Σ.Ώ=0,78)  απ‟ φηη 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δεπηεξνβάζκηα. ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα καζήκαηα, ππεξηεξνχλ νη απφςεηο πνπ ζπκθσλνχλ φηη  ε 

ρξήζε ηνπο είλαη πην ζεκαληηθή ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα (Μ.Ο.=3,38, 

Σ.Ώ=1,33) 

 

Πίλαθαο 14.4.3.3 α: Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ  γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη καζήκαηα 

 

ηελ παξαθάησ πξφηαζε ζαο παξαθαινχκε 

λα εθθξάζεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεηαη: 

Ώ  
Ο/ 

ΟΑ 
Α ΑΏ Μ.Ο. 

Σ.Ώ

. 
Ν 

 

1. Θεσξψ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξνη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Βθπαίδεπζε, παξά ζηε Αεπηεξνβάζκηα 

0 2 3 8 0 2,54 0,78 13 

 

2. ε νξηζκέλα καζήκαηα ε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθή, απφ φζν ζε άιια καζήκαηα 

3 4 2 3 1 3,38 1,33 13 

Ώλ ζπκθσλείηε (ζπκθσλψ/ζπκθσλψ απφιπηα), ζε πνηά καζήκαηα θαηά ηε γλψκε ζαο;  6 

Απαληήζεηο   13 

 

Πεξίπνπ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί (7 απφ ηνπο 13) απφ ην δείγκα ησλ 

«πνιιαπιαζηαζηψλ» ζπκθσλνχλ φηη ε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη πνιχ 

πην ζεκαληηθή ζε νξηζκέλα καζήκαηα θαη νη αλαθνξέο ηνπο γηα ηα καζήκαηα ζηα 

νπνία έρνπλ κεγαιχηεξε εθαξκνγή νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη θπξίσο νη Φπζηθέο 

επηζηήκεο θαη ηα Μαζεκαηηθά (απφ 6 αλαθνξέο ην θαζέλα):  

 

 

Πίλαθαο 14.4.3.3.β:Μαζήκαηα ζηα νπνία έρνπλ κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ζχκθσλα κε ηελ γλψκε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηζηψλ  

Γλσζηηθφ αληηθείκελν  Ώλαθνξέο 

Φπζηθέο επηζηήκεο  6 

Φηινινγηθά  1 
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Μαζεκαηηθά  6 

Ξέλεο γιψζζεο  1 

χλνιν απαληήζεσλ:  6 

 

 

 14.4.4  Δκπόδηα γηα ηελ επηηπρεκέλε ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθώλ 

 πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ηε δηδαζθαιία  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί «πνιιαπιαζηαζηέο» ζεκείσζαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο 

πςειφηεξν κέζν φξν ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε  ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (Μ.Ο.=4,38, Σ.Ώ.= 

0,65) θαη ζηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μ.Ο.=4,08, Σ.Ώ.=0,76). 

Μηθξφηεξνη κέζνη φξνη ζεκεηψζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο αιιαγέο Μ.Ο.=3,85, Σ.Ώ.=0,90 ) θαη ζην γεγνλφο φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δε 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Μ.Ο.=3,92, Σ.Ώ.= 0,64). ηνπο 

ππφινηπνπο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα ζεκεηψζεθαλ αθφκα 

ρακειφηεξνη κέζνη φξνη:  

 

Πίλαθο 14.4.4: Βκπφδηα γηα ηελ επηηπρεκέλε ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο 

ηάμεηο θαη ηε δηδαζθαιία 

Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

εκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηε ρξήζε 

ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή; 

Ώ  
Ο/ 

ΟΑ 
ΑΏ Α Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

1. Σν θφζηνο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 1 8 4 0 0 3,77 0,60 13 

 

2. Δ έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ 

ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

3 6 3 0 1 3,77 1,09 13 

 

3. Δ έιιεηςε ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ (έιιεηςε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, 

έιιεηςε ζχλδεζεο δηαδηθηχνπ ζε ηάμεηο, 

θηι) 

2 6 4 0 1 3,62 1,04 13 

 

4. Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πηζαλψο 

λα ζεσξνχλ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δε 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ ηνπο 

2 8 3 0 0 3,92 0,64 13 

 

5. Δ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε  θαη ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

6 6 1 0 0 4,38 0,65 13 

6. Δ αληίζηαζε   ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

θαηλνηνκία θαη ηηο αιιαγέο 
3 6 3 1 0 3,85 0,90 13 

7. Δ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε 

Σ.Π.Β.(ηερλνθνβία) 

4 6 3 0 0 4,08 0,76 13 

Άιια εκπφδηα , θαηά ηε γλψκε ζαο (παξαθαινχκε ζεκεηψζηε)  1 

Απαληήζεηο   13 
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 πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη πνιιαπιαζηαζηέο ζεσξνχλ 

κεγαιχηεξα εκπφδηα θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ σο επίθεληξν 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ελψ ζε δεχηεξε κνίξα έξρνληαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ίδηα ηα εξγαιεία θαη ηελ ππνδνκή γεληθφηεξα.Βπίζεο ππήξμε θαη κία αλαθνξά γηα 

άιιν εκπφδην εθηφο απηψλ πνπ ηέζεθαλ θαη αθνξνχζε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηδαθηέαο 

χιεο.  

 

 14.4.5 Απόςεηο ησλ πνιιαπιαζηαζηώλ γηα ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

 δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  

 

 Οη πνιιαπιαζηαζηέο ξσηήζεθαλ γηα ηα ελδερφκελα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία θαη ππήξμαλ επηά 

ζρεηηθέο αλαθνξέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ φηη δελ 

ππάξρνπλ κεηνλεθηήκαηα αλ γίλεη ζσζηή ρξήζε ηνπο. Οη  ππφινηπεο αλαθνξέο ήηαλ : 

 

 πηζαλή δαζθαινθεληξηθή κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο 

 ε πηζαλή απνμέλσζε ησλ καζεηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ βηβιίνπ αλ γίλεη 

ππεξβνιηθή ρξήζε 

 ε ρξνλνβφξνο πξνεηνηκαζία πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ  

 ε δπζθνιία απνδνρήο θαη πξνζαξκνγήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ηεξνχλ 

ακπληηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ηερλνινγίεο 

 ε δπζθνιία δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ θαη  ζρεηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο απφ ηνπο 

ιηγφηεξν έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο  

 

 14.4.6 Λόγνη ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα επηκνξθσηηθά 

 πξνγξάκκαηα σο πνιιαπιαζηαζηέο 
 

Ώπφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνιιαπιαζηαζηέο δεηήζεθε λα αλαθέξνπλ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ πνιιαπιαζηαζηή ζηελ ζρνιηθή ηνπο 

κνλάδα.  

 Τπήξμαλ ελληά απαληήζεηο θαη φπσο πξνθχπηεη νη πεξηζζφηεξεο (έμη)  

αθνξνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ελψ 

ηέζζεξηο αθνξνχλ ηελ απνπζία άιινπ ελδηαθεξφκελνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο :   

 

Πίλαθαο 14.4.6: Λφγνη ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ «πνιιαπιαζηαζηψλ» ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
Ώλαθνξέο 

1 Βλδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ θαη ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 6 

2 
Ώπνπζία  άιινπ ελδηαθεξφκελνπ ή  άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ρσξίο  

ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 
4 

3 Καηάξηηζε ζηηο ΣΠΒ 1 

 χλνιν απαληήζεσλ: 9 
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 14.4.7 ηάζε εθπαηδεπηηθώλ (ζπλαδέιθσλ ησλ πνιιαπιαζηαζηώλ) ηεο 

 ζρνιηθήο κνλάδαο απέλαληη ζηελ ρξήζε θαη έληαμε ησλ δηαδξαζηηθώλ 

 πηλάθσλ  

 Οη εθπαηδεπηηθνί "πνιιαπιαζηαζηέο" θιήζεθαλ λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο απέλαληη ζηνπο δηαδξζηηθνχο 

πίλαθεο.  Οη απαληήζεηο ηνπο  δείρλνπλ φηη  νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα θαη ηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ νη πνιιαπιαζηαζηέο, δελ είλαη 

ζεηηθνί ζηελ έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία. Μφλν ηξεηο 

πνιιαπιαζηαζηέο (23,1%)  πίζηεπαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο είρε 

ζεηηθή ζηάζε,  έμη (46,2%) ζεψξεζαλ φηη αληηκεηψπηδαλ ηελ έληαμε κε ζθεπηηθηζκφ 

ελψ ηέζζεξηο (30,8%) ζεψξεζαλ φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ αξλεηηθνί ζηελ 

έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ.Σα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζην επφκελν 

γξάθεκα:  

 

 
ρήκα 14.4.7: ηάζε εθπαηδεπηηθψλ (ζπλαδέιθσλ ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ) ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

απέλαληη ζηελ ρξήζε θαη έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

 

 14.4.8  Δλδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο 

 θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί-«πνιιαπιαζηαζηέο» θιήζεθαλ απαληήζνπλ αλ 

κεηαβιήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Σν επφκελν ζρήκα  (ζρήκα 14.4.8)  απνηππψλεη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ απαληήζεσλ:   
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 ρήκα  14.4.8 Βλδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη ηελ 

 αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία 

  

Δ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ-«πνιιαπιαζηαζηψλ» (7 ζηνπο 

13, πνζνζηφ 54%) απάληεζε φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία απμήζεθε κεηά ην επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα ελψ ηέζζεξηο απάληεζαλ φηη απιά δηαηεξήζεθε (31%).Ώληίζεηα κφλν 

δχν απφ ηνπο δεθαηξείο πνπ απάληεζαλ ζεψξεζαλ φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ππνβαζκίζηεθε (15%).  

 

 

 14.4.9 Απόςεηο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

 αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία  

 
Οη εθπαηδεπηηθνί «πνιιαπιαζηαζηέο» ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηνλ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ  

 

o ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ΚΒ φπνπ έγηλαλ ηα πξνγξάκκαηα 

(Μ.Ο.=4,38 Σ.Ώ=0,51),  

o ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ (Μ.Ο.=3,92 Σ.Ώ=0,79),  

o ηνπο επηκνξθσηέο ηνπο ζην ζθέινο ησλ γλψζεσλ (Μ.Ο.=3,92, Σ.Ώ= 0,86) 

o θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξείραλ (Μ.Ο.=4,08,  Σ.Ώ= 1,12).  
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  Πίλαθαο 14.4.9:  ΐαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ «πνιιαπιαζηαζηψλ»  απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο  θαη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ζαο (1-θαζφινπ έσο 5-πνιχ) 

απφ ηα επφκελα πνπ αθνξνχλ ηελ επηκφξθσζε 

5-

Πνιχ 
4-Ώξθεηά 

3-ε 

κέηξην 

βαζκφ 

2-Λίγν 
1-

Καζφινπ 
Μ.Ο. Σ.Ώ. Ν 

1. πλνιηθά απφ ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο 2 7 3 0 1 3,69 1,03 13 

2. Αηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (18 ψξεο) 2 8 1 1 0 3,92 0,79 12 

3. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 1 6 4 1 1 3,38 1,04 13 

4. Πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 1 5 5 1 1 3,31 1,03 13 

5. Βπηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 0 4 5 1 3 2,77 1,17 13 

6. Τιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ΚΒ ζην νπνίν έγηλε ην πξφγξακκα 5 8 0 0 0 4,38 0,51 13 

7. Γλψζεηο θαη θαηάξηηζε ησλ επηκνξθσηψλ ζην αληηθείκελν ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
3 7 2 1 0 3,92 0,86 13 

8. Τπνζηήξημε θαη βνήζεηα απφ ηνπο επηκνξθσηέο 5 6 1 0 1 4,08 1,12 13 

9. Ώπφ ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (πξνκήζεηα πιηθνχ, 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, ρξήζε ζηελ ηάμε, δηδαθηηθφ πιηθφ θιπ) 

 

1 4 5 2 1 3,15 1,07 13 

Απαληήζεηο  13 
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Ώληίζεηα, αλ θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο είλαη άλσ ηνπ κεηξίνπ, ζεκεηψζεθε 

κηθξφηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο  φζνλ αθνξά  

 

 ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ (Μ.Ο.=3,38, Σ.Ώ=1,04), 

 ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ (Μ.Ο.=3,31 Σ.Ώ=1,03) θαη 

 ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ (Μ.Ο.=2,77, Σ.Ώ=1,17 ).  

 

Σέινο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ελληά ζηνπο δεθαηξείο, 

Μ.Ο.= 3,69, Σ.Ώ.=1,03) ήηαλ άλσ ηνπ κεηξίνπ ζπλνιηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα, σζηφζν δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ έξγνπ 

πνπ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

φπνπ ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζήο ηνπο κεηξίνπ κεγάζνπο 

(Μ.Ο.=3,15, Σ.Ώ.=1,07). 

 

 14.4.10 Γεμηόηεηεο ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ 

 ζηε δηδαζθαιία πξηλ θαη κεηά ηελ επηκόξθσζε 

 Ώπφ ηηο απαληήζεηο απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ «πνιιαπιαζηαζηψλ» γηα 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα, πξνθχπηεη θαηαξρήλ φηη ε ζρεδφλ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(πνζνζηφ 83,3% έσο 100%) έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, φπσο ε εγθαηάζηαζε, ε βαζκνλφκεζε, ε γλψζε 

ηεο εθθίλεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, ε γλψζε ησλ βαζηθψλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

θαη ηνπ ζρεηηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ: 

 

 

Πίλαθο 14.4.10: Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ ζηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο πξηλ θαη κεηά ηα  επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο 

ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο  

ΠΡΕΝ ην πξφγξακκα ΜΒΣΏ ην πξφγξακκα 

Πνζνζηφ/ 

ζπρλφηεηα  
Ν 

Πνζνζηφ/ 

ζπρλφηεηα 
Ν 

Μπνξνχζα/Μπνξψ λα εγθαηαζηήζσ έλα 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα 
69,2%  (9) 13 83,3%  (10) 12 

Γλψξηδα/Γλσξίδσ πψο λα βαζκνλνκήζσ 

(θαιηκπξάξσ) έλα δηαδξαζηηθφ πίλαθα 
75%  (9) 12 100%  (12) 12 

Ήμεξα/Ξέξσ λα εθθηλψ ην ινγηζκηθφ ηνπ 

πίλαθα 
76,9%  (10) 13  91%  (10) 11 

Γλψξηδα/Γλσξίδσ ηα βαζηθά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά  ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 
53,8% ( 7) 12 100% (12) 12 

Γλψξηδα/Γλσξίδσ λα ρξεζηκνπνηψ 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ηνπ πίλαθα 
41,7%  (5) 12 100%  (12) 12 
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Γλψξηδα/Γλσξίδσ  ζε γεληθέο γξακκέο ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο , ψζηε λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

50% ( 6) 12  91,7%  (11) 12 

πλνιηθέο απαληήζεηο   13  12 

 

Ώπφ ηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο  

πξηλ θαη  κεηά ην πξφγξακκα πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί «πνιιαπιαζηαζηέο» 

βνεζήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηκφξθσζε ζην λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (απφ 53,8% πξηλ ζε 100% κεηά)  θαη ην 

ζρεηηθφ ηνπο ζεσξεηηθφ πιαίζην (απφ 50% πξηλ ζε 91,7% κεηά), θαη ζην λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο εξγαιεία (απφ 41,7%  πξηλ ζε 100% κεηά). Δ 

εγθαηάζηαζε, ε βαζκνλφκεζε θαη ε εθθίλεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ πξνθχπηεη φηη ήηαλ ήδε γλσζηά απφ ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ «πνιιαπιαζηαζηψλ».  

 

14.4.11 Δηνηκόηεηα  ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πνιιαπιαζηαζηή 

 Οη εθπαηδεπηηθνί «πνιιαπιαζηαζηέο» θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα επηκνξθψζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα  παξνπζηάδνληαη ζηνλ  επφκελν 

πίλαθα:  

 

Πίλαθαο  14.4.11: Βηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ  

items  Ώ  
Ο/

ΟΑ 
Α ΑΏ Μ.Ο. Σ.Ώ.  Ν 

1. Πξηλ ηελ επηκφξθσζε δελ είρα 

θαιή εηθφλα γηα ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ελψ 

ηψξα έρσ πην πιήξε εηθφλα γηα 

απηνχο 

0 4 3 6 0 2,85 0,90 13 

2. Ώηζζάλνκαη έηνηκνο ψζηε λα 

κπνξέζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ρσξίο πξνβιήκαηα ην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

2 8 3 0 0 3,92 0,69 13 

3. Γλσξίδσ πνηα ζέκαηα θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ζα 

κεηαθέξσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

κνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

3 8 2 0 0 4,08 0,64 13 

4. Υξεηάδεηαη λα αθηεξψζσ 

πξνζσπηθφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ 

λα ελεκεξσζψ πεξηζζφηεξν γηα 

ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο γηα 

λα  ιεηηνπξγήζσ 

απνηειεζκαηηθά σο 

πνιιαπιαζηαζηήο 

3 7 1 1 1 3,77 0,64 13 
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5. Ώηζζάλνκαη έηνηκνο ψζηε λα 

επηκνξθψζσ ζπλαδέιθνπο κνπ 

εθπαηδεπηηθνχο ζηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

2 6 3 2 0 3,62 1,17 13 

Απαληήζεηο   13 

 

 

 Φαίλεηαη ινηπφλ φηη έληεθα απφ ηνπο δεθαηξείο (Μ.Ο. 4,08, Σ.Ώ=0,64) 

γλσξίδνπλ ηα ζρεηηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα κεηαδψζνπλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο , 

είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ( δέθα απφ ηνπο δεθαηξείο, 

Μ.Ο.=3,92, Σ.Ώ=0,69) αιιά νθηψ ζηνπο δεθαηξείο (Μ.Ο.=3,62, Σ.Ώ=1,17) 

αηζζάλνληαη έηνηκνη γηα λα επηκνξθψζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Βπίζεο, δέθα απφ 

ηνπο δεθαηξείο (Μ.Ο.=3,77, Σ.Ώ=0,64) ζπκθσλνχλ ζηελ πξφηαζε φηη «Φξεηάδεηαη λα 

αθηεξψζσ πξνζσπηθφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζψ πεξηζζφηεξν γηα ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο γηα λα  ιεηηνπξγήζσ απνηειεζκαηηθά σο πνιιαπιαζηαζηήο».  

 

 

 14.4.12 Δλδερόκελεο αδπλακίεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ 

ζηνπο  δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπο  

 

 πλνιηθά επηά απφ ηνπο δεθαηξείο ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ αδπλακίεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (Πίλαθαο 14.4.12) νη νπνίεο νκαδνπνηνήζεθαλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο:  

 

Πίλαθο 14.4.12: Ώλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ" γηα αδπλακίεο ησλ πξνγξακκάησλ  

α/α Ώλαθνξέο  Θεκαηηθφο Άμνλαο  

1.  Απαηηείηαη θαιχηεξε νξγάλσζε φζνλ αθνξά ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ. 

Βπηκνξθσηηθφ πιηθφ 2.  Γελ ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ γηα ηνπο θηιφινγνπο 

3.  Έιιεηςε επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ 

4.  
Πξέπεη λα γίλνληαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πάλσ ζην ινγηζκηθφ 

πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν ηνπ θαζελφο. 
Βμάζθεζε ζην 

ινγηζκηθφ ηνπ ζρνιείνπ 
5.  

Φξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν εμνηθείσζε κε ην ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηα ζρνιεία καο, θαη φρη κε ην ινγηζκηθφ πνπ 

ππάξρεη ζην ζρνιείν ηεο επηκφξθσζεο. 

6.  
Πεξηζζφηεξν ρξφλν (π.ρ. έλα ηξίσξν επηπιένλ) πνπ ζα αθηεξσζεί 

ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ 

Αηάξθεηα επηκφξθσζεο  

7.  

Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο επηκφξθσζεο  γηα λα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα 

επαλάιεςεο θαη εκπέδσζεο ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο. 

 

 

Οη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ «πνιιαπιαζηαζηψλ» επηθεληξψζεθαλ  ζην 

ζρεηηθφ επηκνξθσηηθφ πιηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα  ηελ έιιεηςε ή ηελ νξγάλσζε ηνπ 

(ηέζζεξηο αλαθνξέο) θαη ζην ινγηζκηθφ πνπ εμαζθήζεθαλ θαη ην νπνίν ζα έπξεπε λα 
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είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα (δχν αλαθνξέο). Ώθφκε δχν  

αλαθνξέο ππήξμαλ γηα ηε δηάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε νπνία ζα 

έπξεπε λα είλαη κεγαιχηεξε.   

 

Βπίζεο αλαθέξζεθαλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο απφ πέληε ζπκκεηέρνληεο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

αδπλακίεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Οη αλαθνξέο απηέο ζρεηίδνληαη α) κε ηελ εμάζθεζε 

ζην ινγηζκηθφ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ηνπ ζρνιείνπ γηα θαζέλα εθπαηδεπηηθφ-

«πνιιαπιαζηαζηή», είηε φζνλ αθνξά πεξηζζφηεξν ρξφλν εμάζθεζεο είηε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νκάδεο κε θξηηήξην ην ινγηζκηθφ ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Βπίζεο αλαθέξζεθε φηη θξίλεηαη ρξήζηκν λα 

ππάξρνπλ πξνηάζεηο γα ζπγθεθξηκέλν ζθειεηφ  θαη ζεκάησλ ηεο παξνπζίαζεο πνπ 

ζα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί «πνιιαπιαζηαζηέο» ζην ζρνιείν ηνπο ελψ παξάιιεια 

ππήξμε θαη κία αλαθνξά γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ πνπ αζρνιεζνχλ κε ην 

ζρεδηαζκφ πιηθνχ γηα ηνπο θηινιφγνπο.  

 

 

14.5 ύλνςε  επξεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ έληαμε  θαη αμηνπνίεζε 

ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ 
 

 

1. Πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ:  

 

 Δ  πιεηνςεθία  ησλ επηκνξθσηψλ β΄ επηπέδνπ παξνπζηάζηεθαλ ζεηηθνί 

αιιά κε θάπνηεο επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία. 

Ώληίζεηα ζαθψο πην ζεηηθνί παξνπζηάζηεθαλ νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί 

(ζπκκεηέρνληεο ζηηο εμεηάζεηο α΄ επηπέδνπ θαη πνιιαπιαζηαζηέο).  

 

2. Πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα 

δηάθνξα καζήκαηα θαη ηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο:   

 

 ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα δηάθνξα 

καζήκαηα, νη επηκνξθσηέο  β' επηπέδνπ αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

"πνιιαπιαζηαζηέο" παξνπζηάζηεθαλ κνηξαζκέλνη ζηηο απφςεηο ηνπο, 

πηνζεηψληαο πεξηζζφηεξν θξηηηθή ζηάζε, ρσξίο λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

άπνςε φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

πεξηζζφηεξν ζε θάπνηα καζήκαηα. Ώληίζεηα νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί 

(ζπκκεηέρνληεο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α' επηπέδνπ)  ζεσξνχζαλ φηη  

νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο έρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο  παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο.  
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 ε φιεο νη νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ δελ ππήξμε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ νη 

πεπνηζήζεηο λα ζηεξίδνπλ ηε ζέζε φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

ελδερνκέλσο έρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο  ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έλαληη ηεο δεπηεξνβάζκηαο. 

 

3. Δκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί εθηίκεζαλ σο ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηελ έληαμε 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπο  παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη  κε ηελ ππνδνκή θαη ην πςειφ θφζηνο ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φπσο αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο θαη έιιεηςε επηκφξθσζεο, 

έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ην ζρεδηαζκφ 

δηδαζθαιηψλ κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Οη πνιιαπιαζηαζηέο σζηφζν 

ζεψξεζαλ κεγαιχηεξα εκπφδηα ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη ηελ έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

4. Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ" σο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

 

 Πξηλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ην 70 κε 75%  ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ γλψξηδε λα εγθαηαζηήζεη, λα βαζκνλνκήζεη 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη λα εθθηλήζεη ην ινγηζκηθφ ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ. Αε γλψξηδε φκσο ε πιεηνςεθία ηνπο  ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ   θαη ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. Με ηε νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζρεδφλ φινη απάληεζαλ φηη γλψξηδαλ ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ 

βαζκνλφκεζε, ηελ εθθίλεζε ησλ ινγηζκηθψλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

θαη ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. 

Δ ηειεπηαία ήηαλ θαη ε ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ ζεκεηψζεθε ζπγθξηηηθά 

κε ηελ έλαξμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ 

πνπ αθνξνχζε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

 

5. Αλάιεςε ηνπ ξφινπ θαη εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνιιαπιαζηαζηέο αλέθεξαλ σο θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηή ζηηο ζρνιηθέο ηνπο κνλάδεο α) ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηηο ΣΠΒ θαη β) ηε απνπζία άιισλ ελδηαθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

αλάιεςε ηνπ ξφινπ απηνχ. Δ εθηίκεζή ηνπο γηα ηε ζηάζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο ήηαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη βιέπνπλ  κε επηθπιάμεηο  ηελ 

εηζαγσγή ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο.Ώθφκε, ην 
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ελδηαθέξνλ  ηνπο κεηά ηα  επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα απμήζεθε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

6. Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ γηα ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί "πνιιαπιαζηαζηέο" παξνπζηάζηεθαλ ζπλνιηθά αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη φζνλ  αθνξά ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά:ηε δηάξθεηα, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηνπο 

επηκνξθσηέο (γλψζεηο, θαηάξηηζε θαη ππνζηήξημε). Ώληίζεηα, κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνη παξνπζηάζηεθαλ απφ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ, απφ ηε 

ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  θαη ιίγν άλσ ηνπ κεηξίνπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πεξηερφκελν 

ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε  ιεηηνπξγία ηνπο.  

 

 Τπήξμαλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο αδπλακίεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πιεξφηεηαο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ζηελ εμάζθεζε ζην ινγηζκηθφ 

ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη ζηε πξνζζήθε κεξηθψλ 

σξψλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξακκάηα (γηα παξάδεηγκα έλα ηξίσξν) γηα 

πξαθηηθή άζθεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 15  
 

Δπξήκαηα θαη ζπδήηεζε 
 
 

15.1Αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ  ηνπ εξεπλεηηθνύ 

κέξνπο  ηεο δηαηξηβήο 

 

 Δ παξνχζα δηαηξηβή θαζνδεγήζεθε απφ ηε δηεξεχλεζε : 

 

 ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία  θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπο κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 

 ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  πνπ αθνξνχλ ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ 

επηκνξθσηψλ πξνθεηκεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο σο 

επηκνξθσηέο ΣΠΒ; 

 

 ηεο ζπρλφηεηαο ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ, ησλ ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ  νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

 

 ησλ θπξηφηεξσλ εκπνδίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

επηκνξθσηψλ  

 

 ηεο επίδξαζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

ΠαΚΒ ζηνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο; 

 

 ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

ΚΒ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ επηκνξθσηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηε βνήζεηα 

πνπ πξνζέθεξαλ 

 

 ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ επηκνξθσηψλ β΄ επηπέδνπ  φζνλ 

αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ, ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο αιιά θαη  ηα εκπφδηα έληαμήο 

ηνπο ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 
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 ελδερφκελσλ δηαθνξψλ ζηηο  βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ιακβάλνληαο ππφςε δεκνγξαθηθά θξηηήξηα φπσο θχιν, ειηθία, πξνυπεξεζία, 

εηδηθφηεηα θαη επίπεδν ζπνπδψλ 

 

 ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ: ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ  

(ζπρλφηεηα ρξήζεο, ζθνπφο, εξγαιεία, κέζνδνη) ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ, ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα εληάζζνπλ ηηο ΣΠΒ θαη ηεο επηκφξθσζεο πνπ έιαβαλ 

 

 Οη βαζηθέο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ζηηο νπνίεο δηελεξγήζεθαλ νη εκπεηξηθέο 

έξεπλεο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί β΄ επηπέδνπ πνπ επηκνξθψζεθαλ ζηα Κέληξα ηήξημεο 

Βπηκφξθσζεο θαη νη επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα 

Βθπαίδεπζεο. Παξάιιεια δηελεξγήζεθαλ έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ επηκνξθσηψλ ζηα ΠαΚΒ θαη  ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

α΄ επηπέδνπ.  Βπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο πεπνηζήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ζε επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ, ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνιιαπιαζηαζηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο α΄ επηπέδνπ.  

 Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ήηαλ ην ειεθηξνληθφ θαη ην έληππν εξσηεκαηνιφγην, ε αηνκηθή 

ζπλέληεπμε θαη ε νκαδηθή εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε (focus group). πλνιηθά ηα 

δεδνκέλα (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) πνπ ζπιιέρζεθαλ αθνξνχζαλ:  

 εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ: ζπκπιεξψζεθαλ 1394 εξσηεκαηνιφγηα, 

δηελεξγήζεθαλ 11 focus group θαη  ιήθζεζαλ 20 αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο  

 εθπαηδεπηηθνχο α΄ επηπέδνπ:  ζπκπιεξψζεθαλ 499 εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη 265 γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

 επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ: ζπκπιεξψζεθαλ 37 εξσηεκαηνιφγηα γηα ηηο ΣΠΒ 

θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΠαΚΒ, δηελεξγήζεθε έλα focus group θαη ιήθζεζαλ 

13 αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο απφ επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ ζηα ΠαΚΒ. ζνλ 

αθνξά ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ζπκπιεξψζεθαλ 237 εξσηεκαηνιφγηα. 

 εθπαηδεπηέο ησλ ΠαΚΒ: ζπκπιεξψζεθαλ 21 εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ 

 εθπαηδεπηηθνχο "πνιιαπιαζηαζηέο": ζπκπιεξψζεθαλ 14 εξσηεκαηνιφγηα 

ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινχζεζαλ. 

 

  H εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε είρε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε 

βαζηθψλ κεηαβιεηψλ φπσο πεπνηζήζεηο γηα ηηο ΣΠΒ, ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία, απφςεηο γηα ηα εκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ, απφςεηο γηα ηε βνήζεηα ηεο 

επηκφξθσζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θάζεηο  ησλ πξνγξακκάησλ (έλαξμε, ιήμε, 

πηζηνπνίεζε). Δ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηεξίρζεθε ζε κεζφδνπο ηεο 

πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. ζνλ αθνξά  ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη επφκελεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο: 
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 δηεξεχλεζε ελδερφκελσλ δηαθνξψλ ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ησλ εξεπλψλ 

κεηαμχ ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ  πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ  

 δηεξεχλεζε ελδερφκελσλ δηαθνξψλ ζε θαηεγνξίεο κε  δεκνγξαθηθά θξηηήξηα, 

γηα παξάδεηγκα θχιν, ειηθία, πξνυπεξεζία, εηδηθφηεηα, επίπεδν ζπνπδψλ 

 δηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ησλ εξεπλψλ 

 αλάιπζε ζε θχξηνπο παξάγνληεο 

 αλάιπζε ζε ππν-νκάδεο 

 γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

 

 Δ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηεξίρζεθε ζηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ εθαξκφδνληαο ηε βαζηθή κεζνδνινγία ηεο 

αλάιπζεο ηεο  πνηνηηθήο έξεπλαο: ζεκείσζε ησλ ζεκάησλ (concepts), ζπιινγή ησλ 

ζρεηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη ζρνιίσλ θαη αλάιπζε ηνπο γηα νκνηφηεηεο. 

 

15.2 Πεπνηζήζεηο  γηα ηε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ρξεζηκόηεηα ησλ 

ΣΠΔ  

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο δείρλνπλ φηη φιεο νη νκάδεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (εθπαηδεπηηθνί β΄ επηπέδνπ, εθπαηδεπηηθνί α΄ επηπέδνπ, ππνςήθηνη 

επηκνξθσηέο) κε κηθξή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο αλάκεζα ζε φιεο ηηο νκάδεο 

ζπκκεηερφλησλ, έρνπλ ζεηηθή αληίιεςε  φζνλ αθνξά ηελ  έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία φπσο πξνθχπηεη θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο ηφζν ειιεληθέο  

(Καινγηαλλάθεο θαη Παπαδάθεο 2007, Jimogiannis & Komis 2006) φζν θαη δηεζλείο 

(Sanchez et al 2012, Al-Zaidiyeen et al 2010, WADT 2006, Ten Brumelhuis, 2001). 

Δ ζεηηθή απηή αληίιεςε εθθξάδεηαη κε ην γεγνλφο φηη πηζηεχνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ζέινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ, 

δηαηεξνχλ πςειφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχλ λα απην-

επηκνξθψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Χζηφζν 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε γεληθφηεξε ζεηηθή αληίιεςε δε θαίλεηαη λα 

κεηαθξάδεηαη ζε ζπρλή ρξήζε πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία.  

 

Δ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη νη 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ ήηαλ εμαξρήο ζηαζεξέο θαη δε κεηαβιήζεθαλ κεηά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Δ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία  ήηαλ ήδε δηακνξθσκέλε πξηλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Αελ άιιαμε ζρεδφλ θαζφινπ νχηε κεηά θαη 

απφ ηελ παξέιεπζε κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ην πέξαο ηεο επηκφξθσζεο. 

ζνη δειαδή ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα είραλ δηακνξθσκέλε ζεηηθή ζηάζε γηα 

ηηο ΣΠΒ θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμηνπνίεζε. ρεηηθέο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

έρνπλ αλαθέξεη ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ θαη έρνπλ δείμεη φηη ε επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηνρεχεη θαη νδεγεί 

ζπλήζσο ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Χζηφζν ζηελ παξνχζα δηαηξηβή επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζεο θαηαγξάθεθε ζηηο δεμηφηεηεο αιιά φρη ζηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

 

Σν γεγνλφο φηη δελ εληζρχζεθαλ νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ, κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε 

ρξήζε θαη ε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία έρεη ζαθή φξηα θαη αλάινγεο 

πξνυπνζέζεηο.  

 

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ππν-νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ β΄ επηπέδνπ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε ηξηψλ δηαθξηηψλ νκάδσλ. Οη δχν 

πξψηεο ππν-νκάδεο είραλ πεπνηζήζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε πςεινχο κέζνπο φξνπο 

(πάλσ απφ ην 4 ηεο θιίκαθαο) ελψ ε ηξίηε είρε πεπνηζήζεηο κε κέζν φξν άλσ ηνπ 

κεηξίνπ βαζκνχ, φρη φκσο θαη πςεινχ (Μ.Ο.=3,5). ε θακία φκσο απφ απηέο ηηο 

νκάδεο νη πεπνηζήζεηο γηα ηηο ΣΠΒ δελ ήηαλ ζε κέηξην επίπεδν ή θάησ ηνπ κεηξίνπ 

πνπ ζπλδέεηαη κε αξλεηηθή ή νπδέηεξε ζηάζε, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Jimoyiannis & Komis (2006), νη νπνίνη δηέθξηλαλ ηξεηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ κε 

δηαθνξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ (ηζρπξά ζεηηθή ζηάζε, γεληθά 

ζεηηθή ζηάζε θαη αξλεηηθή ή νπδέηεξε) αθξηβψο κεηά ην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο α΄ 

επηπέδνπ. 

 

Έλα θξίζηκν ζεκείν  ηεο έξεπλαο απνηειεί ε απνζαθήληζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν νη ΣΠΒ ζεσξνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εξγαιεία πνπ έρνπλ εθαξκνγή σο 

κέζα παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ θαη νπηηθνπνίεζεο θαηλνκέλσλ ή εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ αλσηέξνπ 

επηπέδνπ δηαδηθαζίεο ζθέςεο φπσο ηελ θξηηηθή θαη ηελ αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα. Δ 

ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ κε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο δελ νδεγεί μεθάζαξα 

πξνο ηελ κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε. Οη  πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  φπσο 

εθθξάζηεθαλ  απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη 

ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηηθά ζεσξεί φηη νη ΣΠΒ 

κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ αλψηεξνπ επηπέδνπ δηαδηθαζίεο ζθέςεο κε ηε ρξήζε 

ηνπο σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κάζεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

σζηφζν δείρλνπλ φηη ζην παξαζθήλην αησξείηαη ε άπνςε φηη νη ΣΠΒ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν σο κέζα παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ  θαη σο κία 

αθφκε ελαιιαθηηθή επηινγή ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα 

θηλεηνπνηήζεη  ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Μάιηζηα αθφκα ππνζηεξίδεηαη ζζελαξά 

ε άπνςε  απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ φηη ν θιαζηθφο 

παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ή ε ρξήζε ησλ πξνεγνχκελσλ θιαζηθψλ κέζσλ 

ζηε δηδαζθαιία είλαη πξνηηκφηεξα θαη εμππεξεηνχλ ζίγνπξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απηφ παξνπζηάζηεθε θαη απφ εηδηθφηεηεο φπνπ 
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ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία θαιιηεξγνχλ αλψηεξνπ επηπέδνπ  

δηαδηθαζίεο ζθέςεο (πρ. Geogebra) φπσο ζηνπο καζεκαηηθνχο.  

 

Πάλησο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ν βαζηθφο 

ζπληειεζηήο  φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Βδψ πηζαλψο βξίζθεηαη ην 

ζεκείν-θιεηδί ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ. Αειαδή ν εθπαηδεπηηθφο παξακέλεη 

θπξίαξρνο ηεο δηδαζθαιίαο αιιά πξνθαλψο ρξεηάδεηαη λα κεηαβιεζεί θαηά ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν ν ξφινο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ νη ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία.Τπήξμαλ θαη αλαθνξέο πνπ ζηεξίδνπλ ηδηαίηεξα ηε άπνςε φηη ν αλ 

εθπαηδεπηηθφο είλαη «γελλεκέλνο δάζθαινο» ηφηε είηε θάλεη  ρξήζε ησλ ΣΠΒ είηε  

φρη, ζα είλαη απνηειεζκαηηθφο ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαη δελ πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή  δηαθνξά ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα ησλ καζεηψλ. Βδψ βέβαηα ηίζεηαη ην 

εξψηεκα αλ ηειηθά νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα απνβνχλ ρξήζηκεο θαη  λα βνεζήζνπλ ζηελ 

επίηεπμε  καζεζηαθνχ  απνηειέζκαηνο  εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δε 

δηαζέηνπλ  ην ράξηζκα ηνπ δηδάζθεηλ. Βπίζεο ζεκαληηθφ είλαη φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ 

λα θαιιηεξγήζνπλ  δεμηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπ 21
νπ

 

αηψλα. 

 

 Οπζηαζηηθά νη εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ελζηεξλίδνληαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ θαη πηζηεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο αιιά κάιινλ 

ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα επηηεινχλ ζπκπιεξσηηθφ ξφιν δειαδή λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ICT as complementary technology) 

φπσο έρεη αλαθεξζεί απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη γεληθά ζπκβαίλεη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

(Voogt & Knezek, 2008). Ώμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί θαη ε άπνςε πνπ εθθξάζηεθε 

απφ εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ΣΠΒ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία (ζέζε πνπ δηαηππψζεθε απφ focus 

group  θηινιφγσλ) πνπ είλαη ηειηθά είλαη θαη έλα εξψηεκα πνπ θαηαγξάθεθε  απφ ηε 

βηβιηνγξαθία απφ ηνπο Voogt & Knezek (2008) νη νπνίνη είραλ ζπλνςίζεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ δηεξεχλεζε  ηεο επίδξαζεο ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ.  

 

  Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη κάιηζηα πην ζεηηθέο θαηαγξάθεθαλ νη 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ απφ ηα ΠαΚΒ  θαη 

κάιηζηα ζεκεηψζεθαλ πςειφηεξνη κέζνη φξνη ζηηο απαληήζεηο ηνπο.  

 

15.3 Πεπνηζήζεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζε εθπαηδεπηηθέο  βαζκίδεο θαη ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα 

 

 Ώπφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

ζεσξνχλ φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

Χζηφζν θαίλεηαη φηη ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ηα 
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απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ππάξρνπλ,  νδεγεί πεξηζζφηεξν ζηελ θαηεχζπλζε ζπρλφηεξεο ρξήζεο θαη εθαξκνγήο 

ησλ ΣΠΒ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε φπνπ ε δηδαζθαιία δηέπεηαη απφ ιηγφηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ην κάζεκα κπνξεί λα έρεη πην ειεχζεξε κνξθή. Ώθνινπζεί ην 

γπκλάζην φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ελψ ε ρξήζε θαη ε 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζην Λχθεην πξνζθξνχεη ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην πηεζηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Μία άιιε αηηία κπνξεί λα πεγάδεη απφ  ην 

γεγνλφο φηη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παίδεη ξφιν θαη ε εηθφλα, ε 

αλαπαξάζηαζε ελψ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη εηδηθά ζην Λχθεην ε χιε είλαη ζε επίπεδν 

ζπκβφισλ (γηα παξάδεηγκα Άιγεβξα, Φπζηθή θιπ) , δειαδή πέξαλ ηνπ αηζζεηνχ. 

 ρεηηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζπλαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα  θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, αλ εμαηξέζνπκε ηνπο ππφινηπνπο θνηλνχο πφξνπο 

γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο θαη ην 

δηαδίθηπν. Γηα ηνπο θηιφινγνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλεο, ηφζν κέζα απφ ηε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ φζν θαη απφ ηηο αλαθνξέο ηνπο, θαηαγξάθεθε φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην δηαδίθηπν θαη ζε πνιχ κηθξή ζπρλφηεηα ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά αθνχ ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο πνπ έρεη εθαξκνγή ζε γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, φπσο δείρλνπλ ηα 

δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζεσξείηαη φηη βξίζθεη κεγαιχηεξε εθαξκνγή 

ζπγθξηηηθά κε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ πεξηζζφηεξν 

ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα φπσο ηα θηινινγηθά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηα ιεγφκελα ζεσξεηηθά καζήκαηα (π.ρ. θηινινγηθά) θαη γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ (γηα 

παξάδεηγκα αλαδήηεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ) απ' φηη  ζηηο  ζεηηθέο 

επηζηήκεο φπνπ εθαξκνγέο ΣΠΒ φπσο ηα  εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη νη 

πξνζνκνηψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαζαξά δηδαθηηθή ρξήζε, 

θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη  αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο. Δ 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο έρεη κειεηεζεί (Law & Chow 2009) θαη 

απνηειεί  έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά πεδία δηεξεχλεζεο ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ ιφγσ 

ησλ δπλαηνηήησλ νπηηθνπνίεζεο θαηλνκέλσλ θαη θαηαλφεζεο ζχλζεησλ ελλνηψλ 

(Cox et al.,2004).   

 

15.4 Γεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ θαη ηθαλόηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΔ  ζηε 

δηδαζθαιία 

  

 15.4.1. Δθπαηδεπηηθνί β΄ επηπέδνπ    

 Οη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ β΄ επηπέδνπ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε 

(ρεηξηζκφ) ησλ ΣΠΒ κεηξήζεθαλ κφλν ζηελ έλαξμε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο 

(επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια θηι), δηαδηθηχνπ, εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ, 
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ηζηνζειίδσλ θαη γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. εκεηψζεθαλ αξθεηά πςεινί κέζνη 

φξνη (πάλσ απφ ην 4 ηεο θιίκαθαο) ζηηο εθαξκνγέο πνπ παξνπζίαζαλ  ηε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο (βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο θαη δηαδίθηπν) ελψ  ρακεινί 

κέζνη φξνη  ζεκεηψζεθαλ ζηε γλψζε δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ θαη γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ δεμηνηήησλ αθνξνχλ νπζηαζηηθά  ηερληθέο 

δεμηφηεηεο (ICT skills). Μέηξεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ δελ έγηλε ζην ηέινο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄επηπέδνπ γηαηί ζηφρνο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ δελ ήηαλ ε αλάπηπμε απηνχ ηνπ θάζκαηνο δεμηνηήησλ. Οη δεμηφηεηεο 

ζηηο νπνίεο ζηφρεπαλ λα αλαπηχμνπλ ηα πξνγξάκκαηα αθνξνχζαλ ηε ρξήζε θαη ηελ 

έληαμε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη εηδηθφηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ. Ώπηέο αλαθέξνληαη σο ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ (ICT integration 

competence) δειαδή εζηηάδνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

γηα ρξήζε, ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ πνπ βειηηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε ηνπο θαη ζην 

ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία. πλνιηθά ε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ηδία άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία 

κεηξήζεθε ζε ηξεηο πεξηφδνπο επηκφξθσζεο θαη ζε δηάζηεκα αθφκε θαη έμη κελψλ 

κεηά ηηο επηκνξθψζεηο δείρλεη φηη κε ην πέξαο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

είλαη αλεπηπγκέλε ζε θαιφ βαζκφ ψζηε λα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. πγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο α΄ 

επηπέδνπ  νη νπνίνη αθφκε δελ  είραλ πηζηνπνηεζεί ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΒ, ζαθψο θαη παξνπζηάδεηαη δηαθνξά ππέξ ησλ εθπαηδεπηηθψλ β΄επηπέδνπ κε 

ην πέξαο ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

 15.4.2 Δπηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ  

 ζνλ αθνξά ηνπο επηκνξθσηέο, ε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζην ίδην 

θάζκα δεμηνηήησλ ΣΠΒ παξνπζηάζηεθε πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε θαη  απ‟ απηή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ β΄ επηπέδνπ. Oη επηκνξθσηέο παξνπζηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν 

θαηαξηηζκέλνη απφ ηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηελ  εθπαίδεπζε πνπ πήξαλ θαη ζηα αθαδεκατθά πξνζφληα πνπ θαηείραλ. 

Τπάξρεη αθφκε θαη έλα άιιν θάζκα δεμηνηήησλ πνπ αθνξά απηέο πνπ αλαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν ζε έλαλ επηκνξθσηή ΣΠΒ β΄ επηπέδνπ ηηο νπνίεο ε πιεηνςεθία ησλ 

επηκνξθσηψλ εκθαλίδεηαη λα έρεη ζπλνιηθά αλεπηπγκέλεο ζε θαιφ βαζκφ. Οη 

δεμηφηεηεο απηέο αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία καζεκάησλ επηκφξθσζεο θαη ζρεηηθψλ 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ηελ  

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιαηθνξκψλ γηα ηε δηδαζθαιία εμ' απνζηάζεσο 

καζεκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ελειίθσλ.  

 

 Δ αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία έρεη αλαθεξζεί φηη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα καδί κε άιινπο παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ζεηηθέο απφςεηο, 

ηελ αλεπηπγκέλε απηνπεπνίζεζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ην κηθξφ αξηζκφ εκπνδίσλ θαη 
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ηελ επξεία πξφζβαζε ζε ζρνιηθή ππνδνκή κε ΣΠΒ (Wastiau et al 2013). Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

εξεπλεηέο σο ςεθηαθά ππνζηεξηθηηθνί θαη κε αλεπηπγκέλε απηνπεπνίζεζε γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ν Petko (2012) βξήθε φηη ε ηθαλφηεηα 

έληαμεο ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. πλνιηθά ε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή  θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. H αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ηεο ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ αλέδεημε ηξεηο δηαθξηηέο ππν-νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξψηεο ππν-νκάδαο είραλ ζεκαληηθά 

αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο, πνιχ ζεηηθέο απφςεηο, δήισζαλ φηη βνεζήζεθαλ 

αξθεηά απφ ηελ επηκφξθσζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηερλνινγίεο αιιά θαη 

κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ 21νπ αηψλα 

φπσο ζχλζεζε , αλάιπζε πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Θα 

κπνξνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί απηνί λα ραξαθηεξηζηηθνχλ σο ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ  

ηνπο θαηεμνρήλ εθπαηδεπηηθνχο-ρξήζηεο ησλ ΣΠΒ, νη νπνίνη ζηεξίδνπλ ηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία.  

 

15.5 Παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη εηδηθόηεξα ησλ  ινγηζκηθώλ 

ζηε δηδαζθαιία 

 
 Βθηηκψληαο αξρηθά ηα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο πνπ αθνξνχλ ηελ  ζπρλφηεηα  

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ  ζηε ζρνιηθή ηάμε, δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο 

ζπκθσλίαο κε ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθέο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

(Wastiau et al 2013, Ertmer & Ottenmeier-Leftwich 2010). Δ ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ 

ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλνιηθά είλαη κεηξίνπ βαζκνχ, ζπγθεθξηκέλα 

ηνπνζεηείηαη ζε κεξηθέο θνξέο κεληαίσο. Δ  πην ζπρλή δξαζηεξηφηεηα ζηηο έξεπλεο 

βξέζεθε ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν, κε ην 72% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ λα απαληά φηη ην θάλεη κεξηθέο θνξέο ηε βδνκάδα έσο 

θαη θαζεκεξηλά ελψ αθνινχζεζε ε θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο (αληίζηνηρν 

πνζνζηφ 64%). Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

κε ζπρλφηεηα άλσ ησλ κεξηθψλ θνξψλ εβδνκαδηαίσο πηνζεηήζεθε απφ ην 36% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ β΄ επηπέδνπ. πλεπψο ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ πνπ αθνξά ηνλ ππξήλα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ππνιείπεηαη ηεο ρξήζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη  

ηελ νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ.  

 

 ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπρλφηεξε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα επαγγεικαηηθέο-δηνηθεηηθέο εξγαζίεο (Ertmer & Ottenmeier-

Leftwich 2010, Russel et al, 2003), φπσο π.ρ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε ρξήζε 

θχιισλ εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία αξρείσλ καζεηψλ κε ζηνηρεία βαζκνινγίαο, 

εξγαζηψλ θηι. Βπίζεο ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα επηθνηλσλία κε καζεηέο, θεδεκφλεο θαη 

ζπλαδέιθνπο θπζηνινγηθά ζεσξείηαη παξφκνην είδνο ρξήζεο (επαγγεικαηηθή, 

δηνηθεηηθή). ηελ παξνχζα δηαηξηβή δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 
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ζεκεηψζνπλ αλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο γηα λα επηθνηλσλνχλ  κε καζεηέο θαη  

ζπλαδέιθνπο φρη φκσο γηα άιιεο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα εξγαζίεο. Χζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο έδεημαλ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα επηθνηλσλία κε 

καζεηέο θαη ζπλαδέιθνπο ήηαλ ρακειήο θαη κέηξηαο ζπρλφηεηαο αληίζηνηρα. '΄απηφ 

ην είδνο  ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ππάξρεη αληίζεζε κε ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο (Ertmer & 

Ottenmeier-Leftwich 2010, Russel et al, 2003), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πνιχ ζπρλά ηηο ΣΠΒ γη'  απηφ ην ζθνπφ.  

 

 ρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ κέζα ζηελ ηάμε, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο θαηαγξάθεθε λα είλαη ζε κεληαία 

βάζε θαη παξφηη δελ ήηαλ ζε πςειφ επίπεδν, ήηαλ πςειφηεξε ζπγθξηηηθά κε  θάπνηεο 

άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο (Warr & Parr 2010, Russel et al 2003), φπνπ ζεκεηψζεθε 

ζπάληα ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα απηφ ην ζθνπφ.  

   

 15.5.1 Δθπαηδεπηηθνί  β΄ επηπέδνπ   

 Δ ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ  απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πξνγξακκάησλ β΄ 

επηπέδνπ δε βξέζεθε λα είλαη  ζπρλή παξά ην γεγνλφο φηη ζεκεηψζεθε  ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αχμεζε κε ην πέξαο ησλ πξνγξακκάησλ. Σνπνζεηείηαη ζε κεξηθέο θνξέο 

ζε κεληαία βάζε θαη ζίγνπξα δελ πξνζεγγίδεη ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα φια ζρεδφλ ηα εξγαιεία ΣΠΒ κε ην πέξαο 

ηεο επηκφξθσζεο β΄ επηπέδνπ αιιά ε πην ζπρλή ρξήζε ζεκεηψζεθε ζηε ρξήζε ηνπ 

βηληενπξνβνιέα, ησλ  βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο  θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ελψ 

κεηά αθνινχζεζε ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Σα πξψηα εξγαιεία έρνπλ 

ζπλδεζεί θπξίσο κε ηελ ππνζηεξηθηηθή ρξήζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ «ρακεινχ επηπέδνπ» ελψ ε θαηάιιειε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη δεμηφηεηεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζθέςεο.  

πλεπψο θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ ηα εξγαιεία πνπ ηνπο επηηξέπνπλ 

λα δηαηεξήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αλέγγηρηε ηε δνκή ηνπ καζήκαηφο ηνπο, 

εθαξκφδνληαο θπξίσο δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο (π.ρ.εηζήγεζε). Τπάξρεη ινηπφλ 

θαηά θάπνην ηξφπν ην εξψηεκα αλ απηφ ην είδνο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη θαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε δεμηφηεηεο  

πνπ αθνξνχλ ηε ζχλζεζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

  

 Δ ζπρλφηεξε κέζνδνο πνπ εθαξκνδφηαλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ φπσο 

θαηαγξάθεθε ζην πέξαο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ε ζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο (εξγαζία θαηά νκάδεο) θαη ην γεγνλφο απηφ ζπληζηά κία δηαθνξά ζε ζρέζε 

κε ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ φπνπ ε ζπρλφηεξα εθαξκνδφκελε κέζνδνο ήηαλ ε 

επίδεημε. ΐέβαηα ε δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ δχν κεζφδσλ βξέζεθε κηθξή. 

 

 Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ρξήζε εξγαιείσλ γηα αλαδήηεζε θαη 

δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ ζπλεξγαηηθή έξεπλα ησλ καζεηψλ. Ώληίζεηα δε 

θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

πνπ λα εζηηάδεη ζηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε καζεηέο θαη ζπλαδέιθνπο γηα 
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ην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ επηθνηλσλία εθηφο 

ζρνιείνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ πξντφλησλ κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ηα 

νπνία έρνπλ αλαθεξζεί (SITES 2002).  

 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία (ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ, 

εθαξκνδφκελεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία ΣΠΒ) θξίλεηαη 

δχζθνιν λα κπνξεί λα δηαηππσζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ώθφκε, ζπγθξηηηθά κε ηελ πηζαλή επίδξαζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Hinostroza et al, 2008), πξνθχπηεη φηη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

21νπ αηψλα πνπ ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηνπο καζεηέο δχζθνια κπνξεί λα 

ιάβεη ρψξα κε απηφ ην βαζκφ ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη πηζαλψο αθφκε κε κηθξφηεξν βαζκφ ρξήζεο  απφ ηνπο καζεηέο. 

Δ θηλεηνπνίεζε σζηφζν ησλ καζεηψλ κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ αλάινγσλ 

ηερλνινγηψλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ φπσο πηζηεχεηαη θαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. ρεηηθή έξεπλα έρεη αλαθέξεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΒ ζε απηφ ηνλ 

ηνκέα (OECD, 2005). πλνιηθά δειαδή κπνξεί  λα εηπσζεί  πψο ε παηδαγσγηθή 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ιηγφηεξν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα, γηα παξάδεηγκα ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζηε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ επηθνηλσλία.  

  

Δ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ β΄ επηπέδνπ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο α΄ επηπέδνπ παξνπζηάζηεθε ζηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία, ζηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί β΄ επηπέδνπ ζεκείσζαλ 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο  απφ απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ α΄ επηπέδνπ. Πξνθχπηεη 

ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα φηη ε επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο  ζην θνκκάηη απηφ ήηαλ 

ζεκαληηθή, φρη φκσο θαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. ηε βηβιηνγξαθία ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη  φηη είλαη έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία αιιά θαη ηηο ζηάζεηο 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Santos & Pedro 2012, Cox 2008). Δ ρξήζε 

ησλ ππφινηπσλ εξγαιείσλ ΣΠΒ θαηαγξάθεθε ζε παξφκνηα ζπρλφηεηα θαη γηα ηηο δχν 

νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ (β΄ επηπέδνπ θαη α΄ επηπέδνπ) , φπσο ην δηαδίθηπν (πνπ έρεη 

θαη ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ φια ηα εξγαιεία)  θαη ηα βαζηθά εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο.  

 

ζνλ αθνξά ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ νη ΣΠΒ, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο α΄ 

επηπέδνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ΣΠΒ κε παξφκνηα ζπρλφηεηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ γηα εχξεζε θαη αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ, θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο, επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο θαη 

καζεηέο, πξνεηνηκαζία καζεκάησλ θαη δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ. Μνλαδηθή  
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δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζεκεηψζεθε ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΒ γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε νπνία ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ.   

 

15.5.2 Δπηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ    

 Οη εθπαηδεπφκελνη επηκνξθσηέο β ΄επηπέδνπ  εκθαλίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηα εξγαιεία ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο απφ ηηο άιιεο δχν 

νκάδεο (εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ θαη  εθπαηδεπηηθνχο α' επηπέδνπ). ΐέβαηα ε 

ρξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο θαη δηαδηθηχνπ είλαη αξθεηή ζπρλή  ελψ ε 

ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη κεηαμχ κεληαίαο θαη εβδνκαδηαίαο βάζεο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ ΠαΚΒ ππάξρνπλ θαη αξθεηνί ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη νη νπνίνη  δελ αζθνχλ δηδαθηηθφ έξγν ζε ηάμε θαη άξα δε ρξεζηκνπνηνχλ 

ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο ζπρλά.  

 

 Δ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο επηκνξθσηέο 

απνηππψλεηαη θαη ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ κε απνηέιεζκα  ε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο λα είλαη πςειφηεξε απφ ηηο άιιεο νκάδεο (εθπαηδεπηηθνί β΄ 

επηπέδνπ, εθπαηδεπηηθνί α΄ επηπέδνπ) γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο πνπ εξσηήζεθαλ. Οη 

επηκνξθσηέο ζεκείσζαλ φηη  εθάξκνδαλ ζπρλφηεξα ηε ζπλεξγαηηθή κέζνδν ελψ ηε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο είρε ε επίδεημε, γεγνλφο πνπ απνηειεί κία 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ.  

 

 Οη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο  φπσο έρνπλ αλαιπζεί απφ ηνλ Anderson (2008) θαη ηνλ Voogt 

(2003) εζηηάδνπλ ζηελ κεηαηφπηζε ηεο παηδαγσγηθήο απφ ηελ αηνκηθή εξγαζία ζε 

νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ καζεηή. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο δείρλνπλ φηη πξάγκαηη ππάξρεη αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ θαη εηδηθά ησλ ζπλεξγαηηθψλ, αιιά θαη ηεο 

δηαζεκαηηθήο, φκσο ζε ζπρλφηεηα πνπ λα κελ είλαη κεγάιε. Παξά ηε δεκνθηιία ησλ 

ζρεηηθψλ κεζφδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ θαίλεηαη φηη , φπσο αλαθέξεηαη ζε έξεπλεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ππεξηεξνχλ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη.  

 

 Δ ηαθηηθή ρξήζε (ζε εβδνκαδηαία βάζε) ησλ ΣΠΒ έρεη βξεζεί φηη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε δηδαζθαιία. 

Βθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ΣΠΒ ζε εβδνκαδηαία βάζε αλέθεξαλ  αχμεζε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο, απμαλφκελε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, εμαηνκίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, απμαλφκελε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ (Law 2008) ζπγθξηηηθά κε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ΣΠΒ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη 

πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπρλή ρξήζε ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αιιαγή ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. ηελ παξνχζα έξεπλα φκσο ε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ θαηαγξάθεθε λα είλαη ζε κεληαία βάζε (κέηξηα ζπρλφηεηα) άξα κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί  φηη είλαη ακθίβνιν αλ άιιαμαλ ξηδηθά νη παηδαγσγηθέο  πξαθηηθέο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ 

πεξηζηαζηαθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη ε πεξηζηαζηαθή εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 
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δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νδεγεί ζε 

δξαζηηθή αιιαγή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. 

 

15.6 Γξαζηεξηνπνίεζε ζην δηαδίθηπν: δεκηνπξγία ηζηνινγίσλ, 

ηζηνζειίδσλ, δεκηνπξγία θαη δηάρπζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 

 εκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο θαηαγξάθεθαλ κεηαμχ έλαξμεο θαη 

ιήμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία 

ηζηνινγίσλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  θαη αλάξηεζή ηνπ ζε ηζηνζειίδεο θαη κηθξφηεξεο 

φζλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. Δ δηάρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δεκηνπξγία ηζηνινγίσλ θαη ηζηνζειίδσλ εληζρχνπλ ηε ζπλνιηθή 

ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνάγνπλ κέζσ ησλ 

ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ, εηδηθά ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ. Οη ςεθηαθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί απφ εξεπλεηέο, εληζρχνπλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη 

βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  πγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο α΄ επηπέδνπ νη νπνίνη δελ 

είραλ επηκνξθσζεί ζην β΄ επίπεδν, νη εθπαηδεπηηθνί β΄ επηπέδνπ παξνπζίαζαλ  

πςειφηεξα πνζνζηά ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ζηνπο αλαθεξφκελνπο  ηνκείο.  

 

15.7 Δκπόδηα έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

 

ηε ιήμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β' επηπέδνπ, κηθξφηεξν πνζνζηφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε φηη ζεσξεί ζεκαληηθά εκπφδηα ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο πνπ είραλ ηεζεί. Μία πξψηε  εθηίκεζε ινηπφλ νδεγεί ζηελ θαηεχζπλζε 

φηη πθίζηαηαη κία ηάζε ππνβάζκηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

ζεκαζίαο ησλ αλαθεξφκελσλ παξαγφλησλ σο εκπνδίσλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία. Βλδερνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πεξηζζφηεξν 

θαηαξηηζκέλνπο ψζηε λα ζεσξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

αλαζηαιηηθνχο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί β΄ επηπέδνπ ζεκείσζαλ ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ σο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο απηνχο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππνδνκή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ έιιεηςε εμνπιηζκνχ, ηελ  έιιεηςε  δηαζεζηκφηεηαο αίζνπζαο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηελ έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηνλ 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη λα αθηεξψζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα νξγαλψζεη θαη λα 

ζρεδηάζεη δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ. Χζηφζν κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ 

(θάζε πηζηνπνίεζεο), ε απαίηεζε ηνπ ρξφλνπ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ δελ εθηηκήζεθε σο ζεκαληηθφ εκπφδην. Δ ππνδνκή αλαθέξζεθε 

σο ην  θπξηφηεξν εκπφδην ζηηο επξσπατθέο ρψξεο  θαη ζηελ επξείαο θιίκαθαο έξεπλα 

ησλ Wastiau et al. (2013). Οη ππφινηπνη παξάγνληεο (αλαιπηηθφ πξφγξακκα, έιιεηςε 

θηλήηξσλ), αμηνινγήζεθαλ σο κηθξφηεξνπ (κέηξηνπ βαζκνχ) εκπφδηα. ην ίδην κήθνο 
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θχκαηνο θηλνχληαη θαη νη απφςεηο ησλ  επηκνξθσηψλ απφ ηα ΠαΚΒ, κε ηα δεηήκαηα 

ππνδνκήο θαη ηνπ ρξφλνπ λα παξνπζηάδνληαη σο ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ, σζηφζν ε δηζηαθηηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αληίζηαζή ηνπο (θάπνηνπ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ) λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο ΣΠΒ θαίλεηαη φηη επίζεο απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηε έληαμε ησλ ΣΠΒ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπο απφ ηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο. 

 

 Ο παξάγνληαο πνπ ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ν νπνίνο θαίλεηαη φηη δελ έρεη αμηνινγεζεί σο ζεκαληηθφ εκπφδην  ζε 

ηέηνην βαζκφ απφ ηηο έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε πίεζε γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ηεο δηδαθηέαο χιεο. Βθηηκήζεθε σο ζεκαληηθφ εκπφδην ηφζν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ φζν θαη απφ ηνπο επηκνξθσηέο. Πηζαλψο λα αλαθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε φπνπ ππάξρνπλ νη εμεηάζεηο ζην ηέινο 

ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, σζηφζν θαηαγξάθεηαη σο έλα ζεκαληηθφ εκπφδην απφ ηελ 

έξεπλα ηεο δηαηξηβήο.  

 

 ζνλ αθνξά ην ζρνιηθφ πιαίζην, ην νπνίν έρεη ζεσξεζεί σο παξάγνληαο πνπ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Law 2008), δελ εθηηκήζεθε ζπλνιηθά σο ζεκαληηθφ εκπφδην 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ θαη ππεξηεξνχζαλ ειαθξψο νη απφςεηο φηη σο 

παξάγνληαο δε δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ κία ζπγθεληξσηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή δνκή 

ρσξίο παξέρεη δπλαηφηεηεο επειημίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

ηειηθή ζέζε ζηελ ππξακίδα ηεο ηεξαξρίαο. Σα κε επέιηθηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα  

ζπνπδψλ, ν απζηεξφο θαζνξηζκφο θαη ε θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ν 

εμεηαζηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο 

δηακνξθψλνληαο ην ζρνιηθφ πιαίζην ζε κεγάιν βαζκφ. Έηζη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο 

αιιά θαη ν ρψξνο γηα λα ιάβνπλ ρψξα δηδαζθαιίεο φπνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΣΠΒ απνηειεζκαηηθά κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, φρη 

απιά εθαξκφδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ηελ επίδεημε ζηε δηδαζθαιία ηνπο, απνηειεί  

ζπρλά έλα δεηνχκελν. κσο, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλ έρνπλ ηε  ζέιεζε λα 

εληάμνπλ ηηο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο, κπνξνχλ λα ππεξληθνχλ ηηο δπζθνιίεο 

(άπνςε πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηα focus group).  

 

 Δ  ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε, ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο έρεη 

επίζεο αλαθεξζεί σο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην βαζκφ 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (Inan & Lowther 2010, Mumtaz 2005). Χζηφζν 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ε πηζαλή  έιιεηςε ππνζηήξημεο δελ εθηηκήζεθε σο εκπφδην 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηνπιάρηζηνλ 

φζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ έρεη θαηαγξαθεί ε ζεηηθή ζηάζε 

ησλ δηεπζπληψλ απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (Papaioannou & 

Charalambous, 2011). Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο δηαηξηβήο νδεγνχλ ζηελ 

θαηεχζπλζε φηη θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη πνπ ήηαλ εθπαηδεπφκελνη ησλ ΠαΚΒ 
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ζηεξίδνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη ηνλ 

αλάινγν ζρεδηαζκφ.  

 

15.8 Σν ζηάδην ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

καζεζηαθή δηαδηθαζία από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο β΄ επηπέδνπ  

 

 Ώμηνινγψληαο ηα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο θαη εζηηάδνληαο ζηηο κεηαβιεηέο 

πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΒ, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί  

ζίγνπξα έρνπλ πεξάζεη απφ ην αξρηθφ ζηάδην αδξάλεηαο (Trinidad et al 2005) θαη ην 

επφκελν ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο (Romeo et al. 2012, Trinidad et al 2005) ή αιιηψο 

ζηάδην γλσξηκίαο κε ηηο ΣΠΒ (Majumdar 2010), φπνπ αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ.  Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ β΄επηπέδνπ  θαηά έλα 

κεγάιν βαζκφ έρεη πεξάζεη θαη  ζην ζηάδην εθαξκνγήο (application) ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ηαθηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηελ αλαγλψξηζε δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΣΠΒ (Majumdar 2010), έρνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ηηο αλάινγεο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ αλάινγε απηνπεπνίζεζε (Trinidad et al 2005). Σν ζηάδην ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο (Trinidad et al 2005) θαη δελ 

είλαη απφιπηα δηαθξηηφ απφ ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο πνπ θαζνξίδεη άιινο εξεπλεηήο 

(Majumdar 2010).  

 

 Βθείλν πνπ κπνξεί λα εηπσζεί είλαη φηη κε βάζε ηε ζπλνιηθή ζπρλφηεηα 

ρξήζεο θαη έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ αλάινγσλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ β΄ επηπέδνπ θξίλεηαη ακθίβνιν αλ έρεη 

πεξάζεη ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ (Majumdar 2010, Trinidad et al 

2005) ή ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ (Romeo et al. 2012) πνπ απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην 

ζχκθσλα κε φινπο ηνπο αλαθεξζέληεο εξεπλεηέο. ην ζηάδην απηφ νη εθπαηδεπηηθνί 

αλακέλεηαη λα έρνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, αλαπηχζζνληαο θξηηηθή ζηάζε θαη βξίζθνληαο λένπο ηξφπνπο 

λα κεηακνξθψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ εξγαιείσλ 

ΣΠΒ. ε απηφ ην ζηάδην σζηφζν θαίλεηαη φηη έρνπλ πξνρσξήζεη νη εθπαηδεπφκελνη 

επηκνξθσηέο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πεπνηζήζεηο, ηελ 

ηθαλφηεηα έληαμεο, ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηε ζπλνιηθή ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ.  

 

 Βθαξκφδνληαο ηα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Rogers (1993) ζηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα εηπσζεί πψο ε πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη πεξάζεη απφ ηα δχν πξψηα ζηάδηα (πξψηεο επαθήο κε ηηο 

ΣΠΒ θαη πηνζέηεζε ζεηηθήο ζηάζεο) θαη βξίζθεηαη ζην ηξίην ζηάδην φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί κάιινλ έρνπλ απνθαζίζεη λα εληάμνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη 

εξγαιεία ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο (ζηάδην ελζσκάησζεο). Χζηφζν, θπζηνινγηθά 

ππάξρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη ζην επφκελν ζηάδην θαηά ην νπνίν 
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πξνζπαζνχλ λα ελζσκαηψλνπλ λέεο ηδέεο ρξεζηκνπνηψληαο ΣΠΒ, αιιά απηή δελ  

είλαη ε πιεηνςεθία.  

 

15.9 Η βνήζεηα ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ  ησλ  ΚΔ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί β΄ επηπέδνπ θαίλεηαη λα έρνπλ βνεζεζεί απφ ηελ 

επηκφξθσζε θαη λα έρνπλ αιιάμεη ζε νξηζκέλα ζεκεία. ηε θάζε ηεο έλαξμεο ε 

παξνπζίαζε έηεηλε λα είλαη ε επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ζε δηδαζθαιίεο 

πνπ ελζσκάησλαλ ΣΠΒ ελψ ζην ηέινο ησλ πξνγξακκάησλ νη ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη 

(εξγαζία θαηά νκάδεο) έρνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ φιεο ηηο εθαξκνδφκελεο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο. 

 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο δείρλνπλ 

φηη πξάγκαηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (κέζνη φξνη θνληά ζην 4- ζε θαιφ 

βαζκφ βαζκφ)  βνεζήζεθε ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζηφρεπε ε επηκφξθσζε. ηνλ 

θχξην ζηφρν πνπ νπζηαζηηθά είρε ε επηκφξθσζε, ηεο γλσξηκίαο κε ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο έληαμήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

καζεζηαθή δηαδηθαζία,  ζεκεηψζεθαλ ζρεηηθά πςεινί κέζνη φξνη.  ην θνκκάηη ηεο 

ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο κε ηηο ΣΠΒ επίζεο βνήζεζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φπσο αλαθέξεηαη φηη έγηλε θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα (Galanouli 

2004). Δ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

αιιά θαη  ζηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ απνηειεί  ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε 

ρξήζε θαη ηελ  έληαμε ησλ ΣΠΒ, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία (Fu, 2013). 

Βπίζεο, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ απνηειεί ζπλήζσο θαη ε ελίζρπζε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κείσζε ηνπ άγρνπο ηνπο απέλαληη ζηε 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ  (Warr & Parr 2010).   

 

 Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο βνήζεζε ε επηκφξθσζε β΄ επηπέδνπ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηα απνηειέζκαηα, έρνπλ επηζεκαλζεί απφ 

εξεπλεηέο (Hew & Brush 2007, Dexter et al. 2006,  Coppola 2004) φηη πξέπεη λα 

απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ. πγθεθξηκέλα ε εζηίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηε γλψζε ησλ 

ΣΠΒ θαη ηηο αλάινγεο δεμηφηεηεο θαη ε ππνζηήξημε ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο κε ηελ 

ηερλνινγία (Hew & Brush 2007) θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ ησλ ΣΠΒ, ν 

ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ε επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε  ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ (Coppola 2004) απνηεινχλ ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 

15.10 Δπίδξαζε  δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ ζηηο κεηαβιεηέο ησλ 

εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ  ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ  ΚΔ 
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 Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε πξνυπεξεζία, ε εηδηθφηεηα, ην 

επίπεδν ζπνπδψλ, νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ θαη 

ηαπηφρξνλα ζηα επφκελα επξήκαηα:   

  

 15.10.1 Σν θύιν  

 Αε βξέζεθε λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε θακία βαζηθή 

κεηαβιεηή ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξά ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ δειαδή: ζηελ 

ηθαλφηεηα έληαμεο, ζηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα 

ησλ ΣΠΒ, ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ζηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο, ζηα 

εκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ θαη ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. ηε βηβιηνγξαθία ζπλνιηθά δελ έρεη ηεθκεξησζεί 

θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε ην θχιν γηα ηελ 

ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Roussos 2007, Καινγηαλλάθεο & Παπαδάθεο 2007) παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμαλ 

έξεπλεο πνπ αλέθεξαλ δηαθνξέο ππέξ ησλ αληξψλ ζηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ 

ΣΠΒ  (WADT 2006), ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ (Law & Chow 2009), ζηελ ζηάζε 

απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ (Pavlou & Vryonides 2009, Jimoyiannis & Komis 

2007) . 

 

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο, φπνπ νη άληξεο ζεκείσζαλ 

πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ. 

  

 15.10.2 Πξνϋπεξεζία θαη ειηθία  

 ζνλ αθνξά ηελ πξνυπεξεζία, δε βξέζεθε  λα έρεη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζε θακία βαζηθή κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΚΒ 

δειαδή:ζηελ ηθαλφηεηα έληαμεο, ζηηο πεπνηζήζεηο  γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ, ζηε ρξήζε, ζηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο, ζηα εκπφδηα θαη 

ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. ρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο ειηθίαο, βξέζεθε φηη νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (κέρξη 35 εηψλ)  

ζεσξνχλ ηελ ππνδνκή σο εκπφδην ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ' φηη νη κεγαιχηεξνη ζηελ 

ειηθία θαη κάιηζηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  άλσ ησλ 55 εηψλ. 

Βλδερφκελε εξκελεία ζα κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη λένη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη θαηά θαλφλα  "ςεθηαθά ηζαγελείο" (digital natives) θαη άξα 

γη΄απηνχο ε ζρέζε κε ηηο ηερλνινγίεο είλαη ηζρπξφηεξε, ψζηε ηειηθά  λα ζεσξνχληαη  

απαξαίηεηεο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο δε ζεκεηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δειαδή ε ειηθία δε βξέζεθε λα δηαθνξνπνηεί ηελ 

ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ, ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία, ηηο πεπνηζήζεηο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ, ηε βνήζεηα ηεο 
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επηκφξθσζεο, ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ 

επηπέδνπ.  

 Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο δηαθνξνπνηνχληαη απφ έξεπλεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο επίδξαζε ηεο 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο (ζεσξείηαη φηη αληηζηνηρεί ζηελ πξνυπεξεζία) ζηελ  ηθαλφηεηα  

ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ (Inan & Lowther 2010, WADT 2006) θαη ζην βαζκφ έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε (Mathews & Guarino 2000, Robinson 2003, φπσο 

αλαθέξνληαη απφ ηηο Inan & Lowther 2010).  

  

 Δ ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο (<35 εηψλ) 

βξέζεθε λα είλαη κεγαιχηεξε γηα ηελ πξνεηνηκαζία καζεκάησλ απφ φηη γηα ηε 

δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο άιιεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο φζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία 

καζεκάησλ. Αε βξέζεθε φκσο δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηε 

δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. ην ζεκείν 

απηφ ππάξρεη ζπκθσλία κε άιινπο εξεπλεηέο (Warr & Parr 2010, Russel et al 2003) 

φζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία καζεκάησλ,  φρη φκσο θαη ζην απνηέιεζκα φηη νη πην 

έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πην ζπρλά γηα 

ηε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Βπίζεο δηαθνξνπνηείηαη ε παξνχζα έξεπλα 

απφ ηα απνηειέζκαηα εξεπλεηψλ πνπ αλαθέξνπλ κηθξφηεξν βαζκφ έληαμεο ησλ ΣΠΒ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε απφ ηνπο πνιχ έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ δε ζεκεηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.  

 

 Ώθφκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο έδεημαλ φηη  

 φηη νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 46 έσο 55 εηψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν 

απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ειηθία έσο 35 ρξφληα ζηε ζπλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο γηα  πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνί πηζαλφλ έρνπλ αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ηηο δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο  κε ζπλαδέιθνπο ιφγσ θαη ηεο κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο αιιά θαη 

αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ. Βπίζεο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 46-55 εηψλ  έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί 

θαηά θαλφλα ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε θαη είλαη ρξφληα ζηηο ζρνιηθέο ηνπο 

κνλάδεο. Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε αληηζηνηρία κε ην φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 11 έσο 20 ρξφληα θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πξνυπεξεζία 21 έσο 30 ρξφληα ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν απ‟ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 1 έσο 10 ρξφληα  επίζεο ζηε ζπλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο γηα πινπνίεζε δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ. 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί κέρξη 35 εηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 36-45 εηψλ ζεκείσζαλ 

κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 46-55 εηψλ θαη ηεο ειηθηαθήο 

θαηεγνξίαο άλσ ησλ 55 εηψλ. Βλδερνκέλσο νη πην λένη εθπαηδεπηηθνί 

δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζην λα αιιάμνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο 

κεζφδνπο θαη δνθηκάδνπλ πην εχθνια  λέεο κεζφδνπο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 
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ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηακέζνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο δνθηκήο θαη επηινγήο , έρνπλ θαηαιήμεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ.  

 

15.10.3 Δηδηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Σα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο πνπ αθνξνχλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξνπνηήζεηο 

πνπ βξέζεθαλ είλαη ηα επφκελα:  

 

1. Ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

Οη καζεκαηηθνί ζεκείσζαλ ηνλ κηθξφηεξν κέζν φξν ζηελ ηθαλφηεηα 

έληαμεο απφ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θαη κάιηζηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζε 

ζρέζε κε ηνπο λεπηαγσγνχο. Δ δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο 

θιίκαθαο ηεο ηθαλφηεηαο έληαμεο έδεημε φηη νη καζεκαηηθνί ζεκείσζαλ ηνλ 

κηθξφηεξν κέζν φξν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ φιεο ηηο άιιεο εδηθφηεηεο, 

φζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ δηδαθηηθά 

ζελάξηα κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Δ δηαθνξνπνίεζε απηή γεληθά έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο, ζηηο νπνίεο νη καζεκαηηθνί 

εληάζζνληαη γεληθά ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ, ην 

αληηθείκελφ ηνπο ζρεηίδεηαη αξθεηά κε ην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο  θαη 

έρνπλ δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζε θαιφ επίπεδν (Law et al, 2008). 

Πηζαλή εξκελεία ηνπ απνηειέζκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην γεγνλφο φηη  

νη καζεκαηηθνί πηζαλφλ είλαη πεξηζζφηεξν δχζπηζηνη σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ θαη εηδηθά φζνλ αθνξά  

ηελ θαιιηέξγεηα αλσηέξνπ επηπέδνπ δηαδηθαζηψλ ζθέςεο φπσο ε αλάιπζε 

θαη  ε ζχλζεζε. Αε θαίλεηαη δειαδή λα πηζηεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε απηή ηελ πεξηνρή δεμηνηήησλ θαη 

ελδερνκέλσο ζεσξνχλ φηη νη ΣΠΒ βνεζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ νπηηθνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ β΄επηπέδνπ. Δ δηεξεχλεζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεκαηηθψλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ έδεημε φηη ηηο ζεσξνχλ 

ρξήζηκεο σζηφζν ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο αζπάδνληαη 

πεξηζζφηεξν ηελ άπνςε φηη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο (δηάιεμε 

θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ) είλαη πην απνηειεζκαηηθφο, ηηο ζεσξνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ εληππσζηαθέο θαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν κέζα 

παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ παξά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κάζεζεο. Βπίζεο νη 

καζεκαηηθνί ζεκείσζαλ ην κηθξφηεξν κέζν φξν πνπ αθνξά ηελ ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη καδί κε ηνπο 

θηινιφγνπο ηνπο κηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηε ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία αιιά βνεζήζεθαλ αξθεηά απφ ηε επηκφξθσζε ζην θνκκάηη 

ηνπ ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν κηθξφηεξνο κέζνο φξνο  ζηελ 

ηθαλφηεηα έληαμεο θαη εηδηθά ζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιηψλ 

εθθξάδεη ζε κεγάιν βαζκφ φρη απαξαίηεηα ην γεγνλφο φηη νη καζεκαηηθνί 
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έρνπλ  αλεπηπγκέλεο ηηο ζρεηηθέο δεμηφηεηεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ αιιά φηη 

έηζη απνηππψλεηαη ε δπζπηζηία ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ 

ζηελ θαιιηέξγεηα αλσηέξνπ επηπέδνπ δηαδηθαζηψλ ζθέςεο.  Βπίζεο 

απνηππψλεηαη πηζαλψο θαη ε άπνςή ηνπο φηη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζην πεδίν ησλ 

καζεκαηηθψλ φηαλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηαρχηεξε θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο 

θαη ηελ εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα (Άιγεβξα).  

 

 Αηαθνξνπνίεζε (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή) ζεκεηψζεθε θαη ζηελ 

παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΤΠΔ  (πηζηνπνίεζε ΐ΄ πεξηφδνπ), φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη νη δάζθαινη ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο απφ ηνπο καζεκαηηθνχο. Πην δηεμνδηθή 

δηεξεχλεζε έδεημε φηη νη καζεκαηηθνί ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά κηθξφηεξν 

κέζν φξν ζην ζηνηρείν "Μπνξψ λα εθηηκήζσ ηηο επηπηψζεηο  ηεο ρξήζεο ησλ 

ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία κνπ" , νπφηε πηζαλψο ε αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ κπνξεί λα δπζθνιφηεξε γηα ηνπο καζεκαηηθνχο φηαλ ε 

εθαξκνδφκελε κέζνδνο (κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ) παξεθθιίλεη ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαηά ηνλ νπνίν νη καζεκαηηθνί έρνπλ 

ζπλεζίζεη λα εθηηκνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κέζσ ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. ζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηνπο δαζθάινπο νη ΣΠΒ πξνζθέξνπλ πνιιέο 

δπλαηφηεηεο έληαμεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηε 

ρξήζε ΣΠΒ πνπ ζεκεηψζεθε, κπνξεί λα εληζρχεη θαη ηελ αλάινγε 

παηδαγσγηθή γλψζε γηα ηελ έληαμή ηνπο.   

 

2. Πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΤΠΔ 

 Οη λεπηαγσγνί θαη νη δάζθαινη ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν φζνλ αθνξά 

ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο θαη ηνπο καζεκαηηθνχο, 

δειαδή παξνπζηάζηεθαλ πην ζεηηθνί ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΒ. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε έληαμε 

ησλ ΣΠΒ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φηη έρεη κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ιφγσ ηεο πην ειεχζεξεο κνξθήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κεγαιχηεξεο ρξήζεο ηεο 

εηθφλαο.  

 

3. Φξήζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

 Οη λεπηαγσγνί, νη θπζηθνί θαη νη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο θηινιφγνπο (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά) θαη ηνπο καζεκαηηθνχο. Δ εξκελεία ηνπ απνηειέζκαηνο κπνξεί λα 

απνδνζεί γηα ηνπο κελ θπζηθνχο ζην γεγνλφο φηη ζηα ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα ππάξρεη δηαζέζηκνο ζεκαληηθφο αξηζκφο εθαξκνγψλ ΣΠΒ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε φζνλ αθνξά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά είηε 

εθαξκνγέο θαη πξνζνκνηψζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα ηνπο δαζθάινπο θαη 
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λεπηαγσγνχο εμεγείηαη  παξφκνηα απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνπλ νη 

δάζθαινη .  

 

 Βπίζεο ζηελ έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηε θάζε πηζηνπνίεζεο, νη θαζεγεηέο 

θπζηθψλ επηζηεκψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ πινπνίεζε 

δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ απ‟ φηη νη θηιφινγνη. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα 

ππνηεζεί φηη νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηθαλνχ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ, ζηνλ κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο 

ησλ θηινιφγσλ ζην ζπίηη (πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαζέζηκν ρξφλν γηα 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ) αιιά θαη ζηε θχζε ησλ καζεκάησλ, φπνπ ην κφλν 

κάζεκα πνπ  απαηηεί εηθφλα είλαη ε Εζηνξία.  

 

 Οη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα 

βηληενπξνβνιέα ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο θαη νη θηιφινγνη 

ιηγφηεξν ζπρλά ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Δ κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ 

βηληενπξνβνιέα πηζαλψο ζπλδέεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνζνκνηψζεσλ 

θαη άιισλ δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. Σν γεγνλφο φηη νη θηιφινγνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ιηγφηεξν 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά εμεγείηαη απφ ηνλ κηθξφ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ θηινινγηθψλ 

καζεκάησλ θαη ηα νπνία απαληψληαη θπξίσο ζην αληηθείκελν ηεο Εζηνξίαο.  

 

 Οη δάζθαινη θαη νη λεπηαγσγνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα ην δηαδίθηπν ελψ 

νη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζπρλφηεξα ηα βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο. Δ κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ ηνπο δαζθάινπο θαη λεπηαγσγνχο εξκελεχεηαη απφ ηελ 

πιεζψξα εθαξκνγψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν ζην 

δηαδίθηπν θαη αθνξά ηα καζήκαηα πνπ δηδαζθνπλ  ελψ ε κεγαιχηεξε ρξήζε 

ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο απφ δαζθάινπο θαη θπζηθνχο 

εμεγείηαη πηζαλψο απφ  ηε ζπρλφηεξε δεκηνπξγία θχιισλ εξγαζίαο θαη 

παξνπζηάζεσλ (γηα ηνπο θπζηθνχο).  

 

 Αηδαθηηθέο κέζνδνη κε ΣΠΒ: Οη καζεκαηηθνί εθάξκνδαλ ιηγφηεξν ζπρλά ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο ηελ επίδεημε, απνηέιεζκα πνπ 

δηθαηνινγείηαη απφ ην φηη ε επίδεημε ζην πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη εθαξκνγή θπξίσο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

Γεσκεηξίαο θαη ζηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ ζρεκάησλ, πνπ είλαη έλα 

ππνζχλνιν ησλ αξθεηψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ καζεκαηηθψλ. Οη 

δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί εθάξκνδαλ ζπρλφηεξα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ιφγσ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη δηδάζθνπλ δηαθνξεηηθά καζήκαηα θαη έρνπλ νη ίδηνη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα απφ ηηο νπηηθέο δηαθνξεηηθψλ 
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γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ρσξίο λα ππάξρεη ε πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ άιισλ εηδηθνηήησλ. Σέινο, νη θηιφινγνη εθάξκνδαλ 

ζπρλφηεξα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε.    

 

 θνπφο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ: Οη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα ηηο ΣΠΒ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεκαηηθνχο θαη ηνπο θηινιφγνπο ελψ νη 

καζεκαηηθνί ιηγφηεξν ζπρλά  γηα λα βξίζθνπλ θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο 

φκσο νη θηιφινγνη πεξηζζφηεξν ζπρλά (γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ) απφ 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. Δ πνηθηιία ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο ησλ θαηλνκέλσλ κπνξεί 

λα είλαη ε πην πηζαλή εξκελεία ηεο ζπρλφηεξεο ρξήζεο απφ ηνπο θπζηθνχο.  

 

4. Δκπφδηα έληαμεο ησλ ΤΠΔ  

 Οη θηιφινγνη ζεσξνχζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ σο εκπφδηα ηνπο παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχζαλ ην ζρνιηθφ πιαίζην (δηαζέζηκνο ρξφλνο, ζπλεξγαζία 

καζεηψλ, αλαιπηηθφ πξφγξακκα) ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δαζθάινπο θαη λεπηαγσγνχο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην φηη νη θηιφινγνη ζπγθξηηηθά 

κε ηηο άιιεο  εηδηθφηεηεο έρνπλ κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο ζην ζπίηη ιφγσ 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθζέζεσλ.   

 

5. Βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο  

 Αε δηαπηζηψζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηελ βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο, δειαδή βνεζήζεθαλ φιεο νη 

εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ δε ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. ην ζεκείν απηφ ηα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο δε 

ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ Davis et al.- (2009) πνπ αθνξνχζαλ ην ιεγφκελν 

NOF training ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία φπνπ ζεκεηψζεθε  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά  ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ πην ζεηηθνί γηα ηελ 

επηκφξθσζε απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο.  

 Σηελ  αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηεο επηκφξθσζεο ζηε θάζε 

ηεο πηζηνπνίεζεο,  νη θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν 

κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο θηινιφγνπο. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα εμεγεζεί 

απφ ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ γλψξηζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θπζηθψλ επηζηεκψλ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ησλ θηινιφγσλ αιιά θαη γεληθφηεξα ν αξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ 

ΣΠΒ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ελψ νη επηινγέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνιχ πεξηζζφηεξεο.  

 

15.10.4 Δπίπεδν ζπνπδώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΔ 

Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε ησλ επφκελσλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ: 
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1. Οη έρνληεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο έρνληεο πηπρίν ΏΒΕ  ζηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ 

θαη ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία. Θα κπνξνχζε λα απνδνζεί πηζαλψο 

ζηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ ΣΠΒ δεμηνηήησλ θαη ζηελ θαιχηεξε 

παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη νη έρνληεο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο έρνπλ αλαπηχμεη ηζρπξφηεξν θίλεηξν ζηελ απφθηεζε 

επηπξφζζεησλ γλψζεσλ. Σν εχξεκα απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα 

επξήκαηα ησλ Abuhmaid (2011) θαη Agbatogun (2010), φπνπ ε 

ηθαλφηεηα έληαμεο βξέζεθε λα κε ζπζρεηίδεηαη κε ηα αθαδεκατθά 

πξνζφληα.  

 

2. Οη πηπρηνχρνη Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο (δάζθαινη) κε εμνκνίσζε 

είραλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ απφ φιεο ηηο νκάδεο θαη κάιηζηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη κφλν δάζθαινη θαη ήδε αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλνπο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ 

πην ζεηηθνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο. ηνπο 

πηπρηνχρνπο ΏΒΕ πεξηιακβάλνληαη δάζθαινη, λεπηαγσγνί θαη νη 

ινηπέο εηδηθφηεηεο δεπηεξνβάζκηαο πνπ έρνπλ  αλαθεξζεί. Μάιινλ 

θαίλεηαη φηη νη δάζθαινη γεληθφηεξα έρνπλ πην ζεηηθέο απφςεηο απφ 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.    

 

3. Οη έρνληεο κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα 

βηληενπξνβνιέα θαη δηαδίθηπν ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ.  

  

4. Οη πηπρηνχρνη Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο (δάζθαινη) κε εμνκνίσζε 

εθάξκνδαλ ζπρλφηεξα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζε δηδαζθαιίεο κε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ  ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ. Σν εχξεκα 

απηφ ππνδεηθλχεη πηζαλψο ζπρλφηεξε ρξήζε ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ηνπο δαζθάινπο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πην ζεηηθέο απφςεηο γηα ηηο ΣΠΒ πνπ αλαθέξζεθε 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δάζθαινη ζπλνιηθά πηνζεηνχλ πην 

ζεηηθή ζηάζε απφ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρνληαο 

κεγαιχηεξε επειημία ζηελ πηνζέηεζε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο  

θαη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ, 

φπσο έρεη πξνθχςεη απφ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ. 

 

5. ηε θάζε πηζηνπνίεζεο βξέζεθε φηη νη θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ  ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν  ζηελ πινπνίεζε 

δηδαζθαιηψλ κε ΤΠΔ  απ‟ φηη νη θαηέρνληεο πηπρίν Παηδαγσγηθήο 

Ώθαδεκίαο  κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζε πξφγξακκα εμνκνίσζεο.  
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 Οη Law & Chow (2009) αλέθεξαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη νη έρνληεο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ. Σν εχξεκα απηφ είρε απνδνζεί  ζε 

θαιχηεξε γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη πηζαλψο θαιχηεξε παηδαγσγηθή 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ζε πην αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο ζην ρεηξηζκφ ησλ 

ΣΠΒ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή βξέζεθε 

θαηά ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο 

φηη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ πινπνίεζαλ ζπρλφηεξα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο (δάζθαινη) θαη κε ηνπο 

πηπρηνχρνπο ΏΒΕ (φρη φκσο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά).  

 

 

 15.10.5 Δίδνο ζρνιηθήο κνλάδαο  

Οη δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ αθνξνχλ ηηο  επφκελεο κεηαβιεηέο ηεο θάζεο 

πηζηνπνίεζεο ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ:  

 

 εκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ: νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Βπαγγεικαηηθψλ 

Λπθείσλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ησλ Γπκλαζίσλ απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηα Νεπηαγσγεία θαη ζηα 

Αεκνηηθά ζρνιεία. Σα εκπφδηα ζηε θάζε πηζηνπνίεζεο αθνξνχζαλ ην 

δηαζέζηκν ρξφλν γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ θαη ην ζρνιηθφ πιαίζην. 

Μάιινλ ην ζρνιηθφ πιαίζην δηεπθνιχλεη πεξηζζφηεξν ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΒ ζηα Αεκνηηθά θαη ηα Νεπηαγσγεία (ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο πίεζεο γηα 

δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο θαη ηεο επειημίαο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ).  

 

 ζηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

Γπκλαζίσλ ζεκείσζαλ πςειφηεξν κέζν φξν έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ. Σν απνηέιεζκα ζρεηίδεηαη πηζαλψο κε ην γεγνλφο 

φηη  ζεκαληηθφο αξηζκφο Γπκλαζίσλ  πξνκεζεχηεθαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ πνπ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. Βπηπιένλ, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα Γεληθά Λχθεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ πίεζε δηεθπεξαίσζεο ηεο χιεο, είλαη 

ζαθψο κηθξφηεξνο πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζνχλ θαη κε ηηο εθαξκνγέο ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα 

Γπκλάζηα.  

 

15.11 Δπξήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επίδξαζε κεηαβιεηώλ ζηε 

εθαξκνγή δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζην βαζκό έληαμεο ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 
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 Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο  πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο :α) ην βαζκφ 

έληαμεο (ηε ζπλνιηθή ζπρλφηεηα ρξήζεο) ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη β) ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο  βξέζεθε ε 

ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ελψ ζηε δεχηεξε ηζρπξφηεξνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο 

αλαδείρζεθαλ ε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ε επηκφξθσζε (βνήζεηα) πνπ 

έιαβαλ νη εθπαηδεπηηθνί.  

 

 πλεπψο παξαηεξνχκε φηη ε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν πξνγλσζηηθφ παξάγνληα. ε έξεπλα 

ηεο WADT (2006) είρε βξεζεί παξφκνην απνηέιεζκα θαη είρε βξεζεί πνιχ ηζρπξή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα ηελ επίηεπμε 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ (ICT skills and knowledge). Χζηφζν νη ζρεηηθέο δεμηφηεηεο 

αλαθέξνληαλ ζην ρεηξηζκφ εθαξκνγψλ ΣΠΒ θαη φρη ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία ε νπνία αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ινγηζκηθψλ  

θαη γεληθφηεξα ζην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηδαζθαιηψλ κε 

ΣΠΒ. Βπίζεο ε επηκφξθσζε βξέζεθε σο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο πνπ 

επηδξά ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ.  

Σν εχξεκα απηφ ζεκαίλεη φηη ε κηθξή αιιαγή ζηε ζπρλφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ δηαπηζηψζεθε ζηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ, κπνξεί λα 

απνδνζεί  ζηελ επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ νη εθπαηδεπηηθνί.    

 

 

15.12 Τπννκάδεο εθπαηδεπηηθώλ β΄ επηπέδνπ 

 

 Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε νδήγεζε ζε ηξεηο δηαθξηηέο ππννκάδεο εθπαηδεπηηθψλ 

σο πξνο ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. 

Ώλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ελψ επηρεηξείηαη λα δνζεί κία εξκελεία ηεο 

ζπλνιηθήο ηνπο ζηάζεο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο:  

 

 1ε νκάδα:-Τπέξκαρνη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ :  

 Παξνπζίαζαλ αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ζεηηθέο 

πεπνηζήζεηο απέλαληη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ. 

Ώπάληεζαλ φηη βνεζήζεθαλ αξθεηά απφ ηελ επηκφξθσζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζεκεξηλά ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ελψ εθαξκφδνπλ ζε εβδνκαδηαία βάζε 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ βειηηζηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ. 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο θαηεμνρήλ εθπαηδεπηηθνχο-ρξήζηεο ησλ ΣΠΒ. Αηαζέηνπλ ηζρπξφ 

θίλεηξν γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ελψ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ηελ 

εηνηκφηεηα ψζηε λα ππεξληθνχλ ηα ελδερφκελα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ φζν κπνξνχλ ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.   
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 2ε νκάδα-Αηζηαθηηθνί/επηθπιαθηηθνί:  

 Βκθαλίδνπλ άλσ ηνπ κεηξίνπ αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ, 

ζεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη βνεζήζεθαλ αξθεηά απφ ηελ επηκφξθσζε αιιά 

ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ κεξηθέο θνξέο ην κήλα θαη ζε παξφκνηα ζπρλφηεηα  εθαξκφδνπλ 

ζρεηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Βλψ δειαδή έρνπλ ηα εθφδηα θαη δηαζέηνπλ 

ην αλάινγν ππφβαζξν, παξφια απηά δε ρξεζηκνπνηνπλ ζπρλά ηηο ΣΠΒ. Πεξηζζφηεξε 

πηζαλή αηηία ε αλαζθάιεηά ηνπο ή ην γεγνλφο φηη ηα εκπφδηα πνπ πξνβάιινληαη  ηνπο 

απνζαξξχλνπλ θαη δελ έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν ψζηε λα κπνξέζνπλ λαηα 

ππεξληθήζνπλ.   

 

 3ε νκάδα -Παξαδνζηαθνί:  

 Έρνπλ πάλσ απφ ην κέηξην επίπεδν ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ζε αλάινγν επίπεδν πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ ελψ  δήισζαλ φηη βνεζήζεθαλ  ιίγν άλσ ηνπ κεηξίνπ απφ ηελ 

επηκφξθσζε. Χζηφζν ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπάληα ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη 

παξνκνίσο ζπάληα εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

απανηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη  εθθξάδνπλ κία κνξθή 

αληίζηαζεο ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, πηζαλψο δελ έρνπλ ηζρπξφ 

θίλεηξν γηα λα αζρνιεζνχλ πνιχ ελεξγά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ θαη κάιινλ 

πξνηηκνχλ λα αθνινπζνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο (δηάιεμε θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ή απάληεζε εξσηήζεσλ).  

 

15.13 Δπξήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ιήμεο ησλ ΚΔ  

 

 Οη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΤΠΔ βξέζεθαλ λα έρνπλ κηθξνχ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ θαη ινγηζκηθψλ πνπ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έρνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο πεπνηζήζεηο είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ αλεπηπγκέλε 

ηθαλφηεηα έληαμεο. Ώθφκε βξέζεθε κηθξνχ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ζπλνιηθά φζν θαη ζηελ εθξακνγή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

θαη ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ  ΣΠΒ. Αειαδή νη εθπαηδεπηηθνί κε ζεηηθέο πεπνηζήζεηο 

είλαη πηζαλφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Ώθφκε 

νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ είραλ 

κηθξνχ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη άξα νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο βνεζήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

επηκφξθσζε. Βπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξν ζεηηθέο πεπνηζήζεηο 

ζεσξνχζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ σο εκπφδηα ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχζαλ ην 

ζρνιηθφ πιαίζην.  
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 Ζ ηθαλφηεηα έληαμεο βξέζεθε λα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία θαη ηε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ελψ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα 

εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ πιαίζην. Άξα νη εθπαηδεπηηθνί κε αλεπηπγκέλε 

ηθαλφηεηα έληαμεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο, λα βνεζνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηκφξθσζε θαη λα  

ζεσξνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ σο εκπφδηα ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαλ ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην.  

 

 Ζ ζπλνιηθή ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία βξέζεθε λα έρεη αξλεηηθή  

ζπζρέηηζε κε ηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ πιαίζην δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ΣΠΒ ζπρλφηεξα, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ζεσξνχλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ σο εκπφδηα ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαλ ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην.  

 

15.14 Δπξήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ β΄ επηπέδνπ 

 

ην ζεκείν απηφ ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο ΐ΄ πεξηφδνπ 

πηζηνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο απφ απηέο ησλ εξεπλψλ ηεο 

έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη ζπζρεηίζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη αθνξνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά επξήκαηα (ζε επίπεδν 1% θπξίσο θαη 

δεπηεξεπφλησο  5% ).  

 

 Δλδηαθέξνλ γηα ηηο ΤΠΔ: ΐξέζεθε κεγάινπ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ 

επηκφξθσζε γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα αμηνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ηηο απνθηεκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Ώθφκε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζρεηίζηεθε  ζεηηθά ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ 

παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί κε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ θαιχηεξε παηδαγσγηθή γλψζε  γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ. Σέινο ιφγσ ηεο κεηξίνπ κεγέζνπο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο, νη εθπαηδεπηηθνί κε 

αλεπηπγκέλν ελδηαθέξνλ είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπρλφηεξα ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

 

 Παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ησλ ΤΠΔ: ΐξέζεθε κεγάινπ κεγέζνπο ζεηηθή 

ζπζρέηηζε  κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

θαη  κεηξίνπ κεγέζνπο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζε 

δηδαζθαιίεο θαη κε ηελ απην-επηκφξθσζε. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο ζεκαίλνπλ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε ηελ παηδαγσγηθή 

γλψζε έληαμεο ησλ ΣΠΒ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο 
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δηδαζθαιίεο ηνπο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ ζηελ επηκφξθσζε.  

 

 Φξήζε ησλ ΤΠΔ ζε δηδαζθαιίεο: ΐξέζεθε κεγάινπ κεγέζνπο ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

θαη κε ηελ απην-επηκφξθσζε. Οπζηαζηηθά νη ζπζρεηίζεηο απηέο 

κεηαθξάδνληαη ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζέινπλ λα απην-επηκνξθψλνληαη 

, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα λα αμηνπνηνχλ θαηά ηε ρξήζε ηηο γλψζεηο θαη ηη δεμηφηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ θαηά ηελ επηκφξθσζε.  

 

  Ζ αμηνπνίεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζπζρεηίζηεθε ζε 

κέηξην βαζκφ ζεηηθά κε ηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ ζε 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ. Αειαδή νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ επηκφξθσζε, είλαη πηζαλφ λα 

εθαξκφδνπλ λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ.  

 

 

15.15 Οη επηπηώζεηο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΔ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο  

 

Δ  επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

ζπλήζσο είλαη  ζεηηθή ζηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Santos & 

Pedro 2012), θαη έρνπλ αλαθεξζεί απνηειέζκαηα ζηα νπνία δελ ππήξμε επίδξαζε 

ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Sanchez et al 2012) . ηελ παξνχζα εξγαζία ε 

επίδξαζε ήηαλ ζεηηθή κφλν ζε φηη αθνξά ην θνκκάηη ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΒ  θαη ησλ ινγηζκηθψλ γηα ππνζηεξηθηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο φρη φκσο 

θαη ζηελ  αιιαγή ή ελίζρπζε ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ.  

 

 Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζνξίδνπλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζρεηηθψλ πξνγξάκκαησλ πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε ζρνιηθή 

ηαμε (Woodrow, 1991). ην ζεκείν απηφ αλακέλακε ε κάιινλ ζεηηθή ζηάζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ λα νδεγήζεη ζε ζεηηθή απνηίκεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. πλνιηθά ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο θαηαγξάθεηαη 

θνληά ζην 4- ηεο θιίκαθαο πνπ ζεκαίλεη φηη κάιινλ  επαιεζεχεηαη θαη απηή ε ζρέζε 

ζχλδεζεο ζεηηθήο ζηάζεο κε ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ.  

 

 Βπίζεο έγηλε θαλεξή ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  πνπ 

αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κε ηελ θαηαγξαθή ζεκαληηθή 

αχμεζεο ησλ κέζσλ φξσλ ζηε ιήμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄επηπέδνπ.   
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Ώθφκε ρξεηάδεηαη λα ππελζπκηζηεί  φηη ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά ηηο 

επηπηψζεηο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλνληαη  

πεξηζζφηεξν νξαηά φρη ακέζσο κεηά ηελ επηκφξθσζε αιιά κεηά απφ ππνινγίζηκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (πνπ κπνξεί λα είλαη θαη δχν ρξφληα) φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεηάδεηαη λα εθαξκφζνπλ φζα έκαζαλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο 

(Santos & Pedro 2012,  Wikan & Molster 2011).  Καηά ζπλέπεηα κπνξεί λα εηπσζεί 

φηη ρξεηάδεηαη δηεξεχλεζε ζε κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ (αθφκα θαη κεηά ην ρξφλν 

ηεο εμέηαζεο ηεο πηζηνπνίεζεο)  γηα λα ηεθκεξησζεί  ε επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο 

ζηελ αιιαγή ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

ΣΠΒ.  

 

15.16 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα β' επηπέδνπ ζηα ΚΔ 

  

 Οη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη  ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. πκκεηείραλ θπξίσο γηα λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο 

θαη λα θαηαθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα λα θάλνπλ ειθπζηηθφηεξε ηε 

δηδαζθαιία ηνπο, θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Βίραλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο θαιή άπνςε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ, εθηφο ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο. πλνιηθά επηθξάηεζε ε άπνςε φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 6 κελψλ 

πεξίπνπ είλαη κεγάιν σο ρξφλνο πνπ έπξεπε λα δηαζέζνπλ. Χζηφζν, ζεσξήζεθε 

ηθαλνπνηεηηθφο  ρξφλνο γηα ηελ αλαγθαία επνπηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

θαη ησλ γλψζεσλ πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα απνθηεζνχλ.Μεξηθέο ελζηάζεηο 

δηαηππψζεθαλ φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε θαη 

ηελ εθαξκνγή ζελαξίσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Ο ζρεδηαζκφο  ησλ δηδαθηηθψλ 

ζελαξίσλ ίζσο λα είρε κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ζηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν δηδαζθαιίαο. Βλδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε: αλ 

πέηπραλ νη ζηφρνη, πψο έγηλαλ, πνηεο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα είραλ θηι. 'Εζσο ζα 

ήηαλ θαιφ δειαδή λα ππάξμεη κία κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηελ  αμηνιφγεζή ηνπο. 

Ώθφκε ππνζηεξίρζεθε απφ θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη ε εξγαζία θαηά νκάδεο ζα 

κπνξνχζε λα απνδεηρζεί πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

 Σν πιηθφ ησλ πξνγξακκάησλ (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ινγηζκηθά) θξίζεθε 

επαξθέο, αλ θαη ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εμεηαζηνχλ θάπνηα δεηήκαηα 

ζπκβαηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο ηνπο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σν πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θξίζεθε  

επαξθέο θαη ε δηάξζξσζε θαιή ελψ δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη θαη ηα δχν απηά 

ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίδνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο αξρέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Βλδερνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζα 
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κπνξνχζε ην ζεσξεηηθφ κέξνο λα είρε κηθξφηεξε έθηαζε θαη ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα λα ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλα  πεξηζζφηεξν ζην πξαθηηθφ κέξνο.  

 

Ώπφ ηα δεδνκέλα ησλ εζηηαζκέλσλ νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζεκεηψλεηαη φηη, 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κνξθή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ ιεηηνχξγεζε θαιά θαη νη επηκνξθσηέο βνήζεζαλ θαη ζε αηνκηθφ 

επίπεδν (ιεηηνπξγψληαο σο κέληνξεο)-νχησο ή άιισο. Ώλαδείρζεθε ε άπνςε φηη 

πξέπεη ην πξφγξακκα λα ζηεξίδεηαη ιηγφηεξν ζηε δηάζεζε θαη ην ελδηαθέξνλ  ησλ 

επηκνξθσηψλ θαη πεξηζζφηεξν ζε θαζνξηζκέλνπο άμνλεο. Βπίζεο, αλαθέξζεθε φηη 

ελδερνκέλσο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ  

ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη θάπνηα κνξθή ειέγρνπ ησλ επηκνξθσηψλ. 

 

Οη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΐ΄  θαη Γ΄ πεξηφδνπ επηκφξθσζεο 

βειηηψζεθαλ αηζζεηά  φζνλ αθνξά ηνλ  ρεηξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ  θαη 

ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία κε ην πέξαο ησλ πξνγξακκάησλ. Σα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπο βνήζεζαλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο, ζε αξθεηνχο ηνκείο. 

Μπνξεί λα εηπσζεί, πψο έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο επηκφξθσζεο, πνπ 

ήηαλ  ε αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ κε ΣΠΒ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε, θαίλεηαη φηη πξνζεγγίζηεθε ζε θαιφ 

βαζκφ. Ώπφ δεδνκέλα ησλ  focus group πξνθχπηεη φηη ε επηκφξθσζε βνήζεζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην λα αλαπηχμνπλ κία ειεθηξνληθή ινγηθή ηνπ καζήκαηνο θαη λα 

εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ ζε κία παηδαγσγηθή ινγηθή. Βπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε ηνπο 

βνήζεζε θαη ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο θαη δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ησλ ινγηζκηθψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 16 
 

 

Δπξήκαηα ησλ εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο ησλ ΠαΚΔ 
 

 

16.1 Πεπνηζήζεηο θαη ζηάζε απέλαληη ζηε ρξεζηκόηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ΣΠΔ 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δείρλνπλ πςεινχο κέζνπο φξνπο ζε 

φια ηα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο θαη ζηνλ ζπλνιηθφ κέζν φξν ηεο θιίκαθαο. Οη αηνκηθέο 

ζπλεηεχμεηο δείρλνπλ φηη νη επηκνξθσηέο απνδέρνληαη ηελ άπνςε φηη νη ΣΠΒ θαη 

εηδηθφηεξα ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάιιηζηα θαη σο 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ  αλσηέξνπ επηπέδνπ 

δηαδηθαζίεο ζθέςεο σζηφζν δηαθαίλεηαη φηη έρνπλ επηθπιάμεηο σο πξνο ηα φξηα πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερλνινγία θαη πάληα ρσξίο λα ζεσξεζεί απηνζθνπφο. 

Έηζη πξέπεη λα γίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεηά απφ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, 

αθηεξψλνληαο ρξφλν θαη νξγαλψλνληαο ηε δηδαζθαιία θαη εμππεξεηψληαο ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Αειαδή δελ ππάξρεη πηνζέηεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ρσξίο λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο. Δ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θξίλεηαη απφ ηε ρξήζε πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο, ην 

ζπλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ κέζσλ.  Πηζαλψο ε αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΒ 

λα αλαδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο έρνπλ δήζεη ζηελ επνρή ηεο εηθφλαο, 

είλαη digital natives θαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο λα πξνζεγγίδνπλ πην εχθνια ή 

λα παξαθηλείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηδαζθαιία.   

 

16.2 Γεμηόηεηεο  ησλ εθπαηδεπόκελσλ επηκνξθσηώλ ησλ ΠαΚΔ 
 

Λφγσ ησλ ήδε πςειψλ πξνζφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ησλ ΠΏΚΒ, ζρεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

θαη ην ρεηξηζκφ ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαίλεηαη φηη πξνυπήξραλ γηα αξθεηνχο 

εθπαηδεπφκελνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δείρλνπλ φηη έρνπλ θαηαθηεζεί νη πεξηζζφηεξεο 

δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηφρεπαλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Αελ κπνξεί φκσο λα 

ππνζηεξηρζεί κε αζθάιεηα φηη  γηα φιεο ηηο δεμηφηεηεο  ή γηα ηνλ πςειφ βαζκφ 

θαηάθηεζήο ηνπο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηα ΠαΚΒ. ίγνπξα 

φκσο ε εθπαίδεπζε ζηα ΠαΚΒ έδσζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ην εξέζηζκα, ηνπο 

έδεημε ηνπο ηξφπνπο αιιά έδσζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ ψζηε λα είλαη έηνηκνη  λα  βνεζήζνπλ θαη λα επηκνξθψζνπλ 

ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο.  
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Αεμηφηεηεο πνπ νθείινληαη κάιινλ απνθιεηζηηθά ζηελ επίδξαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο φπσο ε δηαρείξηζε ησλ πιαηθνξκψλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο γηα καζήκαηα εμ ΄απνζηάζεσο θαη γηα ηελ δηδαζθαιία καζεκάησλ κέζα 

ζην ζρνιείν εκθαλίδνληαη λα έρνπλ θαηαθηεζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ελψ ζεκεηψζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά πςεινί κέζνη φξνη ζηηο  

δεμηφηεηεο  πνπ αθνξνχλ ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ αιιά θαη ζε  απηέο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε κε ην ρεηξηζκφ ηνπο.  

 

16.3 Παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ από ηνπο επηκνξθσηέο  
 

Μεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηκνξθσηψλ ρξεζηκνπνηoχζε ζπρλφηεξα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζε δηδαζθαιίεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ. ΐέβαηα ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα παξνπζίαζαλ ε ρξήζε 

δηαδηθηχνπ θαη βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο κε απνηέιεζκα ε εχξεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ε θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο λα απνηεινχλ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο 

εξγαζίεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ. Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξά δηδαθηηθή ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ  απαληψληαη ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα σζηφζν θαη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

πην ζπρλά, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο β΄ επηπέδνπ θαη ε 

ρξήζε ηνπο βξέζεθε λα είλαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. ζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ,  πξνθχπηεη φηη νη 

ζπρλφηεξα εθαξκνδφκελεο κέζνδνη (ζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαη κέζνδνο project) 

κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ.  

 

16.4 Η βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΔ 
 

Βίλαη μεθάζαξν απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηελ επαθή ηνπο κε λέα ινγηζκηθά θαη γεληθφηεξα κε λέα  εξγαιεία 

ΣΠΒ θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην θάζκα  ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ήηαλ ήδε θαηαθηεκέλεο απφ έλα ππνινγίζηκν πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Βπίζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπφκελνη 

ησλ ΠαΚΒ βνεζήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ην ζρεδηαζκφ 

καζεκάησλ επηκφξθσζεο β΄επηπέδνπ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο, ελψ 

ιηγφηεξν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πιαηθνξκψλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο 

είηε γηα ηε ζρνιηθή ηάμε είηε γηα καζήκαηα επηκφξθσζεο. Χζηφζν ζηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ε βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο πάιη θαηαγξάθεθε ζε θαιφ επίπεδν.  

 

16.5 Σν πξνθίι  θαη νη δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ επηκνξθσηώλ 

β΄ επηπέδνπ  
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 Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ησλ ΠαΚΒ ζε επηκνξθσηέο ΣΠΒ 

ελειίθσλ θαη κάιηζηα εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα εηπσζεί φηη έιαβε ρψξα θαηά ηελ 

εθπαίδεπζε ζηα ΠαΚΒ ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ηηο δπλαηφηεηεο 

εθαξκνγήο ηνπο θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ώθνξά δειαδή ηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

πάλσ ζην ρεηξηζκφ, ηελ θξηηηθή εθαξκνγή θαη ηνπο ηξφπνπο παηδαγσγηθήο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπφκελνη -

ππνςήθηνη επηκνξθσηέο, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπο,  παξνπζίαζαλ αιιαγή ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ θαη ηελ 

παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ αιιά θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία ζπγθξηηηθά 

κε  δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 

 Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα θαηέρεη έλαο επηκνξθσηήο β΄ 

επηπέδνπ  ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ 

ησλ ΠαΚΒ εζηηάδνπλ πξσηαξρηθά ζηελ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη ηεο 

αλάινγεο παηδαγσγηθήο αθφκα θαη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. εκαληηθή 

δεμηφηεηα απνηειεί ζχκθσλα κε πνιινχο εθπαηδεπφκελνπο ε θαιή επηθνηλσλία κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ελψ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλαλ επηκνξθσηή ΣΠΒ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ην λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηα εξγαιεία ΣΠΒ αιιά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο.  

 

 πσο έρεη ζεκεησζεί, νη εθπαηδεπφκελνη επηκνξθσηέο  ησλ ΠαΚΒ ζεκείσζαλ 

πςειφηεξν κέζν φξν ζηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα 

ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ εληζρχεη  εθείλν 

ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αθνξά ην πξνθίι ησλ επηκνξθσηψλ ΣΠΒ, φηη νη ίδηνη νη 

επηκνξθσηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πηνζεηήζεη  ηζρπξά ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ  ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηκνξθψζνπλ ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη λα 

ηνπο πείζνπλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ αιιά θαη 

γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Δ εηνηκφηεηα ηνπο σζηφζν λα 

επηκνξθψζνπλ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ζρεδηάζνπλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα β΄επηπέδνπ ζπλαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη  απφ ηελ αλάινγε 

πξνζσπηθή δνπιεηά θαη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη λα δηαζέζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζην ξφιν απηφ.  

 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη  νη 

επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ εθπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ αλάιεςε εγεηηθνχ 

ξφινπ (Riel & Becker 2008) θαη απηφ ην γεγνλφο είλαη πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο 

επηκνξθσηέο απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ο εγεηηθφο ξφινο ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ απνηειεί θαη ην ηειηθφ ζηάδην ζχκθσλα κε εξεπλεηέο (Romeo et al. 2012, 

Majumdar 2010, Trinidad et al 2005) ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  
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16.6 Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΔ: απόςεηο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θαη εθπαηδεπηώλ θαη πξνηάζεηο ηνπο γηα  θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε  
 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ππνςήθηνη  επηκνξθσηέο ησλ ΠαΚΒ παξνπζηάζηεθαλ 

ζπλνιηθά ζρεδφλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ  

εθπαίδεπζεο ελψ νη εθπαηδεπηέο αθφκε πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ηνλίζηεθαλ φηη 

επηδέρνληαη βειηίσζε θαη ζηα νπνία ζεκεηψζεθαλ ρακειφηεξα πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο αιιά ππήξμαλ θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο, αθνξνχζαλ ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηε ζπλνιηθή δηάξζξσζε. ηνλ αληίπνδα, ε πξαθηηθή άζθεζε ζε 

φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηέιεζε έλα πνιχ θαιφ 

θνκκάηη ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκεηψζεθε πςειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Βπίζεο νη εθπαηδεπφκελνη θαη νη 

εθπαηδεπηέο παξνπζηάζηεθαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ είραλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ (ηερληθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε).   

 

 Οη απφςεηο ησλ  εθπαηδεπφκελσλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ επεξεάζηεθαλ 

απφ δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζή 

ηνπο θαη ηα νπνία ήηαλ εμσγελή ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ: ηελ 

έιιεηςε απαιιαγήο απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη ηελ κεηαθίλεζε πξνο ηελ έδξα 

ησλ ΠαΚΒ γηα κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπφκελσλ. Οη ζπλζήθεο απηέο είλαη πηζαλφ λα 

ιεηηνχξγεζαλ αξλεηηθά σο πξνο ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηε δηάξθεηα θαη 

ελ κέξεη γηα θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ 

πξνγξακκάησλ. Βπίζεο δεκηνχξγεζαλ έιιεηςε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζνχλ πην ελεξγά κε φηη δηδάζθνληαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Ο παξάγνληαο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ έρεη 

επηζεκαλζεί  σο θξίζηκνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο ΣΠΒ 

θαη ηελ αμηνπνίεζή  ηνπο απφ ηηο έξεπλεο ηεο Kokkinaki (2010)  ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

θαη ησλ Galanouli et al (2004) γηα ην επξείαο θιίκαθαο  έξγν NOF training ζην 

Δλσκέλν ΐαζίιεην.  

 

 Γηα ηε ζπλνιηθή δηάξζξσζε θαη ην ζπληνληζκφ δηεμαγσγήο ησλ 

πξνγξακκάησλ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε φηη ηα πξνγξάκκαηα νξγαλψζεθαλ 

γηα πξψηε θνξά κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή απφ ην 2008 πνπ είραλ γίλεη ηειεπηαία 

θνξά  ελψ ππήξμε ζεκαληηθφο βαζκφο πνιππινθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζήο ηνπο.   

 

 Βπίζεο έλα άιιν ζεκείν ην νπνίν επηζεκάλζεθε, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο 

κεξηθψλ εθπαηδεπφκελσλ, ήηαλ ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αθεηεξία ησλ πξνγξακκάησλ. Παξά ην γεγνλφο φηη είραλ ηεζεί 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ππνςεθίσλ 

επηκνξθσηψλ κε θάπνηα απφ απηά λα αθνξνχλ ην επίπεδν γλψζεσλ θαη ηε  ζρέζε  

ηνπο κε ηηο ΣΠΒ, αλαθέξζεθε φηη ππήξμαλ εθπαηδεπφκελνη κε ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο 
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δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΒ θαη εθπαηδεπφκελνη πνπ δελ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

θαηαξηηζκέλνη κε ηηο ΣΠΒ. Χζηφζν κάιινλ κπνξεί λα ζεσξεζεί θπζηνινγηθφ ζε 

νκάδεο ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ λα ππάξρεη δηαθνξεηηθφ επίπεδν δεμηνηήησλ, 

εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ζην βαζκφ πνπ δελ νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ. Ώλ θαη ε αλνκνηνγέλεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο έρεη επηζεκαλζεί 

απφ ηνλ Coppola (2004)  θαη έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ζρεηηθή έξεπλα (Jimoyiannis 

2010) φηη επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο 

δελ νδεγνχλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

 

 ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηέο 

εζηίαζαλ ηηο αλαθνξέο ηνπο πεξηζζφηεξν ζηελ ηζρπξφηεξε  ζχλδεζή ηνπ κε ηε 

δηδαθηηθή πξάμε, ζηε δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο 

πνπ θαηέζεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη επηκνξθσηέο ελψ αλαθέξζεθε θαη ε ελίζρπζή ηνπ 

κε ελφηεηεο (ηεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ) πνπ αθνξνχλ ηερληθέο 

δεμηφηεηεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο. Γηα ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε, ε νπνία εθηηκήζεθε θαη απφ εθπαηδεπηέο θαη απφ εθπαηδεπφκελνπο 

σο αμηφινγν θνκκάηη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, αλαθέξζεθε ε ελδερφκελε 

πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ δηδαζθαιηψλ θαη φηη ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα. Γεληθφηεξα γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ, ππήξμαλ 

αλαθνξέο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ κηθξφηεξε δηάξθεηά ηνπο, 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ σξψλ εμ' απνζηάζεσο θαη ζηνλ θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 

 

Δπξήκαηα  πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε θαη παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  
 

 

17.1 Δπηκνξθσηέο β'  επηπέδνπ 

 

 Οη επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ κε θάπνηεο επηθπιάμεηο φκσο, φπσο 

δείρλεη ν κέζνο φξνο ηεο ζρεηηθήο θιίκαθαο πνπ πιεζηάδεη ην 4- ζπκθσλψ (Μ.Ο.-

3,67). Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (δηάξθεηα, πιηθφ)  

νη απφςεηο παξνπζηάζηεθαλ κνηξαζκέλεο κε απνηέιεζκα ν κέζνο φξνο ηεο θιίκαθαο 

λα θπκαίλεηαη θνληά ζην 3- κέηξηα (Μ.Ο=3,19). ζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα 

ηεο εηζαγσγήο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, θξίζεθε φηη κάιινλ 

δελ νξγαλψζεθε θαιά. 

 

 Οη απφςεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  ζηηο 

δηάθνξεο βαζκίδεο θαη ζηα καζήκαηα είλαη κνηξαζκέλεο επίζεο, δειαδή δελ 

εκθαλίζηεθε ζαθήο δηάθξηζε  φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έλαληη ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ζηα δηάθνξα 

καζήκαηα. Ώθφκε ζεσξήζεθε ε έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ φηη απνηειεί ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα 

ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο.  

 

 ζνλ αθνξά ελδερφκελεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ απφςεσλ ησλ επηκνξθσηψλ 

ζε ζρέζε κε ην θχιν δελ παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ελψ ζε 

ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηα βξέζεθε φηη νη επηκνξθσηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ησλ πξνγξακκάησλ 

αιιά θαη απφ ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα ηεο εηζαγσγήο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο απφ ηνπο επηκνξθσηέο εθπαηδεπηηθψλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.  

 

17.2 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ 

επηπέδνπ 

 

 Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ζεηηθή άπνςε γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. Βπίζεο ζεσξνχλ φηη , φπσο θαη  

νη επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο δελ έρνπλ απαξαίηεηα 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ώληίζεηα φκσο κε 

ηνπο επηκνξθσηέο β΄επηπέδνπ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ε 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο έρεη κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλα 
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καζήκαηα, ηα νπνία απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο  θπξίσο (καζεκαηηθά, θπζηθέο επηζηήκεο). 

  

 ζνλ αθνξά ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηε επηηπρεκέλε εηζαγσγή ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία, ππήξμε κε βάζε ηελ αλάιπζε  παξαγφλησλ 

κία δηάθξηζε αλάκεζα ζε εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

θαη ηε ζρνιηθή ππνδνκή θαη  εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα 

πξψηα αμηνινγήζεθαλ σο ζεκαληηθφηεξα (θαηαγξάθεθαλ πςειφηεξνη κέζνη φξνη) ζε 

ζρέζε κε ηα δεχηεξα πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αειαδή νη εθπαηδεπηηθνί 

ζέηνπλ σο πξσηαξρηθά εκπφδηα ηελ ππνδνκή φζνλ αθνξά ηνπο δηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο. 

 

17.3 Δθπαηδεπηηθνί "πνιιαπιαζηαζηέο"   
 

 ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε ρξήζε θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ γεληθφηεξα, ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ"  απάληεζαλ φηη θαηέρνπλ ζε 

θαιφ βαζκφ ηηο ζρεηηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΒ θαη ηηο αληίζηνηρεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Βπίζεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά (θαηά κέζν 

φξν κεξηθέο θνξέο εβδνκαδηαίσο) ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θπξίσο γηα εχξεζε θαη 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο 

αιιά θαη ππνζηεξηθηηθά (πξνεηνηκαζία, θαηαζθεπή θχιισλ εξγαζίαο).  

  

 Οη παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ αιιά θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

είλαη  ζεηηθέο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο 

πνπ θνξνχλ ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε 

δηδαζθαιία (ηερληθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ησλ 

πηλάθσλ) έρνπλ θαηαθηεζεί ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σν επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα  ηνπο βνήζεζε θπξίσο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ζηε ρξήζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. Βπίζεο νη κέζνη φξνη ησλ 

απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ"  

δείρλνπλ φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ρσξίο 

πξνβιήκαηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο δελ αηζζάλνληαλ φκσο φινη έηνηκνη λα 

κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί 

"πνιιαπιαζηαζηέο" απάληεζαλ φηη αλ θαη ήηαλ κάιινλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηα ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα σζηφζν  δελ ήηαλ ζηνλ ίδην βαζκφ απφ ην 

πεξηερφκελν, ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα  θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο. ηηο πξνηάζεηο 

πνπ δηαηχπσζαλ πεξηιακβάλεηαη ε αλάγθε βειηίσζεο ηνπ ζρεηηθνχ επηκνξθσηηθνχ 

πιηθνχ, ε εμάζθεζε ζην ινγηζκηθφ ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ πνπ ππάξρεη ζηε 

ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη ε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.   
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 Ώμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ελδερνκέλσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πεξηιακβάλεηαη 

ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ" θαη ε 

δφκεζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα φζνλ αθνξά 

ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, φπσο ππήξμε ζε αληίζηνηρα γεξκαληθά πξνγξάκκαηα 

(Hilbert  & Günther 2014).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 18 

 

πκπεξάζκαηα  θαη πξνηάζεηο ηεο δηαηξηβήο  
 

 

18.1 πκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

επηκνξθώζεθαλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα ΚΔ  

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ΚΒ 

απνδέρνληαη ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ φηαλ απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο έρνπλ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα εληάζζνπλ ηηο  

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη άξα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΒ θαη εηδηθφηεξα ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηα καζεζηαθά  απνηειέζκαηα θαη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. Δ 

ςεθηαθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ε νπνία θαηά έλα κέξνο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα έληαμεο)  ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεηηθή ζηάζε απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο ψζηε νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ (Wastiau et al. 2013) θαη άξα 

απηφ κπνξεί λα είλαη αθφκα έλα ζεκείν πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην κνληέιν Will, Skill, Tool ησλ Christensen & Knezek (2000), κπνξεί 

ινηπφλ λα ζεσξεζεί φηη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ νη δχν 

πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο δειαδή  

 

 ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη  

 ε αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία (πνπ εκπεξηέρεη 

θαη ηηο αλάινγεο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ)  

 

 Χζηφζν, παξφιε ηελ χπαξμε ησλ δχν παξαγφλησλ, ίζσο αληίζεηα απ' φ,ηη ζα 

πεξίκελε θαλείο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ ήηαλ ηζρπξά ζεηηθνί ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ  ζηε 

δηδαζθαιία αιιά θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ κία θξηηηθή ζηάζε πνπ αθνξά ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ΣΠΒ αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν σο κέζα γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ιηγφηεξν γηα ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ αλσηέξνπ επηπέδνπ κάζεζεο. Με ηελ έλλνηα απηή νη ΣΠΒ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κέηξηα ζπρλφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζα κπνξνχζε λα 

εηπσζεί πεξηζζφηεξν πεξηζηαζηαθά. εκαζία έρεη βέβαηα θαη πνηεο εθαξκνγέο ησλ 
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ΣΠΒ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαη ε ρξήζε ηνπο. Τπνζηεξίδνπλ ηε 

δηδαζθαιία ή αθνξνχλ ην θαζαξά δηδαθηηθφ ζθέινο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο;  

 

 Ώλ δνθηκάζεη θαλείο λα εληνπίζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη κηα 

ηέηνηα δηάζηαζε ηφηε ζα δηαπηζηψζεη φηη λαη κελ ππάξρνπλ νη πξνγλσζηηθνί 

παξάγνληεο, φρη φκσο θαη ε αλαγθαία ππνδνκή ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αθνξά ηε 

δηαζέζηκε ηερλνινγία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ΣΠΒ. πσο πξνθχπηεη εμάιινπ φρη κφλν απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο 

αιιά θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία  (Wastiau et al 2013) ε ζρνιηθή ππνδνκή παξακέλεη 

αθφκα ζηνλ ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο έλα δεηνχκελν γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ. 

Μάιηζηα αθφκε πεξηζζφηεξν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν φπνπ ε ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (Wastiau et al 

2013)  δχζθνια κπνξεί λα ππνζηεξίμεη δηδαζθαιίεο  κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ.   

 

 Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζρεδηάζνπλ 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθφηεξα δηδαζθαιίεο φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ΣΠΒ είλαη έλαο αθφκε θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη γηα 

ηελ εξκελεία ησλ αλαπάληερσλ απνηειεζκάησλ. Ο ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηαζηεί κία ψξα δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ζχκθσλα θαη κε απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, είλαη πνιιαπιάζηνο ηνπ ρξφλνπ κίαο αληίζηνηρεο ψξαο κε εθαξκνγή 

ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ή κίαο δηδαζθαιίαο φπνπ πηζαλφλ λα  

εθαξκφδνληαη ζπλεξγαηηθέο ή αλαθαιππηηθέο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρσξίο ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ. Δ πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιίαο κε ΣΠΒ πξνυπνζέηεη εθηφο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

επί ράξηνπ ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ (πνπ απαηηεί ππνινγίζηκν ρξφλν εξγαζίαο ζην 

ζπίηη), αληίζηνηρεο δνθηκέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ  εθαξκνγψλ ΣΠΒ, ησλ ζπζθεπψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ελδερφκελε γεληθή "πξφβα" ηεο δηδαζθαιίαο πξηλ 

παξνπζηαζηνχλ νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε καζεηέο. Μάιηζηα γηα 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ  κε κεγάιν θφξην εξγαζίαο ζην ζπίηη (γηα 

παξάδεηγκα θηινιφγσλ πνπ έρνπλ ηε δηφξζσζε εθζέζεσλ ησλ καζεηψλ),  ε εχξεζε 

απηνχ ηνπ ρξφλνπ απνηειεί έλα δχζθνιν δήηεκα. Άξα δε ζα ήηαλ δχζθνιν θαη 

αζέκηην θαηά θάπνην ηξφπν γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ κε θφξην εξγαζίαο ζην ζπίηη θαη 

πίεζε δηεθπεξαίσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο, λα αθήζεη ζην πεξηζψξην ην θνκκάηη ηεο 

έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Εδηαίηεξα φηαλ απαηηείηαη ρξφλνο φρη κφλν 

ζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ αιιά θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ ζην 

πιαίζην ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

 Έηζη ινηπφλ γίλεηαη θαλεξφ φηη νη ΣΠΒ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ εθαξκνγέο θαη δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο θαη λα 

θηλεηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Βπίζεο, απφ  κία  νπηηθή θαίλεηαη λα 

ππαγνξεχεηαη απηφο ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία  κε ηελ έλλνηα φηη  νη καζεηέο έρνπλ γαινπρεζεί κε ηα ςεθηαθά κέζα θαη 

ε θαζεκεξηλή ηνπο ελαζρφιεζε πεξηιακβάλεη θπξίσο ςεθηαθέο εθαξκνγέο 
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ζηεξηδφκελεο ζηελ εηθφλα θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηα θιαζηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα. κσο  

ε έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ ζηελ ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νδεγεί ζε 

απηή ηελ θαηεχζπλζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δ δηεμαγσγή δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπνπ θάζε καζεηήο ζα είρε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ θνηηά θαη έηζη ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνζηεξηρζνχλ ζηνρεπκέλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αλσηέξνπ επηπέδνπ ζθέςεο 

θαίλεηαη φηη ιακβάλεη ρψξα ζπάληα ζηηο ειιεληθέο ζρνιηθέο ηάμεηο.  

 

 Δ πεξηζηαζηαθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία δε θαίλεηαη λα νδεγεί 

ζπλνιηθά ζηελ ζεακαηηθή αιιαγή ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ώπφ ηα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο πξνθχπηεη φηη κηθξή αιιαγή, φρη φκσο δξαζηηθή  

ζεκεηψζεθε ζηελ εθαξκνγή  δηδαθηηθψλ κεζφδσλ  ζε δηδαζθαιίεο  κε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ θαη φηη ε επηκφξθσζε βνήζεζε πεξαηηέξσ ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα εθηηκεζεί 

απεπζείαο ην επίπεδν απηνπεπνίζεζεο ηνπο. Έηζη θαίλεηαη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθφηεξα έιαβε ρψξα ζε κηθξφ βαζκφ ζηελ εθαξκνγή 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο  απηνπεπνίζεζεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ.  Σν 

γεγνλφο φκσο  φηη ε εθαξκνγή  ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ εληζρχζεθε κε ηε ιήμε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε θάπνην βαζκφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα  κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ, αθνχ ζρεηηθά επξήκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ππνζηεξίδνπλ απηή ηε ζχλδεζε κεηαμχ εθαξκνγήο ζπλεξγαηηθψλ 

κεζφδσλ θαη ελίζρπζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.  

 

18.2 πκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ησλ ΠαΚΔ: 

ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπο  ζε επηκνξθσηέο ΣΠΔ εθπαηδεπηηθώλ 

 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζηα ΠαΚΒ, βάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο δηαηξηβήο, 

παξνπζίαζαλ ηζρπξά ζεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηαπηφρξνλα αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο 

φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κε ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ.  

Βπίζεο ε εθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζεκεηψζεθε ζρεδφλ 

αξθεηά ζπρλή. Δ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο γλψζεο ζε βάζνο θαη ησλ δεμηνηήησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ απνηειεί ην πξψην ζεκειηψδεο 

ραξαθηεξηζηηθφ ελφο επηκνξθσηή β΄επηπέδνπ. Δ παηδαγσγηθή γλψζε θαη νη 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ 

ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ηνπο (πνπ αθνξά θαη ηελ εθαξκνγή αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ) απνηεινχλ έλα δεχηεξν ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ. Σα επξήκαηα ηεο 

δηαηξηβήο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνπζία απηψλ ησλ δχν ζεκαληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. πλεπψο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ησλ ΠαΚΒ παξνπζίαζε ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ εληζρχνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο εγεηηθνχ ξφινπ, ν νπνίνο απαηηείηαη 

λα ραξαθηεξίδεη έλαλ επηκνξθσηή β΄ επηπέδνπ.   
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18.3 πκπεξάζκαηα  θαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηα  επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα β΄επηπέδνπ ησλ ΚΔ, ηα πξνγξάκκαηα  εθπαίδεπζεο 

ησλ ΠαΚΔ  θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε  έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο  

 

 Tα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο,  

βνήζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κε 

ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη άιισλ εξγαιείσλ ΣΠΒ αιιά θαη ζηνπο 

ηξφπνπο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο, θξίζηκνπο ηνκείο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο ΣΠΒ  ζχκθσλα  

ηνλ Coppola (2004). Βπίζεο, ε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εληάζζνπλ  ηηο ΣΠΒ 

θαη εηδηθά ηα ινγηζκηθά εληζρχζεθε θζάλνληαο ζε θαιφ επίπεδν ζην ηέινο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηαπηφρξνλα έρεη απνθηεζεί ε ζρεηηθή παηδαγσγηθή γλψζε (φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ζηε θάζε πηζηνπνίεζεο). πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

ζε ζέζε (ζηελ πιεηνςεθία ηνπο) λα ζρεδηάζνπλ δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ θαη λα 

επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία ΣΠΒ ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ.  

 

 Πξνθεηκέλνπ ε επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαζηεί πην 

απνηειεζκαηηθή θαη ρξήζηκε, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε ζπλερήο ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (on going support) αιιά θαη ε πεξηνδηθή επηκφξθσζή ηνπο ζηε ρξήζε 

λέσλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ κε δεδνκέλν φηη ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη κε ηαρχ ξπζκφ. 

Βπίζεο, φπσο έρνπλ αλαθέξεη εξεπλεηέο, ε αλάπηπμε δηθηχσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εηδηθά ζε επίπεδν  ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήηψλ ηνπο ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ. Δ  

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ςεθηαθέο επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο 

(professional learning communities) είλαη ζεκαληηθή θαη άξα  νη ζρνιηθέο κνλάδεο  

ρξεηάδεηαη λα εληζρχζνπλ ηελ ππνδνκή ηνπο θαηαζθεπάδνληαο ππνζηεξηθηηθέο 

ππνδνκέο κε ζπλεξγαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο (Mouza 2003,  Valcke et al. 2007). 

Σαπηφρξνλα ε ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αθφκα θαη ζην έηνο  ζπγγξαθήο  ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο δε είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

φπσο πξνθχπηεη φρη κφλν απφ ηηο απαληήζεηο θαη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

έξεπλεο ηεο δηαηξηβήο αιιά θαη απφ έξεπλα ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν (Wastiau et al, 

2013).  

  

 ρεηηθά κε ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ, νη εθπαηδεπηηθνί 

β΄επηπέδνπ ζπκκεηείραλ σζνχκελνη θπξίσο απφ εζσηεξηθά θίλεηξα, ζεκεηψλνληαο 

σο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πάλσ ζηηο ΣΠΒ θαη 

ηελ παξνπζίαζε πεξηζζφηεξν ειθπζηηθήο δηδαζθαιίαο γηα λα δηεγεξζεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπο. χκθσλα  κε ηηο απφςεηο ηνπο, θξίζεθε απαξαίηεην 

λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  λα επηκνξθσζνχλ ζηελ 
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παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ, φρη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ εθηηκήζεθαλ ζε θαιφ επίπεδν 

απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τπήξμαλ αλαθνξέο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

γηα ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ε νπνία θξίζεθε κεγάιε απφ θάπνην αξηζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ηε βειηίσζε θάπνησλ ζεκείσλ ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Βπίζεο παξαηεξήζεθε δηάζηαζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ηα νπνία 

δηδάρζεθαλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ δηαηέζεθε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. πλνιηθά 

γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο εθηηκήζεθε φηη ε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δε ζπκβάδηδε κε ην πεξηερφκελν ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄ επηπέδνπ ελψ ην ζρνιηθφ πιαίζην γηα ππνινγίζηκν 

πνζνζηφ (φρη φκσο θαη ηελ πιεηνςεθία) ησλ εθπαηδεπηηθψλ  δε δηεπθνιχλεη ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ.  

 

 ΄Οζνλ αθνξά  ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ 

ζηα ΠαΚΒ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ επηζεκάλζεθε (απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο)  

απνηειεί ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα παξάιιεια κε ηελ 

εξγαζία ηνπο. Δ απαιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα 

ελδερνκέλσο ζα αχμαλε ην δηαζέζηκν ρξφλν πνπ ζα είραλ γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηα 

ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα παξάιιεια κε 

ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Θα κπνξνχζε εχινγα λα δηαηππσζεί ε 

ππφζεζε φηη ην γεγνλφο απηφ ζα βειηηζηνπνηνχζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ επίδξαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα. Βπίζεο ζα επεξέαδε πξνο 

ζεηηθή θαηεχζπλζε θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο (ε νπνία ζεσξήζεθε κεγάιε απφ ηελ πιεηνςεθία) θαη ηα 

σξνιφγηα πξνγξάκκαηα (ησλ νπνίσλ  ν ζρεδηαζκφο ζπλδέεηαη  θαη κε ηε δηάξθεηα). 

Χζηφζν ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη ε επαθή κε ηε ζρνιηθή ηάμε, παξάιιεια κε ηελ 

εθπαίδεπζε, έρεη επίδξαζε  ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ έλλνηα φηη παξνπζηάδνληαη 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο ζην πεδίν 

ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ θαη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

άκεζε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε εθαξκνγψλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο. πλεπψο ίζσο ε θαιχηεξε ζπλζήθε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ  ησλ ΠαΚΒ ζα 

ήηαλ λα κελ ππάξρεη πιήξεο απαιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα δηδαθηηθά 

θαζήθνληα αιιά λα ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ηνπο κε 

θάπνην κηθξφ αξηζκφ δηδαθηηθψλ σξψλ εκεξεζίσο (γηα παξάδεηγκα δχν ψξεο). Σα 

επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο έδεημαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πξνζέγγηζαλ  ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί  φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

ηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απιά ε ζπλζήθε ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αθφκα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ησλ ΠαΚΒ γηα ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε (αμηνινγήζεθε πνιχ ζεηηθά θαη ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξεο ψξεο) θαη 
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ησλ εθπαηδεπηψλ (αθφκα ηζρπξφηεξε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε), 

ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ε αχμεζε ησλ σξψλ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, ρσξίο φκσο λα γίλεη ζε βάξνο ζεκαληηθψλ ελνηήησλ ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δ δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο ησλ δηδαζθαιηψλ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ε ππνζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ήηαλ δχν πνιχ 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηα νπνία εθηηκήζεθαλ ζεηηθά θαη ζα 

ήηαλ θαιφ λα δηαηεξεζνχλ.     

  

18.4  πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ  δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηε δηδαζθαιία  θαη ηα 

ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα επηκνξθσηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο  

 

 Οη παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ 

(επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ, εθπαηδεπηηθνί πνιιαπιαζηαζηέο θαη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο α΄ επηπέδνπ)  βξέζεθαλ  λα δηαθέξνπλ. Οη 

επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ παξνπζηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί φζνλ αθνξά 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηε 

δηδαζθαιία ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ. Ώθφκε,  νη παηδαγσγηθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

δείρλνπλ φηη νη επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ ζεσξνχλ φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηα πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα, αληίζεηα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ άιισλ νκάδσλ νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ βξίζθεη εθαξκνγή θπξίσο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ  

ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ΐέβαηα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί ην δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  ζηε δηδαζθαιία,  πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηξηψλ νκάδσλ.  

 

 Δ κηθξή δηάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε ρξήζε θαη 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ δε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή απφ 

θάπνηνπο εξεπλεηέο (Smith et al. 2005). Σα ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

κηθξήο δηάξθεηαο βνεζνχλ θπξίσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ αλεπηπγκέλε 

απηνπεπνίζεζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ αιιά φρη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο (Smith et al. 2005). 

Καηά ζπλέπεηα έρεη βάζε ε πξφηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ πνπ αθνξνχζε ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηάο 

ηνπο κε εζηίαζε ζηηο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο. Βπίζεο, φπσο έρεη 

βξεζεί απφ έξεπλεο (Türel & Johnson 2012, Shenton & Pagett 2007), νη θχξηεο πεγέο 

εθκάζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζσπηθή 

ελαζρφιεζε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε βνήζεηα πνπ δέρνληαη απφ 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. πλεπψο είλαη ζε ζσζηή βάζε ε κνξθή επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ" θαη κεηέπεηηα ε επηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ 
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ηνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ζεκαληηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ  απνηέιεζκα. Χζηφζν ε 

αχμεζε ηεο δηάξθεηάο ηνπο κε εζηίαζε ζηηο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο 

ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη κε παξνπζίαζε πεξηζζφηεξσλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ 

εθαξκνγήο ηνπο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ζα ελίζρπε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Δ ζρεηηθή επηκφξθσζε  ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή (Miller & Glover 2007). Με δεδνκέλν φηη ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ είραλ αθφκε 

κηθξφηεξε δηάξθεηα απφ απηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ", ζα κπνξνχζε 

λα  ππνζηεξηρζεί επίζεο φηη ηζρχεη ην ίδην ζπκπέξαζκα.  

 

18.5 Πεξηνξηζκνί ησλ εξεπλώλ ηεο δηαηξηβήο  
 

 Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ απαηηείηαη λα αλαθεξζεί αθνξά ην γεγνλφο φηη 

ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηεξίδνληαη ζε απηναλαθνξέο (self-

reports) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε απηή ηελ έλλνηα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη 

κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο ζθάικαηνο. Ώπφ ηελ νπηηθή πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηε  βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φηη  ηα πνζνηηθά δεδνκέλα απφ  απηναλαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο ζεσξείηαη φηη έρνπλ γεληθά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εγθπξφηεηαο 

επεηδή έρνπλ επίθεληξν ην ίδην άηνκν ελψ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε 

κέηξεζε δεμηνηήησλ  κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ κηθξφηεξν βαζκφ εγθπξφηεηαο 

επεηδή έρνπλ ην επίθεληξν ηνπο εθηφο ηνπ αηφκνπ. Παξφια απηά,  ν ζπλδπαζκφο ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξεπλψλ κε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα κπνξεί λα ακβιχλεη ηελ  

ελδερφκελε κεησκέλε αμηνπηζηία θάπνηνπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ.  

 

Βπίζεο, ρξήδεη επηζήκαλζεο φηη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα (κε ηε δηελέξγεηα 

ζπλεληεχμεσλ) πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα γηα ηνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο ησλ  

ΠαΚΒ ζπιιέρζεθαλ κφλν απφ ην ΠαΚΒ Κεληξηθήο θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα 

ηε Θεζζαινλίθε. Σν γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ  αθνξά  ην ζπλνιηθφ  βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο επηκέξνπο απφςεηο γηα ηελ νξγάλσζε, θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν ησλ ΠαΚΒ ηεο ρψξαο. Βπίζεο ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε φηη εθηφο απφ ην γεληθφ πεξίγξακκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΠαΚΒ ππήξμε απηνλνκία ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιηθνχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ησλ 

εθπαηδεπηψλ, ησλ δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ γηα θαζέλα ΠαΚΒ. Δ επειημία 

απηή έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα  ηα  πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΠαΚΒ λα 

εκθαλίζνπλ δηαθνξέο ζε επηκέξνπο ηνκείο.  

 

 Ώθφκε, απαηηείηαη λα αλαθεξζεί φηη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα απφ ηελ έξεπλα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ "πνιιαπιαζηαζηψλ" θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ΠαΚΒ είλαη 

κηθξνχ αξηζκνχ θαη άξα ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ηνπο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. 

Παξφκνηα, κηθξνχ αξηζκνχ είλαη θαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ ΠαΚΒ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ππνςεθίνπο επηκνξθσηέο, σζηφζν φπσο αλαθέξζεθε ην 

δείγκα ζε πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ.  
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18.6 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα  
 

 Δ παξνχζα δηαηξηβή επηρείξεζε λα αλαιχζεη ζπλνιηθά ηηο πηπρέο ηεο έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ επηκνξθσηψλ. Χζηφζν πην ζαθήο εηθφλα ηνπ ηξφπνπ έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηεο ελδερφκελεο 

επίδξαζεο ηεο ρξήζεο ηνπο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη 

κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη αληίζηνηρεο έξεπλαο ζε καζεηέο. Σνλ ίδην ζηφρν (δειαδή 

ηεο πην μεθάζαξεο εηθφλαο ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία) ζα εμππεξεηνχζε 

θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ηεο παξαηήξεζεο ζε 

δηδαζθαιίεο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε  ησλ άιισλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ (φπσο εξσηεκαηνιφγην θαη ζπλέληεπμε). Δ δπζθνιία φκσο 

ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ηνπιάρηζηνλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο 

ηεο δηαηξηβήο είλαη πξνθαλήο.  

 

 Με ην δεδνκέλν φηη ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΣΠΒ εηδηθά 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ ζθέςεο απνηειεί κία πξφθιεζε θαη 

ηαπηφρξνλα έλα δεηνχκελν ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο 

ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθηηκήζνπλ κε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αμηνπηζηίαο ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζε απηφ ην 

πεδίν ησλ δεμηνηήησλ, ζα ήηαλ ρξήζηκε.  

 

 Ώθφκε, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη κε πνιχ γξήγνξν 

ξπζκφ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηελεξγεζνχλ ζρεηηθέο 

έξεπλεο πνπ λα αθνξνχλ ηε ρξήζε θαη έληαμε λέσλ εξγαιείσλ ΣΠΒ θαη εηδηθά ησλ 

ςεθηαθψλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα tablets) ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη επίζεο ηε πηζαλή ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επίηεπμε 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.   

 

 ε φηη αθνξά ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΒ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην ζαθήο ε επίδξαζή ηνπο ζηηο ζηάζεηο ,ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα βνεζνχζε ε δηεξεχλεζε 

ησλ ζρεηηθψλ κεηαβιεηψλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ, ελδερνκέλσο κε ηε 

δηεμαγσγή εξεπλψλ δχν ή ηξία ρξφληα κεηά ηελ επηκφξθσζε.    
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Παξάξηεκα Α : ηαηηζηηθνί Πίλαθεο  

 
Πίλαθαο A1 : Σ-test κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ  ΐ΄πεξηφδνπ 

φζνλ αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηηο ΣΠΒ   

Παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ΣΠΒ t df 
Sig. (2-

tailed) 

1. Έρσ πεηζηεί φηη ε  αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία κε νπζηαζηηθφ ηξφπν 

,338 859 ,736 

,341 594,454 ,734 

2. Οη ΣΠΒ είλαη ρξήζηκεο θαη ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα 

εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία 

-1,960 847 ,050 

-2,005 615,950 ,045 

3. Δ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα 

-1,235 846 ,217 

-1,254 598,074 ,210 

4. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο (δηάιεμε θαη 

πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε) είλαη ηειηθά πην 

απνηειεζκαηηθφο απφ ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο 

,068 851 ,946 

,068 574,849 ,946 

5. Οη ΣΠΒ είλαη απιά εληππσζηαθέο  θαη δελ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά  ζηε δηδαζθαιία 

-1,323 855 ,186 

-1,264 511,036 ,207 

6. Οη ΣΠΒ ρξεζηκεχνπλ πεξηζζφηεξν σο κέζα 

παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ παξά σο εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία κάζεζεο 

-,745 854 ,456 

-,749 580,410 ,454 

 
Πίλαθαο A1.1 : Σ-test κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ  ΐ΄πεξηφδνπ 

φζνλ αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηηο ΣΠΒ   

 t df 
Sig. (2-

tailed) 

Εθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ 
-18,565 848 ,000 

-21,810 822,980 ,000 

Υξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ 
-9,903 783 ,000 

-10,000 539,464 ,000 

Αηδαθηηθέο κέζνδνη κε ΣΠΒ 
-9,889 749 ,000 

-10,375 584,517 ,000 

θνπφο ρξήζεο ΣΠΒ ζε δηδαζθαιία 
-6,912 812 ,000 

-7,064 568,798 ,000 

Βκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ 
4,004 805 ,000 

3,991 531,510 ,000 

 

 
Πίλαθαο Ώ2: Mann-Whitney test  κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ  φζνλ αθνξά ην ζηνηρείν "Οη ΤΠΔ είλαη 

ρξήζηκεο θαη ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία"  

 

Οη ΣΠΒ είλαη ρξήζηκεο θαη ρξεηάδεηαη 

νπσζδήπνηε λα εληάζζνληαη ζηε 

δηδαζθαιία 

Mann-Whitney U 75778,000 
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Wilcoxon W 233419,000 

Z -1,621 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,105 

 
Πίλαθαο A3: t-test γηα ηελ δηεξεχλεζε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζηηο δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ 

ΣΠΒ κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ β΄επηπέδνπ 

 

Levene's Test γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ  

t-test γαη ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ 

φξσλ  

 F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

1. Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ 

έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ψζηε 

λα ην εληάμσ ζην  κάζεκα 

91,962 ,000 -15,350 854 ,000 

  
-17,045 749,525 ,000 

2. Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην 

κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ(π.ρ. ζπλεξγαηηθέο 

κεζφδνπο κάζεζεο) 

88,403 ,000 -13,799 853 ,000 

  

-15,969 816,913 ,000 

3. Μπνξψ λα παξνπζηάδσ 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ 

115,465 ,000 -16,453 856 ,000 

  
-19,277 831,462 ,000 

4. Μπνξψ λα ζρεδηάδσ δηδαθηηθά 

ζελάξηα κε ΣΠΒ 

117,354 ,000 -19,835 852 ,000 

  -23,085 817,970 ,000 

 

 
Πίλαθαο Ώ4 : t-test γηα ηε ζπλνιηθή ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κεηαμχ έλαξμεο θαη 

ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ  

 Levene's Test γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ  

t-test γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ 

φξσλ  

 
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Πφζν ζπρλά δηδάζθεηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ΣΠΒ; 

14,264 ,000 -7,819 851 ,000 

  -8,231 656,647 ,000 

 

 
Πίλαθαο A5: t-test γηα ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ ΚΒ κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ  

 

Levene's Test γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ  

t-test γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ 

φξσλ  

 F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Βπίδεημε 
5,968 ,015 -4,575 829 ,000 

  -4,666 591,781 ,000 

Αηεξεπλεηηθή κέζνδνο 
26,715 ,000 -9,343 817 ,000 

  -9,908 648,112 ,000 

Ώλαθαιππηηθή κέζνδνο 
23,446 ,000 -10,091 816 ,000 

  -10,573 639,247 ,000 

πλεξγαηηθή κέζνδνο θαη εξγαζία ζε 

νκάδεο 

4,381 ,037 -11,677 820 ,000 

  -11,991 596,548 ,000 
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Μάζεζε κε ζρέδηα εξγαζίαο 
20,979 ,000 -8,412 819 ,000 

  -8,822 635,715 ,000 

Μάζεζε κέζσ πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

9,713 ,002 -5,611 812 ,000 

  -5,505 518,738 ,000 

Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 
1,079 ,299 -5,853 823 ,000 

  -4,575 829 ,000 

 

 
Πίλαθαο A7: Mann-Whitney U ηεζη  κεηαμχ έλαξμεο θαη  ιήμεο  γηα ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

 
Mann-

Whitney U 
Wilcoxon W Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Αελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα λα 

αιιάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπο 

69766,000 110807,000 -3,191 ,001 

Δ ζρνιηθή κνλάδα δε  δηαζέηεη 

ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
64028,000 104498,000 -5,047 ,000 

Αελ είλαη  ζπρλά δηαζέζηκε ε 

αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 
66759,000 106099,000 -3,820 ,000 

Ώπαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα 

ζρεδηαζηεί θαη λα νξγαλσζεί κία 

δηδαζθαιία κε ρξήζε ΣΠΒ 

67385,000 107288,000 -3,621 ,000 

Οη καζεηέο δε ζπλεξγάδνληαη 

θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο 

καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ΣΠΒ 

77797,500 118267,500 -,315 ,752 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ δελ είλαη 

πξνζαξκνζκέλν γηα δηδαζθαιίεο 

κε ΣΠΒ 

75886,500 115226,500 -,902 ,367 

Αελ ππάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

εξγαιεία ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο 

73525,500 113711,500 -1,941 ,052 

Πίλαθαο A6: t-test γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην δηαδίθηπν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΒ 

κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνγξακκάησλ 

 

Levene's γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ 

t-test γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ 

φξσλ 

 F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Έρσ δεκηνπξγήζεη δηθή κνπ 

ηζηνζειίδα 

38,354 ,000 3,178 823 ,002 

  2,969 458,081 ,003 

Έρσ δηθφ κνπ ηζηνιφγην 
154,569 ,000 7,183 821 ,000 

  6,599 443,704 ,000 

Έρσ δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή 

170,227 ,000 6,574 833 ,000 

  6,869 633,714 ,000 

Έρσ αλαξηήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

κνπ  ζε ηζηνζειίδα 

102,123 ,000 5,813 829 ,000 

  5,444 466,464 ,000 

πκκεηέρσ ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο 
61,301 ,000 4,643 826 ,000 

   4,460 502,354 ,000 
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Πίλαθαο A7.1: Mann-Whitney U ηεζη  κεηαμχ έλαξμεο θαη  ιήμεο  γηα ηα εξγαιεία 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

 
Mann-

Whitney U 
Wilcoxon W Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

ΐηληενπξνβνιέα 58284,000 215364,000 -6,385 ,000 

Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 50353,000 208556,000 -9,134 ,000 

Αηαδίθηπν 49596,500 204999,500 -9,085 ,000 

Αηαδξαζηηθφο πίλαθαο  62330,000 210026,000 -5,384 ,000 

ΐαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο 55875,000 214078,000 -7,311 ,000 
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Πίλαθαο A8: Σ-test κεηαμχ έλαξμεο θαη  ιήμεο  γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

 

Levene's Test γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ 

t-test γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ 

φξσλ  

Βκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ  ζηε δηδαζθαιία F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

1. Αελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα λα αιιάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο ηνπο 

,297 ,586 3,007 845 ,003 

  2,996 568,028 ,003 

2. Ώπαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ζρεδηαζηεί θαη λα νξγαλσζεί κία δηδαζθαιία κε 

ρξήζε ΣΠΒ ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

16,637 ,000 5,214 848 ,000 

  5,030 515,505 ,000 

3. Δ ζρνιηθή κνλάδα δε δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
7,934 ,005 3,704 842 ,000 

  3,627 526,935 ,000 

4. Αελ είλαη  ζπρλά δηαζέζηκε ε αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 
13,397 ,000 3,574 840 ,000 

  3,472 521,908 ,001 

5. Οη καζεηέο δελ ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο κε ηε ρξήζε 

ΣΠΒ 

,006 ,937 -,038 837 ,970 

  -,038 583,608 ,969 

6. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα δηδαζθαιίεο κε 

ΣΠΒ 

,001 ,971 ,668 841 ,504 

  ,672 566,433 ,502 

7. Αελ ππάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

,899 ,343 1,711 845 ,087 

  1,712 566,059 ,087 
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Πίλαθαο A9: Οκνηνγέλεηα δηαθπκάλζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

ANOVA ζηηο κεηαβιεηέο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ιήμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ 

Σεζη νκνηνγέλεηαο δηαθπκάλζεσλ 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1. Εθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ 1,002 1 281 ,318 

2. Ώπφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ 

ΣΠΒ 
3,601 1 273 ,059 

3. Ώπφςεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ,001 1 61 ,973 

4. πλνιηθή ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΒ 6,178 1 283 ,014 

5. Υξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ 2,188 1 261 ,140 

6. Υξήζε κεζφδσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ ,164 1 252 ,686 

7. θνπφο ρξήζεο ΣΠΒ ,264 1 267 ,608 

8. πλνιηθή βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο 1,164 1 272 ,282 

9. ΐνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ΣΠΒ 1,558 1 279 ,213 

10. ΐνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζε θνηλσληθέο-επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο 
,723 1 277 ,396 

11. Βκπφδηα έληαμεο ΣΠΒ 1,231 1 274 ,268 

12. Βκπφδηα έληαμεο ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνδνκή ,022 1 273 ,883 

13. Βκπφδηα έληαμεο πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ πιαίζην 1,319 1 281 ,252 

14. Βκπφδηα έληαμεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε     

15. Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα 1,772 1 271 ,184 

 
Πίλαθαο A10: Μέζνη φξνη κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο ζηε ιήμε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ β΄ 

επηπέδνπ αλά θχιν 

            Μεηαβιεηή  N Μ.Ο. Σ.Ώ. 

1. Εθαλφηεηα έληαμεο ΣΠΒ 

Άληξαο 106 4,09 0,76 

Γπλαίθα 177 4,06 0,70 

πλνιηθά  283 4,07 0,72 

2. Ώπφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα 

ησλ ΣΠΒ 

Άληξαο 104 3,75 0,49 

Γπλαίθα 171 3,77 0,58 

πλνιηθά  275 3,76 0,55 

3. Ώπφςεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ 

 

Άληξαο 18 3,61 1,02 

Γπλαίθα 45 3,39 1,05 

πλνιηθά  63 3,45 1,04 

4. πλνιηθή ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΒ 

Άληξαο 105 3,26 1,03 

Γπλαίθα 180 3,14 0,93 

πλνιηθά  285 3,18 0,97 

5. Υξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ 

Άληξαο 100 2,90 0,87 

Γπλαίθα 163 2,77 0,79 

πλνιηθά  263 2,82 0,82 

6. Αηδαθηηθέο κέζνδνη  ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

Άληξαο 94 2,89 0,76 

Γπλαίθα 160 2,89 0,77 

πλνιηθά  254 2,89 0,76 

7. θνπφο ρξήζεο ΣΠΒ 

Άληξαο 103 3,19 0,82 

Γπλαίθα 166 3,24 0,77 

πλνιηθά  269 3,22 0,79 

8. πλνιηθή βνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο 

Άληξαο 104 3,78 0,74 

Γπλαίθα 170 3,86 0,64 

πλνιηθά  274 3,83 0,68 

9. ΐνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  

Άληξαο 105 3,82 0,76 

Γπλαίθα 176 3,87 0,67 

πλνιηθά  281 3,85 0,70 

10. ΐνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηελ ελίζρπζε 

απηνπεπνίζεζεο θαη δέζκεπζεο κε ηηο ΣΠΒ  

Άληξαο 105 3,73 0,79 

Γπλαίθα 174 3,86 0,69 
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πλνιηθά  279 3,81 0,73 

11. Βκπφδηα έληαμεο ΣΠΒ 

Άληξαο 103 3,20 0,74 

Γπλαίθα 165 3,24 0,79 

πλνιηθά  268 3,23 0,77 

12. Βκπφδηα έληαμεο ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνδνκή  

Άληξαο 105 3,37 1,06 

Γπλαίθα 171 3,60 1,14 

πλνιηθά  276 3,51 1,11 

13. Βκπφδηα έληαμεο πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ πιαίζην  

Άληξαο 103 3,09 0,88 

Γπλαίθα 172 2,97 0,92 

πλνιηθά  275 3,02 0,91 

14. Βκπφδηα έληαμεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε  

Άληξαο 105 3,11 1,02 

Γπλαίθα 178 3,07 1,12 

πλνιηθά  283 3,09 1,08 

15. Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα 

Άληξαο 103 3,53 0,75 

Γπλαίθα 170 3,61 0,64 

πλνιηθά  273 3,58 0,68 

 
Πίλαθαο A11: Oκνηνγελείο νκάδεο σο πξνο ηε κεηαβιεηή εκπφδηα 

έληαμεο ΣΠΒ πνπ αθνξνχλ ηελ ζρνιηθή  ππνδνκή  

Tukey B
a,b

 

Διηθία N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Άλσ ησλ 55 εηψλ 7 2,95  

36-45 εηψλ 128 3,38 3,38 

46-55 εηψλ 103 3,53 3,53 

Μέρξη 35 εηψλ 38  4,00 

 
Πίλαθαο A12: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά ειηθία φζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή 

ππνδνκή σο εκπφδην  

M.O. 1 M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

Μέρξη 35 εηψλ 

36-45 εηψλ ,62240
*
 ,20226 ,012 

46-55 εηψλ ,46602 ,20780 ,114 

Άλσ ησλ 55 εηψλ 1,04762 ,45031 ,095 

 

 
Πίλαθαο A13: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά εηδηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ 

ηθαλφηεηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ   

M.O. 1 M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

ΠΒ03-

Μαζεκαηηθψλ  

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -,20556 ,17161 ,753 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,40195 ,18042 ,173 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,74674
*
 ,26949 ,047 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,43712 ,16094 ,054 

 
Πίλαθαο A14: Οκνηνγελείο νκάδεο θαη κέζνη φξνη ηθαλφηεηαο έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ αλά εηδηθφηεηα 

Tukey B
a,b

 

Βηδηθφηεηα N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 23 3,73  

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 68 3,94  

ΠΒ04-Φπζηθψλ 48 4,13 4,13 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 130 4,17 4,17 
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ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 10  4,47 

Sig.  0,165 0,391 

χλνιν 279 πλνιηθφο Μέζνο ξνο : 4,08 

 
Πίλαθαο A15: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά εηδηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θηα ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ   

M.O. 1 M.O.  2 

Αηαθνξά 

κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

ΠΒ02-

Φηινιφγσλ 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,02083 ,12306 1,000 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,17509 ,09877 ,392 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,60417
*
 ,16781 ,003 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,34879
*
 ,07913 ,000 

   ΠΒ03-    

Μαζεκαηηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -,02083 ,12306 1,000 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,19592 ,12899 ,551 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,62500
*
 ,18721 ,008 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,36962
*
 ,11466 ,012 

 
Πίλαθαο A16: Οκνηνγελείο νκάδεο θαη  κέζνη φξνη φζνλ αθνξά 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ αλά 

εηδηθφηεηα  

Tukey B
a,b

 

Βηδηθφηεηα N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 3,54  

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 64 3,56 3,56 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 3,74 3,74 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 124   3,91 3,91 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 11  4,17 

Sig.  0,57 0,340 

χλνιν 270 πλνιηθφο Μέζνο ξνο : 3,78 

 

 
Πίλαθαο A17: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά εηδηθφηεηα φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

M.O. 1 M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

ΠΒ02-

Φηινιφγσλ 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ -,07246 ,22586 ,998 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,65942
*
 ,17631 ,002 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,88669
*
 ,30454 ,032 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,39788
*
 ,13972 ,038 

 
Πίλαθαο A18: Οκνηνγελείο νκάδεο θαη κέζνη φξνη φζνλ αθνξά ηε 

ζπλνιηθή ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία  

Tukey B
a,b

 

Βηδηθφηεηα 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 69 2,84  

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 23 2,91  

ΠΒ70-Ααζθάισλ 130 3,24 3,24 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 48 3,50 3,50 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 11  3,73 

Sig.  0,66 0,290 

χλνιν 270 πλνιηθφο Μέζνο ξνο : 3,18 

 

 



 

 

416 

 

Πίλαθαο A19: Μέζνη φξνη ζπρλφηεηαο ρξήζεο  εξγαιείσλ ΣΠΒ αλά 

εηδηθφηεηα  

Tukey B
a,b

 

Βηδηθφηεηα N 
Subset for alpha = 0.05 

1 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 22 2,45 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 64 2,62 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 9 2,64 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 117 2,92 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 46 2,98 

Sig.  0,133 

χλνιν 258 
πλνιηθφο Μέζνο ξνο : 

2,81 

 

 
Πίλαθαο A20: πρλφηεηα ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ  ΣΠΒ αλά εηδηθφηεηα  

Βξγαιείν ΣΠΒ Βηδηθφηεηα  Ν Μ.Ο. Σ.Ώ 

ΐηληενπξνβνιέα 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 68 2,72 1,05 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,58 1,02 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 3,68 0,96 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 11 1,82 1,47 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 127 3,06 1,11 

πλνιηθά  277 2,99 1,15 

Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 68 2,32 0,92 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 23 3,00 0,80 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 3,17 1,03 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 3,75 0,97 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 130 3,09 0,90 

πλνιηθά 280 2,94 0,99 

Αηαδίθηπν 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 69 2,97 0,97 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,38 1,31 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 3,34 1,09 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 3,92 1,00 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 127 3,46 1,10 

πλνιηθά  279 3,25 1,13 

Αηαδξαζηηθφ πίλαθα 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 65 2,09 1,25 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 1,83 1,17 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 1,40 0,90 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 11 1,00 0,00 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 121 1,55 1,15 

πλνιηθά 268 1,66 1,14 

ΐαζηθά εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο(επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, 

ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ) 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 69 3,00 1,10 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,50 0,93 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 46 3,41 1,13 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 11 3,45 1,29 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 129 3,42 1,03 

πλνιηθά  279 3,24 1,10 

 

 
Πίλαθαο Ώ20.1: Ώπνηειέζκαηα εθαξκνγήο κεζφδνπ ANOVA γηα ηα εξγαιεία  ΣΠΒ 

κε θξηηήξην ηελ εηδηθφηεηα 

  df F Sig. 

ΐηληενπξνβνιέα Μεηαμχ νκάδσλ 
4 10,110 ,000 

Βληφο νκάδσλ 
272   

πλνιηθά 
276   
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Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά Μεηαμχ νκάδσλ 
4 11,515 ,000 

Βληφο νκάδσλ 
275   

πλνιηθά 
279   

Αηαδίθηπν Μεηαμχ νκάδσλ 
4 7,497 ,000 

Βληφο νκάδσλ 
274   

πλνιηθά 
278   

Αηαδξαζηηθφ πίλαθα Μεηαμχ νκάδσλ 
4 4,458 ,002 

Βληφο νκάδσλ 
263   

πλνιηθά 
267   

ΐαζηθά εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο(επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, 

ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ) 

Μεηαμχ νκάδσλ 
4 5,086 ,001 

Βληφο νκάδσλ 
274   

πλνιηθά 
278   

 

 
Πίλαθαο A21: Οκνηνγελείο νκάδεο θαη κέζνη φξνη εθαξκνγήο 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

Tukey B
a,b

 

Βηδηθφηεηα N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,54  

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 58 2,72  

ΠΒ04-Φπζηθψλ 43 2,77 2,77 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 113 3,06 3,06 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12  3,26 

Sig.  0,65 0,52 

χλνιν 250 πλνιηθφο Μέζνο ξνο : 2,89 

 
Πίλαθαο A22: Μέζνη φξνη εθαξκνγήο θάζε δηδαθηηθήο κεζφδνπ   αλά εηδηθφηεηα 

Μέζνδνο Βηδηθφηεηα Ν Μ.Ο. Σ.Ώ.  

Βπίδεημε 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 65 2,94 1,14 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 25 2,24 0,93 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 48 3,17 1,02 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 2,92 1,00 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 125 2,93 1,09 

πλνιηθά 275 2,91 1,09 

Αηεξεπλεηηθή κέζνδνο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 66 2,76 0,86 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,83 0,96 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 2,70 0,78 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 3,42 0,90 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 122 3,07 0,93 

πλνιηθά 271 2,93 0,90 

Ώλαθαιππηηθή κέζνδνο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 66 2,76 0,82 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,96 0,81 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 2,79 0,95 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 3,25 1,22 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 125 3,13 0,96 

πλνιηθά 274 2,97 0,94 

πλεξγαηηθή κέζνδνο θαη εξγαζία ζε 

νκάδεο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 65 3,02 0,94 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,88 0,74 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 48 2,98 1,02 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 3,50 0,80 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 123 3,41 1,05 
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πλνιηθά 272 3,19 1,01 

Μάζεζε κε ζρέδηα εξγαζίαο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 67 2,82 1,03 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,83 0,87 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 46 2,78 1,07 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 3,33 0,78 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 124 3,03 0,94 

πλνιηθά 273 2,93 0,98 

Μάζεζε κέζσ πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 64 1,78 0,95 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,38 1,10 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 46 2,89 0,90 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 2,75 1,14 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 122 2,62 1,07 

πλνιηθά 268 2,45 1,09 

Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 65 2,69 0,97 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 1,58 0,65 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 46 2,15 0,94 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 3,67 0,98 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 123 3,23 1,05 

πλνιηθά 270 2,79 1,13 

 

 
Πίλαθαο A22.1: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά εηδηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο  

κε  ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

 M.O. 1 M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

Βπίδεημε 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,69846
*
 ,25308 ,048 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,22821 ,20466 ,799 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ ,02179 ,33788 1,000 

ΠΒ70-Ααζθάισλ ,01046 ,16445 1,000 

ΠΒ03-

Μαζεκαηηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -,69846
*
 ,25308 ,048 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,92667
*
 ,26524 ,005 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,67667 ,37767 ,381 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,68800
*
 ,23561 ,031 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ ,22821 ,20466 ,799 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,92667
*
 ,26524 ,005 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ ,25000 ,34708 ,952 

ΠΒ70-Ααζθάισλ ,23867 ,18261 ,687 

ΠΒ60-

Νεπηαγσγψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -,02179 ,33788 1,000 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,67667 ,37767 ,381 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,25000 ,34708 ,952 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,01133 ,32500 1,000 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -,01046 ,16445 1,000 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,68800
*
 ,23561 ,031 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,23867 ,18261 ,687 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ ,01133 ,32500 1,000 

Μάζεζε κέζσ 

πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ -,59375 ,24428 ,110 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -1,11005
*
 ,19727 ,000 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,96875
*
 ,32104 ,023 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,84170
*
 ,15752 ,000 

ΠΒ03-

Μαζεκαηηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ ,59375 ,24428 ,110 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,51630 ,25698 ,264 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,37500 ,36082 ,837 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,24795 ,22789 ,813 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 1,11005
*
 ,19727 ,000 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,51630 ,25698 ,264 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ ,14130 ,33081 ,993 
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ΠΒ70-Ααζθάισλ ,26835 ,17658 ,551 

ΠΒ60-

Νεπηαγσγψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ ,96875
*
 ,32104 ,023 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,37500 ,36082 ,837 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,14130 ,33081 ,993 

ΠΒ70-Ααζθάισλ ,12705 ,30876 ,994 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ ,84170
*
 ,15752 ,000 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,24795 ,22789 ,813 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,26835 ,17658 ,551 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,12705 ,30876 ,994 

Αηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 1,10897
*
 ,23472 ,000 

ΠΒ04-Φπζηθψλ ,54013
*
 ,18934 ,037 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,97436
*
 ,30876 ,015 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,53533
*
 ,15069 ,004 

ΠΒ03-

Μαζεκαηηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -1,10897
*
 ,23472 ,000 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,56884 ,24745 ,148 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -2,08333
*
 ,34743 ,000 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -1,64431
*
 ,21929 ,000 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -,54013
*
 ,18934 ,037 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,56884 ,24745 ,148 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -1,51449
*
 ,31854 ,000 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -1,07547
*
 ,16984 ,000 

ΠΒ60-

Νεπηαγσγψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ ,97436
*
 ,30876 ,015 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 2,08333
*
 ,34743 ,000 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 1,51449
*
 ,31854 ,000 

ΠΒ70-Ααζθάισλ ,43902 ,29720 ,578 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ ,53533
*
 ,15069 ,004 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 1,64431
*
 ,21929 ,000 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 1,07547
*
 ,16984 ,000 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,43902 ,29720 ,578 

 

 
Πίλαθαο Ώ23: Ώπνηειέζκαηα εθαξκνγήο κεζφδνπ ANOVA γηα ηνπο ζθνπνχο ρξήζεο  

κε θξηηήξην ηελ εηδηθφηεηα 

  df F Sig. 

Αηδάζθεηε  ζηελ ηάμε 

ελφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο 

εηδηθφηεηάο ζαο 

Μεηαμχ νκάδσλ 4 4,561 ,001 

Βληφο νκάδσλ 271   

πλνιηθά 
275 

  

ΐξίζθεηε θαη λα αληιείηε 

πιεξνθνξίεο θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Μεηαμχ νκάδσλ 4 3,321 ,011 

Βληφο νκάδσλ 271   

πλνιηθά 275   

Αεκηνπξγείηε 

παξνπζηάζεηο/δηαιέμεηο 

Μεηαμχ νκάδσλ 4 2,818 ,026 

Βληφο νκάδσλ 273   

πλνιηθά 277   

Πξνεηνηκάδεηε καζήκαηα Μεηαμχ νκάδσλ 4 1,040 ,387 

Βληφο νκάδσλ 270   

πλνιηθά 274   

Βπηθνηλσλείηε κε 

ζπλαδέιθνπο 

Μεηαμχ νκάδσλ 4 1,579 ,180 

Βληφο νκάδσλ 270   

πλνιηθά 274   

Βπηθνηλσλείηε κε καζεηέο Μεηαμχ νκάδσλ 4 2,939 ,021 

 Βληφο νκάδσλ 267   

 πλνιηθά 271   

Καηαζθεπάδεηε θχιια 

εξγαζίαο θαη δηαγσλίζκαηα 

Μεηαμχ νκάδσλ 
4 4,340 ,002 

 Βληφο νκάδσλ 273   
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 πλνιηθά 277   

 

 
Πίλαθαο A23.1: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά εηδηθφηεηα φζνλ αθνξά ηνπο δηάθνξνπο ζθνπνχο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

 M.O. 1 M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

Αηδαζθαιία 

γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ 

ζηελ ηάμε 

ΠΒ04-

Φπζηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ ,69825
*
 ,18596 ,002 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,72870
*
 ,24132 ,023 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ ,06324 ,32596 1,000 

ΠΒ70-Ααζθάισλ ,38822 ,16713 ,141 

Βχξεζε θαη 

άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ 

θαη 

εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 

ΠΒ03-

Μαζεκαηηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -,69652
*
 ,21508 ,012 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,58156 ,22683 ,080 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ -,83333 ,31966 ,072 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,69048
*
 ,20137 ,006 

Αεκηνπξγία 

παξνπζηάζεσλ 

θαη δηαιέμεσλ 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ ,46205 ,21023 ,184 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,63121 ,27720 ,156 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ ,88121 ,35736 ,102 

ΠΒ70-Ααζθάισλ ,54787
*
 ,18844 ,032 

Βπηθνηλσλία κε 

καζεηέο 

ΠΒ60-

Νεπηαγσγψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -,93939 ,39062 ,117 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ -1,41667
*
 ,44007 ,012 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -1,17778
*
 ,40439 ,032 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -,93600 ,37617 ,096 

Καηαζθεπή 

θχιισλ 

εξγαζίαο θαη 

δηαγσληζκάησλ 

ΠΒ60-

Νεπηαγσγψλ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ -1,05597
*
 ,31013 ,007 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ -,62500 ,34979 ,383 

ΠΒ04-Φπζηθψλ -,84574 ,32000 ,066 

ΠΒ70-Ααζθάισλ -1,08594
*
 ,29869 ,003 

 

 
 

Πίλαθαο A24: Μέζνη φξνη ζθνπψλ ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία αλά εδηθφηεηα  

Αηδάζθεηε  ζηελ ηάμε ελφηεηεο ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο εηδηθφηεηάο 

ζαο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 67 2,91 0,98 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 25 2,88 0,93 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 46 3,61 1,08 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 11 3,55 0,93 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 127 3,22 0,93 

πλνιηθά  276 3,19 1,00 

ΐξίζθεηε θαη λα αληιείηε πιεξνθνξίεο θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 67 4,03 0,92 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 3,33 1,05 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 3,91 0,83 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 4,17 0,72 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 126 4,02 0,91 

πλνιηθά  276 3,95 0,92 

Αεκηνπξγείηε παξνπζηάζεηο/δηαιέμεηο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 67 2,84 1,07 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,67 0,92 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 3,30 1,14 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 2,42 1,16 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 128 2,75 1,14 

πλνιηθά  278 2,84 1,12 

Πξνεηνηκάδεηε καζήκαηα 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 65 3,63 1,05 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 3,29 0,91 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 46 3,59 0,96 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 3,17 1,34 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 128 3,63 1,04 

πλνιηθά  275 3,57 1,03 



 

 

421 

 

Βπηθνηλσλείηε κε ζπλαδέιθνπο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 67 3,15 1,33 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,92 1,02 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 45 3,16 1,33 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 2,67 0,98 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 127 3,39 1,24 

πλνιηθά  275 3,22 1,26 

Βπηθνηλσλείηε κε καζεηέο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 66 1,94 1,23 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 2,42 1,25 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 45 2,18 1,30 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 1,00 0,00 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 125 1,94 1,29 

πλνιηθά  272 1,98 1,26 

Καηαζθεπάδεηε θχιια εξγαζίαο θαη 

δηαγσλίζκαηα 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 67 3,81 0,96 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 24 3,38 0,97 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 47 3,60 0,90 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 2,75 1,48 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 128 3,84 0,99 

πλνιηθά  278 3,70 1,01 

 

 
Πίλαθαο A25: Μέζνη φξνη νκάδσλ γηα ηα εκπφδηα έληαμεο ησλ ΣΠΒ  αλά 

εηδηθφηεηα 

Tukey B
a,b

 

Βηδηθφηεηα N 
Subset for alpha = 0.05 

1 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 23 3,01 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 48 3,18 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 9 3,12 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 117 3,17 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 66 3,50 

Sig.  ,150 

χλνιν  271 
πλνιηθφο Μέζνο ξνο: 

3,02 

 
Πίλαθαο A26: Μέζνη φξνη απφςεσλ γηα ηα εκπφδηα  πνπ αθνξνχλ 

ην ζρνιηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο αλά εηδηθφηεηα 

Tukey HSD
a,b

 

Βηδηθφηεηα 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 12 2,58  

ΠΒ70-Ααζθάισλ 122 2,87 2,87 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 23 2,88 2,88 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 48 3,01 3,01 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 66  3,43 

Sig.  ,346 ,103 

χλνιν  271 πλνιηθφο Μέζνο ξνο: 3,02 

 
Πίλαθαο A26.1: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά εηδηθφηεηα φζνλ αθνξά ην ζρνιηθφ πιαίζην 

σο εκπφδην δηδαζθαιία 

M.O. 1 M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ ,55029 ,21166 ,073 

ΠΒ04-Φπζηθψλ ,42740 ,16582 ,077 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ ,85101
*
 ,27432 ,018 

ΠΒ70-Ααζθάισλ ,56276
*
 ,13357 ,000 
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Πίλαθαο Ώ27: Οκνηνγελείο νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο 

ΣΠΒ αλά επίπεδν ζπνπδψλ  

Tukey B
a,b

 

Βπίπεδν ζπνπδψλ N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 

Πηπρίν ΏΒΕ 144 3,96 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη εμνκνίσζε 51 4,00 

Αηδαθηνξηθφ 16 4,28 

Μεηαπηπρηαθφ 70 4,31 

Sig. ,346 πλνιηθφο Μέζνο 

ξνο: 4,03 χλνιν 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Ώ29: ΐνήζεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη δέζκεπζεο κε ΣΠΒ 

Tukey B
a,b

 

Βηδηθφηεηα N 
Subset for alpha = 0.05 

1 

ΠΒ04-Φπζηθψλ 48 3,67 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 66 3,69 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 23 3,70 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 11 3,75 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 127 3,97 

Sig.  0,552 

χλνιν  275 πλνιηθφο κέζνο φξνο: 3,82  

 
Πίλαθαο Ώ30: Οκνηνγελείο νκάδεο φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

Tukey B
a,b

 

Βπίπεδν ζπνπδψλ 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Πηπρίν ΏΒΕ 145 3,06  

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
52 3,17 3,17 

Μεηαπηπρηαθφ 70 3,33 3,33 

Αηδαθηνξηθφ 16  3,69 

Sig.  ,587 ,084 

Πίλαθαο Ώ28: Οκνηνγελείο νκάδεο φζνλ αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο γηα  

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα-ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ αλά επηίπεδν 

ζπνπδψλ  

Tukey B
a,b

 

εκεηψζηε ηελ αλψηεξε βαζκίδα 

ζπνπδψλ ζαο 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Αηδαθηνξηθφ 15 3,62  

Πηπρίν ΏΒΕ 144 3,68 3,68 

Μεηαπηπρηαθφ 67 3,81 3,81 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
47  3,96 

Sig.  ,429 ,116 

χλνιν  273 
πλνιηθφο Μέζνο 

ξνο: 3,76 
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χλνιν  283 
πλνιηθφο Μέζνο ξνο: 

3,18 

 
Πίλαθαο Ώ31: Οκνηνγελείο νκάδεο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε εξγαιείσλ 

ΣΠΒ αλά επίπεδν ζπνπδψλ 

Tukey B
a,b

 

Βπίπεδν ζπνπδψλ 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Πηπρίν ΏΒΕ 135 2,68 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
45 2,87 

Μεηαπηπρηαθφ 67 2,97 

Αηδαθηνξηθφ 13 3,17 

Sig.  ,429 

χλνιν  273 
πλνιηθφο Μέζνο ξνο: 

3,76 

 
 

Πίλαθαο Ώ33: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά επίπεδν ζπνπδψλ  φζνλ αθνξά ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο βηληενπξνβνιέα   

M.O. 1 M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

Μεηαπηπρηαθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
,49608 ,20657 ,079 

Πηπρίν ΏΒΕ ,42587
*
 ,16367 ,048 

Αηδαθηνξηθφ -,16667 ,31924 ,954 

 
Πίλαθαο Ώ34: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά επίπεδν ζπνπδψλ  φζνλ αθνξά ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο δηαδηθηχνπ  

M.O. 1 M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

Μεηαπηπρηαθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
,06711 ,20594 ,988 

Πηπρίν ΏΒΕ ,42992
*
 ,16288 ,043 

Αηδαθηνξηθφ ,04137 ,31048 ,999 

 
Πίλαθαο Ώ35: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά επίπεδν ζπνπδψλ  φζνλ αθνξά ηελ 

ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ  

M.O. 1 M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Πηζαλφηεηα 

Παηδαγσγηθή 

Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε  

Πηπρίν ΏΒΕ ,63885
*
 ,18221 ,003 

Μεηαπηπρηαθφ ,36176 ,20584 ,296 

Αηδαθηνξηθφ ,06667 ,32528 ,997 

 
Πίλαθαο Ώ36: Μέζνη φξνη νκάδσλ κε θξηηήξην ην επίπεδν ζπνπδψλ 

φζνλ αθνξά ην ζθνπφ ρξήζεο  ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία  

Tukey HSD
a,b

   

εκεηψζηε ηελ αλψηεξε 

βαζκίδα ζπνπδψλ ζαο 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Πηπρίν ΏΒΕ 134 3,03  

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε  
50 3,07  

Μεηαπηπρηαθφ 68  3,54 

Αηδαθηνξηθφ 16  3,73 
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Sig.  ,995 ,669 

 
Πίλαθαο Ώ37: Ώπνηειέζκαηα εθαξκνγήο κεζφδνπ ANOVA ζην ζθνπφ ρξήζεο ΣΠΒ 

κε θξηηήξην ην επίπεδν ζπνπδψλ   

  df F Sig. 

Αηδάζθεηε  ζηελ ηάμε 

ελφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο 

εηδηθφηεηάο ζαο 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 3,745 ,012 

Βληφο νκάδσλ 275   

πλνιηθά 
278 

  

ΐξίζθεηε θαη λα αληιείηε 

πιεξνθνξίεο θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 7,591 ,000 

Βληφο νκάδσλ 274   

πλνιηθά 277   

Αεκηνπξγείηε 

παξνπζηάζεηο/δηαιέμεηο 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 10,858 ,000 

Βληφο νκάδσλ 276   

πλνιηθά 279   

Πξνεηνηκάδεηε καζήκαηα Μεηαμχ νκάδσλ 3 4,696 ,003 

Βληφο νκάδσλ 273   

πλνιηθά 276   

Βπηθνηλσλείηε κε 

ζπλαδέιθνπο 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 8,299 ,000 

Βληφο νκάδσλ 273   

πλνιηθά 276   

Βπηθνηλσλείηε κε καζεηέο Μεηαμχ νκάδσλ 3 2,507 ,059 

Βληφο νκάδσλ 270   

πλνιηθά 273   

Καηαζθεπάδεηε θχιια 

εξγαζίαο θαη δηαγσλίζκαηα 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 2,507 ,059 

Βληφο νκάδσλ 276   

πλνιηθά 279   

 
Πίλαθαο Ώ38: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά επίπεδν ζπνπδψλ ζηε  δηδαζθαιία 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

M.O. 1  M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ  

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Sig. 

Μεηαπηπρηαθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
,42557 ,17944 ,085 

Πηπρίν ΏΒΕ ,39387
*
 ,14226 ,030 

Αηδαθηνξηθφ -,09771 ,27054 ,984 

 

 
Πίλαθαο Ώ39: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά επίπεδν ζπνπδψλ ζηελ  εχξεζε θαη 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ 

M.O. 1  M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ  

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Sig. 

Μεηαπηπρηαθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
,32857 ,16238 ,182 

Πηπρίν ΏΒΕ ,60000
*
 ,12984 ,000 

Αηδαθηνξηθφ ,14107 ,24578 ,940 

 

 
Πίλαθαο Ώ40: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά επίπεδν ζπνπδψλ ζηε δεκηνπξγία 

παξνπζηάζεσλ/δηαιέμεσλ 

M.O. 1  M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ  

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Sig. 

Μεηαπηπρηαθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
,77143

*
 ,19453 ,001 

Πηπρίν ΏΒΕ ,60946
*
 ,15518 ,001 

Αηδαθηνξηθφ -,47857 ,29444 ,366 
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Αηδαθηνξηθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
1,25000

*
 ,30377 ,000 

Πηπρίν ΏΒΕ 1,08803
*
 ,28021 ,001 

Μεηαπηπρηαθφ ,47857 ,29444 ,366 

 
Πίλαθαο Ώ41: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά επίπεδν ζπνπδψλ ζηελ  πξνεηνηκαζία 

καζεκάησλ  

M.O. 1  M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ  

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
Sig. 

Μεηαπηπρηαθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
,50920

*
 ,18638 ,034 

Πηπρίν ΏΒΕ ,48447
*
 ,14929 ,007 

Αηδαθηνξηθφ -,02446 ,28162 1,000 

 

 
Πίλαθαο Ώ42: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά επίπεδν ζπνπδψλ ζηελ  επηθνηλσλία 

κε ζπλαδέιθνπο  

M.O. 1  M.O.  2 
Αηαθνξά κέζσλ 

φξσλ  

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 
,270 

Μεηαπηπρηαθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
,40028 ,22098 ,005 

Πηπρίν ΏΒΕ ,58571
*
 ,17571 ,107 

Αηδαθηνξηθφ -,75536 ,33262 ,005 

Αηδαθηνξηθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
1,15564

*
 ,34395 ,000 

Πηπρίν ΏΒΕ 1,34107
*
 ,31677 ,107 

Μεηαπηπρηαθφ ,75536 ,33262 ,270 

 

 

Πίλαθαο Ώ43 : Πίλαθαο ANOVA γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο αλάιπζεο ππν-νκάδσλ 

 

Οκάδα (Cluster) θάικα 

F Πηζαλφηεηα 

Μέζνο φξνο  df 
Μέζνο 

φξνο  
df 

Εθαλφηεηα έληαμεο  16,804 2 ,369 228 45,499 ,000 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 

2,408 2 ,271 228 8,871 ,000 

Βπηκφξθσζε  12,748 2 ,343 228 37,193 ,000 

πλνιηθή ρξήζε ΣΠΒ 78,908 2 ,232 228 340,796 ,000 

Αηδαθηηθέο κέζνδνη κε ΣΠΒ  39,245 2 ,305 228 128,605 ,000 

 

 

Πίλαθαο Ώ44: Σειηθά θέληξα ππννκάδσλ  

Μεηαβιεηέο  

Τπννκάδα  

1 2 3 

Εθαλφηεηα έληαμεο  4,36 4,33 3,53 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

 ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ 
3,87 3,82 3,54 
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Βπηκφξθσζε  4,00 4,11 3,35 

πλνιηθή ρξήζε ΣΠΒ 4,29 2,87 2,36 

Αηδαθηηθέο κέζνδνη κε ΣΠΒ  3,48 3,06 2,09 

 

 

 
Πίλαθαο Ώ45: Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ΐ΄πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο αλά θχιν  

  N M.O. T.A.  

Βλδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ 

Άληξεο 135 4,08 0,63 

Γπλαίθεο 155 4,11 0,63 

πλνιηθά  290 4,09 0,63 

Παηδαγσγηθή γλψζε έληαμεο ΣΠΒ 

Άληξεο 136 4,01 0,44 

Γπλαίθεο 165 4,04 0,46 

πλνιηθά  301 4,03 0,45 

Βκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ 

Άληξεο 137 3,07 0,73 

Γπλαίθεο 169 3,07 0,82 

πλνιηθά  306 3,07 0,78 

Υξήζε ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο  

Άληξεο 140 4,09 0,65 

Γπλαίθεο 165 3,96 0,72 

πλνιηθά  305 4,02 0,69 

Υξεζηκφηεηα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ  

Άληξεο 135 4,00 0,55 

Γπλαίθεο 158 3,92 0,59 

πλνιηθά  293 3,96 0,57 

Νέεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη 

Άληξεο 135 3,63 0,62 

Γπλαίθεο 167 3,65 0,64 

πλνιηθά  302 3,64 0,63 

Ώπην-επηκφξθσζε 

Άληξεο 137 3,93 0,65 

Γπλαίθεο 161 3,93 0,59 

πλνιηθά  298 3,93 0,62 

Γλψζε αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα 

Άληξεο 139 3,30 1,00 

Γπλαίθεο 167 3,01 1,05 

πλνιηθά  306 3,14 1,04 

πλεξγαζία γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

Άληξεο 141 3,68 0,81 

Γπλαίθεο 169 3,49 0,91 

πλνιηθά  310 3,57 0,87 

 

 

 
Πίλαθαο Ώ46: Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ΐ΄πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο αλά εηδηθφηεηα  

 N Μ.Ο. Σ.Ώ. 

Βλδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ 
Φηιφινγνη 49 3,97 0,75 

Μαζεκαηηθνί 24 3,77 0,64 
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Φπζηθνί 40 4,23 0,49 

Νεπηαγσγνί 12 4,13 0,43 

Αάζθαινη 160 4,15 0,63 

Άιινη θιάδνη 4 4,00 0,41 

πλνιηθά 289 4,09 0,63 

Παηδαγσγηθή γλψζε  

έληαμεο ΣΠΒ 

Φηιφινγνη 51 3,96 0,46 

Μαζεκαηηθνί 25 3,76 0,45 

Φπζηθνί 42 4,10 0,41 

Νεπηαγσγνί 15 4,13 0,53 

Αάζθαινη 162 4,05 0,43 

Άιινη θιάδνη 5 4,13 0,38 

πλνιηθά 300 4,02 0,44 

Βκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ 

Φηιφινγνη 54 3,56 0,74 

Μαζεκαηηθνί 24 3,33 0,65 

Φπζηθνί 41 2,88 0,80 

Νεπηαγσγνί 15 2,67 0,65 

Αάζθαινη 166 2,95 0,73 

Άιινη θιάδνη 5 3,20 1,15 

πλνιηθά 305 3,07 0,78 

Υξήζε ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο 

Φηιφινγνη 53 3,84 0,69 

Μαζεκαηηθνί 24 3,83 0,69 

Φπζηθνί 42 4,27 0,52 

Νεπηαγσγνί 15 4,10 0,60 

Αάζθαινη 165 4,04 0,71 

Άιινη θιάδνη 5 3,70 0,97 

πλνιηθά 304 4,02 0,69 

Υξεζηκφηεηα γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ 

Φηιφινγνη 51 3,77 0,51 

Μαζεκαηηθνί 23 3,80 0,62 

Φπζηθνί 41 4,16 0,46 

Νεπηαγσγνί 14 4,07 0,66 

Αάζθαινη 159 3,97 0,59 

Άιινη θιάδνη 4 4,06 0,31 

πλνιηθά 292 3,96 0,57 

Νέεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη 

Φηιφινγνη 54 3,67 0,61 

Μαζεκαηηθνί 23 3,54 0,62 

Φπζηθνί 39 3,54 0,64 

Νεπηαγσγνί 15 3,77 0,68 

Αάζθαινη 165 3,67 0,63 

Άιινη θιάδνη 5 3,30 0,84 

πλνιηθά 301 3,64 0,63 

Ώπην-επηκφξθσζε  

Φηιφινγνη 52 3,85 0,69 

Μαζεκαηηθνί 24 3,68 0,54 

Φπζηθνί 42 4,05 0,58 

Νεπηαγσγνί 15 3,89 0,69 

Αάζθαινη 159 3,97 0,60 

Άιινη θιάδνη 5 3,60 0,43 

πλνιηθά 297 3,93 0,62 

Γλψζε αμηνπνίεζεο δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα 

Φηιφινγνη 53 3,19 0,94 

Μαζεκαηηθνί 25 3,32 1,07 

Φπζηθνί 41 3,15 1,04 

Νεπηαγσγνί 15 2,73 0,80 

Αάζθαινη 166 3,10 1,08 

Άιινη θιάδνη 5 3,80 0,45 

πλνιηθά 305 3,13 1,03 

πλεξγαζία γηα καζήκαηα κε ΣΠΒ Φηιφινγνη 55 3,42 0,88 
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Μαζεκαηηθνί 25 3,40 0,87 

Φπζηθνί 42 3,57 0,74 

Νεπηαγσγνί 15 3,13 1,06 

Αάζθαινη 167 3,71 0,85 

Άιινη θιάδνη 5 2,80 0,84 

πλνιηθά 309 3,57 0,87 

 
Πίλαθαο Ώ47: Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ΐ΄πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο αλά επίπεδν ζπνπδψλ 

  N M.O. T.A.  

Βλδηαθέξνλ γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
84 4,13 0,59 

Πηπρίν ΏΒΕ 137 4,04 0,68 

Μεηαπηπρηαθφ 51 4,20 0,59 

Αηδαθηνξηθφ 17 4,03 0,54 

πλνιηθά  289 4,10 0,63 

Παηδαγσγηθή γλψζε  

έληαμεο ΣΠΒ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
85 4,04 0,34 

Πηπρίν ΏΒΕ 144 4,01 0,47 

Μεηαπηπρηαθφ 54 4,07 0,53 

Αηδαθηνξηθφ 17 3,94 0,43 

πλνιηθά  300 4,03 0,45 

 

Βκπφδηα γηα ηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΒ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
87 3,01 0,68 

Πηπρίν ΏΒΕ 147 3,17 0,86 

Μεηαπηπρηαθφ 53 2,91 0,71 

Αηδαθηνξηθφ 18 3,06 0,70 

πλνιηθά  305 3,07 0,78 

Υξήζε ΣΠΒ ζε 

δηδαζθαιίεο  

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
87 3,91 0,71 

Πηπρίν ΏΒΕ 144 3,99 0,72 

Μεηαπηπρηαθφ 54 4,25 0,56 

Αηδαθηνξηθφ 19 4,08 0,56 

πλνιηθά  304 4,02 0,69 

Υξεζηκφηεηα γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
82 3,90 0,55 

Πηπρίν ΏΒΕ 140 3,97 0,59 

Μεηαπηπρηαθφ 51 4,07 0,56 

Αηδαθηνξηθφ 19 3,82 0,56 

πλνιηθά  292 3,96 0,57 

Νέεο παηδαγσγηθέο 

κέζνδνη 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
87 3,60 0,62 

Πηπρίν ΏΒΕ 144 3,67 0,65 

Μεηαπηπρηαθφ 52 3,68 0,67 

Αηδαθηνξηθφ 18 3,50 0,49 

πλνιηθά  301 3,64 0,63 

Ώπην-επηκφξθσζε  

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
82 3,88 0,59 

Πηπρίν ΏΒΕ 142 3,95 0,61 

Μεηαπηπρηαθφ 54 4,04 0,67 

Αηδαθηνξηθφ 19 3,72 0,66 

πλνιηθά  297 3,93 0,62 

 

Γλψζε αμηνπνίεζεο 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
86 2,93 1,06 

Πηπρίν ΏΒΕ 146 3,18 1,02 
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Μεηαπηπρηαθφ 54 3,30 1,00 

Αηδαθηνξηθφ 19 3,26 1,10 

πλνιηθά  305 3,14 1,04 

πλεξγαζία γηα 

καζήκαηα κε ΣΠΒ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη 

εμνκνίσζε 
87 3,70 0,81 

Πηπρίν ΏΒΕ 149 3,51 0,92 

Μεηαπηπρηαθφ 54 3,61 0,81 

Αηδαθηνξηθφ 19 3,37 0,90 

πλνιηθά  309 3,57 0,87 

 
Πίλαθαο Ώ48:  Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ηεο ΐ΄πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο αλά ζέζε επζχλεο 

  N Μ.Ο. Σ.Ώ. 

Βλδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΒ 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 2 3,50 0,71 

Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 52 4,11 0,54 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 229 4,10 0,65 

Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξν 3 3,50 0,00 

πλνιηθά  286 4,09 0,63 

Παηδαγσγηθή γλψζε  

έληαμεο ΣΠΒ 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 2 4,50 0,24 

Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 56 4,07 0,40 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 235 4,02 0,45 

Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξν 4 3,50 0,69 

πλνιηθά  297 4,02 0,45 

 

Βκπφδηα γηα ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΒ 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 2 2,50 0,00 

Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 55 2,87 0,72 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 240 3,13 0,80 

Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξν 5 3,00 0,61 

πλνιηθά  302 3,07 0,78 

Υξήζε ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο  

ρνιηθφο ζχκβνπινο 2 4,50 0,71 

Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 55 4,18 0,48 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 239 3,99 0,73 

Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξν 5 3,50 0,61 

πλνιηθά  301 4,02 0,69 

Υξεζηκφηεηα γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 2 4,38 0,53 

Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 53 4,06 0,40 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 229 3,94 0,59 

Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξν 5 3,25 0,73 

πλνιηθά  289 3,96 0,57 

Νέεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 2 4,25 0,35 

Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 56 3,61 0,73 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 235 3,65 0,61 

Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξ 5 3,50 0,94 

πλνιηθά  298 3,64 0,64 

Ώπην-επηκφξθσζε  

ρνιηθφο ζχκβνπινο 2 4,17 0,71 

Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 55 3,98 0,59 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 232 3,93 0,62 

Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξν 5 3,20 0,80 

πλνιηθά  294 3,93 0,62 

 

Γλψζε αμηνπνίεζεο 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 2 4,50 0,71 

Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 57 3,30 1,03 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 238 3,09 1,03 

Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξν 5 3,00 1,22 

πλνιηθά  302 3,14 1,04 

πλεξγαζία γηα καζήκαηα κε ρνιηθφο ζχκβνπινο 2 4,50 0,71 
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ΣΠΒ Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 57 3,79 0,70 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 242 3,50 0,90 

Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξν 5 4,00 0,71 

πλνιηθά  306 3,57 0,87 

 

Πίλαθαο A49: Mann-Whitney U ηεζη  γηα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ  

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη  ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ αλά θχιν 

 
Mann-

Whitney U 
Wilcoxon W Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Πεπνηζήζεηο   γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη  

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 

5606,500 17696,500 -,110 ,912 

 
Πίλαθαο Ώ49.1: t-test αλά θχιν γηα ηηο κεηαβιεηέο εξσηεκαηνινγίνπ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ  

γηα ηνπο δηαδαξζηηθνχο πίλαθεο 

 

Levene's Test γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ  

t-test γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ 

φξσλ  

 F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Ώπφςεηο γηα  ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη  ην  έξγν 

ελζσκάησζεο δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

,096 ,757 ,484 220 ,629 

  ,478 130,017 ,634 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 

7,538 ,007 -,508 226 ,612 

  -,559 180,112 ,577 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή  θαη 

ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ   

,692 ,406 ,435 227 ,664 

  ,444 155,446 ,658 

 
Πίλαθαο Ώ49.2: Μέζνη φξνη βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ αλά εηδηθφηεηα 

   Μεηαβιεηή   Βηδηθφηεηα N Μ.Ο. Σ.Ώ. 

Ώπφςεηο γηα  ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη  ην  έξγν 

ελζσκάησζεο δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

Πξσηνβάζκηα 111 3,33 1,33 

Φπζηθέο επηζηήκεο 46 3,13 ,99 

Φηινινγία 35 3,01 ,75 

Μαζεκαηηθά 30 3,30 ,89 

πλνιηθά 222 3,19 ,96 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 

Πξσηνβάζκηα 111 3,76 ,99 

Φπζηθέο επηζηήκεο 50 3,61 1,04 

Φηινινγία 36 3,54 ,75 

Μαζεκαηηθά 31 3,60 ,74 

πλνιηθά 228 3,67 ,93 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή  θαη 

ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ   

Πξσηνβάζκηα 112 2,85 1,15 

Φπζηθέο επηζηήκεο 50 2,79 1,18 

Φηινινγία 37 2,91 1,14 

Μαζεκαηηθά 31 2,74 1,18 
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πλνιηθά 230 2,83 1,15 

 
Πίλαθαο Ώ50: t-test αλά θχιν γηα ηηο κεηαβιεηέο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο α΄ επηπέδνπ 

 

Levene's Test γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ  

t-test γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ 

φξσλ  

 F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  

,425 ,515 -1,062 239 ,289 

  

-,985 64,495 ,328 

 

 Πεπνηζήζεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 

,028 ,867 -1,382 235 ,168 

  

-1,308 58,701 ,196 

 Ώληίζηαζε  ρξήζεο δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 
,000 1,000 1,730 250 ,085 

  
1,712 72,106 ,091 

Β κπφδηα-παξάγνληεο εθπαηδεπηηθψλ 
2,082 ,150 -1,485 249 ,139 

  
-1,601 75,429 ,114 

 Βκπφδηα-ζρνιηθή ππνδνκή 
5,237 ,023 -1,832 252 ,068 

  
-1,556 58,970 ,125 

 
Πίλαθαο Ώ50.1: Αηεξεχλεζε δηαθπκάλζεσλ κε ηε κέζνδν ANOVA ησλ 

κεηαβιεηψλ αλά εηδηθφηεηα γηα ηηο κεηαβιεηέο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο α΄ επηπέδνπ  

 df F Sig. 

Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

Μεηαμχ νκάδσλ 7 3,669 ,001 

Βληφο νκάδσλ 232   

πλνιηθά 
239   

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

Μεηαμχ νκάδσλ 7 1,961 ,061 

Βληφο νκάδσλ 228   

πλνιηθά 235   

Ώληίζηαζε  ρξήζεο 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

Μεηαμχ νκάδσλ 7 1,089 ,371 

Βληφο νκάδσλ 243   

πλνιηθά 250   

Βκπφδηα-παξάγνληεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

Μεηαμχ νκάδσλ 7 1,193 ,307 

Βληφο νκάδσλ 242   

πλνιηθά 249   

Βκπφδηα-ζρνιηθή ππνδνκή Μεηαμχ νκάδσλ 7 1,396 ,208 

Βληφο νκάδσλ 245   

πλνιηθά 252   
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Πίλαθαο Ώ51: Αηεξεχλεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε 

ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ κε παξάγνληα ηελ εηδηθφηεηα Tukey HSD 

(I) εηδηθφηεηα  (J) εηδηθφηεηα   

 

Αηαθνξά 

κέζσλ φξσλ 

(I-J) 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα  

ηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα 

 (sig.) 

Ξέλσλ Γισζζψλ-

ΠΒ05,ΠΒ06, 

ΠΒ07 

Θενιφγσλ-ΠΒ01 ,046 ,31 1,000 

Φηινιφγσλ-ΠΒ02 ,41 ,12 ,016 

Μαζεκαηηθψλ-ΠΒ03 ,27 ,15 ,618 

Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ -

ΠΒ04 
,48 ,14 ,018 

ΏΛΛΟΕ ΚΛΏΑΟΕ ,42 ,23 ,593 

Νεπηαγσγψλ ΠΒ60 ,24 ,14 ,660 

Ααζθάισλ ΠΒ70 ,49 ,11 ,000 

 
Πίλαθαο Ώ52: Αηεξεχλεζε δηαθπκάλζεσλ κε ηε κέζνδν ANOVA ησλ κεηαβιεηψλ αλά 

ειηθία  

 df F Sig. 

Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  

Μεηαμχ νκάδσλ 2 ,123 ,884 

Βληφο νκάδσλ 238   

πλνιηθά 
240   

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 

Μεηαμχ νκάδσλ 2 3,301 ,039 

Βληφο νκάδσλ 234   

πλνιηθά 236   

Ώληίζηαζε ρξήζεο δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  

Μεηαμχ νκάδσλ 2 1,507 ,224 

Βληφο νκάδσλ 249   

πλνιηθά 251   

Βκπφδηα-παξάγνληεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

Μεηαμχ νκάδσλ 2 3,532 ,031 

Βληφο νκάδσλ 248   

πλνιηθά 250   

Βκπφδηα-ζρνιηθή ππνδνκή 

Μεηαμχ νκάδσλ 2 4,326 ,014 

Βληφο νκάδσλ 251   

πλνιηθά 253   

 
 

Πίλαθαο Ώ53: Μέζνη φξνη βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ επηκνξθσηψλ β΄επηπέδνπ αλά θχιν  

Μεηαβιεηέο ΦΤΛΟ N Μ.Ο. Σ.Ώ. 

Ώπφςεηο γηα  ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη  ην  έξγν 

ελζσκάησζεο δηαδξαζηηθψλ ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο 

Άληξεο 152 3,21 0,95 

Γπλαίθεο  70 3,15 0,99 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

Άληξεο 155 3,65 1,00 

Γπλαίθεο  73 3,72 ,77 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη  ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπο  

Άληξεο 154 2,86 1,17 

Γπλαίθεο  75 2,79 1,10 
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Πίλαθαο Ώ54: Αηεξεχλεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ (Tukey HSD) ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο κε παξάγνληα ηελ ειηθία  

Μεηαβιεηή  

(I)  

ειηθηαθή  

θαηεγνξία  

(J) 

ειηθηαθή  

θαηεγνξία  

 

Αηαθνξά 

κέζσλ φξσλ 

(I-J) 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα  

ηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα 

 (sig.) 

Πεπνηζήζεηο γηα 

ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 

<35 εηψλ 36-45 εηψλ ,03932 ,09378 ,908 

 46-55 εηψλ ,28131
*
 ,11524 ,041 

36-45 εηψλ <35 εηψλ -,03932 ,09378 ,908 

 46-55 εηψλ ,24199 ,10984 ,073 

46-55 εηψλ <35 εηψλ -,28131
*
 ,11524 ,041 

 36-45 εηψλ -,24199 ,10984 ,073 

Βκπφδηα-

παξάγνληεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

 

<35 εηψλ 36-45 εηψλ -,29448
*
 ,11274 ,026 

 46-55 εηψλ -,22462 ,13352 ,214 

36-45 εηψλ <35 εηψλ ,29448
*
 ,11274 ,026 

 46-55 εηψλ ,06986 ,12699 ,847 

46-55 εηψλ <35 εηψλ ,22462 ,13352 ,214 

 36-45 εηψλ -,06986 ,12699 ,847 

Βκπφδηα-ζρνιηθή 

ππνδνκή  

<35 εηψλ 36-45 εηψλ -,20263 ,08820 ,058 

 46-55 εηψλ ,05421 ,10497 ,863 

36-45 εηψλ <35 εηψλ ,20263 ,08820 ,058 

 46-55 εηψλ ,25684
*
 ,09976 ,029 

46-55 εηψλ <35 εηψλ -,05421 ,10497 ,863 

 36-45 εηψλ -,25684
*
 ,09976 ,029 

 
Πίλαθαο Ώ55: Αηεξεχλεζε δηαθπκάλζεσλ κε ηε κέζνδν ANOVA ησλ κεηαβιεηψλ αλά 

πξνυπεξεζία (δηαδξαζηηθνί πίλαθεο-εθπαηδεπηηθνί α΄ επηπέδνπ)  

 df F Sig. 

Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

Μεηαμχ νκάδσλ 3 2,528 ,058 

Βληφο νκάδσλ 230   

πλνιηθά 
233   

Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 1,515 ,212 

Βληφο νκάδσλ 226   

πλνιηθά 229   

Ώληίζηαζε ζηε  ρξήζε ησλ  

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

Μεηαμχ νκάδσλ 3 1,004 ,392 

Βληφο νκάδσλ 240   

πλνιηθά 243   

Βκπφδηα-παξάγνληεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 1,261 ,289 

Βληφο νκάδσλ 239   

πλνιηθά 242   

Βκπφδηα-ζρνιηθή ππνδνκή 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 2,330 ,075 

Βληφο νκάδσλ 241   

πλνιηθά 244   

 
Πίλαθαο Ώ56: Αηεξεχλεζε δηαθπκάλζεσλ κε ηε κέζνδν ANOVA ησλ κεηαβιεηψλ αλά 

επίπεδν ζπνπδψλ   

 df F Sig. 

Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ Μεηαμχ νκάδσλ 3 3,063 ,029 
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απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

Βληφο νκάδσλ 237   

πλνιηθά 
240   

Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 2,008 ,114 

Βληφο νκάδσλ 233   

πλνιηθά 236   

Ώληίζηαζε ζηε  ρξήζε ησλ  

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

Μεηαμχ νκάδσλ 3 5,886 ,001 

Βληφο νκάδσλ 248   

πλνιηθά 251   

Βκπφδηα-παξάγνληεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 1,707 ,166 

Βληφο νκάδσλ 247   

πλνιηθά 250   

Βκπφδηα-ζρνιηθή ππνδνκή 

Μεηαμχ νκάδσλ 3 ,139 ,936 

Βληφο νκάδσλ 250   

πλνιηθά 253   

 
Πίλαθαο Ώ57: Αηεξεχλεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηελ αληίζηαζε ζηε ρξήζε 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ κε παξάγνληα ην επίπεδν ζπνπδψλ 

(I) επίπεδν 

ζπνπδψλ  

(J) επίπεδν 

 ζπνπδψλ 

Αηαθνξά 

κέζσλ φξσλ  

(I-J) 

 

ηαζκηζκέλν 

ζθάικα 

ηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα 

 (sig.) 

Μεηαπηπρηαθφ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία 

θαη εμνκνίσζε 
,84513

*
 ,21057 ,000 

Πηπρίν ΏΒΕ ,46745
*
 ,14181 ,006 

Αηδαθηνξηθφ ,29425 ,34548 ,830 

 
Πίλαθαο Ώ58: t-test ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα γηα ηηο κεηαβιεηέο ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο α΄ επηπέδνπ 

 

Levene's Test γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ  

t-test γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ 

φξσλ  

 F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Πεπνηζήζεηο  γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα 

ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

,835 ,362 -,356 224 ,722 

  -,353 168,975 ,725 

 Πεπνηζήζεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

,016 ,899 -2,100 221 ,037 

  -2,074 170,890 ,040 

 Ώληίζηαζε  ρξήζεο δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 

,023 ,879 ,123 236 ,902 

  ,123 189,438 ,902 

Β κπφδηα-παξάγνληεο εθπαηδεπηηθψλ 
,203 ,653 1,851 234 ,065 

  1,819 180,162 ,071 

 Βκπφδηα-ζρνιηθή ππνδνκή 
2,222 ,137 -1,831 236 ,068 

  -1,725 157,080 ,086 
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Παξάξηεκα Β: Δξσηεκαηνιόγηα θαη εξσηήζεηο ζπλεληεύμεσλ 

 

 

 

 

ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ ΓΕΏ ΣΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ & 

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΣΠΒ) 

 

Ώγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο,  

ε έξεπλα απηή έρεη σο ζηφρν  λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ (θαη ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ)  ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. 

 

Δ ζπκβνιή ζαο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Θα ζαο παξαθαινχζα λα 

αθηεξψζεηε ιίγα ιεπηά θαη λα ζπκπιεξψζεηε κε πξνζνρή  ην εξσηεκαηνιφγην. Σα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

 

Βπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο –Καιή επηηπρία ζηελ πηζηνπνίεζε! 

Ώιέμηνο Λεγνληήο- Υεκηθφο , ππνςήθηνο δηδάθησξ ηκήκαηνο ΒΚΠ ηνπ ΠΏ.ΜΏΚ. 

 

  

Ώ. Αεκνγξαθηθά  ζηνηρεία(ζεκεηψζηε κε Υ) 

1. Φύιν          □ Άλδξαο  □ Γπλαίθα 

 

2. Κιάδνο  ΠΒ.....................   

3. Ηιηθία  □ Μέρξη 35     □ 36-45   □ 46-55         □ >55  

4. Έηε ππεξεζίαο    □ 1-10  □ 11-20 □ 21-30 □ >30 

5. πνπδέο   □ Παηδαγσγηθή αθαδεκία  θαη εμνκνίσζε           □ Πηπρίν ΣΒΕ     

□ Πηπρίν ΏΒΕ □ Μεηαπηπρηαθφ         □ Αηδαθηνξηθφ 

 

6. Θέζε   □ Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα    

□ Βθπαηδεπηηθφο ζε θέληξν ή γξαθείν (ΚΠΒ, ΚΒΑΑΤ, ΒΚΦΒ θηι)     

□ Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 

  

7. ρνιείν     □ Νεπηαγσγείν  □ Αεκνηηθφ                     □ Γπκλάζην  

 

□ Γεληθφ Λχθεην □ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

 

8. ε πνην  βαζκό ζαο ελδηαθέξεη γεληθόηεξα ε ρξήζε θαη ε έληαμε ησλ  ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία;  

              □ Πνιχ      □ Ώξθεηά     □ ε κέηξην βαζκφ   □ Λίγν         □ Καζφινπ 

 

 

 

Απόςεηο γηα ηηο ΣΠΔ (θαη γηα ηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο)  

 

(Παξαθαινύκε  ζεκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο κε Υ) 
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1.  Έρσ πεηζηεί φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία κε νπζηαζηηθφ Ώ  Ο Α ΑΏ 
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ηξφπν 

2.  Οη ΣΠΒ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη λα βνεζήζνπλ αιιά κφλν θάησ 

απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη γλσζηέο 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

3.  Δ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ έρεη εθαξκνγή πεξηζζφηεξν ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο παξά ζηηο 

ζεσξεηηθέο  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

4.  Οη ΣΠΒ είλαη ρξήζηκεο θαη ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία Ώ  Ο Α ΑΏ 

5.  Δ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κνπ ζα δεκηνπξγήζεη  πξνβιήκαηα. Ώ  Ο Α ΑΏ 

6.  Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο (δηάιεμε θαη πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε)είλαη ηειηθά 

πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

7.  Οη ΣΠΒ είλαη απιά εληππσζηαθέο θαη δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ζηε 

δηδαζθαιία 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

8.  Οη ΣΠΒ ρξεζηκεχνπλ πεξηζζφηεξν σο κέζα παξνπζίαζεο   πιεξνθνξηψλ παξά σο 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κάζεζεο 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

9.  Υξεηάδνκαη πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα λα πεηζηψ γηα ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

10.  Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη ε νξζή ηνπ ρξήζε 

κπνξεί λα έρεη πνιχ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κάζεζε. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

11.  Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε δηδαζθαιία βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

καζαίλνπλ. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

12.  Θεσξψ φηη είλαη απαξαίηεην λα εθνδηαζηνχλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, 

ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

13.  Ο  δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη  ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξά ζηε δεπηεξνβάζκηα.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

14.  Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ηειηθά είλαη εξγαιεία ρσξίο θάπνηα δηδαθηηθή αμία. Ώ  Ο Α ΑΏ 

15.  Δ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζα ζπκβάιεη  ειάρηζηα ζηε 

βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο ησλ καζεηψλ.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

16.  Μνπ θαίλεηαη  δχζθνιν λα εθαξκφζσ λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο γηα λα αμηνπνηήζσ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

17.  Θεσξψ ζεκαληηθφ λα  επηκνξθσζψ  ζηε ρξήζε θαη ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

 

18. 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε σο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα λα εληάζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  

ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο  ηα επφκελα 
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Αελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα αιιάμνπλ ηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο ηνπο 
5 4 3 2 1 

Αελ ππάξρεη ε αλάινγε ππνζηήξημε απφ ηε Αηνίθεζε(δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο) θαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ζρνιηθνί ζχκβνπινη θηι) 
5 4 3 2 1 

Δ ζρνιηθή κνλάδα δε δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 5 4 3 2 1 

Αελ είλαη ζπρλά δηαζέζηκε ε αίζνπζα ηεο πιεξνθνξηθήο  5 4 3 2 1 

Ώπαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ζρεδηαζηεί θαη λα νξγαλσζεί κία δηδαζθαιία κε ρξήζε 

ΣΠΒ ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 
5 4 3 2 1 

Οη καζεηέο δελ ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κίαο δηδαζθαιίαο κε ΣΠΒ  5 4 3 2 1 

Δ αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο αιιαγέο      

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 5 4 3 2 1 
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Δ έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

εξγαιεία ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο 
5 4 3 2 1 

Δ πίεζε ρξφλνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

19. 
 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη θαηέρεηε ηηο επφκελεο δεμηφηεηεο 
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Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ αξρεία  ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ψζηε λα ην εληάμσ 

ζην κάζεκα 
     

Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ(π.ρ. κε 

ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο) 
     

Μπνξψ λα παξνπζηάδσ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο δηδαζθαιηψλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ      

Μπνξψ λα ζρεδηάδσ δηδαθηηθά ζελάξηα κε ρξήζε ΣΠΒ       

 

 

20. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηα επόκελα εξγαιεία ΣΠΔ γηα λα ζρεδηάζεηε θαη λα 

πινπνηήζεηε ηηο δηδαζθαιίεο ζαο; 
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ΐηληενπξνβνιέα      

Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά      

Αηαδίθηπν      

Αηαδξαζηηθφ πίλαθα      

ΐαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο(επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, ινγηζκηθφ 

παξνπζηάζεσλ) 
     

 

 

21. 
Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία ΣΠΒ γηα λα 
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Αηδάμεηε ελφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο εηδηθφηεηάο ζαο      

ΐξείηε θαη λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ      

Αεκηνπξγήζεηε παξνπζηάζεηο/δηαιέμεηο      

Πξνεηνηκάζεηε καζήκαηα      

Βπηθνηλσλήζεηε κε ζπλαδέιθνπο      

Βπηθνηλσλήζεηε κε καζεηέο      

Να θαηαζθεπάζεηε θχιια εξγαζίαο θαη δηαγσλίζκαηα      

 

22. 

 

ε πνην βαζκφ, θαηά ηε γλψκε ζαο, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία έρεη κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή (κία απάληεζε) 

εκεηώζηε κε Υ 

ην λεπηαγσγείν  

 

ην δεκνηηθφ  

ην γπκλάζην  

ην ιχθεην  
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Βίλαη αλεμάξηεηε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο  

23. 
Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηελ απάληεζή ζαο ζηα επφκελα 

Ναη Όρη 

Έρσ δεκηνπξγήζεη δηθή κνπ ηζηνζειίδα   

Έρσ δηθφ κνπ ηζηνιφγην   

Έρσ δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή   

Έρσ αλαξηήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπ ζην δηαδίθηπν   

πκκεηέρσ ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο   

 

 

 

 

ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΣΠΒ ΣΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ 

 

Ώγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο,  

ε έξεπλα απηή πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη αλ ηειηθά νη εθπαηδεπηηθνί, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επηκφξθσζεο, παξακέλνπλ ζε εγξήγνξζε ψζηε  λα ρξεζηκνπνηνχλ  ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο,  εξρφκελνη ζε επαθή κε ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Δ ζπκβνιή ζαο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Θα ζαο παξαθαινχζα λα 

αθηεξψζεηε ιίγα ιεπηά θαη λα ζπκπιεξψζεηε κε πξνζνρή  ην εξσηεκαηνιφγην. Σα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

 

Βπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο –Καιή επηηπρία ζηελ πηζηνπνίεζε! 

Ώιέμηνο Λεγνληήο- Υεκηθφο , ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηκήκαηνο ΒΚΠ ηνπ ΠΏ.ΜΏΚ. 

 

  

Ώ. Αεκνγξαθηθά  ζηνηρεία(ζεκεηψζηε κε Υ) 

1. Φύιν          □ Άλδξαο  □ Γπλαίθα 

2. Κιάδνο  □ ΠΒ02  □ ΠΒ03    □ ΠΒ04      □ ΠΒ60       □ ΠΒ70 

 

3. Ηιηθία  □ Μέρξη 35     □ 36-45   □ 46-55         □ >55  

 

4. Έηε ππεξεζίαο    □ 1-10  □ 11-20 □ 21-30 □ >30 

 

5. πνπδέο   □ Παηδαγσγηθή αθαδεκία  θαη εμνκνίσζε               □ Πηπρίν ΏΒΕ  

□ Μεηαπηπρηαθφ      □ Αηδαθηνξηθφ 

6. ρνιείν     □ Νεπηαγσγείν  □ Αεκνηηθφ □ Γπκλάζην  

□ Γεληθφ Λχθεην □ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

 

7. Θέζε  □ Αηεπζπληήο/ηξηα □ Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιείν  

      □ Βθπαηδεπηηθφο ζε γξαθείν ή θέληξν(π.ρ. ΚΒΑΑΤ, 

ΚΠΒ, ΒΚΦΒ θηι) 
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ΐ. Πξνηάζεηο-Θέζεηο 

 

(Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο κε Υ) 
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1.   Ώπφ ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο κέρξη ζήκεξα,  ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

ζηε δηδαζθαιία κνπ παξακέλεη ακείσην. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

2.  Μπνξψ λα εληάζζσ ηηο ΣΠΒ ζε  ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ώ  Ο Α ΑΏ 

 

 

(Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο κε Υ) 
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3.  Σν ζρνιηθφ πιαίζην(π.ρ. αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζρνιηθφ θιίκα θηι)  δε κε δηεπθνιχλεη,  

κέρξη ζηηγκήο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηψ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία κνπ.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

4.  Υξεζηκνπνηψ  ΣΠΒ  κφλν γηα λα ππνζηεξίμσ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. Ώ  Ο Α ΑΏ 

5.  Οη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε,  φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ,  κνπ 

θάλεθαλ ρξήζηκεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηψ   ζηηο δηδαζθαιίεο κνπ.   
Ώ  Ο Α ΑΏ 

6.  Βλδηαθέξνκαη ιηγφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζσ ΣΠΒ ζηα καζήκαηά κνπ ηψξα, απ‟ φηη φηαλ 

νινθιήξσλα ηελ επηκφξθσζε. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

7.  Έρσ  ειάρηζην δηαζέζηκν ρξφλν γηα λα κπνξψ λα εληάζζσ  ηηο ΣΠΒ ζην κάζεκά κνπ. Ώ  Ο Α ΑΏ 

8.  Θεσξψ ηειηθά φηη ηα πεξηζζφηεξα  απφ απηά πνπ έκαζα θαη θαηέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε, 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

9.  Γλσξίδσ πφηε θαη πψο λα ρξεζηκνπνηήζσ ΣΠΒ γηα λα δηδάμσ έλα ζέκα ηεο εηδηθφηεηάο 

κνπ. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

10.  Πιένλ, ρξεζηκνπνηψ λέεο παηδαγσγηθέο  κεζφδνπο πνπ βειηηψλνπλ ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ, 

ελψ πξηλ ηελ επηκφξθσζε δελ ην έθαλα. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

11.  Ώπφ ην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο κέρξη ζήκεξα, δελ πινπνίεζα νχηε κία δηδαζθαιία  

ρξεζηκνπνηψληαο ΣΠΒ. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

12.  Σειηθά, νη γλψζεηο πνπ απέθηεζα θαη νη δεμηφηεηεο πνπ θαηέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε, 

έρνπλ πνιχ κηθξή εθαξκνγή ζην κάζεκά κνπ. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

13.  Μεηά ηελ επηκφξθσζε, πξνζπαζψ λα απην-επηκνξθψλνκαη  ζπλερψο  πάλσ ζηηο ΣΠΒ θαη 

ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

14.  Ώπφ ην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο κέρξη ζήκεξα, έρσ ζρεδηάζεη   εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ΣΠΒ θαη ηηο έρσ εληάμεη ζε δηδαζθαιίεο κνπ ζην ζρνιείν. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

15.  Βίκαη ζε ζέζε λα εθηηκήζσ ηηο επηπηψζεηο ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΒ ζηηο  δηδαζθαιίεο. Ώ  Ο Α ΑΏ 

16.  Υξεζηκνπνηψ ειάρηζηα  ζηελ ηάμε ηηο  δεμηφηεηεο πνπ θαηέθηεζα ζηελ επηκφξθσζε 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

17.  πκκεηέρσ ζε ρψξνπο ςεθηαθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο  ζπρλφηεξα (Facebook,Twitter, 

θηι),  απ‟ φηη πξηλ ηελ επηκφξθσζε. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

18.  Ώθνχ πηζηνπνηεζψ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία , ζεσξψ φηη ζα έρσ 

ειάρηζηα  θίλεηξα λα αζρνιεζψ πεξαηηέξσ κε ηηο ΣΠΒ.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

19.  Ώπφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επηκφξθσζεο θαη έπεηηα, αζρνιήζεθα ειάρηζηα κε θαηλνχξηα 

πξάγκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

20.  πλεξγάδνκαη θάπνηεο θνξέο  κε ζπλαδέιθνπο γηα λα πινπνηήζνπκε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

ζην ζρνιείν. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

21.  Γλσξίδσ  ηξφπνπο γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ απνδνηηθά ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηελ ηάμε. Ώ  Ο Α ΑΏ 
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Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπνκέλσλ Πα.Κ.Δ. -ιήμε  πξνγξάκκαηνο 

 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Α1. Φύιν 

Άληξαο 

Γπλαίθα 

 

Α2. Ηιηθία 

Μέρξη 35 εηψλ 

36-40 εηψλ 

41-45 εηψλ 

46-50 εηψλ 

51-55 εηψλ 

56-60 εηψλ 

61 εηψλ θαη άλσ 

 

Α3. Έηε ππεξεζίαο 

5-10 έηε 

11-15 έηε 

16-20 έηε 

21-25 έηε 

26-30 έηε 

Πάλσ απφ 30  έηε 

 

Α4. Κιάδνο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 

ΠΒ04.01-Φπζηθψλ  

ΠΒ04.02-Υεκηθψλ 

ΠΒ04.03-Φπζηνγλσζηψλ 

ΠΒ04.04-ΐηνιφγσλ 

ΠΒ04.05-Γεσιφγσλ  

ΠΒ19-Πιεξνθνξηθήο 

ΠΒ20-Πιεξνθνξηθήο 

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 

 

Α5. Θέζε 

Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα 

Βθπαηδεπηηθφο ζε θέληξν (ΚΠΒ, ΚΒΑΑΤ, ΒΚΦΒ θηι) ή γξαθείν 

Αηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 

 

Α6. εκεηώζηε ηελ αλώηεξε βαζκίδα ζπνπδώλ ζαο 

Πηπρίν ΣΒΕ 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη εμνκνίσζε 

Πηπρίν ΏΒΕ 

Αηδαζθαιείν 
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Μεηαπηπρηαθφ 

Αηδαθηνξηθφ 

 

A7.  εκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ επηκόξθσζε β΄ επηπέδνπ 

 

 Ναη Όρη 

Έρσ ζπκκεηάζρεη ζηελ επηκφξθσζε β΄ επηπέδνπ   

Έρσ πηζηνπνηεζεί ζην β΄ επίπεδν   

 

Α8. εκεηώζηε ην βαζκό επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεηε ζηα επόκελα 

 

 

ΐ. ηάζεηο –Αεμηφηεηεο  ζηελ έληαμε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

 

Β1. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη θαηέρεηε πιένλ  ηηο επόκελεο δεμηόηεηεο 

 
Καζόινπ Λίγν 

ε κέηξην 

βαζκό 
Καιά 

Πνιύ 

θαιά 

Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ 

έλα εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ(π.ρ. έλα αξρείν 

Geogebra) ψζηε λα ην εληάμσ 

ζην  κάζεκα 

     

Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην 

κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη 

βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ(π.ρ. 

ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο 

κάζεζεο) 

     

Μπνξψ λα παξνπζηάδσ 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ 

     

Μπνξψ λα ζρεδηάδσ δηδαθηηθά 

ζελάξηα κε ΣΠΒ 

     

Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ  

καζήκαηα επηκφξθσζεο θαη 

αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα απηά 

     

Μπνξψ λα αμηνινγήζσ έλα 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν 

κάζεζεο(π.ρ. εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ) 

     

Βίκαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζσ 

απνηειεζκαηηθά ην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε 

     

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Μεγάιε Πνιύ κεγάιε 

Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ 

     

Δθπαίδεπζε ελειίθσλ 
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Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ θαη λα 

ζρεδηάζσ ηζηνζειίδεο  θαη 

blogs 

     

Βίκαη ζε ζέζε λα αλαξηψ 

αξρεία θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ζε ηζηνζειίδεο θαη blogs 

     

Βίκαη ζε ζέζε λα εληάζζσ ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ 

     

Xξεζηκνπνηψ εξγαιεία web 

2.0(wikis,podcasts, θηι) 

     

Υεηξίδνκαη πξνγξάκκαηα 

πνιπκέζσλ(ήρνπ, εηθφλσλ θηι) 

     

Μπνξψ λα εθαξκφδσ 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

     

Βίκαη ζε ζέζε   λα αμηνπνηήζσ 

απνηειεζκαηηθά ηηο 

πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο επηκφξθσζεο 

γηα ηελ πινπνίεζε εμ 

απνζηάζεσο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ΐ‟ επηπέδνπ 

     

Βίκαη ζε ζέζε   λα αμηνπνηήζσ 

απνηειεζκαηηθά ηηο 

πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο επηκφξθσζεο γηα 

ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Β ζηελ 

δηδαθηηθή πξάμε κέζα ζην 

ζρνιείν 

     

Γλσξίδσ πφηε θαη πψο λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ΣΠΒ γηα λα 

δηδάμσ έλα ζέκα 

     

Μπνξψ λα εθηηκήζσ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο έληαμεο  ησλ 

ΣΠΒ ζε δηδαζθαιίεο 

     

 

Β2. εκεηώζηε ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηηο επόκελεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

 

πκθσλώ 

απόιπηα 
πκθσλώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 

Γηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γελ 

έρσ 

γλώκε 

Έρσ πεηζηεί φηη ε  αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε 

δηδαζθαιία κε νπζηαζηηθφ ηξφπν 

      

Οη ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

δηδαζθαιία θαη λα βνεζήζνπλ 

αιιά κφλν θάησ απφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη γλσζηέο 
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Δ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ έρεη 

εθαξκνγή πεξηζζφηεξν ζηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο παξά ζηηο 

ζεσξεηηθέο 

      

Οη ΣΠΒ είλαη ρξήζηκεο θαη 

ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα 

εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία 

      

Δ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα 

      

Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο (δηάιεμε θαη 

πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε) είλαη 

ηειηθά πην απνηειεζκαηηθφο απφ 

ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

      

Οη ΣΠΒ είλαη απιά 

εληππσζηαθέο  θαη δελ κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά  ζηε 

δηδαζθαιία 

      

Υξεηάδνκαη πεξηζζφηεξνπο 

ιφγνπο γηα λα πεηζηψ γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

      

Οη ΣΠΒ ρξεζηκεχνπλ 

πεξηζζφηεξν σο κέζα 

παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ παξά 

σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία 

κάζεζεο 

      

ΟΕ ΣΠΒ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο 

      

 

Β3. Καηά ηε γλώκε ζαο, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία έρεη εθαξκνγή 

 

 
Καζόινπ Λίγν 

ε κέηξην 

βαζκό 
Πνιύ 

Πάξα 

πνιύ 

Γελ έρσ 

γλώκε 

ην λεπηαγσγείν       

ην δεκνηηθφ       

ην γπκλάζην       

ην γεληθφ ιχθεην       

ην επαγγεικαηηθφ ιχθεην       

 

 

Β4. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ηα επόκελα απνηεινύλ αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο ώζηε 

νη εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηνύλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο; 

 

 
πκθσλώ 

απόιπηα 
πκθσλώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 

Γηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γελ 

έρσ 

γλώκε 

Αελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα λα       
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αιιάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπο 

Δ ζρνιηθή κνλάδα δε δηαζέηεη 

ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

      

Αελ είλαη  ζπρλά δηαζέζηκε ε 

αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 

      

Ώπαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα 

λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

νξγαλσζεί κία δηδαζθαιία κε 

ρξήζε ΣΠΒ 

      

Οη καζεηέο δελ ζπλεξγάδνληαη 

θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο 

καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ΣΠΒ 

      

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ 

απνδέρνληαη εχθνια  ηελ 

θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο 

      

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ δελ είλαη 

πξνζαξκνζκέλν γηα 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

      

Αελ ππάξρεη ηερληθή 

ππνζηήξημε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

      

Τπάξρεη πίεζε  ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο  ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

      

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη 

επηκνξθσζεί   ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ 

      

Άιινη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο(παξαθαιψ ζεκεηψζηε): 

 

 

 

 

Γ. Υξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Γ1. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηα αθόινπζα ζε κία δηδαζθαιία 

 

Καζόινπ 

Λίγν(κεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξόλν) 

ε κέηξην 

βαζκό(κεξηθέο 

θνξέο ην κήλα) 

πρλά(κεξηθέο 

θνξέο ηε 

βδνκάδα) 

Πνιύ 

ζπρλά(ζρεδόλ 

θάζε κέξα) 

ΐηληενπξνβνιέα      

Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά      

Αηαδίθηπν      

Αηαδξαζηηθφ πίλαθα      

ΐαζηθά εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο(επεμεξγαζηή 
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θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, 

ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ) 

 

Γ2. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία ΣΠΔ γηα λα  

   

 

Καζόινπ 

Λίγν(κεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξόλν) 

ε κέηξην 

βαζκό(κεξηθέο 

θνξέο ην κήλα) 

πρλά(κεξηθέο 

θνξέο ηε 

βδνκάδα) 

Πνιύ 

ζπρλά(ζρεδόλ 

θάζε κέξα) 

Αηδάμεηε ελφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο εηδηθφηεηάο ζαο 

     

ΐξείηε θαη λα αληιήζεηε 

πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ 

     

Αεκηνπξγήζεηε 

παξνπζηάζεηο/δηαιέμεηο 

     

Πξνεηνηκάζεηε καζήκαηα      

Βπηθνηλσλήζεηε κε ζπλαδέιθνπο      

Βπηθνηλσλήζεηε κε καζεηέο      

Καηαζθεπάζεηε θχιια εξγαζίαο 

θαη δηαγσλίζκαηα 

     

 

Γ3. Πόζν ζπρλά εθαξκόδεηε ηηο επόκελεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΔ; 

 

Καζόινπ 

Λίγν(κεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξόλν) 

ε κέηξην 

βαζκό(κεξηθέο 

θνξέο ην κήλα) 

πρλά(κεξηθέο 

θνξέο ηε 

βδνκάδα) 

Πνιύ 

ζπρλά(ζρεδόλ 

θάζε κέξα) 

Βπίδεημε      

Αηεξεπλεηηθή κέζνδν      

πλεξγαηηθή κέζνδν θαη εξγαζία 

θαηά νκάδεο 

     

Μάζεζε κε ζρέδηα εξγαζίαο      

Μάζεζε κέζσ πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

     

Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε      

 

Γ4. εκεηώζηε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη γεληθόηεξα ηηο ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηείηε 

πην ζπρλά  

 

 

 

 

 

 

Γ. Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ 

 

 Α1. Λφγνη ζπκκεηνρήο   

εκεηψζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεηε ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο β΄ 

επηπέδνπ (ζεκεηψζηε έλαλ αξηζκφ δίπια ζε θάζε επηινγή πνπ ζαο ηαηξηάδεη – 1 γηα ηνλ πην 

ζεκαληηθφ ιφγν, 2  γηα ηνλ επφκελν θ.ν.θ.) 

 

 Ώπφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ 
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 Γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε 

 Γηαηί πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ βειηηψλεη νπζηαζηηθά  ην κάζεκα  

  Γηα απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη θαηάθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ 

Άιινη ιφγνη (παξαθαιψ ζεκεηψζηε): 

 

 

 

 Γ2. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ζαο βνήζεζε ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο 

 

 Καζόινπ Λίγν 
ε κέηξην 

βαζκό 
Πνιύ 

Πάξα 

πνιύ 

ην λα ζρεδηάδεηε δηδαζθαιίεο 

κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 
     

ην λα απνθηήζεηε λέεο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ 
     

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο 

θαη επηθνηλσλίαο κε 

ζπλαδέιθνπο 

     

ην λα κπνξείηε λα ρεηξίδεζηε 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 
     

ην λα βξίζθεηε ηξφπνπο 

έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα 

     

ην λα κπνξείηε λα εθαξκφδεηε 

λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο(π.ρ. 

ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο 

κάζεζεο) 

     

ην λα κπνξείηε λα αμηνινγείηε 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 
     

ην λα βειηηψζεηε κε 

νπζηαζηηθφ ηξφπν ηελ πνηφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο 

     

ην λα είζηε θαιχηεξα 

πξνεηνηκαζκέλνη/εο γηα ηηο 

κειινληηθέο εθαξκνγέο ησλ 

ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε 

     

ην λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα 

ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο 

     

ην λα είζηε ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγείηε θαηάιιειν 

επηκνξθσηηθφ  πιηθφ γηα ρξήζε 

απφ επηκνξθνχκελνπο ησλ ΚΒ 

     

ην λα αμηνπνηείηε θαηάιιεια 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

ηερλνινγίεο, φπσο νη 

δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 
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 Α3. Αηαδηθαζία ελεκέξσζεο 

εκεηώζηε  (από 1 κέρξη 5) ην βαζκό ηθαλνπνίεζήο ζαο από ηη διαδικαζία ενημέπωζηρ   

γηα θαζέλα από ηα επόκελα ζηνηρεία: 

 

 1-

Καζφινπ  

2-

Λίγν  

3-ε 

κέηξην 

βαζκφ 

4-πνιχ  5-

πάξα 

πνιχ 

ηόρνη θαη πεξηερόκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

     

Γηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

     

Τπνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηά ζαο      

ύζηεκα αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο      

 

  

Γ4. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε  (κε άξηζηα ην 5) ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζαο απφ: 

 

 1-

Καζφινπ  

2-

Λίγν  

3-ε 

κέηξην 

βαζκφ 

4-πνιχ 5-

πάξα 

Πνιχ 

Σν ζπληνληζκφ δηεμαγσγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

     

Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε      

Σελ ηερληθή ππνζηήξημε      

Σα κέζα δηδαζθαιίαο      

Σελ αλαινγία 

εθπαηδεπνκέλσλ/εθπαηδεπηψλ 

     

Σν σξνιφγην πξφγξακκα      

Σε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο(380 

ψξεο) 

     

Σε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαθέινπ 

εξγαζηψλ (e-portfolio) 

     

Σε ιεηηνπξγία ηνπ θφκβνπ 

πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ 

Έξγνπ(http://b-epipedo2.-

pake.cti.gr/portal) 

     

Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά      

 

Γ5. Πξαθηηθή άζθεζε 

  

Α5.1.  Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ζαο(απφ 1 κέρξη άξηζηα 5) απφ  
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 1-

Καζόινπ  

2-

Λίγν  

3-ε 

κέηξην 

βαζκό 

4-πνιύ  5-

πάξα 

πνιύ 

Σε δηάξθεηα ππνζηήξημεο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο(30 ώξεο) 

     

Σν βαζκό ππνζηήξημεο  από 

ηνπο επηκνξθσηέο ( mentoring) 

     

Σν πιαίζην ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο(ζρεδηαζκόο- 

πινπνίεζε-αλαζηνραζκόο) 

     

 

Α5.2.  Παξαθαιψ βαζκνινγείζηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα(5 ην άξηζηα) ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο φζνλ 

αθνξά  

 1  2  3 4  5 

Σελ εθαξκνγή ζηα ΚΔ      

Σελ εθαξκνγή ζηελ ζρνιηθή κνλάδα      

Σε ιεηηνπξγία ησλ workshop      

Σε ιεηηνπξγία ησλ κεζόδσλ πινπνίεζεο(παξαηήξεζε-

δηδαζθαιία) 

     

 

 

Α5.3.  Παξαθαιψ, ζεκεηψζηε αλ ππάξρνπλ  ελδερφκελεο αδπλακίεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ή δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε ζηελ εθαξκνγή ηεο  

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Α6. Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

 Γ6.1. Πψο θξίλεηε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο;(παξαθαιψ επηιέμηε κία απάληεζε); 

 

  Πιήξεο  

  Εθαλνπνηεηηθφ 

  Ώλεπαξθέο 

  Αε μέξσ/Αελ απαληψ 

 

 

Γ6.2. Καηαηάμηε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο(αξηζκήζηε απφ ην 1 έσο ην 8) σο 

πξνο ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. 

Παξαθαιψ μεθηλήζηε ηελ αξίζκεζε απφ ηελ πην ρξήζηκε ελφηεηα, δίλνληαο ην 1 . 

 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

επηζηεκνληθή ζεκειίσζε 

 

χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε 

εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο ηερλνινγίαο 
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Υξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ, ηνπ 

δηαδηθηχνπ, εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ web 2.0, δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

 

Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αζχγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  

Αηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε αμηνπνίεζε ΣΠΒ  

Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ  

Μεζνδνινγία επηκφξθσζεο  

 

 

Α7.2. ΐαζκνινγείζηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θάζε ελφηεηαο(1 έσο 5, κε άξηζηα ην 5) σο πξνο  ηελ 

επάξθεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

 

 
Δπάξθεηα Πνηόηεηα Υξεζηκόηεηα 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη  επηζηεκνληθή 

ζεκειίσζε 

   

χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη 

δηθηπαθήο ηερλνινγίαο 

   

Υξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, 

πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ, ηνπ δηαδηθηχνπ, εξγαιείσλ θαη 

ππεξεζηψλ web 2.0, δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

   

Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο 

   

Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ    

Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ    

Αηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε αμηνπνίεζε 

ΣΠΒ 

   

Μεζνδνινγία επηκφξθσζεο    

 

Γ7.3. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ην πιηθφ απηφ είλαη αμηνπνηήζηκν ζηε ζρνιηθή ηάμε; Παξαθαιψ 

επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ 

 Πνιχ 

 Ώξθεηά 

 ε κέηξην βαζκφ 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 

 

Γ8.  Γηαδηθαζία εθπαίδεπζεο 

Γ8.1.  Ώμηνινγείζηε ην βαζκφ ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζαο ζην πξφγξακκα: 

Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ 

 Μεγάινο 

 Μέηξηνο 

 Μηθξφο 

 

Γ8.2.  Θεσξείηε φηη ην αξρηθφ ζαο ελδηαθέξνλ γηα ην πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ: 

Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ 
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 Ώπμήζεθε 

 Αηαηεξήζεθε 

 Τπνβαζκίζηεθε 

 

 

 

Γ9.  Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ έξγνπ  

Βξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ελδερφκελεο 

πξνηάζεηο βειηίσζεο 

Βθφζνλ ην επηζπκείηε αλαθέξεηε ηπρφλ πξνηάζεηο ζαο γηα ηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ. 

 

Γ9.1.  Tνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηκφξθσζεο: 

Παξαθαιψ γξάςηε ηελ απάληεζε ζαο εδψ: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Γ9.2. Σνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: 

Παξαθαιψ γξάςηε ηελ απάληεζε ζαο εδψ: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Γ9.4. Σεο πξαθηηθήο άζθεζεο : 

Παξαθαιψ γξάςηε ηελ απάληεζε ζαο εδψ: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Γ9.5. Σεο  γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΏΚΒ: 

Παξαθαιψ γξάςηε ηελ απάληεζε ζαο εδψ: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην έλαξμεο  ΚΔ 2011 

 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Α1. Φύιν 

Άληξαο 

Γπλαίθα 

 

Α2. Ηιηθία 

25-29 εηψλ  

30-35 εηψλ 

36-40 εηψλ 

41-45 εηψλ 

46-50 εηψλ 
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51-55 εηψλ 

56-60 εηψλ 

61 εηψλ θαη άλσ 

 

Α3. Έηε ππεξεζίαο 

Μέρξη 5 έηε  

6-10 έηε 

11-15 έηε 

16-20 έηε 

21-25 έηε 

26-30 έηε 

31-35 έηε 

 

Α4. Κιάδνο 

ΠΒ02-Φηινιφγσλ 

ΠΒ03-Μαζεκαηηθψλ 

ΠΒ04.-Φπζηθψλ επηζηεκψλ  

ΠΒ60-Νεπηαγσγψλ 

ΠΒ70-Ααζθάισλ 

Άιινο θιάδνο(παξαθαιψ ζεκεηψζηε):  ……………………………………. 

 

 Ώ5. εκεηψζηε ηελ αλψηεξε βαζκίδα ζπνπδψλ ζαο 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη εμνκνίσζε 

Πηπρίν ΏΒΕ 

Αηδαζθαιείν 

Μεηαπηπρηαθφ 

Αηδαθηνξηθφ 

 

Ώ6. Σνκέαο εθπαίδεπζεο 

Αεκφζηα Βθπαίδεπζε 

Εδησηηθή Βθπαίδεπζε 

          Ώ7. Βξγαζηαθή ζρέζε 

Μφληκνο εθπαηδεπηηθφο 

Ώλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο 

Βθπαηδεπηηθφο κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ 

 

Α8.  Θέζε 

Βθπαηδεπηηθφο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Τπνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Αηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 

Α9. Σύπνο ζρνιηθήο κνλάδαο  

Νεπηαγσγείν 

Αεκνηηθφ 

Γπκλάζην 

Γεληθφ Λχθεην 

Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

 

ΐ. Πξφγξακκα επηκφξθσζεο β- επηπέδνπ  

ΐ1. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε πψο πιεξνθνξεζήθαηε γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ 

επηπέδνπ(κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε θαη πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο): 

Από ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο  
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Από ηνλ ηζηόηνπν β΄ επηπέδνπ (http://b-epipedo2.cti.gr.) 

Από εθπαηδεπηηθέο ή άιιεο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν 

Από ππεξεζηαθή αλαθνίλσζε ζην ζρνιείν 

Από επηκνξθσηέο β΄ επηπέδνπ 

Άιιε πεγή(παξαθαιώ ζεκεηώζηε):………………………………………….. 

 

ΐ2. Έρεηε δηαβάζεη ην ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ 

ηεο 3
εο

 πεξηφδνπ 

Ναη 

Όρη. Γελ ην έθξηλα ζθόπηκν 

Όρη. Γελ γλώξηδα ηελ ύπαξμή ηνπ 

 

ΐ3. Θεσξείηε φηη ν ρξφλνο γηα λα πιεξνθνξεζείηε ζρεηηθά κε  ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

β΄ επηπέδνπ ψζηε  λα απνθαζίζεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ήηαλ 

Δπαξθήο  

Αλεπαξθήο 

Γελ έρσ γλώκε 

 

   ΐ4. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ζαο ( 1 κέρξη άξηζηα ην 5) απφ  

 

 1 2 3 4 5 

Σε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα 

     

Σελ αληαπφθξηζε ηεο ππεξεζίαο Help Desk ηνπ θφκβνπ 

πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ  

     

Σνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ  ηεο εηδηθφηεηάο ζαο ζηα 

ΚΒ  

     

Σηο ψξεο θαη κέξεο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΒ πνπ ζαο 

ελδηέθεξαλ 

     

 

ΐ5. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα β΄ επηπέδνπ; 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

ΐ6. εκεηψζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεηε ζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο β΄ 

επηπέδνπ (ζεκεηψζηε φιεο ηηο επηινγέο πνπ ζαο ηαηξηάδνπλ- δίλνληαο ηνλ αξηζκφ 1 γηα ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν ιφγν, 2 γηα ηνλ επφκελν θ.ν.θ.) 
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 Ώπφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΣΠΒ 

 Γηα ηε βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο θαη ηε κνξηνδφηεζε πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ζέζεηο 

ζηειερψλ  

 Βπεηδή ζεσξψ φηη απαηηείηαη γηα ηε δνπιεηά κνπ 

 Γηα λα είκαη ζε ζέζε λα θάλσ  ηε δηδαζθαιία κνπ πην ειθπζηηθή θαη λα θεληξίζσ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ  

 Γηα λα είκαη ελεκεξσκέλνο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ θαη λα κε ζεσξεζψ ςεθηαθά 

αλαιθάβεηνο 

 Γηα απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη θαηάθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ 

Άιινο ιφγνο (παξαθαιψ ζεκεηψζηε): 

 

Β7. Πνηα είλαη ε αξρηθή ζαο άπνςε γηα ηα επόκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκόξθσζεο  β΄ επηπέδνπ; ε πεξίπησζε πνπ δε γλσξίδεηε ζρεηηθά κε θάπνηα παξάκεηξν 

(ελδερόκελν), κπνξείηε λα ζεκεηώζεηε «δελ έρσ γλώκε» 

 

 
Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ/νύηε 

δηαθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

απόιπηα 

Γελ 

έρσ 

γλώκε 

Ο αξηζκφο 

σξψλ(96) ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 

θαηάιιεινο 

      

Δ ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

(επηέκβξηνο 2011-

Μάξηηνο 2012) 

είλαη θαιή 

      

Δ ζπλνιηθή 

δηάξζξσζε(γεληθφ 

κέξνο-εηδηθφ κέξνο-

πξαθηηθή πξαθηηθή 

εθαξκνγή) είλαη 

θαηάιιειε 

      

Δ Ώλαινγία σξψλ 

γεληθνχ/ εηδηθνχ 

κέξνπο  είλαη θαιή 

      

Σν Πεξηερφκελν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη επαξθέο 

      

Σν Ώλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα 

πνπδψλ είλαη 

επαξθέο  

      

Δ πξνβιεπφκελε 

πξαθηηθή εθαξκνγή 
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ζηελ ηάμε 

(δηάξθεηα θαη 

πεξηερφκελν) είλαη  

επαξθήο 

 

Β8. 1) ε πνην βαζκό γλσξίδεηε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 

 

Καζφινπ 

Λίγν 

Καιά 

Πνιχ θαιά 

 

ΐ8.2) Γηα θάζε κία απφ απηέο ζεκεηψζηε πφζν εθηηκάηε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο 

 
Καζόινπ 

ρξήζηκε 

Λίγν 

ρξήζηκε 

Μέηξηα 

ρξήζηκε 

Πνιύ 

ρξήζηκε 

Πάξα 

πνιύ 

ρξήζηκε 

Γελ έρσ 

γλώκε 

Γεληθό Μέξνο       

Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

Βπηθνηλσληψλ, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

θαη  επηζηεκνληθή ζεκειίσζε 

      

χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη 

ηε δηδαζθαιία θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε 

εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο 

ηερλνινγίαο 

      

Υξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ 

θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

      

Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ       

Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ 

εξγαζηεξίσλ 

      

Δηδηθό κέξνο       

Βθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ βαζηθψλ 

εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθψλ 

εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

      

Υξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

εηδηθφηεηαο ζε δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο  

      

Αηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ        

 

Β9. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ζα ζαο βνεζήζεη ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο 

 

 Καζόινπ Λίγν 
ε κέηξην 

βαζκό 
Πνιύ 

Πάξα 

πνιύ 

Γελ έρσ 

γλώκε 

ην λα ζρεδηάδεηε δηδαζθαιίεο 

κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 
      

ην λα απνθηήζεηε λέεο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ 
      

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο 

θαη επηθνηλσλίαο κε 

ζπλαδέιθνπο 

      

ην λα κπνξείηε λα ρεηξίδεζηε 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 
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ην λα βξίζθεηε ηξφπνπο 

έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα 

      

ην λα κπνξείηε λα εθαξκφδεηε 

λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο(π.ρ. 

ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο 

κάζεζεο) 

      

ην λα κπνξείηε λα αμηνινγείηε 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 
      

ην λα βειηηψζεηε κε 

νπζηαζηηθφ ηξφπν ηελ πνηφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο 

      

ην λα είζηε θαιχηεξα 

πξνεηνηκαζκέλνο/ε γηα ηηο 

κειινληηθέο εθαξκνγέο ησλ 

ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε 

      

ην λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα 

ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο 

      

 

 

Γ. ηάζεηο –Αεμηφηεηεο  ζηελ έληαμε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

 

Γ1. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη θαηέρεηε ηηο επόκελεο δεμηόηεηεο 

 
Καζόινπ Λίγν 

ε κέηξην 

βαζκό 
Καιά 

Πνιύ 

θαιά 

Γελ έρσ 

γλώκε 

Βίκαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζσ 

αξρεία  ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ ψζηε λα ην εληάμσ 

ζην κάζεκα 

      

Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην 

κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη 

βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ(π.ρ. 

κε ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο 

κάζεζεο) 

      

Μπνξψ λα παξνπζηάδσ 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

δηδαζθαιηψλ κε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ 

      

Μπνξψ λα ζρεδηάδσ δηδαθηηθά 

ζελάξηα κε ρξήζε ΣΠΒ  

      

 

Γ2. εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο ζηα επόκελα 

 Ναη Όρη 

Έρσ δεκηνπξγήζεη δηθή κνπ ηζηνζειίδα   

Έρσ δηθφ κνπ ηζηνιφγην   

Έρσ δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή   

Έρσ αλαξηήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπ ζε ηζηνζειίδα   
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πκκεηέρσ ζε ρψξνπο ςεθηαθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο   

πκκεηέρσ ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο   

 

 

Γ3. εκεηώζηε ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηηο επόκελεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

απόιπηα 

Γελ 

έρσ 

γλώκε 

Έρσ πεηζηεί φηη ε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε 

δηδαζθαιία κε νπζηαζηηθφ ηξφπν 

      

Οη ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

δηδαζθαιία θαη λα βνεζήζνπλ 

αιιά κφλν θάησ απφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη γλσζηέο 

      

Δ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ έρεη 

εθαξκνγή πεξηζζφηεξν ζηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο παξά ζηηο 

ζεσξεηηθέο  

      

Οη ΣΠΒ είλαη ρξήζηκεο θαη 

ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα 

εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία 

      

Δ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε 

δηδαζθαιία δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα 

      

Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο (δηάιεμε θαη 

πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε)είλαη 

ηειηθά πην απνηειεζκαηηθφο απφ 

ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ησλ ΣΠΒ 

      

Οη ΣΠΒ είλαη απιά 

εληππσζηαθέο θαη δελ κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ζηε 

δηδαζθαιία 

      

Οη ΣΠΒ ρξεζηκεχνπλ 

πεξηζζφηεξν σο κέζα 

παξνπζίαζεο   πιεξνθνξηψλ 

παξά σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία 

κάζεζεο 

      

 

 

Γ4. Καηά ηε γλώκε ζαο, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία έρεη εθαξκνγή 

 

 
Καζόινπ Λίγν 

ε κέηξην 

βαζκό 
Πνιύ Πάξα πνιύ 

Γελ έρσ 

γλώκε 

ην λεπηαγσγείν       

ην δεκνηηθφ       
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ην γπκλάζην       

ην ιχθεην       

Ώλ ζεσξείηε φηη είλαη αλεμάξηεηε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, ζεκεηψζηε εδψ  

 

 

Γ5. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ηα επόκελα απνηεινύλ αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο ώζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηνύλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο; 

 

 
Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

απόιπηα 

Γελ 

έρσ 

γλώκε 

Αελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα 

αιιάμνπλ ηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο ηνπο 

      

Αελ ππάξρεη ε αλάινγε 

ππνζηήξημε απφ ηε 

Αηνίθεζε(δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, δηεπζπληέο 

εθπαίδεπζεο) θαη ηα ζηειέρε 

ηεο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη θηι) 

      

Δ ζρνιηθή κνλάδα δε δηαζέηεη 

ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

      

Αελ είλαη ζπρλά δηαζέζηκε ε 

αίζνπζα ηεο πιεξνθνξηθήο  

      

Ώπαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα 

λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

νξγαλσζεί κία δηδαζθαιία κε 

ρξήζε ΣΠΒ ζε ζρέζε κε ηα 

αλακελφκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 

      

Οη καζεηέο δελ ζπλεξγάδνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα κίαο 

δηδαζθαιίαο κε ΣΠΒ  

      

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ 

είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα 

δηδαζθαιίεο κε ΣΠΒ 

      

Αελ ππάξρεη ηερληθή 

ππνζηήξημε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία 

ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

      

Άιινη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο(παξαθαιψ ζεκεηψζηε): 

 

 

 

 

 

Α. Υξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
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Γ1. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηα αθόινπζα ζε κία δηδαζθαιία 

 

Καζόινπ 

Λίγν(κεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξόλν) 

ε κέηξην 

βαζκό(κεξηθέο 

θνξέο ην κήλα) 

πρλά(κεξηθέο 

θνξέο ηε 

βδνκάδα) 

Πνιύ 

ζπρλά(ζρεδόλ 

θάζε κέξα) 

ΐηληενπξνβνιέα      

Βθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά      

Αηαδίθηπν      

Αηαδξαζηηθφ πίλαθα      

ΐαζηθά εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο(επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, 

ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ) 

     

 

 

Γ2. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία ΣΠΔ γηα λα  

   

 

Καζόινπ 

Λίγν(κεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξόλν) 

ε κέηξην 

βαζκό(κεξηθέο 

θνξέο ην κήλα) 

πρλά(κεξηθέο 

θνξέο ηε 

βδνκάδα) 

Πνιύ 

ζπρλά(ζρεδόλ 

θάζε κέξα) 

Αηδάμεηε ελφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο εηδηθφηεηάο ζαο 

     

ΐξείηε θαη λα αληιήζεηε 

πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ 

     

Αεκηνπξγήζεηε 

παξνπζηάζεηο/δηαιέμεηο 

     

Πξνεηνηκάζεηε καζήκαηα      

Βπηθνηλσλήζεηε κε ζπλαδέιθνπο      

Βπηθνηλσλήζεηε κε καζεηέο 
     

Καηαζθεπάζεηε θχιια εξγαζίαο 

θαη δηαγσλίζκαηα 

     

 

Γ3. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο επόκελεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ζε δηδαζθαιίεο κε ΣΠΔ; 

 

Καζόινπ 

Λίγν(κεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξόλν) 

ε κέηξην 

βαζκό(κεξηθέο 

θνξέο ην κήλα) 

πρλά(κεξηθέο 

θνξέο ηε 

βδνκάδα) 

Πνιύ 

ζπρλά(ζρεδόλ 

θάζε κέξα) 

Βπίδεημε      

Αηεξεπλεηηθή κέζνδνο      

πλεξγαηηθή κέζνδνο θαη εξγαζία 

θαηά νκάδεο 

     

Μάζεζε κε ζρέδηα εξγαζίαο      

Μάζεζε κέζσ πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

     

Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε      

 

 

Γ4. ε πνην βαζκό ρξεζηκνπνηείηε  ηα αθόινπζα 

 Καζόινπ Λίγν 
ε κέηξην 

βαζκό 
Καιά 

Πνιύ 

θαιά 

Γελ έρσ 

γλώκε 

Βγθαηάζηαζε ινγηζκηθψλ       
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Πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

εηθφλσλ 
      

Πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

θσηνγξαθηψλ 
      

Πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

αξρείσλ ήρνπ θαη βίληεν 
      

Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο 

ηζηνζειίδσλ 
      

Βξγαιεία  Web 2.0(Wikis  θηι)       

 

Γ5. εκεηώζηε κεξηθά  εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά  
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ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ ΓΕΏ ΣΟΤ ΑΕΏΑΡΏΣΕΚΟΤ  ΠΕΝΏΚΒ 

 

Ώγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο,  

ε έξεπλα απηή έρεη σο ζηφρν  λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. 

 

Δ ζπκβνιή ζαο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Θα ζαο παξαθαινχζα λα 

αθηεξψζεηε ιίγα ιεπηά θαη λα ζπκπιεξψζεηε κε πξνζνρή  ην εξσηεκαηνιφγην. Σα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

 

Βπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο –Καιή επηηπρία ζηελ πηζηνπνίεζε! 

Ώιέμηνο Λεγνληήο- Υεκηθφο , ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηκήκαηνο ΒΚΠ ηνπ ΠΏ.ΜΏΚ. 

 

  

Ώ. Αεκνγξαθηθά  ζηνηρεία(ζεκεηψζηε κε Υ) 

1. Φύιν          □ Άλδξαο  □ Γπλαίθα 

 

2. Κιάδνο  ΠΒ.....................   

3. Ηιηθία  □ Μέρξη 35     □ 36-45   □ 46-55         □ >55  

4. Έηε ππεξεζίαο    □ 1-10  □ 11-20 □ 21-30 □ >30 

 

5. πνπδέο   □ Παηδαγσγηθή αθαδεκία  θαη εμνκνίσζε           □ Πηπρίν ΣΒΕ     

□ Πηπρίν ΏΒΕ □ Μεηαπηπρηαθφ         □ Αηδαθηνξηθφ 

 

6. Θέζε   □ Βθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιηθή κνλάδα    

□ Βθπαηδεπηηθφο ζε θέληξν ή γξαθείν (ΚΠΒ, ΚΒΑΑΤ, ΒΚΦΒ θηι)     

□ Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο 

  

7. ρνιείν     □ Νεπηαγσγείν  □ Αεκνηηθφ                     □ Γπκλάζην  

 

□ Γεληθφ Λχθεην □ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

 

8. ε πνην  βαζκό ζαο ελδηαθέξεη γεληθόηεξα ε ρξήζε θαη ε έληαμε ησλ  ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία;  

              □ Πνιχ      □ Ώξθεηά     □ ε κέηξην βαζκφ   □ Λίγν         □ Καζφινπ 

 

9. Έρεη πξνκεζεπηεί ην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε δηαδξαζηηθό πίλαθα; 

                         □ Ναη                                 □ ρη                           □ Αελ μέξσ/δελ απαληψ  

    

 

 

ΐ. Πξνηάζεηο-Θέζεηο 

 

(Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο κε Υ) 
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1.  Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη ε νξζή ηνπ ρξήζε 

κπνξεί λα έρεη πνιχ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κάζεζε. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

2.  Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε δηδαζθαιία βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

καζαίλνπλ. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 
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3.  Θεσξψ φηη είλαη απαξαίηεην λα εθνδηαζηνχλ νη ζρνιηθέο ηάμεηο κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, 

ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

4.  Θεσξψ φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηάο κνπ.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

5.  Ο  δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη  ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξά ζηε δεπηεξνβάζκηα.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

6.  Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη, θαηά ηελ γλψκε κνπ,  κφλν έλα ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

7.  Δ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηε δηδαζθαιία κνπ.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

8.  Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ηειηθά είλαη εξγαιεία ρσξίο θάπνηα δηδαθηηθή αμία. Ώ  Ο Α ΑΏ 

9.  Ώηζζάλνκαη  αλαζθάιεηα ψζηε λα  ρξεζηκνπνηήζσ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηελ ηάμε.  Ώ  Ο Α ΑΏ 

10.  Πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε δηδαζθαιία εληζρχεη ζεκαληηθά  ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

11.  Δ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζα ζπκβάιεη  ειάρηζηα ζηε 

βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο ησλ καζεηψλ.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

12.  Μνπ θαίλεηαη  δχζθνιν λα εθαξκφζσ λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο γηα λα αμηνπνηήζσ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. 
Ώ  Ο Α ΑΏ 

13.  Πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηελ ηάμε κπνξεί λα κε βνεζήζεη ψζηε λα 

βειηηψζσ ηε δηδαζθαιία κνπ.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

14.  Θεσξψ ζεκαληηθφ λα  επηκνξθσζψ  ζηε ρξήζε θαη ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ.  
Ώ  Ο Α ΑΏ 

15.  Θεσξψ φηη ζε νξηζκέλα καζήκαηα ε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή, 

απφ φζν ζε άιια καζήκαηα.  

 

Ώλ ζπκθσλείηε(ζπκθσλψ/ζπκθσλψ απφιπηα),  ζε πνηα λνκίδεηε;  

 

 

Ώ  Ο Α ΑΏ 

16.   

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηα επφκελα 

 

(θιίκαθα: 5-πνιχ, 4-αξθεηά, 3-ζε κέηξην βαζκφ, 2-ιίγν,  1-θαζφινπ) 

 

    (Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο κε Υ)  
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Ώ. Σν πςειφ θφζηνο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ.  5 4 3 2 1 

 ΐ. Σελ  έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζή ηνπο. 5 4 3 2 1 

 Γ. Σελ  έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ηνπο θαη γεληθφηεξα ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ(ηερλνθνβία).  
5 4 3 2 1 

 Α. Σελ  έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ.  
5 4 3 2 1 

 Β. Σελ  αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο αιιαγέο. 5 4 3 2 1 

 Σ. Σελ έιιεηςε ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ(έιιεηςε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, έιιεηςε 

δηαδηθηχνπ ζηηο ηάμεηο θηι) 
5 4 3 2 1 

 Γ. Σνλ απαηηνχκελν ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα αθηεξψζεη ν εθπαηδεπηηθφο ψζηε  λα κπνξεί λα 

ρεηξίδεηαη ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη λα εθαξκφδεη δηδαθηηθά ζελάξηα.  
5 4 3 2 1 
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ΔΡΩΣΗΔΙ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΩΝ 

 

Δλόηεηα Α: Δπηκόξθσζε 

 

1. Γηα πνην ιφγν ζπκκεηέρεηε ζηελ επηκφξθσζε; 

2. Πψο θξίλεηε ηηο επφκελεο παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ζηηγκήο: 

α) νξγάλσζε β) ρξνλνδηάγξακκα γ) πεξηερφκελν δ) δηάξζξσζε   

ε) πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε ζη) επηκνξθσηέο 

3. ε πνηνλ ηνκέα ζαο βνήζεζε πεξηζζφηεξν ε επηκφξθσζε: 

-ζρεδηαζκφο δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ 

-ρεηξηζκφο/έληαμε /αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

-λέεο γλψζεηο 

-εθαξκνγή κεζφδσλ δηδαζθαιίαο : ζπλεξγαηηθέο/ελειίθσλ 

-άιιν 

4. Τπάξρεη θάηη πνπ δελ ζαο άξεζε θαη πξέπεη λα βειηησζεί;  

 

Δλόηεηα Β: ηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΔ 

5. Πνηα ε άπνςή ζαο γηα ηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΒ; ήηαλ ε ίδηα εμαξρήο ή ζπλέβαιε ην 

πξφγξακκα ζην λα αιιάμεη; 

6. Θεσξείηε φηη νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε δηδαζθαιία; 

7. Σειηθά ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο είλαη , θαηά ηε γλψκε ζαο, πην 

απνηειεζκαηηθφο απφ ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε ΣΠΒ; 

 

Δλόηεηα Γ: Υξήζε ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή 

8. Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ζαο; Ώλ  λαη, πνηεο θαη γηα πνην ζθνπφ; Πφζν 

ζπρλά ; 

9. Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα εκπφδηα γηα λα ρξεζηκνπνηείηε ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ζαο; 

10. Ώλ ζεσξήζνπκε φηη εμαζθαιίδνληαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηερληθνχο θαη νξγαλσηηθνχο ιφγνπο, ζα εληάζζαηε ηηο ΣΠΒ ζην κάζεκά 

ζαο; 

 

 

 

Γειηίν focus group 

 

Δξσηήζεηο 

Δλόηεηα Α: Δπηκόξθσζε 

 

1. Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο γηα ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο; Τπάξρεη θάηη πνπ δελ ζαο 

άξεζε θαη πξέπεη λα βειηησζεί;  

 

2. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηα επφκελα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

 πλνιηθή δηάξθεηα 96 ψξεο (κεγάιε-κηθξή-ηθαλνπνηεηηθή).  

 Ππθλφηεηα ζπλαληήζεσλ (2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) θαη δηάξθεηα καζεκάησλ (3 

ψξεο). 

 Πεξηερφκελν/ζεκαηηθέο ελφηεηεο (πιήξεο-ειιηπέο-ρξήζηκν ή κε ) 

 πλνιηθή δηάξζξσζε(θαηάιιειε-κε θαηάιιειε) 

 Πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε(νπζηαζηηθή ή ηππηθή –βνήζεζε;-ελδερφκελεο 

πξνηάζεηο). Δ πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξαθηηθή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή (δηάξθεηα, 

ζπρλφηεηα, πεξηερφκελν θιπ); Δ ιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ήηαλ απνηειεζκαηηθή ή ζα ήηαλ πξνηηκφηεξε ε κέζνδνο mentoring; 
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 Βθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο(πινχζην-επαξθέο-θησρφ) 

 Λνγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (κεγάινο ή κηθξφο ν αξηζκφο ηνπο-

επηθαηξνπνηεκέλα ή φρη-ρσξίο πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο;) 

  

3.  αο έρεη βνεζήζεη νπζηαζηηθά ε επηκφξθσζε σο ηψξα ; ε πνηνλ ηνκέα ζαο βνήζεζε 

πεξηζζφηεξν ε επηκφξθσζε;  

 Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΒ  

 Υεηξηζκφο/έληαμε /αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ  

 Νέεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΒ 

 Βθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο : ζπλεξγαηηθέο/ελειίθσλ  

 Λεηηνχξγεζε πεξηζζφηεξν σο θίλεηξν γηα λα αζρνιεζείηε πεξαηηέξσ κε ηηο 

ΣΠΒ; 

 Άιιν 

 

4.  Θα ήζαζηαλ πξφζπκνη λα ζπκκεηέρεηε θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ; ε πνην 

αληηθείκελν; 

 

5.  Έρεηε αιιάμεη άπνςε γηα ηελ απηεπηκφξθσζε; αο  επεξέαζε ην πξφγξακκα πνπ 

παξαθνινπζήζαηε(ζηα ΚΒ); 

 

6.   Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα απφ απφζηαζε; Θα είραηε ηελ 

πξφζεζε λα ζπκκεηάζρεηε; 

 

Δλόηεηα Β: ηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΔ 

 

7. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη νη ΣΠΒ ζπλεηζθέξνπλ ζην λα γίλεη ε δηδαζθαιία πην 

ειθπζηηθή, ρσξίο φκσο λα βνεζνχλ νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο. Χζηφζν ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη πξάγκαηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ βειηηψλεη ηε δηδαζθαιία 

κε νπζηαζηηθφ ηξφπν.  

Ώ)Βζείο ηη πηζηεχεηε: ηειηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ  γίλεηαη  πην απνηειεζκαηηθή ε 

δηδαζθαιία; Βίραηε ηελ ίδηα άπνςε εμαξρήο ή ζπλέβαιε ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζην λα 

δηακνξθσζεί; 

B) Μήπσο  ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο(δηάιεμε θαη πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε) 

είλαη ηειηθά πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε ΣΠΒ; 

 

8. ηε βηβιηνγξαθία γεληθά θαηαγξάθεηαη  ε ζεηηθή ζηάζε ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ  ζηε δηδαζθαιία. Παξφια απηά, δηαπηζηψλεηαη απφ έξεπλεο, φηη νη ΣΠΒ 

δε  ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή  δηδαθηηθή πξαθηηθή.  

Ώ) Πνπ λνκίδεηε φηη νθείιεηαη απηφ ην γεγνλφο;  

ΐ) Πνηα είλαη ηειηθά ηα θπξηφηεξα εκπφδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα 

εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο; 

 Δ έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο(π.ρ. αίζνπζα, εμνπιηζκφο) 

 Δ έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο 

 Σν γεγνλφο φηη κηθξφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ έρεη επηκνξθσζεί ζην β΄ επίπεδν 

 H έιιεηςε ζηήξημεο απφ ηε Αηνίθεζε (Αηεχζπλζε ρνιείνπ, Αηεχζπλζε 

Βθπαίδεπζεο θιπ) θαη ηα ζηειέρε ηεο Βθπαίδεπζεο (γηα παξάδεηγκα: 

πκβνχινπο). Βθηηκάηε φηη απηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ή φρη; 

 Άιιν 

 

9. Ώπφ έξεπλεο  πξνθχπηεη ην γεγνλφο φηη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθά , 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηα βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο(επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά 

θχιια, ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ) θαη ην δηαδίθηπν γηα εξγαζίεο ξνπηίλαο(π.ρ. θαηαζθεπή 
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θχιισλ εξγαζίαο θαη δηαγσληζκάησλ, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ) ελψ πνιχ ιίγν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά(π.ρ. Interactive Physics, Geogebra, 

Υεισλφθνζκνο θηι).  σο εξγαιεία κάζεζεο. 

Βζείο ρξεζηκνπνηείηε ΣΠΒ θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά  ζηε δηδαζθαιία ζαο; Ώλ  λαη, πνηεο 

θαη γηα πνην ζθνπφ; Πφζν ζπρλά ; 

 

10. Ώλ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά απνθαζηδφηαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε λα γίλεηαη 

έλα πνζνζηφ π.ρ. (50%) ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ κε ηε ρξήζε ΣΠΒ, ζεσξείηε φηη ζα 

κπνξνχζαηε  λα αληαπνθξηζείηε;  
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ΣΟΥΟΙ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β΄ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  

ηφρνη ηεο επηκφξθσζεο ΐ‟ επηπέδνπ ΣΠΒ είλαη (http://b-epipedo2.cti.gr/) νη 

επηκνξθνχκελνη εθπαηδεπηηθνί λα: 

 θαηαλνήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ 

 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΒ 

γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

Βηδηθφηεξα, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κεηέρνπλ ζηηο λέεο δηαζηάζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ 

(web 2.0), φπσο ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ν λένο ξφινο ρξεζηψλ σο ζπλ-δεκηνπξγψλ 

ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 απνθηήζνπλ ζπλνιηθή επνπηεία γηα ην ππάξρνλ Βθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ηα 

ππάξρνληα γεληθά θαη εηδηθά εξγαιεία, θαζψο θαη ην Αηαδίθηπν θαη ηα ζέκαηα 

αζθαινχο ρξήζεο ηνπ, εηδηθφηεξα εξγαιεία θαη ππεξεζίεο Web 2.0 (blogs, wikis, 

podcasts, social networks θ.α.), ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(Learning Management Systems), αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηηο 

δηαζέζηκεο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο θαη απνζεηήξηα ζπιινγήο θαη δηάζεζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (πρ. «Εθηγέλεηα»/ βηβιηνζήθε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

«Φσηφδελδξν», ζχζηεκα πξνβνιήο ειεθηξνληθψλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ), ηα νπνία ζα 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ γηα ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Β ζηελ δηδαθηηθή πξάμε 

 είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειν γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπο εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ ή γεληθά θαη εηδηθά  εξγαιεία, φπσο απηά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 αληηιεθζνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ Σ.Π.Β ζηελ ηάμε 

 θαηαλνήζνπλ ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηελ εληάμνπλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. Βηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

ηερλνινγηψλ Web 2.0, λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο σο κέζν 

γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη εθαξκφδνπλ 

γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Β ζηελ 

ηάμε. 

 αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηφζν κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο, φζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ ηερλνινγηψλ Web 2.0. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΠαΚΔ 

 

Α/

Α  

ΤΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ  
ΔΝΟΣΗΣΔ  ΣΟΥΟΙ  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΑ  

1.  10  

Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο 

θαη ησλ 

Δπηθνηλσληώλ 

ζηελ 

εθπαίδεπζε, 

εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη 

επηζηεκνληθή 

ζεκειίσζε  

Οη επηκνξθσηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ α) ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

Βπξσπατθψλ θπξίσο ρσξψλ πνπ αθνξά ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ θαη β) ηα κνληέια 

έληαμεο, ρξήζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή.  

Βηδηθφηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη:  

• Να γλσξίδνπλ ηα κνληέια έληαμεο ησλ ΣΠΒ ηφζν ζε καθξνεπίπεδν (εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή) φζν θαη ζε κηθξνεπίπεδν (ζρνιηθή κνλάδα)  

• Να γλσξίδνπλ δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζε 

δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο  

• Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζήο ηνπ  

• Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ δηθηχσλ θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε  

 

1.1. Ο ξφινο ησλ ΣΠΒ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

Γλψζεο  

1.2. Δ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.  

1.3. Σν πξφγξακκα «ΒΠΕΜΟΡΦΧΔ ΣΧΝ 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΣΔ ΥΡΔΔ ΚΏΕ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ 

ΣΧΝ Σ.Π.Β. ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ»  

1.4. Βπξσπατθή θαη δηεζλήο πνιηηηθή ζε ζέκαηα έληαμεο 

ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε-Βξεπλεηηθά Αεδνκέλα γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε  

1.5 Μνληέια εηζαγσγήο ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε ζε 

επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο  

• Εζηνξηθή αλαδξνκή  

• Πξφηππα εηζαγσγήο ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε  

• Ώλαθνξά ζε εκπεηξία άιισλ ρσξψλ  

2.  40 

ύγρξνλεο 

αληηιήςεηο γηα 

ηε κάζεζε θαη 

ηε δηδαζθαιία 

θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο κε εξγαιεία 

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη:  

• Να είλαη ζε ζέζε λα ζέηνπλ απφ ηελ αξρή ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζην 

πιαίζην ηεο κεηεμέιημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο.  

• Να αληηιακβάλνληαη ηε ρξνληθή αιιειεμάξηεζε ηεο εμέιημεο ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο.  

2.1. Ώπφ ηηο παξαδνζηαθέο ζηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε 

κάζεζε: Θεσξεηηθφ πιαίζην θαη κεηεμέιημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο  

2.2. Οη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε. Βμέιημε ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Β. 

ζηελ εθπαίδεπζε.  
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ππνινγηζηηθήο 

θαη δηθηπαθήο 

ηερλνινγίαο  

• Να γλσξίδνπλ κεζφδνπο ελίζρπζεο ηεο ελεξγνχ δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

επξηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο γλψζεο, απφ ηνπο καζεηέο θαζψο θαη ην δπλακηθφ ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

• Να γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξφισλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή 

έηζη φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε 

θαη ηε δηδαζθαιία.  

• Να είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψλνπλ ηελ ηάμε θαη ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηηο αξρέο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ.  

• Να γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηχπνπ project. 

• Γλσζηηθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο: J. Piaget & J. Bruner  

• Δ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεψξεζε γηα ηε κάζεζε: L. 

Vygotsky  

• Οη ζεσξίεο ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο  

 

2.3. χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Αηδαθηηθή θαη ηε 

Μεζνδνινγία κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ΣΠΒ:  

• Βλεξγεηηθή κάζεζε  

• Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε  

• Βπξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο γλψζεο  

• Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ξφισλ δηδαζθφλησλ θαη καζεηψλ 

ζηα λέα καζεζηαθά πεξηβάιινληα  

 

2.4. Μέζνδνη θαη πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο 

θνηλνηήησλ  

2.5. Ώλάπηπμε καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κε ηε 

ζπκβνιή ησλ ΣΠΒ  

• Αεκηνπξγία πιαηζίνπ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ-

δξαζηεξηνηήησλ-δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζρεδίαζε project, κε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ  

• Αηεπηζηεκνληθή-δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ  

3.  50 

Υξήζε ησλ 

βαζηθώλ 

εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, 

πνιπκεζηθώλ 

εξγαιείσλ θαη 

ηνπ δηαδηθηύνπ  

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα ηηο βαζηθέο εθαξκνγέο ηεο 

πιεξνθνξηθήο πνπ αθνξνχλ επεμεξγαζία, αλαπαξάζηαζε θαη επηθνηλσλία ζηνηρείσλ 

θαη δεδνκέλσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε επαγγεικαηηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Βπίζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιπκεζηθφ 

πιηθφ γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

Βηδηθφηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη:  

• Να είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο:ησλ επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ, ησλ ινγηζηηθψλ θχιισλ, ησλ εξγαιείσλ 

ειεχζεξεο θαη γξακκηθήο ζρεδίαζεο, ησλ εξγαιείσλ παξνπζίαζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ 

Γεληθφ κέξνο (40 ψξεο)  

3.1 Σν Αηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσ,λ σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη σο 

«ρψξνο» δεκνζίεπζεο έξγσλ  

3.2. Αεκηνπξγία Μαζεζηαθνχ πιηθνχ Πνιπκέζσλ θαη 

Τπεξκέζσλ  

3.2.1. Βξγαιεία δεκηνπξγίαο πνιπκεζηθνχ- ππεξκέζηθνχ 

πιηθνχ  

3.2.2.Βξγαιεία ζπγγξαθήο καζεζηαθνχ πιηθνχ κε 
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θαη ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο.  

• Να κπνξνχλ ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα 

πξναλαθεξζέληα ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο.  

• Να κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πιεξνθνξίεο θαη ινγηζκηθνχο 

πφξνπο κέζα απφ ην δηαδίθηπν.  

• Να είλαη ζε ζέζε λα δεκνζηεχζνπλ έλαλ ηζηνρψξν ζε έλα δηαθνκηζηή.  

• Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ.  

• Να κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κέζα απφ δίθηπα.  

• Να γλσξίδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε.  

• Να γλσξίδνπλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.  

• Να είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ επηκνξθσηηθά καζήκαηα κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.  

• Να κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη πνιπκεζηθφ πιηθφ (εηθφλα, ήρν).  

• Να κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πνιπκεζηθφ πιηθφ γηα δηδαθηηθή ρξήζε.  

• Να κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν πνιπκεζηθφ πιηθφ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε.  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ εηδηθνηήησλ, νη επηκνξθσηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εληάμνπλ φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ 

ηνπο αληηθεηκέλνπ. Βπηπιένλ, πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε κέζνδν θαη ηα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο.  
 

πνιπκέζα θαη ππεξκέζσλ  

3.3. ρεδίαζε-δηεξεχλεζε- αμηνπνίεζε-αμηνιφγεζε 

ηζηνζειίδσλ, ηζηνρψξσλ θαη ππιψλ.  

3.4 ρεδίαζε καζεκάησλ επηκφξθσζεο θαη δηδαζθαιίαο 

κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ( Θεσξεηηθέο αξρέο θαη 

δηδαθηηθή πξαθηηθή)  

3.5. πζηήκαηα Αηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο (CMS, LMS): 

Γλσξηκία, ρξήζε θαη αμηνπνίεζε, δηδαθηηθή αμηνιφγεζε  

3.6. Οκνγελνπνίεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ινγηζκηθνχ 

γεληθήο ρξήζεο- Βθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε εξγαιείσλ 

γεληθήο ρξήζεο  

3.7. Πξφηππα Μαζεζηαθψλ Σερλνινγηψλ. Παξνπζίαζε 

θαη δηδαθηηθά νθέιε.  

Βηδηθφ κέξνο (10 ψξεο)  

3.8. Υξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο αλά 

εηδηθφηεηα  

4.  100 

Υξήζε 

εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ  

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη:  

• Να γλσξίδνπλ ζηνηρεία ηζηνξίαο ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο 

αγσγήο επεξέαζαλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ εηδψλ ινγηζκηθνχ.  

• Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ απφ πιεπξάο ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη απφ πιεπξάο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ηνπο.  

• Να είλαη ζε ζέζε λα απνθαλζνχλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ.  

Γεληθφ κέξνο (40 ψξεο)  

4.1. Εζηνξηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζε 

ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

επηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο  

4.2 ΐαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ απφ πιεπξάο 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφ πιεπξάο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε 

ρξήζε ηνπο  

4.3.. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο, πιαίζην έληαμεο θαη 
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• Να γλσξίδνπλ ην πιαίζην έληαμεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κεηά απφ ζρεηηθή 

αμηνιφγεζή ηνπ.  

• Να είλαη ελεκεξσκέλνη γηα φια ηα εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά.  

ζνλ αθνξά δε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εηδηθφηεηαο, νη επηκνξθσηέο 

πξέπεη λα είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλνη ζηε ρξήζε θαη ηηο κεζφδνπο αμηνπνίεζεο 

ινγηζκηθψλ ηεο δηθήο ηνπο εηδίθεπζεο θαη λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πνχ εκπίπηεη 

ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ινγηζκηθψλ.  

Βηδηθφηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη:  

• Να είλαη άξηζηα θαηαξηηζκέλνη ζηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ εηδψλ ινγηζκηθνχ ηεο 

εηδίθεπζήο ηνπο.  

• Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηα ελδερφκελα καζεζηαθά 

νθέιε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ινγηζκηθά πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ θαηά ηελ 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ.  

• Να κπνξνχλ λα πξνεηνηκάδνπλ καζήκαηα επηκφξθσζεο θαη λα ζρεδηάδνπλ 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε απηά.  

θαηαιιειφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  

4.4. Παξνπζίαζε, εμεξεχλεζε θαη ρξήζε πθηζηάκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Λνγηζκηθφ ΤΠΒΠΘ) - 

Αξαζηεξηφηεηεο  

Βηδηθφ κέξνο (60 ψξεο)  

4.5 Βθκάζεζε ηεο ρξήζεο ινγηζκηθψλ εηδηθφηεηαο γηα 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ  

Αξαζηεξηφηεηεο- παξαδείγκαηα  

.  15 

Θέκαηα 

ππνζηήξημεο 

ζρνιηθώλ 

εξγαζηεξίσλ  

Οη επηκνξθσηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη 

αζθαιείαο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο.  

Βηδηθφηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη:  

• Να έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο  

• Να έρνπλ βαζηθέο ζεσξεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηα δίθηπα θαη 

ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο  

• Να κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη απνζεθεπηηθά κέζα  

• Να είλαη ζε ζέζε λα εγθαζηζηνχλ ινγηζκηθά θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ  

• Να είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αζθαιείαο ηφζν ηνπ ηνπηθνχ 

δηθηχνπ φζν θαη ηνπ δηαδηθηχνπ  

5.1 ρνιηθφ εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο: Γλσξηκία, ρξήζε 

θαη δηαρείξηζε. ηνηρεία απφ ην Αηαδίθηπν: 

δηεπζπλζηνδφηεζε, TCP / IP θ.ά.  

5.2 Ώζθάιεηα (αληηβίσζε, θιπ), backup  

5.3 Βηζαγσγή ζηα δίθηπα ( client / server , δηαρείξηζε 

πφξσλ θιπ)  

5.4. Ώληηκεηψπηζε ζηνηρεησδψλ πξνβιεκάησλ ηερληθήο 

θχζεσο (αζθαιείαο, εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ θηι.)  
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6.  120 

Γηδαθηηθή ηνπ 

γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ  

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη λα θαηέρνπλ ζε βάζνο ην ξφιν ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ 

ζηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζεσξίεο κάζεζεο θαη 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνχλ 

εξγαιεία δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, επηζηεκνινγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο.  

Βηδηθφηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη:  

• Να γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εξγαιείσλ 

ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο γηα ηε κάζεζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ  

• Να γλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε θχζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζε απηφ ην 

πιαίζην  

• Να γλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ θαη ηηο θαηλνχξγηεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

εξγαιείσλ ζην πιαίζην απηφ  

• Να γλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζην γλσζηηθφ ηνπο 

αληηθείκελν θαζψο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ γεληθά θαη 

εηδηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ  

• Να είλαη ζε ζέζε λα εληάζζνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηα Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο  

• Να είλαη ζε ζέζε λα εθπνλνχλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο  

• Να γλσξίδνπλ κεζφδνπο θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ 

 Να κπνξνχλ ππνζηεξίδνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζηελ 

παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  

 

6.1. ΐαζηθά ζηνηρεία ηεο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ 

εξγαιείσλ ΣΠΒ γηα ηε κάζεζε ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ.  

6.2. χγρξνλν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ  

6.3. Ρφινη, αληηιήςεηο θαη παξαδνρέο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ππφ 

ην πξίζκα ησλ ΣΠΒ.  

6.4. Παξνπζίαζε, ζχγθξηζε θαη πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ 

επίδξαζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηακφξθσζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ε 

δηαρείξηζή ηνπο κε ηηο ΣΠΒ.  

6.5. Ώλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν.  

6.6. Έληαμε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηα ΏΠ εηδηθφηεηαο 

κέζσ ζελαξίσλ  

6.7 Ώλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ 

θαη επηκνξθσηηθψλ ζελαξίσλ απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο  

7.  15 
Μεζνδνινγία 

επηκόξθσζεο  

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη λα έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

Βηδηθφηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη:  

• Να είλαη ελεκεξσκέλνη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ.  

 

7.1 Εδηαηηεξφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ - 

Παηδαγσγηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

7.2 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ.  

7.3 Βηδηθά ζέκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ  

7.4 Υξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ σο κέζν απηνεπηκφξθσζεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  
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• Να κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΒ σο κέζν απηνεπηκφξθσζεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

• Να γλσξίδνπλ ηε θχζε ησλ ελλνηνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηεο επηκφξθσζήο ηνπο.  

• Να κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

• Να κπνξνχλ λα παξάγνπλ ην θαηάιιειν επηκνξθσηηθφ πιηθφ.  

• Να κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζην 

πιαίζην δηαθφξσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΒ ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

• Να είλαη ζε ζέζε λα ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή.  

• Να κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ εθαξκνγή 

ησλ λέσλ πξαθηηθψλ ζηελ ηάμε ηνπο.  

• Να είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

• Να κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε δεκηνπξγία 

„θνηλνηήησλ κάζεζεο‟ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

• Να γλσξίδνπλ βαζηθά ζηνηρεία δηακφξθσζεο άκεζεο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

7.5 Αηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ  

7.6 Βλλνηνινγηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα ηεο επηκφξθσζήο ηνπο θαη αληηκεηψπηζή ηνπο  

7.7 ρεδίαζε θαη παξαγσγή θαηάιιεινπ επηκνξθσηηθνχ 

πιηθνχ. Τινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε επηκνξθσηηθψλ 

δξάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε.  

7.8 Βλζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληάμνπλ ηηο ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή.  

7.9 ΐαζηθά ζηνηρεία δηακφξθσζεο άκεζεο θαη ζπλερνχο 

επηθνηλσλίαο επηκνξθσηή-εθπαηδεπηηθψλ.  
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ΒΠΕΜΟΡΦΧΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ – «ΠΟΛΛΏΠΛΏΕΏΣΧΝ» Β ΘΒΜΏΣΏ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΑΕΏΑΡΏΣΕΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ ΣΔΝ ΣΏΞΔ 

 

Α/Α ΤΝΟΛΟ 

ΧΡΧΝ 

ΔΝΟΣΗΣΔ ΣΟΥΟΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 

1 3 

Δηζαγσγηθό 

ζεσξεηηθό 

πιαίζην 

Οη επηκνξθνχκελνη ζα γλσξίζνπλ: 

 

Σν πιαίζην εηζαγσγήο θαη παηδαγσγηθήο – δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο 

ησλ Αηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ κηα ζπλνιηθή 

εηθφλα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΑΜΘ. 

  

Σηο θαηεγνξίεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ: είδε θαη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. 

 

Μεξηθά βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ δηαλνίγνπλ νη Αηαδξαζηηθνί Πίλαθεο. 

 

Σνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

Αηαδξαζηηθνί Πίλαθεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε Αηεζλή θαη ειιεληθή 

βηβινγξαθία θαη εκπεηξία. 

 

Tα παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ  Αηαδξαζηηθψλ 

Πηλάθσλ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο.  

πλνπηηθή ελεκέξσζε γηα ην ζπλνιηθφ πιαίζην πνπ έρεη 

θαηαξηίζεη ην ΤΠΑΐΜΘ ζρεηηθά κε ηνπο Αηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ, νη ζρεηηθέο 

εγθχθιηνη ηνπ ΤΠΑΐΜΘ θαη γεληθφηεξα ην πιηθφ πνπ είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ επηκνξθσηψλ. 

 

Παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηψλ Αηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ, ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ-

κεηνλεθηεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο.  

 

χληνκε παξνπζίαζε ελφο παξαδείγκαηνο (φρη νινθιεξσκέλνπ 

δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ) κε βάζε ην νπνίν ζα ζπδεηεζνχλ ηα 

επφκελα ζέκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. Σν παξάδεηγκα κπνξεί 

λα είλαη απφ ην Βπηκνξθσηηθφ πιηθφ είηε ηεο επηινγήο ηνπ 

Βπηκνξθσηή. 

 

Παξαδείγκαηα απφ ηε δηεζλή εκπεηξία θαη απφ εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Αηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ. 

Σξφπνη ρξήζεο ησλ Αηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ θαη ελζσκάησζήο 

ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. 

 

Παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αηαδξαζηηθψλ 

Πηλάθσλ: νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο απφ άιια ςεθηαθά κέζα θαη 

ηερλνινγίεο, πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, έηζη φπσο 

δηαθαίλνληαη ηφζν απφ ηε Αηεζλή, φζν θαη απφ ηελ ειιεληθή 

http://b-epipedo2.cti.gr/news-announcements/2011-05-20-06-20-47/251-20111219enimerotikopollaplasiaston.html
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εκπεηξία. 

2 3 

Βαζηθέο ρξήζεηο 

ησλ Γηαδξαζηηθώλ 

πηλάθσλ 

Οη επηκνξθνχκελνη ζα γλσξίζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο νη Αηαδξαζηηθνί Πίλαθεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 

ζηε δηδαζθαιία, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε 2 ηνπιάρηζηνλ 

δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ ,θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνλ Βπηκνξθσηή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Αηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ θαη 

λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηα γλσζηηθά ηνπο αληηθείκελα. 

Παξνπζίαζε θαη κειέηε 2 ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ απφ 

ηνλ Βπηκνξθσηή θαη ελδερνκέλσο κηθξφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηε ρξήζε Αηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ. 

3 12 

Βκβάζπλζε ζηηο 

δηδαθηηθέο 

Βθαξκνγέο ησλ 

Αηαδξαζηηθψλ 

Πηλάθσλ  

 

Οη επηκνξθνχκελνη ζα εκβαζχλνπλ ζηηο δηδαθηηθέο ρξήζεηο ησλ 

Αηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

καζήκαηα, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

Αηαδξαζηηθνχο Πίλαθεο ζην δηθφ ηνπο κάζεκα αιιά θαη λα κπνξνχλ 

λα ππνζηεξίμνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηε ρξήζε Αηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ ζε 

άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Παξνπζίαζε θαη κειέηε 2 ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ ζε 

θάζε ηξίσξν (απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο κε ηε ζηήξημε θαη 

βνήζεηα ηνπ Βπηκνξθσηή) θαη ελδερνκέλσο κηθξφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε Αηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζελάξηα απφ 

απηά πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ νκάδα ζπγγξαθήο ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ.  Βλαιιαθηηθά, φζνη επηκνξθνχκελνη 

επηζπκνχλ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζελάξηα. 

Θα γίλoπλ αλαθνξέο θαη ζα δνζνχλ παξαδείγκηα ρξήζεο 

ζηνηρείσλ απφ ην «Φεθηαθφ ρνιείν». 

 

 

 


