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Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα μελετά τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου στη συστάδα Β1.3 κλάδων μαθηματικών, 

οικονομολόγων και πληροφορικής στην πρώτη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος. 

Αντικείμενο της αποτελεί η αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος τόσο από 

την σκοπιά των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών όσο και από την μεριά των 

επιμορφωτών. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017. 

Το δείγμα αποτελούσαν 150 επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί και 6 επιμορφωτές. Ως 

εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για 

τους επιμορφούμενους και η ημιδομημένη συνέντευξη για τους επιμορφωτές.  

Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  

ενδιαφέρονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα γύρω από τις νέες τεχνολογίες. 

Χρησιμοποιούν κυρίως το διαδίκτυο και τις εφαρμογές γραφείου τόσο στον ελεύθερο 

χρόνο τους όσο και στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική. Αποφεύγουν ψηφιακά 

εργαλεία όπως τα blogs και τα wikis. Δεν χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία με 

συστηματικό τρόπο στις σχολικές αίθουσες.  

 Από την πλευρά της αξιολόγησης του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι 

έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι από την οργάνωση και την λειτουργία του 

προγράμματος. Ιδιαίτερα, ικανοποιήθηκαν από το πρόγραμμα σπουδών, από τις 

εισηγήσεις και από τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποίησε το διδακτικό 

προσωπικό που χαρακτηρίστηκε συνολικά αξιόλογο. Από την σκοπιά των γνώσεων που 

κατακτήθηκαν και των στάσεων τους απέναντι στις ΤΠΕ, οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά 

ικανοποιημένοι. Αισθάνονται  αυτοπεποίθηση και νιώθουν έτοιμοι να ενσωματώσουν 

τις νέες τεχνολογίες στην τάξη τους. 

Οι επιμορφωτές με την σειρά τους κρίνουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης 

ικανοποιητικό όσον αφορά θέματα λειτουργίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, κατάφεραν να 

μετατρέψουν την ανομοιογένεια των ειδικοτήτων σε πλεονέκτημα της διδακτικής τους 

πρακτικής. Ωστόσο, παραθέτουν και κάποιες βελτιώσεις του προγράμματος. 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Αξιολόγηση, απόψεις εκπαιδευτικών, ΤΠΕ, επιμόρφωση, 

μαθηματικοί, οικονομολόγοι, πληροφορικοί.  
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Abstract 

 

The present research studies the views and stances of teachers who participated 

in the B1 level education training program, more specifically in the B1.3 group which 

involved teachers of mathematics, economics and information technology, during the 

first period of the program. The object of the research is the evaluation of the training 

program from the perspective of both the trained teachers and their trainers. 

The research took place from November till December 2017. The sample was 

150 trained teachers and 5 trainers. The tools used were: electronic questionnaire for the 

trained teachers and semi-structured interview for the trainers. 

The results of the research indicate that all the participating teachers are 

interested in education programs relevant to ICT. They mainly use the Internet and 

office tools both in their free time as well as in their daily teaching practice. They avoid 

tools like blogs and wikis. They don’t use ICT in their classroom systematically. 

In regards to the evaluation of the program, the trained teachers/trainees were 

quite satisfied with the organization and implementation of the program. They were 

particularly satisfied with the curriculum and the teaching methods used by the 

members of the training staff/trainers, who, as a whole, were characterized as being 

remarkable. In regards to the gained knowledge and their stance towards ICT, the 

teachers are quite satisfied. They feel confident and prepared to use ICT in their 

classroom. 

From the trainers’ perspective, the program was satisfactory as far as matters of 

implementation are concerned. In the given circumstances, they achieved to turn the 

heterogeneity of the trainees’ academic fields and subjects into an advantage in their 

teaching practice. They suggested, however, ways for the improvement of the program.  

 

 

 

 

Key words: evaluation, views of teachers, ICT, education program, teachers of 

mathematics, teachers of economics, information technology teachers. 
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Εισαγωγή 

 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν 

βασικό συστατικό όλων των πτυχών και των δραστηριοτήτων της σύγχρονης κοινωνίας. 

Η συνεχής και ταχύτατη ανάπτυξη τους έχει οδηγήσει στην δημιουργία μιας νέας 

πραγματικότητας σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Η ένταξη των ΤΠΕ είναι 

απαραίτητη σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι νέες τεχνολογίες 

αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την μάθηση, την συμμετοχή και την ενεργοποίηση 

των μαθητών σύμφωνα με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και τις σύγχρονες 

θεωρίες μάθησης.  (Μήτκας, Τσουλής & Πόθος, 2014). 

Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί. Οι 

εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της εργασίας τους, αποφασίζουν ποια μέθοδο διδασκαλίας 

και ποια μέσα θα υιοθετήσουν ώστε να επιτύχουν τους στόχους   της εκπαιδευτικής 

τους διαδικασίας. (Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010). Για τον 

σχεδιασμό νέων παιδαγωγικών πρακτικών και την καθιέρωση θετικών στάσεων 

απέναντι στις ΤΠΕ, καθοριστικό ρόλο παίζει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η 

συνεχιζόμενη επαγγελματική τους εξέλιξη.    (ο.π.). 

Η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας που καθορίζει, ουσιαστικά, την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Η 

συνεχής βελτίωση των πνευματικών εφοδίων των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις 

σχολικές μονάδες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται μια από τις 

πιο σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές που  ενθαρρύνουν την αποτελεσματικότητα 

του σχολείου  και γενικότερα τον  εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

(Γιαβρίμης, 2013). 

Στην Ελλάδα από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ξεκίνησε η προσπάθεια 

του Υπουργείου Παιδείας για την επιμόρφωση και την πιστοποίηση χιλιάδων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών και στην πιθανή αξιοποίηση τους στις σχολικές αίθουσες. (Σέργης & 

Κουτρουμάνος, 2013). 

Η προσπάθεια υλοποιήθηκε, αρχικά, μέσω δύο προγραμμάτων : « Απόκτηση 

βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ» (Επιμόρφωση Α’ Επιπέδου 

48 ωρών) και «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» (Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου 96 ωρών).  
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Κατά το τέλος του σχολικό έτους 2016-2017 υλοποιήθηκε ένα νέο πρόγραμμα 

«Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ» (Επιμόρφωση 36 ωρών). Η αρχική διαφοροποίηση 

του, πέρα από την χρονική διάρκεια παρακολούθησης, ήταν στην ομαδοποίηση των 

ειδικοτήτων κατά συνάφεια ή κατά συστάδες, όπως χρησιμοποιήθηκε ο όρος. 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες έχουν 

ως στόχο μετά την ολοκλήρωση τους να εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς με τα 

κατάλληλα πνευματικά μέσα και δεξιότητες μέσω των οποίων θα μπορέσουν να 

αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας τους 

λειτουργώντας μέσα σε μία νέα πραγματικότητα. (http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/). Με 

άλλα λόγια, να γνωρίσουν στους εκπαιδευτικούς τους τρόπους να συνδυάζουν τις 

θεωρητικές τους γνώσεις, τα τεχνολογικά μέσα και τις νέες παιδαγωγικές πρακτικές με 

απώτερο στόχο την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Ψύλλος, 2014). 

Βέβαια, τα επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει να αξιολογούνται με σκοπό την 

ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων ώστε να γίνονται περισσότερο αποτελεσματικά 

και ελκυστικά για τους ενδιαφερόμενους. Η οικονομική κρίση, που διανύει η χώρα τα 

τελευταία χρόνια, κάνει την αξιολόγηση των προγραμμάτων αναπόφευκτη με σκοπό 

την διαφάνεια και την πλήρη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων. (Σταματοπούλου, 

Μπαλιάμης & Παπαδοπούλου, 2017). 

Σημαντική παράμετρος της αξιολόγησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

στις νέες τεχνολογίες είναι η αλλαγή των στάσεων και των απόψεων των 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Η θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ  αποτελεί 

ουσιαστικό παράγοντα για την ενσωμάτωση τους στην καθημερινή διδακτική πρακτική.  

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική είναι μία 

διαδικασία πολυδιάστατη που χρειάζεται προσπάθεια και χρόνο. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να μπορούν να οργανώνουν την διδασκαλία τους με την βοήθεια των ψηφιακών 

εργαλείων υιοθετώντας νέες διδακτικές πρακτικές με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή 

των μαθητών. Είναι προφανές ότι η απλή χρήση του διαδικτύου και των εργαλείων των 

ΤΠΕ ως εποπτικά μέσα δεν αποτελεί ενσωμάτωση. (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). 

Παράλληλα, χρειάζεται η διαρκής και συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτικών οι οποίοι 

οφείλουν να αναλάβουν ενεργό δράση και να δημιουργήσουν κοινότητες μάθησης 

αρχικά σε επίπεδο μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικής μονάδας με απώτερο στόχο 

την ένταξη των σχολικών κοινοτήτων στο σύγχρονο κόσμο. (Κυνηγός & Ξένου, 2000). 

Η ανάγκη της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί 

αντικείμενο συζήτησης και καθοριστικό παράγοντα για την εκπαίδευση σε όλο τον 

κόσμο. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις 5 

http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/
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ενότητες στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με απώτερο κέρδος την ανάπτυξη 

και την ενίσχυση της απασχόλησης για την δεκαετία που διανύεται. (χ.χ., 2017).   Η 

Unesco στην διάρκεια παγκόσμιου συνεδρίου για τις νέες τεχνολογίες και την 

εκπαίδευση του 2030 επιβεβαιώνει την ανάγκη χρήσης των ΤΠΕ με σκοπό την 

ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την διάδοση της γνώσης. (χ.χ, 2017). 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιήθηκαν την χώρα, συνάντησαν 

μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών κατά την 

περίοδο της εφαρμογή τους όσο και από την πλευρά των ερευνητών με σκοπό την 

αξιολόγηση του περιεχομένου τους και τις πρότερες αλλά και τις μεταγενέστερες 

αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών.  

Πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ  έχουν 

βελτιωθεί. Επίσης, οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τα 

νέα  τεχνολογικά εργαλεία που γνώρισαν, στην καθημερινή εκπαιδευτική τους 

διαδικασία. Βέβαια, υπάρχουν και έρευνες με τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα όπου 

οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την ποιότητα των 

γνώσεων που τους παρείχαν. (Σέργης & Κουτρουμάνος,2013). 

Σκοπός 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, το θέμα με το οποίο ασχολείται  η 

παρούσα εργασία είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση του νέου προγράμματος 

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στη συστάδα Β1.3 κλάδων μαθηματικών (ΠΕ03), 

οικονομολόγων (ΠΕ09) και πληροφορικής (ΠΕ19/20), που αντικατέστησε την 

συνολική επιμόρφωση Β’ επιπέδου, από τους ίδιους τους επιμορφούμενους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές τους.  

Στοχεύει στην διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων  των εκπαιδευτικών 

τόσο σε διαδικαστικά θέματα του προγράμματος όπως για παράδειγμα η οργάνωση, η 

λειτουργία, οι διδάσκοντες, το βοηθητικό υλικό όσο και σε θέματα  γνώσεων που 

κατακτήθηκαν  μετά  την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, τον Ιούνιο του 2017. 

Παράλληλα, εξετάζει το θέμα της αξιολόγησης του προγράμματος και από την σκοπιά 

των επιμορφωτών, επιμορφωτών που είχαν συμμετάσχει και στην επιμόρφωση Β’ 

επιπέδου.  Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτές μπορούν να παραθέσουν τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα του νέου προγράμματος έναντι του προηγούμενου.  
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Συμβολή της εργασίας 

 

Η εργασία αποτελεί μία από τις πρώτες προσπάθειες αξιολόγησης της 

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αυτή είναι η 

πρωτοτυπία της και η σημαντικότητα της. 

Θα φανερώσει το βαθμό ικανοποίησης και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν, πάνω στις γνώσεις που απέκτησαν μετά την ολοκλήρωση της  

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου.  

Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κριτήριο, μία έγκυρη άποψη  που θα παρουσιαστεί  

στους υπεύθυνους σχεδιασμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων  με σκοπό να 

εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις ελλείψεις ή διαφορετικά τα προβληματικά σημεία 

του επιμορφωτικού προγράμματος ώστε να τα διορθώσουν και να τα βελτιώσουν με 

απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης 

επιμορφωτικής διαδικασίας διαμορφούμενη σύμφωνα με την κρίση και τον βαθμό 

ικανοποίησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.  

Δομή της εργασίας 

 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο θεματικές περιοχές. Στο πρώτο τμήμα της 

παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την επιμόρφωση και τους  τρόπους που 

αξιοποιούνται οι  ΤΠΕ στην εκπαίδευση και το δεύτερο  μέρος  της εργασίας 

αναφέρεται  στο ερευνητικό κομμάτι που σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αναλύθηκε για 

τους σκοπούς της.  

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τον ορισμό της επιμόρφωσης και την 

σπουδαιότητα ή καλύτερα την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης για όλο τον 

εκπαιδευτικό κόσμο. Στην συνέχεια γίνεται μία σύντομη αναδρομή των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που διενεργήθηκαν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

παρουσιάζονται τα επιμορφωτικά προγράμματα που σχετίζονται με την χρήση και την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από την εισαγωγική επιμόρφωση α΄ επιπέδου μέχρι 

και την τελευταία επιμορφωτική προσπάθεια,  Β1 και Β2 επιπέδου. Επίσης, γίνεται μία 

αναφορά στην εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα 

Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.).   

Το δεύτερο μέρος του θεωρητικού πλαισίου περιλαμβάνει μία αναφορά στους 

τρόπους που οι νέες τεχνολογίες εντάσσονται στα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις για την επιτυχή αξιοποίηση τους μέσα στην σχολική 
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τάξη  και οι παράγοντες  που επηρεάζουν την διδακτική πρακτική με τη χρήση των 

ΤΠΕ. Τέλος, αναφέρεται η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

Η επόμενη ενότητα ασχολείται με την παρουσίαση των ερευνών που έχουν 

διενεργηθεί στον ελληνικό και διεθνή χώρο και σχετίζονται με το θέμα της αξιοποίησης 

των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας προσφέρεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της 

έρευνας. Δηλαδή, επιλέγεται και τεκμηριώνεται η μέθοδος έρευνας. Γίνεται αναφορά 

στο δείγμα και στη διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Ελέγχεται η αξιοπιστία και η 

εγκυρότητα της έρευνας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η διαδικασία επεξεργασίας των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν τόσο από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων όσο 

και από την διαδικασία των συνεντεύξεων. Γίνεται ανάλυση και σχολιασμός  των 

αποτελεσμάτων  από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Αρχικά, αναλύονται τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην επιμόρφωση Β1.3. Ακολουθεί η ανάλυση των απόψεων και των  στάσεων των 

εκπαιδευτικών γύρω από το εξεταζόμενο θέμα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις των επιμορφωτών.   Τα συνολικά συμπεράσματα 

της έρευνας και η συζήτηση παρατίθενται στη συνέχεια. Τέλος, αναφέρονται οι 

περιορισμοί της έρευνας και γίνονται προτάσεις για την αξιοποίηση των  

αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά και προτάσεις για μελλοντικούς ερευνητές. Η 

εργασία φτάνει στο τέλος της με την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών και του 

παραρτήματος που περιέχει τους στατιστικούς πίνακες, το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο των επιμορφούμενων και τις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις των 

επιμορφωτών.  



6 
 

Μέρος Ι  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  

Η έννοια της επιμόρφωσης 

 

Ο προσδιορισμός της έννοιας της επιμόρφωσης έχει γίνει το επίκεντρο των 

συζητήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Ο όρος συνδέεται άρρηκτα με έννοιες όπως η δια 

βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων, έννοιες που έκαναν την εμφάνιση τους λόγω 

των τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, επιστημονικών και πολιτιστικών 

αλλαγών που συμβαίνουν στον σύγχρονο κόσμο. 

Μετά την μελέτη επιστημονικών άρθρων διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ένας 

συγκεκριμένος και μοναδικός ορισμός που να καλύπτει αποτελεσματικά την έννοια της 

επιμόρφωσης. Υπάρχουν διάφορες μορφές επιμόρφωσης ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά και τους επιδιωκόμενους στόχους που επιθυμούν να επιτύχουν. Μία 

πρώτη προσέγγιση είναι με βάση την ετυμολογία της λέξης. Η επιμόρφωση είναι μία 

σύνθετη λέξη που προέρχεται από το πρόθεμα “επί” και την λέξη “μόρφωση” και 

σημαίνει την μόρφωση πάνω σε μία προϋπάρχουσα γνώση. Είναι, ουσιαστικά, η 

εκπαιδευτική διαδικασία με την οποία κάποιος λαμβάνει επιπλέον γνώσεις σχετικές 

συνήθως με την εργασία του. (βικιλεξικό). 

Οι Porter και Henderson (Μαυρογιώργος, 1983, 38) δίνουν ένα κοινά αποδεκτό 

ορισμό σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση είναι μία διαδικασία κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας επιθυμούν να 

βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα. 

 Επίσης, η επιμόρφωση θεωρείται μία συμπληρωματική διαδικασία της βασικής 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών καθώς οι γνώσεις που τους παρέχονται στα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν συντελούν καταλυτικά στην επιστημονική τους 

προετοιμασία . Από την άλλη πλευρά, μπορεί να αποτελεί και μία συνέχεια σε 

συγκεκριμένα θέματα είτε αφορούν το γνωστικό τους αντικείμενο είτε θέματα 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας και άρα έχουν την μορφή των μεταπτυχιακών σπουδών. 

(Φιλοκώστα, 2010). 

 Σύμφωνα με τον Bolam (1986), μέσω της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί δεν 

αποκτούν μόνο νέες γνώσεις και δεξιότητες αλλά οδηγούνται και σε αλλαγή των 

στάσεων τους. Το γεγονός της αλλαγής των παγιωμένων στάσεων των εκπαιδευτικών 

μέσω της επιμόρφωσης φανερώνει την έντονη συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην 

επιμόρφωση και την υιοθέτηση νέων πρακτικών στην εκπαίδευση. (Fullan 2007, 

Guskey, 2002).  
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Η επιμόρφωση θα μπορούσε να θεωρηθεί μια υποκατηγορία της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Η εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται στην δυνατότητα που έχουν όλοι οι 

ενήλικες να ανακαλύψουν την νέα γνώση. Η νέα γνώση, τους είναι απαραίτητη για να 

ενταχθούν και να προσαρμοστούν στην σύγχρονη οικονομική και τεχνολογική 

πραγματικότητα . (Χατζηθεοχάρους, 2010). 

 Ανεξάρτητα από ποια οπτική γωνία θα δούμε την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών είναι αντιληπτό και κοινά αποδεκτό ότι η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών είναι αναγκαία και στρατηγικής σημασίας καθώς οι εκπαιδευτικοί 

αποτελούν τις κολώνες στήριξης του οικοδομήματος που λέγεται εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Η σπουδαιότητα - αναγκαιότητα της επιμόρφωσης 

 

Η συνεχής βελτίωση των πνευματικών εφοδίων των εκπαιδευτικών που 

στελεχώνουν τις σχολικές μονάδες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει, ουσιαστικά, την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού έργου. Η επιμόρφωση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα τμήματα της προσπάθειας για την αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης.  Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις 

διδακτικές τους πρακτικές μέσω της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης. (Δούκας, 

Βαβουράκη, Θωμοπούλου, Kalantzis, Κούτρα & Σμυρνιωτοπούλου, χ.χ). 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί στρατηγικό σημείο τόσο για την 

επαγγελματική εξέλιξη των ίδιων των εκπαιδευτικών όσο και των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών συστημάτων κάθε χώρας.  Η σχολική πρόοδος των μαθητών, η σχολική 

επιτυχία ή η αποτυχία τους εξαρτάται άμεσα από την βασική μόρφωση και την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών . Μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, είναι 

κοινά αποδεκτό ότι το γνωσιακό επίπεδο του εκπαιδευτικού προσωπικού καθορίζει τον 

βαθμό μάθησης και σχολικής επιτυχίας των μαθητών. (Bayar, 2014). 

 Οι ικανότητες των εκπαιδευτικών να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου κόσμου και οι παιδαγωγικές τους αντιλήψεις εξαρτώνται τόσο από τις 

προπτυχιακές τους σπουδές όσο και από την συνεχή επιμόρφωση τους. Από τα 

παραπάνω γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

συνδέεται άρρηκτα με τα θεμέλια του εκπαιδευτικού συστήματος. (Τσούλιας, 2011). 
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 Βασικός σκοπός της επιμόρφωσης είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 

πράξης και μακροπρόθεσμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός της επιμόρφωσης 

στην σύγχρονη κοινωνία είναι να εξελίσσει συνεχώς τον εκπαιδευτικό ώστε να μπορεί 

να κατανοεί τις ανάγκες των μαθητών του και της κοινωνίας αλλά και να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες και ευθύνες μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο που καθορίζεται από την 

Πολιτεία. (χ.χ., 2009) 

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων κρίνεται απαραίτητη λόγω των αλλαγών που συντελούνται τόσο στο στενό 

σχολικό περιβάλλον όσο και στις παγκόσμιες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές 

συνθήκες που συνεχώς μεταβάλλονται.. Οι συνεχείς εξελίξεις στις επιστήμες και στην 

τεχνολογία οδηγούν σε αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, στις 

παιδαγωγικές πρακτικές και σε όλες τις διαστάσεις της σχολικής ζωής. Οι 

εκπαιδευτικοί, στην διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, καλούνται να κατανοήσουν και 

να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες και νέες διδακτικές μεθοδολογίες μέσα στην τάξη. Η 

ανάγκη επιμόρφωσης διαφαίνεται πιο έντονα σε ειδικότητες όπως η πληροφορική και η 

ιατρική, επιστήμες που εξελίσσονται συνεχώς. Η νέα κοινωνική πραγματικότητα που 

έχει διαμορφωθεί δημιουργεί, πραγματικά, μεγάλη ανάγκη για την επιμορφωτική 

στήριξη των εκπαιδευτικών. Η ανομοιογένεια του μαθητικού δυναμικού, η ένταξη 

πολιτισμικών μειονοτήτων και οι διαφορετικές μορφωτικές τους ανάγκες  “καλούν” 

τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με 

κύριο στόχο να προάγουν την ισότητα και την διαφορετικότητα μέσα στις σχολικές 

αίθουσες. (Φιλοκώστα, 2010). 

Η ανάγκη για την αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών διαφαίνεται, 

επίσης, από το γεγονός ότι ανάμεσα στον χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους και 

στην έναρξη της διδακτικής τους σταδιοδρομίας μεσολαβεί, συνήθως, αρκετός χρόνος. 

Το χρονικό διάστημα αυτό, οδηγεί τις περισσότερες φορές τον εκπαιδευτικό μακριά 

από τις αποκτηθείσες γνώσεις του. Το κενό αυτό καλείται να καλύψει η επιμόρφωση. 

Οι εκπαιδευτικοί, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους είναι επιστημονικά 

καταρτισμένοι για το αντικείμενο της διδασκαλίας τους αλλά υστερούν σε παιδαγωγική 

κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή. Η διαπίστωση αυτή κάνει πιο έντονη την ανάγκη 

της επιμόρφωσης. (Γεωργιάδου, Γκάγκαλη & Σιδηροπούλου,2014). 

Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και 

ενδιαφέροντος και από την πλευρά των ίδιων των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με έρευνες 

τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί επιζητούν την δια βίου 

εκπαίδευση τους όχι μόνο σε θέματα σχετικά με την ειδικότητα τους αλλά και για τις 
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νέες τεχνολογίες, την ειδική αγωγή, τις μαθησιακές δυσκολίες και τις σύγχρονες 

διδακτικές μεθόδους. (ο.π.).  

Επίσης, αποτυπώνουν την ανάγκη τους για επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται 

των προσωπικών τους αναγκών και των καθημερινών καταστάσεων που 

αντιμετωπίζουν μέσα τις σχολικές τάξεις και στα σχολικά τους συγκροτήματα. 

Παράλληλα, επιθυμούν   επιμορφώσεις μεγάλης διάρκειας ώστε να υπάρξει συνεχή και 

ποιοτική βελτίωση των γνώσεων τους. (Bayar, 2014). 

Η συνεχής επιμόρφωση  από την μία πλευρά βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να 

βελτιώσουν την καθημερινή απόδοση τους και να επιλύσουν τα καθημερινά 

προβλήματα που παρουσιάζονται μέσα σε μία σχολική τάξη, από την άλλη όμως 

αποτελεί και ένα μέσο αυτοαξιολόγησης και επαγγελματικής βελτίωσης του ίδιου.  

(Φιλοκώστα, 2010) 

Μέσα στις συνθήκες που επικρατούν στην σύγχρονη κοινωνία, μιας κοινωνίας 

που διακατέχεται από περιβαλλοντικά, κοινωνικά, φυλετικά, πολιτιστικά και 

θρησκευτικά προβλήματα σε συνδυασμό με την διαφοροποίηση των αναγκών των 

σύγχρονων μαθητών, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και απαιτεί νέες 

επαγγελματικές ικανότητες που μπορούν να αποκτηθούν μέσα από την επιμόρφωση και 

την δια βίου εκπαίδευση.  (Σιπητάνου, Σαλπιγγίδης & Πλατσίδου, 2012).  

Ιστορική ανασκόπηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας 

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι 

αντικείμενο συζήτησης τόσο της Ελληνικής Πολιτείας όσο και των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. Κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση του 

θεσμού της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

παραθέτοντας τα σημαντικότερα σημεία από το 1970 μέχρι σήμερα. 

 Το 1977 σύμφωνα με το Π.Δ. 255/179 ιδρύονται οι Σχολές Επιμόρφωσης 

Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ). Οι σχολές υπόκεινται στον απόλυτο 

έλεγχο της Πολιτικής εξουσίας. (Γεωργιάδης, Παπαδόπουλος & Τρίκος, 2005).  Σκοπός 

των ΣΕΛΜΕ είναι η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών (νεοδιόριστων, μονίμων και 

στελεχών διοίκησης). Η φοίτηση για τους νεοδιόριστους είναι δίμηνης διάρκειας ενώ 

για τους μονίμους ετήσιας διάρκειας.  (Δούκας, Βαβουράκη, Θωμοπούλου, Kalantzis, 

Κούτρα & Σμυρνιωτοπούλου, χ.χ). Τα κυριότερα προβλήματα των ΣΕΛΜΕ ήταν ο 

μικρός αριθμός επιμορφουμένων εκπαιδευτικών λόγω της μεγάλης χρονικής τους 
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διάρκειας, η μη δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών λόγω της 

γεωγραφικής τους θέσης στα μεγάλα αστικά κέντρα και το μεγάλο κόστος λειτουργίας.  

(Βενιοπούλου, 2015).   Οι ΣΕΛΜΕ δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις ανάγκες του 

σύγχρονου τότε κόσμου για επιμόρφωση. Λειτούργησαν μέχρι το 1992 δηλαδή για 15 

χρόνια περίπου. (Γιαννακοπούλου, 2012). 

 Το 1992 με τον Ν. 2009/92 οι ΣΕΛΜΕ αντικαθίστανται με τα Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). ΤΑ ΠΕΚ λειτούργησαν με τρεις μορφές επιμόρφωσης α. 

την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών διάρκειας 4 μηνών πριν 

την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η ολοκλήρωση της εισαγωγικής επιμόρφωσης 

ήταν  απαραίτητο προσόν για τον διορισμό. β. την περιοδική επιμόρφωση για τους 

μόνιμους εκπαιδευτικούς που είχαν συμπληρώσει τα πέντε χρόνια εργασίας διάρκειας  

4 έως  8 μηνών και γ. την παροδική επιμόρφωση διάρκειας από 10 έως 100 ωρών. 

(Ματθαίου, Αγγελάκος, Μάρκου, Μπενέκου & Σπυροπούλου, χ.χ). Επιπλέον, οι 

παραπάνω μορφές επιμόρφωσης πλην της παροδικής επιμόρφωσης ήταν υποχρεωτικές 

για όλους τους εκπαιδευτικούς.  Σκοπός της εισαγωγικής επιμόρφωσης ήταν να 

ενημερωθούν οι νεοδιόριστοι για τα προγράμματα σπουδών, τα σχολικά βιβλία και 

γενικά για τις πραγματικές συνθήκες που υπάρχουν στα σχολικά συγκροτήματα. Όσον 

αφορά τους μονίμους εκπαιδευτικούς, αντικείμενο της επιμόρφωσης τους ήταν η 

ενημέρωση τους για τις νέες διδακτικές πρακτικές και γενικά οι εκπαιδευτικές εξελίξεις 

ώστε οι εκπαιδευτικοί να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί στο διδακτικό τους 

έργο. Τέλος, οι περιοδικές επιμορφώσεις είχαν ως αντικείμενο την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών σε ποικίλα θέματα ανάλογα των ενδιαφερόντων τους. (Μυλωνοπούλου, 

2015). Τα ιδρύματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το νόμο 

1566/85 ήταν: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι), τα Π.Ε.Κ., τα Παιδαγωγικά τμήματα 

των πανεπιστημιακών σχολών και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.(Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).(χ.χ, 2008). Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 

υλοποιήθηκαν στα ΠΕΚ της χώρας ένας μεγάλος αριθμός επιμορφωτικών 

προγραμμάτων σύντομης διάρκειας με οικονομικούς πόρους από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι και 

ΙΙ). Οι φορείς που παρείχαν επιμόρφωση ενισχύθηκαν με το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., τις 

επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών, τα δίκτυα των σχολείων, τα ιδρύματα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). (ο.π.).  

Από το 2001 και μετά, τα ΠΕΚ ουσιαστικά διεξάγουν μόνο τα προγράμματα 

εισαγωγικής επιμόρφωσης. Τα βασικότερα προβλήματα ήταν το κόστος λειτουργίας και 
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η έλλειψη συντονισμού των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών.( Βενιοπούλου, 2015).  

 Το 2002 με το Ν. 2968 ιδρύεται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης των 

Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ). Σκοπός του οργανισμού ήταν η οργάνωση, η διεκπεραίωση 

και η αξιολόγηση όλων των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η ίδρυση του οργανισμού 

δημιούργησε προσδοκίες και ελπίδες για την πιο συστηματική εφαρμογή των 

προγραμμάτων που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Όπως διαφάνηκε 

όμως από την πορεία του δεν κατάφερε να κάνει πράξη τους στόχους για τους οποίους 

ιδρύθηκε. (Φιλοκώστα,  2010). 

 Μετά την σύντομη ιστορική αναδρομή μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι η 

επιμορφωτική πολιτική της χώρας χαρακτηρίζεται από αδυναμίες και προβλήματα. 

Σύμφωνα με μελέτες, οι αδυναμίες της επιμορφωτικής πολιτικής εντοπίζονται συνολικά 

στην ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης. Προβλήματα υπάρχουν στην 

συγκεντρωτική λειτουργία των φορέων αλλά και στα προγράμματα σπουδών των 

επιμορφώσεων καθώς δεν συγκλίνουν με τις πραγματικές επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών.  (Γεωργούδης, Διονυσίου & Κούκος ,2014). 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης στη χρήση και αξιοποίηση των 

ΤΠΕ 

 

Στην Ελλάδα από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ξεκίνησε η προσπάθεια 

του Υπουργείου Παιδείας για την επιμόρφωση και την πιστοποίηση χιλιάδων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών και στην πιθανή αξιοποίηση τους στις σχολικές αίθουσες. (Σέργης & 

Κουτρουμάνος, 2013). Ακολουθεί μία σύντομη καταγραφή των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. 

α. Πρόγραμμα επιμόρφωσης α – επιπέδου 

 

 Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες 

τεχνολογίες. Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της  Πράξης «Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “ Κοινωνία της Πληροφορίας” και πραγματοποιήθηκε  

στο διάστημα 2001-2005. Αποτέλεσμα της πράξης ήταν η επιμόρφωση 83.315 

εκπαιδευτικών.   
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 Η διάρκεια του προγράμματος ήταν  8 εβδομάδες και αντικείμενο του ήταν η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε βασικές γνώσεις των Τ.Π.Ε. Το πρόγραμμα 

σπουδών περιελάμβανε ενότητες σχετικές με την επεξεργασία κειμένου, τα λογιστικά 

φύλλα, τη δημιουργία παρουσιάσεων και το διαδίκτυο και την διδακτική αξιοποίηση 

τους στην σχολική τάξη.  

  Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

εξαίρεση τους καθηγητές Πληροφορικής. (http://www.pi-

schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html) . 

β. Πρόγραμμα επιμόρφωσης β’ επιπέδου ΤΠΕ 

 

Ο όρος “Β’ επίπεδο ΤΠΕ” έχει επικρατήσει και χρησιμοποιείται σχεδόν από 

όλους για χάρη συντομίας του έργου “ Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ (2007-2013).  

Το έργο αποτελεί συνέχεια του παλαιότερου προγράμματος που ολοκληρώθηκε 

το Δεκέμβριο του 2008. Το παλαιότερο έργο με τίτλο “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στις τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)” του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αφορούσε 

την επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλάδων δασκάλων (ΠΕ70) , νηπιαγωγών (ΠΕ 60), 

φιλολόγων (ΠΕ02), μαθηματικών (ΠΕ03) και καθηγητών φυσικών επιστημών (ΠΕ04) 

και αποτελούσε ,ουσιαστικά, συνέχεια της επιμόρφωσης α’ επιπέδου. 

(Σκοτσιμάρα,2011). Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας. 

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 96 ώρες μετά την ολοκλήρωση των 

σχολικών μαθημάτων. Σκοπός του προγράμματος ήταν η διδακτική αξιοποίηση όλων 

όσων διδάχθηκαν πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο.  Συνολικά, την περίοδο αυτή 

επιμορφώθηκαν 4.428 εκπαιδευτικοί σε προγράμματα που έτρεξαν σε επιλεγμένα 

Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του 

έργου αυτού, επιμορφώθηκαν και 300 νέοι επιμορφωτές στα Πανεπιστημιακά Κέντρα 

Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). (http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/typography/b-epipedo-at-a-

glance-m) 

 Το νέο έργο με τίτλο “Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και 

Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη”, άξονες 1,2 και 3 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 ξεκινά τις 
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εργασίες το καλοκαίρι του 2009. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η ουσιαστική και 

πρακτική έναρξη του προγράμματος επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου οριοθετείται τον 

Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου.  

Στο διάστημα από το 2010 μέχρι το Μάιο του 2015 πραγματοποιήθηκαν 6 

περίοδοι επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου και 1 περίοδος εφαρμογής του μεικτού μοντέλου. 

Συνολικά, επιμορφώθηκαν και πιστοποιήθηκαν περίπου 27.500 εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Επιδίωξη της παρούσας επιμόρφωσης ήταν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την διδακτική χρήση και αξιοποίηση των 

εκπαιδευτικών λογισμικών, των διαθέσιμων εκπαιδευτικών αποθετηρίων όπως το 

“φωτόδεντρο” , των web 2.0 εργαλείων και του διαδικτύου γενικότερα μέσα στη 

σχολική τάξη με απώτερο στόχο την αλλαγή από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο 

διδασκαλίας σε ένα νέο και πιο σύγχρονο τύπο σχολείου όπου οι μαθητές 

ανακαλύπτουν τη γνώση μόνοι τους μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και  της 

ενεργητικής μάθησης. (Καλλιβρετάκη, 2011) 

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, 

ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 της δευτεροβάθμιας και ΠΕ60 και ΠΕ70 της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  εφόσον είχαν ολοκληρώσει και πιστοποιηθεί επιτυχώς στην εισαγωγική 

επιμόρφωση α’ επιπέδου και υπηρετούσαν το τρέχον έτος επιμόρφωσης σε κάποια 

δημόσια ή ιδιωτική σχολική μονάδα καθώς και οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής 

ΠΕ19/20 που είχαν αποκλειστεί από την επιμόρφωση α’ επιπέδου. Επίσης, δόθηκε η 

δυνατότητα παρακολούθησης σε συναφείς ειδικότητες με την προϋπόθεση να 

διδάσκουν μαθήματα των ανωτέρω κλάδων ως δεύτερη ανάθεση για παράδειγμα 

ΠΕ14.04 (Γεωπόνοι), ΠΕ12.10 (Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι).  Η διάρκεια του 

προγράμματος όπως και στο προηγούμενο έργο ορίστηκε στις 96 ώρες μετά το πέρας 

των μαθημάτων.  

Βασικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας και απαραίτητο συστατικό για 

την ολοκλήρωση του προγράμματος αποτελούσε τόσο στο παραδοσιακό όσο και στο 

μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης η εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί, σε 

σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, στη σχολική τους  τάξη. Με άλλα λόγια, οι 

επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί με την αμέριστη υποστήριξη και καθοδήγηση των 

επιμορφωτών τους εφάρμοσαν “διδακτικές παρεμβάσεις” μέσα στις σχολικές τους 

τάξεις δηλαδή υλοποίησαν με τους μαθητές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

εμπεριείχαν τις νέες τεχνολογίες πάνω στο πρόγραμμα σπουδών και βασίζονταν σε 
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εκπαιδευτικά σενάρια  τα οποία είχαν εμπνευστεί οι εκπαιδευτικοί και επιμεληθεί οι 

επιμορφωτές τους.  

Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης καθώς και το επιμορφωτικό υλικό που είχαν 

στην διάθεση τους οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί χωρίζονταν σε δυο μέρη: το γενικό 

και το ειδικό. Το υλικό της επιμόρφωσης δημιουργήθηκε και στη συνέχεια 

ενημερώθηκε με πιο πρόσφατα και σύγχρονα δεδομένα από ειδική επιστημονική ομάδα 

εξουσιοδοτημένη από το ΙΤΥΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων) 

«Διόφαντος». Η ομάδα απαρτίζονταν από τους: Ζαγούρα Χαράλαμπο, καθηγητή του 

πανεπιστημίου Πατρών, τον Δαγδιλέλη Βασίλειο, καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, τον Κόμη Βασίλειο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον 

Κουτσογιάννη Δημήτριο,  αναπληρωτή καθηγητή Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Κυνηγό Χρήστο, 

καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τέλος, τον Ψύλλο Δημήτριο, καθηγητή του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (http://e-pimorfosi.cti.gr/)  

Πιο αναλυτικά, στο γενικό μέρος γίνονταν αναφορά στο πλαίσιο υλοποίησης, 

στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και στον σχεδιασμό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Το ειδικό μέρος ήταν διαφορετικό ανάλογα με τον 

κλάδο των εκπαιδευτικών που παρακολουθούσαν την επιμόρφωση καθώς δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αξιοποιηθούν διδακτικά με τον πιο σωστό τρόπο οι νέες 

τεχνολογίες στην εφαρμογή των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. (Αλεξούδα & 

Δαγδιλέλης, 2015). Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια του ειδικού μέρους 

παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικά λογισμικά που υπήρχαν διαθέσιμα για κάθε ειδικότητα. 

Επίσης, το μεγαλύτερο κομμάτι του ειδικού μέρους αφιερώθηκε στην συγγραφή 

εκπαιδευτικών σεναρίων, στην παρουσίαση αυτών στην ολομέλεια της ομάδας και στην 

εφαρμογή τους στη σχολική τάξη. (Σκοτσιμάρα, 2011). 

Χρήσιμο θα ήταν να παρουσιαστούν κάποιες επιπλέον πληροφορίες για το 

μεικτό μοντέλο μάθησης. Το μεικτό μοντέλο μάθησης χρησιμοποιήθηκε για την 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές, νησιά και 

περιοχές που δεν υπήρχαν επιμορφωτικά κέντρα. Η συνολική διάρκεια του 

προγράμματος ήταν 24 εβδομάδες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνταν κυρίως εξ 

αποστάσεως, είτε σύγχρονα μέσω μίας πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων είτε ασύγχρονα 

μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας moodle. Οι επιμορφούμενοι μπορούσαν 

να παρακολουθήσουν ξανά τις σύγχρονες συνεδρίες καθώς καταγράφονταν. Οι δια 

ζώσης συναντήσεις των ομάδων με τους επιμορφωτές τους σε όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος ήταν 4 σαββατοκύριακα (8 συναντήσεις) στην περιοχή που βρισκόταν το 

http://e-pimorfosi.cti.gr/
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πιο κοντινό Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης. Μετά τις πρώτες εβδομάδες και την 

ολοκλήρωση του “γενικού” μέρους ξεκινούσε και η εφαρμογή στην τάξη μέσω 

εκπαιδευτικών σεναρίων. (Ψύλλος, 2014). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιστοποιημένοι 

επιμορφωτές παρακολούθησαν μία συμπληρωματική επιμόρφωση. Τους δόθηκαν 

οδηγίες που ουσιαστικά δεν αποτελούν τμήμα του επιμορφωτικού υλικού με απώτερο 

σκοπό την προετοιμασία τους ως e – επιμορφωτές ( για συντομία, οι επιμορφωτές του 

Μεικτού Μοντέλου). (Δαγδιλέλης, 2014). 

γ. Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου 

 

Η επιμόρφωση στις ΤΠΕ  Β1 και Β2 επιπέδου εντάσσεται στην Πράξη: 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών 

τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της 

επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ. 

 Διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα: α. το Β1 επίπεδο που ορίζεται ως 

Εισαγωγική  Επιμόρφωση  για  την  εκπαιδευτική  αξιοποίηση  Τ.Π.Ε. και β. το Β2 

επίπεδο ΤΠΕ ως Προχωρημένη  επιμόρφωση  για  την  αξιοποίηση  και  εφαρμογή  των  

Τ.Π.Ε.  στη διδακτική πράξη.  Στο επίπεδο Β2 μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι 

επιμορφούμενοι που έχουν πιστοποιηθεί στο επίπεδο Β1. Το έργο ξεκίνησε τις εργασίες 

του τον Μάιο του 2017. Προβλέπεται ότι στο επίπεδο Β1 θα επιμορφωθούν περίπου 

30.000 εκπαιδευτικοί και περίπου 5.000 στο επίπεδο Β2.  Πρόβλεψη, επίσης, υπάρχει 

και για τις επιμορφωτικές περιόδους οι οποίες πρόκειται να είναι αρχικά 4 μέχρι το 

φθινόπωρο του 2018. Στη συνέχεια, υπάρχει προγραμματισμός για συνέχιση του έργου 

μέχρι το 2021. (Ευαγγελόπουλος, 2017). 

Σημαντική διαφορά σε σχέση με το επίπεδο Β είναι ότι οι ομάδες των 

εκπαιδευτικών μπορούν να είναι του ίδιου κλάδου ή “συναφών” κλάδων δηλαδή 

δημιουργήθηκαν “συστάδες” κλάδων εκπαιδευτικών. Δημιουργήθηκαν 4 συστάδες 

κλάδων : 

o η Β1.1 με τον τίτλο “ Θεωρητικές Επιστήμες και Καλλιτεχνικά” που 

απευθύνονταν στους κλάδους των Φιλολόγων (ΠΕ02), Θεολόγων 

(ΠΕ01), Ξένων Γλωσσών (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07), Μουσικής (ΠΕ16) και 

Καλλιτεχνικών (ΠΕ08). 
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o β. η Β1.2 με τίτλο “Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Φυσική Αγωγή” 

που μπορούσαν να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων των 

Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04), της Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Τεχνολόγοι 

και ειδικότητες από τους τομείς της υγείας. 

o γ. η Β1.3 με τίτλο “Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία - 

Διοίκηση” για τους εκπαιδευτικούς Μαθηματικών (ΠΕ03), 

Πληροφορικής (ΠΕ19/20) και οικονομολόγους (ΠΕ09). Η συστάδα αυτή 

αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας μας.  

o δ. η Β1.4 με τίτλο “Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Προσχολική Αγωγή” 

για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ70 ,ΠΕ60)  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά αρχικά για 

το επίπεδο Β1 και στη συνέχεια για το επίπεδο Β2.  

 Β1 επίπεδο ΤΠΕ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με μόνο 

απαραίτητο συστατικό την πιστοποίηση στην εισαγωγική επιμόρφωση α’ επιπέδου 

εκτός από την ειδικότητα των πληροφορικών (ΠΕ19/20). Η διαφορά σε σχέση με το 

προηγούμενο έργο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απαραίτητο να εργάζονται σε 

κάποια σχολική μονάδα δηλαδή στην επιμόρφωση μπορούν να συμμετέχουν και οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε άλλες διοικητικές δομές για παράδειγμα Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης και Περιβαλλοντικά Κέντρα. 

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 12 εβδομάδες (1 τρίωρο την 

εβδομάδα ήτοι 36 ώρες συνολικά). Οι συναντήσεις γίνονται δια ζώσης στα επιλεγμένα 

Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης. Την 1η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επίπεδου  

(Μάιος 2017 - Ιούνιος 2017), για λόγους κυρίως γραφειοκρατικούς, η διάρκεια του 

προγράμματος ήταν 6 εβδομάδες (2 τρίωρα την εβδομάδα). (Γκοτζιαμάνης, 2017). 

Αντικείμενο της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ είναι οι εκπαιδευτικοί να 

γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών με απώτερο σκοπό 

να αλλάξουν την στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ και να αξιοποιήσουν τα διδακτικά 

εργαλεία που θα διδαχθούν στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα. Θα γνωρίσουν τις 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες, τα ψηφιακά αποθετήρια αλλά και τα διάφορα  WEB 2.0 

εργαλεία που βρίσκονται διαθέσιμα στο Διαδίκτυο και πως θα μπορέσουν να τα 

χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο μέσα στην σχολική αίθουσα. Για την στήριξη 

των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε το επικαιροποιημένο υλικό της 



17 
 

επιμόρφωσης που δημιουργήθηκε από την ειδική επιστημονική επιτροπή στα πλαίσια 

της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου η οποία αποτελεί και τον επίσημο επιστημονικό φορέα 

υλοποίησης του έργου της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Τα 

μέλη της επιστημονικής ομάδας αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα για την 

επιμόρφωση Β΄επιπέδου. (http://e-pimorfosi.cti.gr/) 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τα εργαλεία που διδάσκονται οι 

εκπαιδευτικοί είναι τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης και παρουσίασης, τα 

ιστολόγια και ο διαμοιρασμός υλικού με στόχο την συμμετοχικότητα των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Β2 επίπεδο ΤΠΕ 

 

Στο Β2 επίπεδο ΤΠΕ συμμετέχουν, όπως είναι φυσικό, οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν συμμετάσχει και 

πιστοποιηθεί στο Β1 επίπεδο ΤΠΕ. Επίσης, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν 

ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν τις δράσεις 

που προβλέπονται στην διάρκεια της επιμόρφωσης. Συνεπώς, εξαιρούνται όσοι 

εργάζονται σε διοικητικές θέσεις. 

Το πρόγραμμα Β2 επιπέδου ΤΠΕ θα υλοποιηθεί  σε 42 διδακτικές ώρες, δηλαδή 

περίπου 14 εβδομάδες (ένα ή δύο τρίωρα την εβδομάδα) και θα περιέχει δράσεις, 

παρεμβάσεις από τους επιμορφούμενους και υποστηρικτικές συναντήσεις με τους 

επιμορφωτές για την προετοιμασία και την αξιολόγηση των διδακτικών παρεμβάσεων 

όπως και στο προηγούμενο Β’ επίπεδο ΤΠΕ.  

Στόχος της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ είναι οι εκπαιδευτικοί να 

εμβαθύνουν στις γνώσεις και στις δεξιότητες που κατέκτησαν στο Β1 επίπεδο ΤΠΕ με 

σκοπό να τις αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στην σχολική τάξη. Το 

γενικότερο πλαίσιο είναι να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί τις πολύ γρήγορες και 

μεγάλες αλλαγές στην επιστήμη των νέων τεχνολογιών και των επικοινωνιών και τον 

βαθμό που πρόκειται να επηρεάσουν την καθημερινή τους ζωή αλλά και την διδακτική 

τους πρακτική. 

 Όπως γίνεται αντιληπτό, λόγω της συστηματικής ενασχόλησης με τις ψηφιακές 

τεχνολογίες  πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, οι “συστάδες” κλάδοι των 

εκπαιδευτικών δεν θα μπορούσαν να είναι ίδιες με το επίπεδο Β1 ΤΠΕ αλλά θα 

πολλαπλασιαστούν. Θα υπάρξουν οι έξι βασικές για δημιουργία αμιγών τμημάτων 

ειδικοτήτων δηλαδή για ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ60 και ΠΕ70 όπως ίσχυε και 

http://e-pimorfosi.cti.gr/
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στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, θα δημιουργηθούν 

ομαδοποιήσεις. 

 Όσον αφορά το μεικτό μοντέλο μάθησης, υπάρχει πρόβλεψη να 

πραγματοποιηθεί για το επίπεδο Β2 ΤΠΕ ώστε να εξυπηρετηθούν και περιοχές 

νησιωτικές ή απομακρυσμένες.  

δ. Επιμόρφωση επιμορφωτών     

 

Για την πλήρη καταγραφή των προγραμμάτων επιμόρφωσης δεν θα μπορούσε 

να μην γίνει αναφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ανέλαβαν τον ρόλο 

των επιμορφωτών. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - επιμορφωτών πραγματοποιείται 

σε επιλεγμένα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ( Π.Α.Κ.Ε. ). Τα Π.Α.Κ.Ε. 

στεγάζονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα που επιλέχθηκαν μέσω διαγωνισμού ώστε να 

καλύπτουν όλη την γεωγραφική έκταση της χώρας. Με την ολοκλήρωση του πρώτου 

έργου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, τον Δεκέμβριο του 2008, το μητρώο των 

επιμορφωτών περιελάμβανε 369 επιμορφωτές.  Στη συνέχεια, στα πλαίσια του έργου 

 “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια βίου 

Μάθηση”του ΕΣΠΑ (2007-2013), επιμορφώθηκαν περίπου  300 νέοι επιμορφωτές.  

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών είχε διάρκεια 350 ώρες από τις οποίες οι 170 

αφορούσαν το γενικό μέρος και οι 180 το ειδικό μέρος. Στο πρόγραμμα σπουδών που 

δημιουργήθηκε από την ειδική επιστημονική επιτροπή του επιμορφωτικού 

προγράμματος, περιλαμβάνονταν ενότητες σχετικές με την εκπαιδευτική πολιτική των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις ΤΠΕ, τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, 

τα εργαλεία πολυμέσων και διαδικτύου, τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών, την 

ασφάλεια του διαδικτύου, τη διδακτική των εκάστοτε διδακτικών αντικειμένων, θέματα 

της εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλα. (http://primedu-tpe.sch.gr/) 

Όπως και στα υπόλοιπα προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί - επιμορφωτές 

αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσω εργασιών και συμμετείχαν 

σε εξετάσεις πιστοποίησης που πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση του. Μόνο 

οι εκπαιδευτικοί - επιμορφωτές που πιστοποιήθηκαν επιτυχώς εντάχθηκαν στο μητρώο 

επιμορφωτών και μπόρεσαν να διδάξουν στα προγράμματα Β’ επιπέδου. (Λεγοντής, 

2010). 
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Μέρος ΙΙ  Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

 Οι παγκόσμιες τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν 

επηρεάσει τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών σε σχέση με την εισαγωγή και 

την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διαδικασία της ένταξης των 

ΤΠΕ στην πραγματικότητα πέρασε από 4 χρονολογικές και διαδικαστικές φάσεις. 

(Παπαδοπούλου & Κοτρίδης, 2010 ). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τρία είναι τα σημαντικότερα μοντέλα σύμφωνα με τα 

οποία τα εκπαιδευτικά συστήματα προσπάθησαν να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση.  (Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - Γ  ΕΚΔΟΣΗ , 2013). Σύμφωνα με τον Κόμη (2004), τα μοντέλα 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

1. Το τεχνοκρατικό ή τεχνοκεντρικό μοντέλο 

 Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η πληροφορική αντιμετωπίζεται ως ένα 

ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο και εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα ως 

μάθημα γενικών γνώσεων πληροφορικής. Στην πράξη, εφαρμόζεται με την ύπαρξη 

μαθημάτων πληροφορικής σε κάθε σχολική τάξη. (Γρηγοριάδου κ.ά, 2004). Επιδίωξη 

του μοντέλου και του προγράμματος σπουδών είναι η απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων χρήσης των συστημάτων αλλά και οι γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

2. Το ολοκληρωμένο ή ολιστικό μοντέλο 

 Κύριο χαρακτηριστικό του ολιστικού μοντέλου είναι η σταδιακή ενσωμάτωση 

των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Οι νέες 

τεχνολογίες δεν είναι υπεύθυνες μόνο για τον πληροφορικό αλφαβητισμό των μαθητών 

αλλά αποτελούν και ένα σημαντικό βοηθητικό εργαλείο για την διδασκαλία όλων των 

άλλων μαθημάτων. Η παραδοσιακή τάξη και οι παραδοσιακές θεωρίες μάθησης 

αλλάζουν. Κεντρική ιδέα του μοντέλου είναι να μην διδάσκεται η πληροφορική ως 

αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο αλλά μέσα από την χρήση της στη διδασκαλία άλλων 

γνωστικών αντικειμένων.  

3. Το πραγματολογικό μοντέλο 

 Το πραγματολογικό μοντέλο αποτελεί μία σύμπτυξη των δύο προηγούμενων 

μοντέλων (του τεχνοκρατικού και του ολιστικού). Ουσιαστικά, η πληροφορική υπάρχει 
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ως αυτοτελές διδακτικό αντικείμενο στα προγράμματα σπουδών αλλά και οι νέες 

τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ως βοηθητικό εργαλείο και μέσο στήριξης στη 

εκπαιδευτική διαδικασία όλο των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος 

σπουδών.  

 Στον ελλαδικό χώρο, όπως και στις υπόλοιπες χώρες ακολουθήθηκαν διαδοχικά 

και τα 3 μοντέλα. Η εισαγωγή του μαθήματος της πληροφορικής στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση οριοθετείται περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται 

μέχρι σήμερα με την διδασκαλία μαθημάτων τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αρχή της εφαρμογής του πραγματολογικού μοντέλου 

ορίζεται περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1990.  

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

και εντάσσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία διάφορων γνωστικών αντικειμένων 

όλων των βαθμίδων.  (Μικρόπουλος, 2011) 

 Η ύπαρξη όλων των παραπάνω μοντέλων αλλά και η αναγκαιότητα της ένταξης 

των νέων τεχνολογιών σε όλα τα στάδια και τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

οδήγησε στη ανάπτυξη νέων θεωριών μάθησης. Το παλιό σχολείο που βασιζόταν στην 

αυθεντία των εκπαιδευτικών αλλάζει και μεταμορφώνεται σε ένα νέο και πιο σύγχρονο 

τύπο σχολείου. Οι μαθητές μέσω της ενεργητικής μάθησης ανακαλύπτουν μόνοι τους 

τη γνώση. Ο ρόλος του δασκάλου στο σύγχρονο σχολείο αλλάζει. Πέρα από την 

μετάδοση της γνώσης, οι δάσκαλοι διαθέτουν συνεργατικές και συμβουλευτικές 

ικανότητες με σκοπό την προσαρμογή των μαθητών στο κοινωνικό 

περιβάλλον.(Κακλαμάνης, 2005) 

Προϋποθέσεις Επιτυχούς Αξιοποίησης των ΤΠΕ στη Διδασκαλία 

 

 Η κοινωνία στην οποία ζούμε, χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές σε 

τεχνολογικό,  πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται τόσο 

παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας λόγω της διάχυσης των νέων τεχνολογιών σε όλες 

τις καθημερινές μας δραστηριότητες  δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την 

εκπαιδευτική πολιτική. Η ένταξη και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί 

βασικό της στόχο καθώς συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της μάθησης.  

Κρίνεται απαραίτητη η αναπροσαρμογή του ρόλου του εκπαιδευτικού και του 

σχολείου, γενικότερα, ώστε να ακολουθεί τις εξελίξεις και να προετοιμάζει τους 

μαθητές για την ένταξη τους στην κοινωνία της πληροφορίας.  (Αρβανιτάκη, 2017). 
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Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην 

καθημερινή διδακτική πρακτική είναι απαραίτητη. Βέβαια, η χρήση τους δεν αποτελεί 

την λύση σε όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αλλαγές συντελέστηκαν στα προγράμματα σπουδών όλων των διδακτικών 

αντικείμενων και στις οδηγίες διδασκαλίας που δίνονται στους εκπαιδευτικούς με 

σκοπό την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Οι 

αλλαγές αυτές όμως δεν είναι αρκετές ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών στις σχολικές τάξεις.  (ο.π.) 

Υπάρχουν προϋποθέσεις, που πρέπει να υιοθετηθούν ώστε  να πραγματοποιηθεί 

η επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην σχολική τάξη. Καθοριστικός παράγοντας είναι ο 

εκπαιδευτικός και οι στάσεις του απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Αρχικά, πρέπει να 

αποφεύγονται οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας όπως η διάλεξη και να επιλέγονται 

νέες μορφές διδασκαλίας και επικοινωνίας με τους μαθητές που προάγουν την ενεργή 

μάθηση. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να χειρίζονται με 

ευχέρεια τους υπολογιστές αλλά και να αναζητούν συνεχώς νέα εκπαιδευτικά 

λογισμικά και γενικά υλικό όπως εικόνες και βίντεο  χρήσιμο για το διδακτικό τους 

αντικείμενο. (Καμηλάρη & Σιακούλη, 2016) 

Σύμφωνα με έρευνα του Καρυπίδη & Πρέτζα (2015), οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη μη επιτυχή  ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην σχολική τάξη είναι η έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής, το δασκαλοκεντρικό μοντέλο που προτιμάται από τους 

εκπαιδευτικούς, οι ανεπαρκείς ψηφιακές τους γνώσεις, η ελλιπή παιδαγωγική τους 

κατάρτιση όπως και η έλλειψη κινήτρων για την συνεχή χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Συμπερασματικά, η τεχνολογία επιφέρει αλλαγές στο σχολείο. Το σχολείο είναι 

υποχρεωμένο να υιοθετήσει τις αλλαγές προς όφελος των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί 

από την άλλη μεριά πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας τους, να φύγουν από το 

επίκεντρο της τάξης, να ανακαλύψουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και επικοινωνίας με 

τους μαθητές τους και να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες αξιοποιώντας τις 

νέες τεχνολογίες.(Καμηλάρη &Σιακούλη, 2016). Η τεχνολογία μόνη της όμως δεν 

εγγυάται την επιτυχία της στην εκπαίδευση. (Καριπίδης & Πρέτζας, 2015). 

Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη. 

 

Οι  τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν στην 

σύγχρονη εποχή το βασικό συστατικό για όλες τις πλευρές της καθημερινής και της 
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επαγγελματικής μας ζωής.  Οι συνεχόμενες αλλαγές στην τεχνολογία επηρεάζουν αλλά 

και αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, ενημερώνονται και εργάζονται. 

Ο τομέας της εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από αυτή την 

μεγάλη αλλαγή. Αναμένεται, λοιπόν, από τα σχολικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων να 

προάγουν την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών με απώτερο σκοπό την συνεχή και δια βίου μάθηση των μαθητών τους. 

(Mathipa & Mukhari, 2014).  Σύμφωνα με την Unesco, οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν 

στην ποιοτική μάθηση και διδασκαλία. (Unesco, 2017). Στο πλαίσιο αυτό, οι 

εκπαιδευτικοί, ως μέλη της Κοινωνίας της Πληροφορίας,  πρέπει να είναι εξοικειωμένοι 

με τις νέες τεχνολογίες όχι μόνο για την προσωπική τους ανέλιξη αλλά και για την 

καθοδήγηση των μαθητών τους, των μελλοντικών μελών της κοινωνίας,  σε ένα 

περιβάλλον ενεργητικής μάθησης. (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλάζει το μοντέλο που 

κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια  στην εκπαίδευση, με τον δάσκαλο κυρίαρχο και 

τους μαθητές παθητικούς δέκτες. Πλέον, το μοντέλο γίνεται μαθητοκεντρικό, δηλαδή, 

οι μαθητές μέσω της συνεργατικότητας και της αλληλεπίδρασης ανακαλύπτουν μόνοι 

τους τη γνώση και συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. (Τσούτσα & 

Κεδράκα, 2013). 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα αρκετών  

χωρών όπως και στην Ελλάδα. Η ενσωμάτωση διαφαίνεται στα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών αλλά και στις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων προς τους 

εκπαιδευτικούς. Παρόλο όμως, τις προσπάθειες των κρατών για την διδακτική 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τα θετικά 

αποτελέσματα αυτών.  

Σύμφωνα με τον Τζιμογιάννη & Κόμη (2004), οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται 

θετικοί στις νέες τεχνολογίες και αναγνωρίζουν ότι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία παρόλο αυτά όμως είναι αρνητικοί στην ολοκληρωτική 

χρήση μέσα στην τάξη και παράλληλα εμφανίζονται αβέβαιοι για την προστιθέμενη 

διδακτική τους αξία. Επίσης, ο Κυνηγός στο έργο του « Το μάθημα της διερεύνησης» 

(2011), παρατηρεί ότι ανεξάρτητα από τις παρεχόμενες επιμορφωτικές προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, την δημιουργία του Ψηφιακού Σχολείου αλλά και άλλων 

εκπαιδευτικών εφαρμογών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα, στην πράξη ελάχιστοι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή διδακτική τους 

πρακτική. (Κυνηγός, 2011). 
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Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι παράγοντες που επηρεάζουν  την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως προς τον εκπαιδευτικό σε : 

α. εξωγενείς και β. ενδογενείς. Οι εξωγενείς αναφέρονται σε παράγοντες που δεν 

εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του εκπαιδευτικού δηλαδή άπτονται στην δικαιοδοσία της 

πολιτείας όπως η υλικοτεχνική υποδομή και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Όσον 

αφορά τους ενδογενείς παράγοντες, έχουν σχέση με τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στις ΤΠΕ.  Όπως γίνεται αντιληπτό, οι δύο κατηγορίες παραγόντων 

αλληλοσυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Πάλιουρα 

Μαριάννα (2015), οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την  ενσωμάτωση των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι:  

 

α. Υλικοτεχνική Υποδομή 

Είναι ίσως ο σημαντικότερος από τους εξωγενείς παράγοντες. Η έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής καθιστά δύσκολη ως αδύνατη  την αποτελεσματική χρήση 

τους. Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

“Survey of schools: ICT in education”, η αναλογία υπολογιστή προς μαθητές είναι 

περίπου ένας υπολογιστής για 3 έως 7 μαθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, 

ο αριθμός των μαθητών ανεβαίνει στους 16. (χ.χ, 2013). Από την άλλη πλευρά, αξίζει 

να σημειωθεί ότι παρόλο την αύξηση των εθνικών πόρων  που διατίθενται για τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, ο βαθμός χρήσης τους από τους 

εκπαιδευτικούς είναι περιορισμένος.  (Knezek & Christensen, 2008). 

 

β. Γνώσεις των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που πρέπει να χρησιμοποιήσουν και να εντάξουν 

τις νέες τεχνολογίες στην διδακτική τους πρακτική. Σύμφωνα με έρευνες, στον 

ελληνικό χώρο, οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί απέναντι στην χρήση και στην 

επιμόρφωση τους πάνω στις  νέες τεχνολογίες.  Η ένσταση και η επιφυλακτικότητα 

τους βρίσκεται στην συστηματική και καθημερινή χρήση των ΤΠΕ μέσα στη σχολική 

αίθουσα. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν, κυρίως, τις νέες τεχνολογίες ως βοηθητικό 

εργαλείο στο μάθημα τους για παράδειγμα δημιουργία διαγωνισμάτων και 

παρουσιάσεων και όχι ως εργαλείο που  υποστηρίζει την ενεργή μάθηση των παιδιών. 

(Τάσση, 2014).  Οι ίδιες απόψεις διατυπώνονται και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στην Τανζανία. Η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ δεν 

αποτυπώνεται στον βαθμό ενσωμάτωσης τους μέσα στη σχολική αίθουσα. Δεν 



24 
 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλείο που θα διευκολύνει και θα βελτιώσει την 

διδακτική τους πρακτική. (Ndibalema, 2014). 

 

 

γ. Έλλειψη υποστήριξης 

Στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ εμφανίζεται το 

πρόβλημα της τεχνικής υποστήριξης. Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών δεν αναφέρεται 

μόνο σε υλικά αντικείμενα και συσκευές, που πιθανόν χρειάζονται στη διάρκεια της 

διδακτικής πράξης αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι ανθρώπινοι πόροι δεν είναι 

απαραίτητοι μόνο για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν μπορούν να παρουσιαστούν 

αλλά και για το σχηματισμό μίας διοικητικής μονάδας που θα παρέχει συμβουλές και 

θα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο τις ΤΠΕ 

στις αίθουσες. (Παλιούρα, 2015). Παράλληλα, σε πορίσματα έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο το 2016 , παρουσιάστηκε ότι η έλλειψη υποστήριξης,  

ως αποτρεπτικός παράγοντας, αντικατοπτρίζεται στην έλλειψη κοινοτήτων σχετικών με 

την αποδοτική χρήση των ΤΠΕ μέσα στην σχολική αίθουσα όπως και στην έλλειψη 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών.(Zyad, 2016) 

 

δ. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ 

Οι προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες 

καθορίζουν και τον βαθμό χρήσης τους μέσα στην σχολική τάξη. Η στάση απέναντι 

στις νέες τεχνολογίες είναι μία μεταβλητή που εξαρτάται από πολλούς και 

διαφορετικούς παράγοντες. Σύμφωνα με έρευνες, η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών είναι, γενικά, θετική αλλά δεν αντιμετωπίζεται 

ως μία καινούργια εκπαιδευτική πρακτική. Έρευνα με παρόμοιο θέμα καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί που διαπίστωσαν θετικά αποτελέσματα στους 

μαθητές τους, χρησιμοποιούν σε συχνότερη βάση τις νέες τεχνολογίες. (Nam, Bahn & 

Lee, 2013). Για το θέμα αυτό, σε άλλη έρευνα, παρατηρείται ότι οι  νέες τεχνολογίες 

θεωρούνται  απειλή για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος με αποτέλεσμα τις 

αρνητικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. (Παλιούρα, 2015).  

 

ε. Αυτοαποτελεσματικότητα 

Η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών  ως προς τους 

υπολογιστές αναφέρεται στις στάσεις τους απέναντι στην ικανότητα τους να 

χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη. Η αυτοαποτελεσματικότητα 
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αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο στην θεωρία των κινήτρων του Bandura. Σύμφωνα με 

έρευνες στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί απέναντι στην χρήση και την 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην τάξη αλλά διστάζουν λόγω έλλειψη σιγουριάς 

για τις ικανότητες τους. Πιο αναλυτικά, δεν αισθάνονται ικανοί να επιλέξουν και να 

χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα λογισμικά, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

διδακτικά σενάρια βασισμένα στην χρήση των ΤΠΕ και την συνεργατικότητα των 

μαθητών τους. (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Τέλος, σε πιο πρόσφατη έρευνα των 

Bozdogan & Ozen (2014), οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται αυτοπεποίθηση απέναντι 

στις νέες τεχνολογίες και αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα τους και την προστιθέμενη 

αξία τους, τις χρησιμοποιούν περισσότερο. (Bozdogan & Ozen, 2014). 

 

στ.  Έλλειψη χρόνου 

Η έλλειψη χρόνου αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα για την ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τον χρόνο για να εξοικειωθούν 

με τις συσκευές και τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Επίσης, ο χρόνος που χρειάζεται για 

την προετοιμασία ενός μαθήματος με την χρήση των ΤΠΕ είναι πολύ περισσότερος σε 

σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία.   Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στην Κύπρο από τους Χαραλάμπους & Κυριάκου (2006),  η έλλειψη χρόνου τονίστηκε 

από όλους ανεξαιρέτως τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς. Παρόμοιες είναι και οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνοντας επίσης ως παράγοντες 

έλλειψης χρόνου την μεγάλη έκταση της διδακτέας ύλης και την μικρή διάρκεια της 

διδακτικής ώρας. ( Mulhim, 2014)  

 

ζ. Ηλικία, φύλο και χρόνια προϋπηρεσίας 

Οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους όπως η ηλικία τους , το 

φύλο τους και τα χρόνια υπηρεσίας τους αλλάζουν τη στάση τους και τις αντιλήψεις 

απέναντι στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη. Σύμφωνα με έρευνες, οι 

εκπαιδευτικοί των θεωρητικών μαθημάτων όπως φιλόλογοι και θεολόγοι είναι 

ουδέτεροι ως αρνητικοί στη χρήση των ΤΠΕ έναντι των ειδικοτήτων φυσικών 

επιστημών και τεχνολογίας. Επίσης, οι άνδρες εκπαιδευτικοί εμφανίζονται περισσότερο 

θετικοί σε σχέση με τις γυναίκες. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται προς το τέλος 

της διδακτικής τους καριέρας εμφανίζονται λιγότεροι θετικοί σε σχέση με αυτούς που 

βρίσκονται στη μέση της σταδιοδρομίας τους. (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004).  

Βέβαια, σε πιο πρόσφατες έρευνες, οι παράγοντες της ηλικίας και του φύλου δεν 

επηρεάζουν πλέον την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενώ τα 
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χρόνια προϋπηρεσίας και η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών τους επιτρέπει να 

καθορίζουν τον χρόνο και τον σκοπό της χρήσης των ΤΠΕ  μέσα στη σχολική τάξη. 

(Morley, 2011). 

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τον πιο καθοριστικό ρόλο για την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων παίζουν οι 

στάσεις και οι αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για το συγκεκριμένο θέμα. 

Εφόσον, επιθυμούμε την αξιοποίηση των ΤΠΕ με στόχο την ένταξη των νέων μαθητών 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι εφοδιασμένοι όχι 

μόνο με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες πάνω στις νέες τεχνολογίες αλλά με 

θετικές στάσεις και αντιλήψεις  για τη χρήση του υπολογιστή στην διδασκαλία τους. 

(Τσιμπλίδου, 2007). 

Η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

Η εποχή που ζούμε, χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας. Η εκπαίδευση 

προσπαθεί να εγκλιματιστεί στη Κοινωνία της Γνώσης η οποία απαιτεί την απόκτηση 

γνώσεων και ικανοτήτων για τη διαχείριση της τεχνολογίας και των πληροφοριών. 

(Τσικαντέρη, 2011). Η ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων θεωριών 

μάθησης που βασίζονται στη χρήση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 

διδακτική πρακτική. Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση έχει επιφέρει σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη. 

Γίνεται αντιληπτό ότι οι παραδοσιακές θεωρίες μάθησης που υλοποιούνταν στη 

πράξη μέσω της διάχυση έτοιμης γνώσης έρχονται να αντικατασταθούν από νέες που 

καλλιεργούν νέες δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η 

ανακάλυψη της νέας γνώσης μέσα από διερευνητικές μεθόδους που βασίζονται στην 

συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, στην αναζήτηση των πληροφοριών, 

στη δημιουργικότητα και την προσαρμοστικότητα τους. (ο.π.) 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν το κυριότερο μέσο 

για την υποστήριξη των νέων σύγχρονων διδακτικών θεωριών. Με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, από τη σκοπιά της χρήσης τους ως διδακτικά εργαλεία, οι μαθητές 

εξοικειώνονται με τη χρήση διαφόρων λογισμικών, όπως εκπαιδευτικών ή γενικής 

χρήσης, και υπηρεσιών του διαδικτύου. Επίσης, συνεργάζονται μεταξύ τους και 

αλληλεπιδρούν με το δάσκαλο τους μέσω του χειρισμού των περιβαλλόντων των ΤΠΕ.  

(Νικολαΐδης, 2017). Η βελτίωση των ρόλων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

μαθητών και η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης αποτελούν μέρος της προστιθέμενης 
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αξίας που μπορούν να επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην οικοδόμηση της νέας 

γνώσης. (Κουτσογιάννης, 2017). 

Όπως για παράδειγμα, η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, 

μέσω της δυνατότητας της οπτικοποίησης μίας έννοιας ή ενός φαινομένου που 

προσφέρουν, δίνει στους μαθητές την δυνατότητα των πολλαπλών αναπαραστάσεων 

και της διάδρασης. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι μαθητές  οικοδομούν την νέα 

γνώση διατηρώντας σε όλη τη διάρκεια αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Η παραπάνω 

διαπίστωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ΤΠΕ.(Καμηλάρη 

& Σιακούλη, 2016). 

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας εκτός από εργαλείο 

ψηφιακού γραμματισμού αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της κοινωνικής 

πραγματικότητας και μέσο κοινωνικοποίησης των νέων ατόμων. (Γρηγοριάδου, 

Δαγδιλέλης, Ζαγούρας, Κόμης & Τζιμογιάννης, 2010). Μέσω της χρησιμοποίησης των 

υπηρεσιών του Διαδικτύου και των Web 2.0 εργαλείων για την οικοδόμηση της νέας 

γνώσης, οι μαθητές δρουν ενεργητικά και αποκτούν κριτική σκέψη μέσω της 

συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης της πληροφορίας.(Καμηλάρη & 

Σιακούλη, 2016). Παράλληλα, αποκτούν τα εφόδια που τους βοηθούν στην 

διαμόρφωση μίας υπεύθυνης και ενημερωμένης προσωπικότητας. (Γρηγοριάδου, 

Δαγδιλέλης, Ζαγούρας, Κόμης & Τζιμογιάννης, 2010). 

Τέλος, οι μαθητές μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών αναπτύσσουν το 

αίσθημα της υπευθυνότητας και μαθαίνουν να διατυπώνουν και να εκφράζουν τις 

προσωπικές τους απόψεις ενώ παράλληλα σέβονται και την γνώμη των συμμαθητών 

τους. (Mullamaa, 2010). 

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να 

επιφέρει στο επίκεντρο των αναλυτικών προγραμμάτων και των οδηγιών διδασκαλίας 

των εκπαιδευτικών τη χρήση των ΤΠΕ σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα τόσο στην 

Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βέβαια, η ύπαρξη των νέων 

τεχνολογιών δεν μπορεί μόνη της να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς την 

έμπρακτη υποστήριξη και χρησιμοποίηση τους από τους εκπαιδευτικούς. (Τσικαντέρη, 

2011). 
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Έρευνες σχετικές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι έρευνες και οι απόψεις που έχουν ήδη 

καταγραφεί και παρουσιαστεί σε βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, διπλωματικές 

διδακτορικές  εργασίες και δημοσιευμένα άρθρα σε έγκριτα  ελληνικά και ξένα 

περιοδικά που αφορούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και 

ειδικότερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων πληροφορικής, 

μαθηματικών και οικονομολόγων για θέματα σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα της 

εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται με σκοπό να διαπιστωθούν αν τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην έναρξη αυτής της ερευνητικής προσπάθειας 

επαληθεύονται ή διαψεύδονται με βάση το σύνολο των ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί ανά τον κόσμο.  

 Οι μελέτες που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζονται, τα 

τελευταία χρόνια, με πλούσια ερευνητικά δεδομένα τόσο στο διεθνή όσο και στον 

ελλαδικό χώρο. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας οικονομίας και 

διοίκησης, δεν υπάρχουν επιστημονικές πηγές και βιβλιογραφία καθώς ο κλάδος τους 

εντάχθηκε στα προγράμματα επιμόρφωσης για πρώτη φορά στα πλαίσια της 

επιμόρφωσης του Β1 επιπέδου.  

 Αρχικά, παρουσιάζονται ενδεικτικές έρευνες σχετικά με τις γνώσεις και τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. 

Είναι γεγονός ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών και γενικά των εκπαιδευόμενων 

ενηλίκων είναι γενικά θετικές απέναντι στις ΤΠΕ. Σύμφωνα με έρευνα των 

Νεοφώτιστου, Βαλκάνου, Γιαβρίμη & Παπάνη (2010) που παρουσιάστηκε στο 7ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση”,  τα θετικά συναισθήματα 

αυξάνονται όταν βελτιώνεται η ικανότητα και η συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ. Με άλλα 

λόγια, οι επιμορφούμενοι ενήλικες αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν 

αποκτούν εμπειρία στη χρήση των  νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των ανδρών και των γυναικών του δείγματος. Οι 

εκπαιδευόμενοι της έρευνας θεωρούν τις νέες τεχνολογίες βοηθητικό εργαλείο χρήσιμο 

τόσο για την επαγγελματική όσο και προσωπική τους σταδιοδρομία.  Τα παραπάνω 

συμπεράσματα εξήχθησαν από 128 έγκυρα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που 
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επιδόθηκαν σε επιμορφούμενους ενήλικες στο Κ.Ε.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

(Νεοφώτιστος, Βαλκάνος, Γιαβρίμης & Παπάνης, 2010). 

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών που διδάσκουν πληροφορική, η ανάγκη για 

συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια είναι μεγάλη. Σύμφωνα με έρευνα της 

Γιαννακοπούλου το 2012, οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής συμμετέχουν σε πολλά 

προγράμματα επιμόρφωσης, ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια σχετικά με το 

γνωστικό τους αντικείμενο και την διδακτική επιστήμη. Μέσω των επιμορφωτικών 

αυτών προγραμμάτων επικαιροποιούν τις γνώσεις τους επάνω στις ψηφιακές εφαρμογές 

καθώς η επιστήμη τους συνεχώς εκσυγχρονίζεται και εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα . 

Παράλληλα, ενημερώνονται και σε θέματα διδακτικής της Πληροφορικής και σχολικής 

ψυχολογίας δηλαδή οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής ενδιαφέρονται για τον τρόπο που 

θα προσαρμόσουν τις αρχές της διδακτικής στο γνωστικό τους αντικείμενο και πως θα 

επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους. Η επιθυμία τους 

για περαιτέρω βελτίωση δεν επηρεάζεται από το γεγονός της απώλειας του ελεύθερου 

χρόνου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον Νομό Πέλλας όπου συμμετείχαν 85 

καθηγητές και καθηγήτριες πληροφορικής.(Γιαννακοπούλου, 2012) 

Όσον αφορά τους μαθηματικούς, σε έρευνα του Ντόγα το 2014 που διερευνά τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ03 πριν και μετά την επιμόρφωση Β’ 

Επιπέδου παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δεν 

χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν τις νέες τεχνολογίες. Η στάση αυτή, όμως, άλλαξε με 

την επιμόρφωση. Μέσω αυτής, οι εκπαιδευτικοί αναθεώρησαν την γνώμη τους και 

πλέον θεωρούν τις ΤΠΕ απαραίτητες στην διδασκαλία του μαθήματος τους. 

Αισθάνονται έτοιμοι και ήρεμοι απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. 

Χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά και υλοποιούν διδακτικά σενάρια. 

Χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην διδασκαλία τους από μια φορά το μήνα μέχρι 

μία φορά την εβδομάδα. Επιπλέον, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν εμπειρίες με τους 

συναδέλφους τους. Τέλος, αισθάνονται την αλλαγή και στον ρόλο τους μέσα στη 

σχολική τάξη δηλαδή αισθάνονται συντονιστές και σύμβουλοι της μαθησιακής 

διαδικασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 καθηγητές μαθηματικών (ΠΕ03) που είχαν 

ολοκληρώσει την επιμόρφωση Β’ επιπέδου στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής την 

προηγούμενη χρονιά. (Ντόγας, 2014). 

Οι μαθηματικοί συντελούν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. Αυτό προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτικοί απαλλαγμένοι από τους φόβους και 

τις αρνητικές τους στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ,  θα λειτουργήσουν αρμονικά μέσα σε 

ένα σχολικό περιβάλλον που θα δίνει κίνητρα για συνεχή εξέλιξη.  Οι εκπαιδευτικοί 
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που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για προσωπικό τους όφελος, όπως αναφέρεται 

από την ερευνήτρια, επηρεάζει θετικά τη μετάδοση της γνώσης. Η παραπάνω δήλωση 

αποτελεί πόρισμα της διδακτορικής εργασίας της κυρίας Κεραμίδα με τίτλο «Η 

ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία 

των μαθηματικών την δευτεροβάθμιας εκπαίδευση: οικοσυστημική προσέγγιση».  Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε στα Ημερήσια Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού 

Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθηματικά. 

Τελικά, από τους 742 εκπαιδευτικούς, το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν οι 606. 

(Κεραμίδα, 2010). 

Επιβεβαίωση του παραπάνω πορίσματος αποτελεί η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το 2013 στην Τανζανία σε 42 εκπαιδευτικούς δόκιμους και εν 

ενεργεία ειδικότητας μαθηματικών, φυσικής, χημείας και βιολογίας από 3 διαφορετικά 

σχολεία με θέμα την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική τους πρακτική 

μετά την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος που παρακολούθησαν. Τα 

αποτελέσματα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ικανοποιημένοι, 

όχι βέβαια στο σύνολο τους, από  το περιεχόμενο και την συνέπεια του προγράμματος. 

Η ικανοποίηση τους διαφαίνεται από την ετοιμότητα τους στη χρήση των ΤΠΕ μέσα 

στην σχολική τάξη και από τη θετική τους στάση απέναντι την ενσωμάτωση τους. 

Βέβαια, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως από το 

σχολικό περιβάλλον, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και το προσωπικό ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών. (Kafyulilo, Fisser& Voogt, 2016) 

Παρόλο, βέβαια, τη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ, η 

ένταξη τους στη καθημερινή πρακτική καθυστερεί και είναι περιορισμένη. Οι 

εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, 125 στον αριθμό, πήραν 

μέρος σε έρευνα  που διερευνούσε τις απόψεις και τις στάσεις απέναντι στην ένταξη 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαφάνηκαν οι θετικές 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες και οι θετικές τους γνώμες 

για την σημαντικότητα της ένταξης των ΤΠΕ και ειδικότερα των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής. Ανεξάρτητα από το παραπάνω γεγονός, αμφιταλαντεύονται στο αν η 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται από 

τους ίδιους ή υλοποιείται από τους μαθητές. Στο συμπέρασμα αυτό, εμφανίζεται η 

δασκαλοκεντρική μάθηση, μάθηση που έχει παγιωθεί στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν ανασφαλείς στην δυνατότητα τους να  

επιλέγουν μόνοι τους  τα κατάλληλα λογισμικά για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους.  
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Σημείο της έρευνας, που φανερώνει την ανάγκη επιμόρφωσης πάνω στα εκπαιδευτικά 

λογισμικά των ειδικοτήτων. (Σύψα, Μάνεσης & Κορδάκη,2016). 

 Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους εκπαιδευτικούς Νοτίου 

Αιγαίου διαπιστώνεται ότι η ένταξη των ΤΠΕ είναι ένα δύσκολο αλλά όχι 

απραγματοποίητο γεγονός. Δύσκολο γιατί οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την καθημερινή τους διδακτική πρακτική με την χρήση 

των ΤΠΕ ανεξάρτητα από τα προγράμματα σπουδών και τις επιμορφωτικές 

προσπάθειες του υπουργείου. Απαραίτητο συστατικό για να μην αποτελούν οι ΤΠΕ 

απλό βοηθητικό εργαλείο στις δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας  είναι η 

ενεργός συμμετοχή, το προσωπικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών  και η μεταξύ τους 

συνεργασία. Τα παραπάνω συμπεριλήφθησαν στα συμπεράσματα έρευνας στην οποία 

συμμετείχαν 272 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Νοτίου Αιγαίου. (Δημητρίου & Τζιμογιάννης, 

2016). 

Παρόμοια συμπεράσματα, ίσως και περισσότερο αποθαρρυντικά, 

αποτυπώνονται στην έρευνα του Κωνσταντινίδη που παρουσιάστηκε στην 9η 

συνδιάσκεψη “Πληροφορική στην Εκπαίδευση” (CIE 2017) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά 

τον Οκτώβριο του 2017. Η έρευνα αφορούσε τις στάσεις και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθηματικά στα γυμνάσια και στα λύκεια της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 125 μαθηματικοί. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η χρήση 

των ΤΠΕ δεν ωφελεί τους μαθητές και δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην 

ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης λόγω σπατάλης χρόνου και γενικότερα, στην 

διαχείριση της σχολικής τάξης και στην ομαλή λειτουργία της.  Η άποψη που 

διατυπώθηκε, είναι απόρροια των αισθημάτων φόβου και έλλειψης αυτοπεποίθησης 

που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί. (Κωνσταντινίδης, 2017).  

Στη συνέχεια, κατατίθενται τα πορίσματα ερευνών που σχετίζονται με το 

ερώτημα αν υπάρχει συσχέτιση και εξάρτηση ανάμεσα στην χρήση εφαρμογών στον 

ελεύθερο και επαγγελματικό χρόνο των εκπαιδευτικών. 

Ο βαθμός χρήσης των ΤΠΕ στη σχολική τάξη επηρεάζεται και από το βαθμό 

χρήσης τους για προσωπικούς λόγους. Το παραπάνω αποτελεί πόρισμα που προέκυψε 

από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 σε 272 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν ολοκληρώσει την επιμόρφωση Α’ και Β’ 

επιπέδου. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι εφαρμογές που χρησιμοποιούνταν και πριν την 

επιμόρφωση στον προσωπικό χρόνο των εκπαιδευτικών όπως το διαδίκτυο και οι 
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εφαρμογές γραφείου χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο μετά την ολοκλήρωση της 

επιμόρφωσης μέσα στη σχολική τάξη έναντι εφαρμογών όπως τα  ιστολόγια (blogs), τα 

κοινωνικά δίκτυα (wikis) και τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, εφαρμογές 

λιγότερο γνώστες. Γενικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων άσκησε θετική επίδραση στους εκπαιδευτικούς καθώς 

μέσω αυτών βελτιώθηκαν οι γνώσεις τους και οι στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ.  (Σέργης 

& Κουτρουμάνος, 2013). 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες καθορίζει 

και την διδακτική τους πρακτική μέσα στη σχολική τάξη. Η παραδοχή αυτή είναι ένα 

από τα συμπεράσματα της  έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο του Griffith στην Αυστραλία σε τέσσερα δημοτικά σχολεία της ηπείρου. 

Στην έρευνα συμμετείχαν οι 48 εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών. Οι εκπαιδευτικοί 

που δεν χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή τους δυσκολεύονται 

να την εντάξουν κατάλληλα  στην διδασκαλία τους και την χρησιμοποιούν, ουσιαστικά, 

ως βοηθητικό εργαλείο. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εξοικείωση στις 

νέες τεχνολογίες, αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την ένταξη και την χρήση 

των ΤΠΕ. Συμπερασματικά, η σχέση ανάμεσα στις πρότερες γνώσεις και στο αίσθημα 

εμπιστοσύνης στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών επηρεάσει τον βαθμό χρήσης και ένταξης 

τους μέσα στη σχολική τάξη. (Prestridge, 2012).  

Ανάλογες είναι και οι εντυπώσεις που εντοπίζονται σε ελληνικό έδαφος. Η κ. 

Δόκου, το 2012, στο 6ο συνέδριο “Διδακτική της Πληροφορικής” αναλύει τους 

παράγοντες και τους φραγμούς της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών που 

εμποδίζουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα νέα προγράμματα σπουδών όπως για 

παράδειγμα το άγχος και ο φόβος. Αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί λόγω συνήθειας, 

χαμηλής αυτοεκτίμησης, έλλειψης πρότερων γνώσεων, φόβου αβεβαιότητας και φόβου 

αποτυχίας απορρίπτουν τις νέες τεχνολογίες. Από την άλλη, όσοι εκπαιδευτικοί 

παρακολούθησαν τις επιμορφώσεις Β’ επιπέδου αντιμετωπίζουν τους φόβους τους και 

κυρίως το άγχος τους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο  βαθμός εξοικείωσης με τις νέες 

τεχνολογίες τόσο μειώνονται τα επίπεδα φόβου και αρνητισμού. (Δόκου, 2012).   

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η έρευνα  της Γερούκη που παρουσιάστηκε στο 9ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο « Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην 

Εκπαίδευση » το 2014 στο Ρέθυμνο και αφορούσε την χρήση της τεχνολογίας μέσα στη 

σχολική αίθουσα. Στην έρευνα πήραν μέρος 140 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Οι 

εκπαιδευτικοί αφιερώνουν καθημερινά αρκετές ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο σε 

εκπαιδευτικά λογισμικά, εφαρμογές γραφείου και στο Διαδίκτυο. Οι παραπάνω 
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εφαρμογές χρησιμοποιούνται συχνά και στις σχολικές αίθουσες. Πόρισμα που 

πιστοποιεί ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν στην διδακτική τους πρακτική 

εφαρμογές που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι και αισθάνονται ικανότεροι.  Βέβαια 

και στην έρευνα αυτή, παρά τα θετικά αισθήματα και τα προσδοκώμενα οφέλη από την 

χρήση των ΤΠΕ τόσο στους μαθητές/τριες όσο και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,  η 

χρήση των νέων τεχνολογιών στις τάξεις είναι περιορισμένη τόσο χρονικά όσο και 

τεχνολογικά. Δηλαδή, κατά μέσο όρο 1 ώρα την ημέρα και η χρήση των  web 2.0 

εφαρμογών και του διαδραστικού πίνακα είναι περιορισμένη.  (Γερούκη, 2014). 

 Στην Ισπανία, μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος επιμόρφωσης στο 

C.I.T.A. (Centro de Internacional de Technologias Avanzadas de la Fundacion German 

Sanchez Ruiperez), πραγματοποιήθηκε  έρευνα στην οποία συμμετείχαν 156 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα  αφορούσε τις 

στάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ και το βαθμό χρήσης 

τους μέσα στη σχολική τάξη. Τα πορίσματα που διατυπώθηκαν αποτελούν επιβεβαίωση 

όλων των παραπάνω. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ΤΠΕ βοηθούν τους μαθητές και 

βελτιώνουν τις διδακτικές τους παρεμβάσεις  και γενικότερα τις επιδόσεις τόσο των 

μαθητών όσο και των καθηγητών. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες και προτζέκτορες. Γίνεται, κυρίως, χρήση του 

διαδικτύου για άντληση πληροφοριών και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

αλλά όχι σε καθημερινή βάση. Επίσης, web 2.0  εργαλεία όπως  φόρουμ και 

σχεδιασμός ιστοσελίδων αποφεύγονται λόγω προσωπικής ανησυχίας των 

εκπαιδευτικών. ( Sánchez, Mena Marcos, González & GuanLin, 2012). 

 Σε έρευνα που παρουσιάστηκε από τους Καρατράντου και Παναγιωτακόπουλο 

στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» 

σημειώθηκαν ανάλογα πορίσματα. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περιορισμένα τις 

νέες τεχνολογίες στη διδακτική τους πρακτική. Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των 

ΤΠΕ εξαρτάται από τις γνώσεις, τις στάσεις τους και την προσωπική τους εκτίμηση για 

την αποτελεσματικότητα τους στη χρήση των ΤΠΕ. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί 

που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και γενικά θετικές στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ 

χρησιμοποιούν συχνότερα τις νέες τεχνολογίες στην σχολική τάξη. (Καρατράντου & 

Παναγιωτακόπουλος, 2013). 

 Από την πλευρά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, YouTube, Skype, 

blogs, wikis ) και τον βαθμό χρήσης των εκπαιδευτικών στον ελεύθερο χρόνο  και στην 

σχολική τάξη, παράμετροι που  εξετάζονται στην παρούσα έρευνα, τα αποτελέσματα 

στον ελληνικό χώρο είναι αποκαρδιωτικά σε σχέση με τα σχολεία του εξωτερικού. Η 
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παραπάνω διαπίστωση προέκυψε από έρευνα που διενεργήθηκε σε Κολλέγιο της 

Ρόδου. Στην έρευνα συμμετείχαν 19 καθηγητές και 97 μαθητές γυμνασίου και Λυκείου. 

Από την σκοπιά των καθηγητών, οι εφαρμογές Facebook, Skype και blogs είναι 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται κυρίως για επικοινωνία, γνωριμίες και ανταλλαγή 

απόψεων με συναδέλφους. Δεν θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν στην βελτίωση 

της μάθησης.  Η γνώμη τους διαφέρει όσον αφορά το YouTube και τα wikis καθώς 

θεωρούν ότι συμβάλουν αρκετά στην διαδικασία μάθησης και κυρίως μέσω της 

ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων. (Σιούλα, Τσισιμοίρη & Τσολάκη, 2015) 

 Ακολουθεί μια συνοπτική καταγραφή ερευνών που σκιαγραφούν την συνολική 

εικόνα των επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΤΠΕ από την σκοπιά των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο πρόσφατο παρελθόν. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα σε όλο τους το εύρος είτε πρόκειται για την 

επιμόρφωση Α’ επιπέδου είτε για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου είτε για δια ζώσης ή εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογούνται θετικά από την πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών. Μέσω της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν θετικότερη στάση 

απέναντι στις ΤΠΕ και τις χρησιμοποιούν περισσότερο και με μεγαλύτερη ευκολία 

τόσο τον προσωπικό τους χρόνο όσο και στην διδακτική τους πρακτική. Επίσης, 

παρατηρήθηκε ότι η μεγάλη διάρκεια της επιμόρφωσης λειτούργησε αποτελεσματικά. 

(Σέργης & Κουτρουμάνος, 2013).  

Η ευνοϊκή αυτή στάση των εκπαιδευτικών απέναντι τις επιμορφώσεις των ΤΠΕ 

αποτυπώνεται και σε άλλες έρευνες. Πιθανοί λόγοι για την στάση αυτή αποτελούν 

σύμφωνα με άλλα ερευνητικά δεδομένα τα προσωπικά ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευτικών και η στάση τους για την ένταξη και την διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στη σχολική τάξη. Η άποψη αυτή εμπεριέχεται στα συμπεράσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε σε 669 εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής με τη χρήση 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Παρατηρήθηκε ότι μέσω της επιμόρφωσης, οι 

εκπαιδευτικοί απέκτησαν νέες γνώσεις και αισθάνονται αυτοπεποίθηση για την 

εφαρμογή των ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη. Νιώθουν έτοιμοι για τις εφαρμογές του 

μέλλοντος. Σημειώνουν, τέλος, ότι μέσω του προγράμματος βελτιώθηκαν τα επίπεδα 

επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών. (Κόμης, Τσουράπη, Λαβίδας, & 

Ζαγούρας, 2015).  

Παρόμοια συμπεράσματα εξάγονται και από την πιλοτική έρευνα της 

Κουτσιλέου Σταματίνας που πραγματοποιήθηκε το 2015 στα πλαίσια εργασίας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθούσε. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελούσαν 44 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Από 
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την στατιστική ανάλυση πρόεκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν μία θετική στάση 

απέναντι στις ΤΠΕ και στην καθημερινή χρησιμοποίηση τους μέσα στη σχολική τάξη 

ως αποτέλεσμα της επιμόρφωσης τους. Βέβαια, η χρήση τους, στην πραγματικότητα, 

είναι περιορισμένη. Επίσης, οι εφαρμογές γραφείου συγκεντρώνουν περισσότερες 

γνώσεις έναντι των τεχνολογιών του διαδικτύου. (Κουτσιλέου, 2015). 

Η μελέτη περίπτωσης των Παπαδάκη και Καλογιαννάκη με σκοπό να 

διερευνήσει αν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πληροφορικής άλλαξαν 

μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος Β’ επιπέδου παρουσιάζει 

ενδιαφέροντα ευρήματα. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν θετικά το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι η στάση τους απέναντι στις νέες 

γνώσεις και δεξιότητες είναι θετική. Η χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών γίνεται 

ευρεία καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί αγνοούσαν την πληθώρα αυτών. Στην παραπάνω 

μελέτη συμμετείχαν 35 εκπαιδευτικοί από την Αθήνα και το Ηράκλειο 

Κρήτης.(Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2015) 

 Τα ίδια ευρήματα προκύπτουν και για τις επιμορφώσεις που ακολουθούν το 

μεικτό μοντέλο μάθησης. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις περιοχές Χαλκιδικής 

και Έβρου σε 21 δασκάλους ΠΕ70 που υπηρετούν σε σχολεία με Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, η συντριπτική πλειοψηφία των  εκπαιδευτικών 

αξιολογούν θετικά τόσο το περιεχόμενο της επιμόρφωσης όσο και τους στόχους του 

προγράμματος. Θεωρούν ότι οι προσδοκίες που είχαν για το πρόγραμμα 

ικανοποιήθηκαν στο έπακρο και αποκόμισαν σημαντικά οφέλη. (Κελεσίδης, Μανάφη & 

Μπότσας, 2016). 

 Η ικανοποίηση που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει αποτελούν 

βασικό στοιχείο για τη μέτρηση του βαθμού αποτελεσματικότητας ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος. Σύμφωνα με τον Λεοντή στη μεταπτυχιακή του εργασία το 2010 με 

θέμα “Η επιμόρφωση των καθηγητών φυσικών επιστημών στην αξιοποίηση των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική και διδακτική 

διαδικασία”, οι εκπαιδευτικοί έμαθαν διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά και τους 

πιθανούς τρόπους για να τα εντάξουν στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική. Όπως 

ήταν αναμενόμενο, ακόμα μία φορά επιβεβαιώνεται η θετική στάση των εκπαιδευτικών 

για την χρήση των νέων τεχνολογιών.  Επίσης, ένα ακόμα χρήσιμο πόρισμα της έρευνας 

του είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα για λόγους προσωπικού ενδιαφέροντος αλλά και 

προσωπικής ανάγκης να αποκτήσουν δεξιότητες όσον αφορά τις ΤΠΕ. Εντύπωση 
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προκαλεί, από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας δεν 

θεωρούν απαραίτητη την διενέργεια νέου κύκλου επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες. 

(Λεγοντής, 2010).  

Τα ευρήματα του κ. Λεγοντή εμπλουτίζονται το 2015 στη διδακτορική του 

διατριβή εξετάζοντας πληρέστερο δείγμα εκπαιδευτικών που κατέχουν διαφορετικές 

θέσεις στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος δηλαδή επιμορφούμενους και 

επιμορφωτές. Σύμφωνα με αυτά, οι εκπαιδευτικοί όλων των ομάδων στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους δηλώνουν ικανοποιημένοι  συνολικά από το πρόγραμμα και ιδιαίτερα 

από την πραγμάτωση των στόχων του, την ένταξη των λογισμικών και τις διδακτικές 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της 

επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να έχουν βελτιώσει τις ικανότητες τους 

στις ΤΠΕ και τους τρόπους  ένταξης τους μέσα στις σχολικές αίθουσες αυξάνοντας 

παράλληλα και την χρονική τους διάρκεια η οποία δεν ξεπερνά συνολικά τις μερικές 

φορές μηνιαίως. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη 

συχνότητα το διαδίκτυο και τις εφαρμογές γραφείου. Επίσης, η ανάγκη τους να 

βοηθήσουν τους μαθητές τους έρχεται να προστεθεί στους λόγους συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά προγράμματα.    

 Από την μεριά των επιμορφωτών, οι εκπαιδευτικοί έμειναν ικανοποιημένοι από 

την οργάνωση και την λειτουργία του προγράμματος επιμόρφωσης που 

παρακολούθησαν στα ΠΑΚΕ. Έκριναν το μορφωτικό υλικό επαρκές για να αξιοποιηθεί 

στον σχεδιασμό των μαθημάτων που οι ίδιοι στη συνέχεια θα σχεδίαζαν για τους 

επιμορφούμενους τους. Ως χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού επιμορφωτή 

παρέθεσαν την διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και την γνώση ή 

διαφορετικά την δεξιότητα να επιδείξουν στους εκπαιδευτικούς τρόπους αξιοποίησης 

και χρήσης των ΤΠΕ . Θεωρούν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις στο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης κυρίως στις ώρες πρακτικής άσκησης και στην σύνδεση με τη 

διδακτική πράξη. (Λεγοντής, 2015) 

 Στη διδακτορική εργασία της Τσακιρίδου το 2016 με θέμα την 

αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και στελεχών 

εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο έργο τους, οι κυριότεροι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

στα επιμορφωτικά προγράμματα είναι αρχικά η προσωπική εξέλιξη και κατόπιν η 

βελτίωση των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο και τα θέματα παιδαγωγικής και 

διδακτικής. Επίσης, ένα ακόμα χρήσιμο στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι οι 

κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών  τίτλων αξιοποιούν περισσότερο  τις ΤΠΕ σε 
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σχέση με τους κατόχους δεύτερου πτυχίου. Όπως και σε προηγούμενη έρευνα που 

καταγράφηκε, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν με περισσότερη συχνότητα αλλά και 

ευκολία  τις βασικές εφαρμογές και το διαδίκτυο σε σχέση με τις εφαρμογές 

διαδικτυακής τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας νιώθουν αποτελεσματικοί 

όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. (Τσακιρίδου, 2016).   

 Τέλος, γίνεται αναφορά σε έρευνες που σχετίζονται με την γνώμη των 

επιμορφωτών γύρω από τα προγράμματα επιμόρφωσης που παρακολούθησαν και στην 

συνέχεια υλοποίησαν ως επιμορφωτές.   Τα ερευνητικά αποτελέσματα της σκοπιάς των 

επιμορφωτών υστερούν σε ποικιλία αποτελεσμάτων κατά πολύ σε σχέση με τα 

αντίστοιχα των επιμορφούμενων. 

Στο άρθρο του κύριου Τζιμόπουλου και Κάραλη που παρουσιάστηκε στην Σύρο 

τα πλαίσια του 3ου συνεδρίου ΤΠΕ στην εκπαίδευση με τίτλο “ Εισαγωγική 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών : 

τα χαρακτηριστικά και οι απόψεις των επιμορφωτών του Νομού Κυκλάδων” 

αποτυπώνεται η γνώμη των επιμορφωτών για τα προγράμματα επιμόρφωσης. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 16 επιμορφωτές. Οι επιμορφωτές του προγράμματος δηλώνουν 

ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα και το υλικό της επιμόρφωσης. Δηλώνουν ως 

αρνητικά στοιχεία του προγράμματος την ύλη που έπρεπε να διδαχθεί και την 

ανομοιογένεια του επιπέδου των επιμορφούμενων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το δείγμα 

των επιμορφωτών οι οποίοι έχουν ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις στην εκπαίδευση 

ενηλίκων και η διδακτική τους εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα είναι πολύ μικρή.     

(Τζιμόπουλος & Κάραλης, 2005). 

Στην διδακτορική εργασία του Λεγοντή (2015) που αναφέρθηκε και παραπάνω 

γίνεται αναφορά και για την γνώμη των εκπαιδευτών και των επιμορφούμενων 

επιμορφωτών για τα προγράμματα επιμόρφωσης στα ΠΑΚΕ. Από την σκοπιά των 

εκπαιδευτών, το πρόγραμμα κρίθηκε ως ικανοποιητικό από την πλευρά της οργάνωσης 

και της παρεχόμενης υποστήριξης. Επίσης, μεγάλη ήταν η ικανοποίηση τους από το 

επίπεδο των επιμορφούμενων επιμορφωτών.  Τα σημεία βελτίωσης των προγραμμάτων 

εντοπίζονται στη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος. Με άλλα λόγια, οι 

εκπαιδευτές θεωρούν ότι έπρεπε να διατεθεί περισσότερος χρόνος στην πρακτική 

άσκηση και στη διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών που διδάχθηκαν. 

Συνολικά, εκπαιδευτές και επιμορφούμενοι επιμορφωτές εκτιμούν ότι η διάρκεια του 

προγράμματος έπρεπε να ήταν μικρότερη και ίσως κάποιες διδακτικές ενότητες 

μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (Λεγοντής, 2015).  
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Μια συνολική εικόνα για τα επιμορφωτικά προγράμματα παρουσιάζεται σε 

άρθρο του Τζιμογιάννη και άλλων συγγραφέων που δημοσιεύθηκε σε αυστραλιανό 

περιοδικό το 2013. Αναφέρεται ότι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα κρίνεται ως 

επιτυχημένο όταν υπάγεται σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο σχεδιασμού, με 

σωστή κατανομή του χρόνου ανάμεσα στο θεωρητικό και το πρακτικό του τμήμα και 

με δεδομένη την συμμετοχή και την συνεργασία των εκπαιδευτικών. (Jimoyiannis, 

Tsiotakis, Roussinos& Siorenta, 2013). Όσον αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης που 

υλοποιήθηκαν με το μεικτό μοντέλο, σε άρθρο του Κόμη και των συνεργατών του, τα 

παραπάνω κριτήρια επιτυχίας εμπλουτίζονται με νέα δεδομένα όπως το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό, την υποστήριξη των επιμορφούμενων, τον συντονισμό του 

προγράμματος από τους επιμορφωτές και την δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και 

συνεργασίας των συμμετεχόντων με σκοπό την διάχυση και την ανταλλαγή απόψεων 

τους. (Κόμης κ.ά., 2014). 
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Μέρος III Ερευνητικό Πλαίσιο 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Δείγμα 

 

Το δείγμα του ερευνητικού τμήματος της εργασίας αποτελούν 150 μόνιμοι και 

αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, ειδικοτήτων μαθηματικών (ΠΕ03), 

οικονομολόγων (ΠΕ09) και  πληροφορικής (ΠΕ19/20), που παρακολουθήσαν την 

επιμόρφωση Β1 επιπέδου στη συστάδα κλάδων Β1.3 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

με τίτλο “Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία - Διοίκηση” την πρώτη περίοδο 

εφαρμογής της από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο 2017. Οι εκπαιδευτικοί  ανήκουν 

οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά για το σχολικό έτος 2016-2017 στις 

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής της χώρας. 

 Ακόμα στην έρευνα με διαφορετική υπόσταση συμμετέχουν 6 επιμορφωτές του 

επιπέδου Β1 οι οποίοι συμμετείχαν με τον ίδιο ρόλο και παλιότερα στις επιμορφώσεις 

Β’ επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως μέχρι το 2015. 

  Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των 

ερωτώμενων καθώς τους επισημάνθηκε ότι η συμμετοχή τους στην έρευνα ήταν 

προαιρετική και τα αποτελέσματα της θα χρησιμοποιούνταν μόνο για ερευνητικούς 

σκοπούς. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Η ύπαρξη πλήθους ερευνών και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της 

επιμόρφωσης τόσο του συνόλου του εκπαιδευτικού κλάδου όσο και προσωπικό  

αποτέλεσαν το έναυσμα της ενασχόλησης με το παρόν θέμα. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός 

της έρευνας είναι να παρουσιάσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του 

νέου προγράμματος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου καθώς δεν υπάρχουν αποτελέσματα 

ερευνών που να σχετίζονται με το παρόν θέμα. 

 Η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία του προγράμματος φανερώνεται  από τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών τόσο πάνω σε οργανωτικά θέματα όπως η αξιολόγηση των 

επιμορφωτών, η υλοποίηση του προγράμματος σπουδών αλλά και από τους λόγους 

συμμετοχής και την προσπάθεια για απόκτηση νέων γνώσεων  και αλλαγής των 

στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ.  
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Από την άλλη μεριά, οι επιμορφωτές που συμμετείχαν και στην προηγούμενη 

επιμορφωτική διαδικασία είναι οι πλέον κατάλληλοι για να αξιολογήσουν θετικά ή 

αρνητικά το παρόν πρόγραμμα. Ουσιαστικά, μόνο αυτοί μπορούν να εντοπίσουν τις 

διαφορές και τις ομοιότητες, τα τυχόν προβλήματα που δημιουργήθηκαν ή που 

επιλύθηκαν.  Βέβαια, μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση, γεννήθηκαν 

ερωτήματα που αποτέλεσαν την αρχή της έρευνας. Ερωτήματα όπως: 

● Σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί από την συνολική 

εικόνα του προγράμματός, από τους επιμορφωτές, από το πρόγραμμα 

σπουδών και τις εισηγήσεις; 

● Χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις ίδιες εφαρμογές  στον ελεύθερο 

χρόνο τους και στην τάξη τους; 

● Ποιες είναι οι στάσεις που υιοθέτησαν και ποιες οι γνώσεις που 

απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στις ΤΠΕ μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος; 

● Ποια είναι η συνολική εκτίμηση των επιμορφωτών για την 

επιμορφωτική διαδικασία; 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Μετά την διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων, ακολουθεί η παρουσίαση 

των ερευνητικών υποθέσεων οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της εμπειρικής έρευνας. Η ερευνητική υπόθεση αναφέρεται στη σχέση που 

μπορούν να έχουν δύο ή περισσότερες μεταβλητές, που εξετάζονται στην έρευνα, 

μεταξύ τους. (Τσουρής, 2018). Οι ερευνητικές υποθέσεις αποτελούν, στην ουσία, τις 

προβλέψεις για τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που αναμένεται να 

προκύψουν. (Κορρές, 2015). Κατά συνέπεια μέσω των υποθέσεων αυτών 

αποτυπώνονται οι στόχοι της έρευνας. Μέσω των ερευνητικών υποθέσεων παράγονται 

και οι στατιστικές υποθέσεις με απώτερο σκοπό τον στατιστικό τους έλεγχο. 

Εμφανίζονται με  την μορφή μιας μηδενικής και μιας εναλλακτικής υπόθεσης.  (Νόβα - 

Καλτσούνη, 2006) 

    Οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας πηγάζουν τόσο από την 

συστηματική και εκτεταμένη εξέταση άρθρων και βιβλίων όπως αυτή καταγράφηκε στο 

θεωρητικό τμήμα της εργασίας όσο και από τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους που 

περιγράφηκαν παραπάνω. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι προσωπικές εμπειρίες και 

απόψεις γύρω από το εξεταζόμενο θέμα. Ειδικότερα: 
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Το σύνολο των επιμορφωτικών προγραμμάτων για νέες τεχνολογίες 

αξιολογούνται θετικά από την πλειοψηφία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα  με έρευνες, οι εκπαιδευτικοί έμειναν ικανοποιημένοι, όχι βέβαια στο σύνολο 

τους, από  το περιεχόμενο, τους στόχους και την συνέπεια του 

προγράμματος.(Kafyulilo, Fisser & Voogt, 2016, Κελεσίδης, Μανάφη & Μπότσας, 

2016, Λεγοντής, 2015). Σύμφωνα με τα παραπάνω: 

 

• Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να είναι ικανοποιημένοι από την οργάνωση 

του επιμορφωτικού προγράμματος. 

 

Έρευνες που έχουν μελετήσει το είδος των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί  στον ελεύθερο τους χρόνο και στην διδακτική τους πρακτική όπως και 

τον βαθμό χρήσης τους έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. 

 (Σέργης & Κουτρουμάνος, 2013, Γερούκη, 2014).  Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί 

αξιοποιούν στην σχολική τάξη τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν περισσότερο στον 

ελεύθερο τους χρόνο. (Γερούκη, 2014). Με άλλα λόγια, υιοθετούν την χρήση 

εφαρμογών που αισθάνονται μεγαλύτερη εξοικείωση. (Prestridge, 2012). Συνεπώς: 

 

• Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να χρησιμοποιούν τις ίδιες εφαρμογές στον 

ελεύθερο χρόνο τους και στην σχολική τάξη. 

 

Επιπλέον, έρευνες που σχετίζονται με τις αποκτηθείσες γνώσεις των 

εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών τους προγραμμάτων έδειξαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν γνώσεις και βελτίωσαν τις ικανότητες τους στην χρήση 

των ΤΠΕ και προχώρησαν στην πιο συστηματική διδακτική τους αξιοποίηση. (Κόμης, 

Τσουράπη, Λαβίδας, & Ζαγούρας, 2015, Λεγοντής, 2015). Άρα, αναμένεται οι γνώσεις 

των εκπαιδευτικών μετά τα επιμορφωτικά προγράμματα να έχουν εμπλουτιστεί. 

 

• Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες 

βελτιώνονται μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος. 

 

Οι γνώσεις που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί από τα επιμορφωτικά προγράμματα 

των ΤΠΕ που παρακολουθούν, βοηθούν στην αλλαγή των στάσεων τους απέναντι στις 

νέες τεχνολογίες. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί παρόλο που δεν 

χρησιμοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες στην τάξη τους στο παρελθόν, αναθεωρούν την 

γνώμη τους και αλλάζουν τη στάση τους θεωρώντας τις ΤΠΕ απαραίτητο εργαλείο για 

την διδασκαλία του μαθήματος τους.(Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2015, Ντόγας, 
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2014, Σέργης & Κουτρουμάνος, 2013, Sánchez, Mena Marcos, González & GuanLin, 

2012,Νεοφώτιστος, Βαλκάνος, Γιαβρίμης & Παπάνης, 2010). Από τα παραπάνω 

συμπεραίνουμε ότι: 

 

• Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες μετά την 

ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος είναι θετικές. 

 

Τέλος, έρευνες που σχετίζονται με την αξιολόγηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων από τη σκοπιά των διδασκόντων φανερώνουν ότι υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες που καθορίζουν ένα πρόγραμμα επιτυχημένο όπως η σωστή κατανομή του 

χρόνου και η συμμετοχή των επιμορφούμενων. (Jimoyiannis, Tsiotakis, Roussinos & 

Siorenta, 2013). Από σχετική έρευνα έχει προκύψει ότι οι επιμορφωτές είναι 

ικανοποιημένοι από την συνολική εικόνα των προγραμμάτων αλλά εντοπίζουν σημεία 

αστοχίας και πιθανών βελτιώσεων. (Λεγοντής, 2015,   Κόμης κ.ά., 2014, Τζιμόπουλος 

& Κάραλης, 2005). 

 

• Η εκτίμηση των επιμορφωτών θα είναι θετική για την επιμορφωτική 

διαδικασία. 

 

    Οι απόψεις τόσο των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών όσο και των επιμορφωτών 

τους σχετικά με την χρονική διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων ποικίλλουν. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, η μεγάλη διάρκεια  της επιμορφωτικής πράξης λειτούργησε 

αποτελεσματικά (Σέργης & Κουτρουμάνος, 2013), σε άλλες εκτιμάται ότι θα ήταν 

προτιμότερη η μικρότερη διάρκεια τους  (Λεγοντής, 2015). Σύμφωνα με την προσωπική 

μου άποψη, η χρονική διάρκεια της πρώτης περιόδου υλοποίησης του προγράμματος 

Β1 επιπέδου δεν ήταν ικανοποιητική και άρα: 

 

• Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν  το πρόγραμμα κουραστικό. 

 

Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων και των υποθέσεων που πρόκειται 

να διερευνηθούν στην παρούσα εργασία έρχονται να συμπληρώσουν την αναγκαιότητα 

και την σημαντικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και 

τη διδακτική αξιοποίηση τους.  
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Σχεδιασμός της έρευνας 

 

 Με βάση το δείγμα της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα που 

διατυπώθηκαν παραπάνω, ως τύποι έρευνας επιλέχθηκαν η ποσοτική και η ποιοτική.  

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων  που συναντάται πιο συχνά στην ποσοτική έρευνα 

είναι το ερωτηματολόγιο. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο ενώ για την ποιοτική χρησιμοποιήθηκε η τηλεφωνική συνέντευξη.  

 Το ερωτηματολόγιο γενικά, όσο και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο έχει πολλά 

πλεονεκτήματα. Είναι χαμηλού κόστους, είναι απρόσωπο, διατηρεί την ανωνυμία τόσο 

του ερευνητή όσο και του ερωτώμενου. Μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιοδήποτε χρόνο 

εκείνος επιθυμεί και με μικρή πιθανότητα σφάλματος. Βέβαια, υπάρχουν και 

μειονεκτήματα. Η απουσία οπτικής επαφής με τον ερωτώμενο δημιουργεί το πρόβλημα 

της έλλειψης πρόσθετης πληροφόρησης και της αξιοπιστίας του ερωτώμενου.(Δήμας, 

χ.χ). 

 Η τηλεφωνική συνέντευξη, με την σειρά της, έχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα σε σχέση με την προσωπική συνέντευξη. Πλεονεκτήματα θα μπορούσαν 

να είναι το χαμηλό κόστος, η ταχύτητα διεκπεραίωσης και η αποφυγή μετακίνησης. 

Από την άλλη, μέσω της τηλεφωνικής συνέντευξης, πιθανόν, δημιουργούνται 

προβλήματα εμπιστοσύνης από την έλλειψη οπτικής επαφής. Επίσης, τίθενται θέματα 

προσωπικών δεδομένων και ανωνυμίας όταν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

ηχογραφούνται  για χάρη διευκόλυνσης του συνεντευκτή. (ο.π.). 

Το Ερωτηματολόγιο  

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, βασίστηκε στην βιβλιογραφική 

επισκόπηση ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν 

προγράμματα επιμόρφωσης διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορετικών αντικειμένων. Οι 

ερωτήσεις επιλέχθηκαν με μεγάλη προσοχή ώστε να καλύπτουν τους στόχους και τα 

ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με το 

διαδικτυακό εργαλείο Google Forms και η ηλεκτρονική διεύθυνση που αποστάλθηκε 

στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς είναι 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGmPoMSYAHGyR0YdE7yGfTIXX-

BzOmgRywFeahB0x2SDXAPg/viewform?usp=sf_link  . 

Αρχικά, υλοποιήθηκε μια πιλοτική έρευνα ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η 

εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Στο πλαίσιο της πιλοτικής έρευνας, το 
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ερωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά σε  10 επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς. Οι 

εκπαιδευτικοί, στη συνέχεια, ερωτήθηκαν για την ευκολία και τον χρόνο συμπλήρωσης 

όπως και για την περίπτωση μη κατανόησης ή δυσκολίας απάντησης  κάποιας 

ερώτησης ή ολόκληρης ενότητας ερωτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής 

έρευνας και κάποιες μικροαλλαγές κυρίως στο συντακτικό των προτάσεων, το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σύμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα.   

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δύο μέρη. 

Στο πρώτο μέρος, υπάρχει ένα εισαγωγικό σημείωμα. Στο σημείωμα αυτό, οι 

ερωτώμενοι ενημερώνονται για την ταυτότητα της ερευνήτριας, το θέμα και το σκοπό 

της έρευνας. Διαβεβαιώνονται για την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των 

παρεχόμενων πληροφοριών. Επίσης, γίνεται κατανοητή η ανάγκη της συμμετοχής τους 

στην παρούσα έρευνα. Τέλος, δίνεται ο πιθανός χρόνος συμπλήρωσης του ο οποίος έχει 

πρώτα χρονομετρηθεί και καταγραφεί στα 10 με 15 λεπτά. Το δεύτερο μέρος αποτελεί 

το ουσιαστικό μέρος του ερωτηματολογίου. Βασίζεται σε ερωτήσεις κλειστού τύπου 

και είναι χωρισμένο σε  ενότητες με βάση την εννοιολόγηση.  

Διεξαγωγή της έρευνας 

 

Πριν την αποστολή του ερωτηματολογίου υπήρξε επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διάφορους επιμορφωτές με θέμα την παροχή της 

βοήθειας τους. Ερωτήθηκαν αν συμμετείχαν στο παρόν πρόγραμμα, αν ήταν γνώστες 

άλλων συναδέλφων επιμορφωτών και αν μπορούσαν να προωθήσουν στην ερευνήτρια 

τις λίστες με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επιμορφούμενών τους. Παρουσιάστηκε 

πρόβλημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των 

επιμορφούμενων. Συνεπώς, συμφωνήθηκε και αποφασίστηκε να αποσταλεί η 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στους προσωπικούς λογαριασμούς των 

επιμορφωτών και αυτοί με την σειρά τους να προωθήσουν το μήνυμα στους 

επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς.  

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επιλεγμένων 

επιμορφωτικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα που υλοποίησαν προγράμματα στη 

συγκεκριμένη συστάδα την περίοδο Μάιο - Ιούνιο 2017 και σε μία πληθώρα 

επιμορφωτών, αρχικά του νομού Αττικής και του νομού Ηπείρου. Τα στοιχεία των 

επιμορφωτών των παραπάνω νομών δόθηκαν από τον σχολικό σύμβουλο 

Πληροφορικής κ. Λαδιά Αναστάσιο. Σκοπός της προαναφερόμενης επικοινωνίας αυτής, 

ήταν να προωθηθεί το ερωτηματολόγιο στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 
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επιμορφούμενων εκπαιδευτικών ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα με τα 

προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών.  

Ο σύνδεσμος με την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

δημοσιεύτηκε, επίσης, στο ανεπίσημο ενημερωτικό δελτίο του κ. Λαδιά, που 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής των περιοχών της 

αρμοδιότητας του δηλαδή Πειραιά και Δ΄ Αθήνας. Ταυτόχρονα, αναρτήθηκε από τον 

σχολικό σύμβουλο πληροφορικής των νομών Κιλκίς και Σερρών, κ. Εφόπουλο 

Βασίλειο στο ιστολόγιο  για τις ειδικότητες πληροφορικής, pe19.gr, και σε διάφορες 

εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα . 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία για τον τρόπο επιλογής του δείγματος που 

παρουσιάστηκαν, το είδος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε είναι 

δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα, πιο αναλυτικά, απλή τυχαία δειγματοληψία. Όπως 

αναφέρει ο κύριος Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος (2015), τα αποτελέσματα της έρευνας 

δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλον τον πληθυσμό αλλά είναι χρήσιμα και άξια 

σχολιασμού μόνο για το συγκεκριμένο εξεταζόμενο δείγμα.  

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τον Νοέμβριο 2017 μέχρι και τις αρχές 

του Ιανουαρίου 2018, συλλέχθηκαν 150 έγκυρα ερωτηματολόγια. Βέβαια, αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο αρχικός αριθμός των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στο πρώτο 

χρονικό διάστημα δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικός οπότε χρειάστηκε να αποσταλεί το 

ηλεκτρονικό μήνυμα μαζικά σε όλους τους επιμορφωτικούς προορισμούς ακόμα δύο 

φορές με την αναφορά και ουσιαστικά την παράκληση να απαντηθεί από όσο το 

δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός. 

Ο λόγος της μαζικής επαναληπτικής αποστολής ήταν η έλλειψη των ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων των επιμορφούμενων, καθώς όπως αναφέρεται παραπάνω, έγινε για 

λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. 

Χρησιμοποιήθηκε η επιλογή της δημιουργίας και της αποστολής των 

ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων καθώς δεν απαιτούσε την φυσική παρουσία της 

ερευνήτριας και λόγω του εξεταζόμενου θέματος ώστε να φέρει τους επιμορφούμενους 

εκπαιδευτικούς πιο κοντά σε ένα διαδικτυακό εργαλείο που διδάχθηκαν στην διάρκεια 

της επιμόρφωσής τους.  

Έννοιες και τύποι ερωτήσεων ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται ανάλογα με την έννοια που σκοπεύει να 

μελετήσει σε ενότητες. 
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 Το πρώτιστο ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται στις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τις νέες τεχνολογίες και ο βαθμός χρήσης τους 

μέσα στις σχολικές αίθουσες. Κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η χρήση των νέων 

τεχνολογιών στον ελεύθερο τους χρόνο. Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης των 

προτεινόμενων λογισμικών (κοινωνικά δίκτυα, youtube, skype, εφαρμογές γραφείου)   

χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις τύπου Likert σύμφωνα με την χρονική ακολουθία (ποτέ, 

περίπου μία ώρα τον μήνα, περίπου μία ώρα την εβδομάδα, αρκετές ώρες την εβδομάδα 

και περισσότερο από μία ώρα την ημέρα) . Ίδια κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για να 

ελεγχθεί η συχνότητα χρήσης μέσα στην τάξη με λίγο αλλαγμένη την προτεινόμενη 

λίστα  λογισμικών (λογισμικά γραφείου, youtube, Διαδίκτυο, Εκπαιδευτικά Λογισμικά, 

Ψηφιακό Σχολείο, Blogs, Wikis) .  

 Η συνολική ποιότητα του προγράμματος όπως ο αριθμός των συναντήσεων, η 

βιβλιογραφία και οι προτεινόμενες παραδοτέες εργασίες υλοποιούνται, επίσης, με 

ερωτήσεις τύπου Likert με κλίμακες από το καθόλου μέχρι το πάρα πολύ. 

Μία άλλη έννοια που εξετάζεται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι οι λόγοι που 

ώθησαν τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Τέσσερις ερωτήσεις τύπου Likert  όμοιας διακύμανσης 

(καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ) φιλοδοξούν να φανερώσουν τους 

πραγματικούς λόγους συμμετοχής. 

Μία ιδιαίτερα σημαντική έννοια, η αξιολόγηση του προγράμματος και των 

εκπαιδευτών, ερευνάται σε δύο σημεία του ερωτηματολογίου. Η προσπάθεια αυτή 

υλοποιείται, αρχικά με τέσσερις ερωτήσεις τύπου Likert με διαβάθμιση καθόλου, λίγο, 

αρκετά, πολύ και πάρα πολύ  που αφορούν την πραγμάτωση των διατυπωμένων στόχων 

του προγράμματος σπουδών της επιμόρφωσης. Στη συνέχεια, με δέκα ερωτήσεις τύπου 

Likert ίδιας διαβάθμισης που μετρούν την ικανοποίηση των επιμορφούμενων από την 

προσφερόμενη οργανωτική δομή του προγράμματος, κυρίως, στο έμψυχο υλικό. 

Η επόμενη έννοια που εξετάζει το ερωτηματολόγιο είναι οι γνώσεις που 

αποκτήθηκαν από την παρούσα επιμόρφωση και σε ποιο βαθμό οι αποκτηθείσες 

γνώσεις μπορούν να φανούν χρήσιμες. Πέντε ερωτήσεις τύπου Likert ανάλογα με το 

βαθμό χρήσης (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ). 

Η ακόλουθη ενότητα καταγράφει την στάση των επιμορφούμενων 

εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.  Η έννοια 

διερευνάται μέσω τεσσάρων ερωτήσεων τύπου Likert ανάλογα με το βαθμό 

ικανοποίησης (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ). 
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Η τελευταία ενότητα, για λόγους ευκολίας του ερωτώμενου, αφορά τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο σπουδών, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας  και την θέση που κατέχει στην εκπαίδευση. Αποτελείται από 

ερωτήσεις απλής ή πολλαπλής επιλογής.  

Η συνέντευξη 

 

Επιλέχθηκε ως εργαλείο της ποιοτικής έρευνας η τηλεφωνική συνέντευξη λόγω 

αδυναμίας πρόσβασης και μετακίνησης της ερευνήτριας. Η συνέντευξη ως εργαλείο 

συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για να εξασφαλιστεί η εξέταση σε βάθος του 

ερευνητικού θέματος (Καδδά, χ.χ) καθώς μέσω της συνέντευξης διασφαλίζεται η 

κατανόηση των ερωτήσεων από την πλευρά του ερωτώμενου και υπάρχει η πιθανότητα 

κάποιας λεκτικής ένδειξης που μπορεί να φανεί χρήσιμη τόσο στην πορεία της 

συνέντευξης όσο και της έρευνας, γενικότερα. 

Αρχικά, υπήρξε επικοινωνία με τους επιμορφωτές μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για την δυνατότητα υλοποίησης της τηλεφωνικής συνέντευξης. Εφόσον 

αποδέχθηκαν  την πρόσκληση, στάλθηκε μήνυμα για τον προγραμματισμό της ακριβής 

ώρας και ημερομηνίας της συνέντευξης. Δόθηκε η πλήρης ελευθερία στους 

συνεντευξιαζόμενους να αποφασίσουν τον χρόνο πραγματοποίησης της συνέντευξης.  

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης είναι ανοικτού τύπου ώστε να υπάρχει μεγάλος 

βαθμός ελευθερίας των επιμορφωτών.  Η δόμηση των ερωτήσεων βασίστηκε στο 

ερωτηματολόγιο των επιμορφωτών που συμμετείχαν στην πράξη “Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση” του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου και σε έρευνα των Τζιμόπουλο Νικόλαου και Κάραλη Θανάση που 

παρουσιάστηκε στο 3ο συνέδριο στη Σύρο “Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση” το 2005. 

(Τζιμόπουλος & Κάραλης, 2005). 

 Η δομή της συνέντευξης καθορίζεται ως εξής: Αρχικά, ο συνεντευξιαζόμενος 

ενημερώνεται για τα στοιχεία της ερευνήτριας και τον σκοπό της έρευνας. Ζητείται 

άδεια μαγνητοφώνησης και βεβαιώνεται ότι οι πληροφορίες που δίνονται είναι 

εμπιστευτικές και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

 Στη συνέχεια γίνονται κάποιες περιγραφικές ερωτήσεις , 6 στον αριθμό, όπως η 

ηλικία, το επίπεδο σπουδών, τα χρόνια προϋπηρεσίας, το σχολείο που υπηρετεί ο 

εκπαιδευτής με σκοπό να αποκτήσει η συνέντευξη ένα φιλικό και χαλαρό χαρακτήρα. 

 Συνέχεια έχουν οι ερωτήσεις γνώμης και αντιλήψεων που αποτελούν το 

ουσιαστικό κομμάτι της συνέντευξης και έχουν σκοπό να διερευνήσουν στάσεις και 
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απόψεις χωρίς τυχόν προκαθορισμούς. Πρόκειται για 14 ερωτήσεις που διερευνούν τις 

πρότερες γνώσεις των επιμορφωτών πάνω σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, την 

αξιολόγηση τους όσον αφορά το πρόγραμμα επιμόρφωσης και τα προβλήματα που 

τυχόν προέκυψαν στη διάρκεια αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. 

Παράλληλα, ζητείται από τους εκπαιδευτές να καταθέσουν την άποψη τους όσον αφορά 

τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του προγράμματος όπως και κάποιες προτάσεις 

βελτίωσης τους. 

Στατιστική Ανάλυση 

 

Για την στατιστική επεξεργασία των συλλεγμένων ερωτηματολογίων και την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε το διάσημο λογισμικό IBM 

SPSS Statistics 23.  

Αφού πρώτα, όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν σε 

μεταβλητές και αριθμητικά δεδομένα κατάλληλα για το στατιστικό λογισμικό. 

Εφαρμόστηκαν διάφοροι μέθοδοι και έλεγχοι για την καταγραφή  σχέσεων και 

συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών με σκοπό την καλύτερη στατιστική παρουσίαση 

των ευρημάτων της εργασίας.  

Χρησιμοποιήθηκαν, πιο αναλυτικά, συχνότητες, ποσοστά, μέσοι όροι και 

τυπικές αποκλίσεις όπως ορίζεται στη περιγραφική  στατιστική. Στα πλαίσια της 

επαγωγικής στατιστικής πραγματοποιήθηκαν  στατιστικά τεστ όπως το x2 τεστ με 

κατηγορικές μεταβλητές όπως για παράδειγμα η ηλικία, το φύλο, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, η θέση στην εκπαίδευση.  

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson,  τα  t-test  

για να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές δύο κατηγοριών. Τέλος, εφαρμόστηκε και η 

ανάλυση διακύμανσης ANOVA για ελέγχους με μεταβλητές  ποσοτικές και ποιοτικές 

περισσότερων από δύο κατηγοριών .  

Αξιοπιστία 

 

Πριν την στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης α του Cronbach ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία 

του ερωτηματολογίου. Ελέγχθηκε η εσωτερική συνοχή όλων των εννοιών και των 

μεταβλητών χωριστά αλλά και συνολικά ολόκληρου του ερωτηματολογίου. 

(Παράρτημα Α). 
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Διαπιστώθηκε ότι ο α του Cronbach ολόκληρου του ερωτηματολογίου είναι 

0,920. Οι συντελεστές συσχέτισης των ενοτήτων του ερωτηματολογίου παρατίθενται 

στο παράρτημα Α. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ερωτηματολόγιο μας 

είναι στο σύνολο του αξιόπιστο καθώς σύμφωνα με το κύριο Ζαφειρόπουλο (2015), 

τιμές μεγαλύτερες από το 0,7 εκφράζουν συνέπεια και εξασφαλίζουν συνάφεια. 

Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων Συνέντευξης 

 

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της συνέντευξης ήταν έξι (6). Τρεις (3) 

άνδρες και τρεις (3) γυναίκες. Το κοινό τους  χαρακτηριστικό ήταν ότι συμμετείχαν ως  

επιμορφωτές στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου στην συστάδα Β1.3 και παράλληλα ήταν 

επιμορφωτές και στην προηγούμενη επιμορφωτική προσπάθεια του υπουργείου, στην 

επιμόρφωση Β’ επιπέδου. Το παραπάνω δείγμα θεωρείται κατάλληλο και επαρκές για 

να δώσει πληροφορίες για το εξεταζόμενο ερευνητικό ερώτημα. (Μαντζούκας, 2007) 

Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε τρεις θεματικούς άξονες. 1. Πρότερες γνώσεις και 

εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, 2. Αποτίμηση του επιμορφωτικού προγράμματος 

και 3. Προτάσεις Βελτίωσης.  

Αναλυτικά, στον πρώτο θεματικό άξονα αντιστοιχούν οι ερωτήσεις που έχουν 

να κάνουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων . 

Στον δεύτερο θεματικό άξονα που αποτελεί και απάντηση του 4ου ερευνητικού 

ερωτήματος της εργασίας ,οι ερωτήσεις σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία 

του προγράμματος, το πρόγραμμα σπουδών, τις ώρες διδασκαλίας και τις ανάγκες των 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν από την 

ανομοιογένεια των τμημάτων και τέλος, την καταγραφή θετικών και αρνητικών 

στοιχείων των προγραμμάτων επιμόρφωσης. 

Ο τρίτος θεματικός άξονας αντιστοιχούσε στην τελευταία ερώτηση της 

συνέντευξης και αφορούσε την κατάθεση προτάσεων βελτίωσης από τους ίδιους τους 

επιμορφωτές . 

 Σημειώνεται ότι τηρήθηκε η ανωνυμία των επιμορφωτών με σκοπό την 

διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία 

στις απόψεις τους. Παράλληλα κατά την διαδικασία απομαγνητοφώνησης των 

ηχητικών συνεντεύξεων δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη και ακριβή καταγραφή 

των λεγομένων τους. Για λόγους αξιοπιστίας, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

των συνεντεύξεων παραθέτονται τμήματα αυτούσια μέσα από τους διαλόγους της 

ερευνήτριας και των επιμορφωτών. (Μπαλκίζας, 2015) 
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Τα ηχητικά αρχεία των συνεντεύξεων μετατράπηκαν σε αρχεία κειμένου με την 

πιστή καταγραφή των απαντήσεών τους, όπως αναφέρεται και παραπάνω. Στη 

συνέχεια, ακολουθώντας τους άξονες της συνέντευξης , δημιουργήθηκαν οι θεματικές 

ενότητες. 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίων 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά ερωτώμενων 

 

Η ανάλυση των δεδομένων ξεκινά από το τελευταίο μέρος του 

ερωτηματολογίου που αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων αποτελούν βασική ενότητα των 

ερωτηματολογίων, γενικά, καθώς προσφέρουν μία πρώτη εικόνα  για το εξεταζόμενο 

δείγμα.  

 

✓ Φύλο 

Στη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, έλαβαν μέρος 150 εκπαιδευτικοί 

μαθηματικών (ΠΕ03), πληροφορικής (ΠΕ19/20) και οικονομολόγων (ΠΕ09) που 

παρακολούθησαν την  επιμόρφωση Β1 επιπέδου από όλη την Ελλάδα. Από το σύνολο 

του δείγματος,  οι 72 ήταν άνδρες και οι 78 γυναίκες. (Πίνακας 2, Παράρτημα Α). 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών είναι σχεδόν ισορροπημένο. Γίνεται, λοιπόν, 

αντιληπτό παρόλο που το δείγμα της έρευνας είναι μικρό, ότι η επιμόρφωση και οι νέες 

τεχνολογίες είναι θέματα που αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού κλάδου 

ανεξαρτήτως φύλου και ειδικότητας.  

 

✓ Ηλικία 

Επόμενη εξεταζόμενη μεταβλητή είναι η ηλικία του δείγματος. Η πλειοψηφία 

του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 45 με 54 ετών με ποσοστό περίπου 

45% (45,3%). Ακολουθεί με μεγάλο εξίσου ποσοστό η ηλικιακή ομάδα των 35 με 44 

ετών με ποσοστό 43,3 %. Ενώ πολύ μικρά είναι τα ποσοστά των νεαρών ατόμων, μόλις 

το 2% και των μεγαλυτέρων, άνω των 55, το  9,3 %.  Ο πίνακας με την κατανομή της 

ηλικίας του εξεταζόμενου δείγματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.  

Η κατανομή που προέκυψε, μας δίνει ένα κοινό χαρακτηριστικό των 

περισσοτέρων δημόσιων ελληνικών σχολείων. Οι μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές 

των σχολείων σε ποσοστό 88,6 % ανήκουν στην ηλικία των 35 με 54 ετών.  Το 
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ηλικιακό αυτό εύρος φανερώνει τους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν από το 

Υπουργείο Παιδείας τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά και την έλλειψη τους τα 

τελευταία δέκα χρόνια. Εκτός από την έλλειψη διορισμών έχει μειωθεί δραματικά και ο 

αριθμός των συνταξιοδοτήσεων. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα Καθημερινή, ο μέσος όρος ηλικίας των μονίμων και αναπληρωτών 

καθηγητών είναι τα 48 έτη. (Λακάσας, 2017).   

Επίσης, το μικρό ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία εκπαιδευτικών 

φανερώνει την έλλειψη κινήτρων και ενδιαφέροντος για νέες τεχνολογίες. Οι 

εκπαιδευτικοί άνω των 55 παρουσιάζονται ουδέτεροι ως αρνητικοί απέναντι στην 

χρήση των νέων τεχνολογιών.(Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος t test ανάμεσα στην ηλικία και το φύλο των 

εκπαιδευτικών. Δεν παρατηρήθηκε στατιστική διαφορά. ( t= 1,776, df = 148, p=0,078 

>0,05). Άρα, η μέση ηλικία των ανδρών εκπαιδευτικών είναι ίση με αυτή των γυναικών. 

Δηλαδή, η ηλικιακή κατάσταση των σχολείων αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών 

ανεξαρτήτως φύλου. 

 

✓ Εκπαίδευση 

Ένα ακόμα χρήσιμο, για την έρευνα, χαρακτηριστικό αποτελεί το μορφωτικό 

επίπεδο των εκπαιδευτικών. Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 4 του παραρτήματος 

Α, η πλειοψηφία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών του δείγματος είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ποσοστό 52 %. Ακολουθούν με ποσοστό κοντά στο 

30 % (31,3%) οι απόφοιτοι πανεπιστημίου και στη συνέχεια με μικρότερα ποσοστά οι 

απόφοιτοι ΤΕΙ (8,7 %), οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων (5,3 %) και αυτοί με δεύτερη 

ειδικότητα (2,7 %). 

Παρατηρώντας τις παραπάνω συχνότητες διαπιστώνεται το υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο σχεδόν όλων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών καθώς το 60 % έχει 

συνεχίσει τις σπουδές του μετά την απόκτηση του βασικού του πτυχίου. 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος t test ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο και το φύλο των 

εκπαιδευτικών. Οι μέσες τιμές των μεταβλητών δεν διαφέρουν. Συνεπώς, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες με κριτήριο το 

μορφωτικό επίπεδο. ( t= 1,177, df = 148, p=0,241 >0,05).  

Επίσης, έγινε ANOVA test ανάμεσα στην ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά δηλαδή η ηλικία δεν 

παίζει κανένα ρόλο όσον αφορά την εκπαίδευση.(F (4,145) = 1,709, p = 0,151 >0,05). 
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Συμπερασματικά, η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζεται από την 

ηλικία και το φύλο.  Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το φύλο τους και την 

ηλικία τους, βρίσκονται στην διαδικασία να αποκτούν νέα προσόντα και δεξιότητες που 

θα τους φανούν χρήσιμα σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. 

 

✓ Έτη υπηρεσίας 

Η περιγραφική ανάλυση συνεχίζεται με την εξέταση των χρόνων υπηρεσίας των 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών έχει 

11 με 20 χρόνια υπηρεσίας (60%). Στη συνέχεια, με ποσοστό περίπου 20% (20,7 %) τα 

21 με 30 χρόνια προϋπηρεσίας και ακολουθούν οι νέοι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 16 %. 

Ο κύκλος των υπηρεσιακών χρόνων κλείνει με τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται τη 

δύση της επαγγελματικής τους καριέρας με ποσοστό 3,3 %. (Πίνακας 5, Παράρτημα 

Α). 

Η ελληνική πραγματικότητα της κρίσης φανερώνεται και στα χρόνια υπηρεσίας 

όπως και στη μεταβλητή της ηλικίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.  Οι 

διορισμοί της προηγούμενης δεκαετίας εμφανίζονται και σε αυτή την κατανομή. Τα 

αποτελέσματα του t- test όσον αφορά το φύλο και τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά δηλαδή το φύλο των εκπαιδευτικών δεν 

παίζει ρόλο στην βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών. ( t= 1,195, df = 148, 

p=0,845 >0,05). Όπως παραπάνω, διαφαίνεται και η έλλειψη κινήτρων καθώς το 

ποσοστό των αρχαιότερων είναι ελάχιστο. 

 

✓ Θέση στην εκπαίδευση 

Τελευταίο δημογραφικό χαρακτηριστικό που εξετάζεται στην έρευνα είναι η 

θέση που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση δηλαδή αν ανήκουν στο μόνιμο 

προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας ή στο αναπληρωματικό. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών είναι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί (92,7%) ενώ το 7,3 % είναι αναπληρωτές. (Πίνακας 6, Παράρτημα Α). 

Εξετάζοντας συνολικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων, 

το προφίλ τους είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 35 με 50 ετών, κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου, μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία 11 

με 20 χρόνια. 
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1.Πρότερες γνώσεις 

 

Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνονται 

ευαισθητοποιημένοι απέναντι στις νέες τεχνολογίες καθώς σε μεγάλο ποσοστό της 

τάξης του 86,7 % έχουν παρακολουθήσει και άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με βάση το 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Μόλις 20 εκπαιδευτικοί από τους 150 δεν έχουν 

παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα. (Πίνακας 7, Παράρτημα Α) 

Από τις απαντήσεις διαπιστώνεται το έκδηλο  ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών 

για τις νέες τεχνολογίες και την διάθεση τους να ενημερωθούν για τα νέα ψηφιακά 

δεδομένα. Επίσης, φανερώνεται η μεγάλη τους ανάγκη για υποστήριξη και καθοδήγηση 

κατά την χρήση των νέων τεχνολογιών.    

2. Χρήση των νέων τεχνολογιών στο προσωπικό χρόνο 

 

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί του δείγματος χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία (98,7 %). Μόνο 2 στους 150 δεν τις 

χρησιμοποιούν.  

Χρήσιμη, για την έρευνα, πληροφορία αποτελεί ο βαθμός χρήσης των 

προτεινόμενων λογισμικών όπως οι εφαρμογές γραφείου, το διαδίκτυο, τα κοινωνικά 

δίκτυα και άλλα. Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α. Η διαβάθμιση των απαντήσεων 

ακολουθεί την κλίμακα Likert με 1. Ποτέ, 2. Μία ώρα το μήνα, 3. Μία ώρα την 

εβδομάδα, 4. Αρκετές ώρες την εβδομάδα και 5. Περισσότερο από μία ώρα την ημέρα 

Γενικά, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν όλες τις προτεινόμενες εφαρμογές στον 

προσωπικό τους χρόνο (3,711). Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν περισσότερο στον 

ελεύθερο χρόνο τους, είναι οι εφαρμογές γραφείου (4,20) και το διαδίκτυο (4,61). 

Λιγότερο χρησιμοποιούμενες σε σχέση με τις παραπάνω αλλά σε ικανοποιητικό βαθμό 

είναι τα κοινωνικά δίκτυα (3,33) και το YouTube (3,32). Ενώ σπάνια χρησιμοποιούν ως 

μέσο επικοινωνίας το Skype (1,95) και παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια (1,63). 

Υλοποιήθηκαν έλεγχοι t – test και ANOVA με βάση τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες όσον αφορά την χρήση των εφαρμογών γραφείου στον 

ελεύθερο χρόνο ( t= -2,216, df = 146,945, F=0,078, p=0,028 <0,05). Δηλαδή, η μέση 

τιμή των εφαρμογών γραφείου για τους άνδρες (4,38) είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

γυναικών (4,04).  
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Σημειώθηκε επίσης ότι υπάρχει στατιστική διαφορά στην ηλικία των 

επιμορφούμενων και την χρήση των νέων τεχνολογιών στον ελεύθερο τους χρόνο. (F(3, 

146) = 2,803, p = 0,042 <0,05). Στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίζεται στις ηλικίες 

35 - 44 και 45 – 54 στη χρήση του YouTube (p=0,003 <0,05) και των κοινωνικών 

δικτύων (p =0,007 <0,05)  

Τέλος, όσον αφορά τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν την ενότητα συχνότητα 

χρήσης στον ελεύθερο χρόνο υπάρχει υψηλή συσχέτιση μόνο ανάμεσα στις εφαρμογές 

γραφείου και το διαδίκτυο. (r = 0,651, p = 0,01). Στις υπόλοιπες συσχετίσεις, οι 

συντελεστές αφορούν μέτριες  και μικρές συσχετίσεις. 

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 35 – 

54 ετών ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες στον ελεύθερο τους χρόνο και κυρίως 

χρησιμοποιούν τις εφαρμογές γραφείου και το διαδίκτυο σε σχέση με τις υπόλοιπες 

εφαρμογές. Είναι χρήστες των κοινωνικών δικτύων και του YouTube. Επίσης, αυτοί 

που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, χρησιμοποιούν και τις εφαρμογές γραφείου. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα θα μπορούσαν να οφείλονται στο γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί και τον ελεύθερο τους χρόνο ασχολούνται με θέματα σχετικά με την 

εργασία τους όπως κατασκευάζοντας ασκήσεις ή διαγωνίσματα για τους μαθητές τους 

αναζητώντας πηγές στο διαδίκτυο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η χρήση των 

κοινωνικών δικτύων αποτελεί δραστηριότητα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και 

όχι των μικρότερων.    

3.Χρήση των ΤΠΕ στην τάξη 

 

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων μαθηματικών, πληροφορικής και 

οικονομολόγων χρησιμοποιούν στην πλειοψηφία τους τις νέες τεχνολογίες στην 

διδακτική τους πρακτική με ποσοστό 82,7 % .Διαφορετικά, μόνο 26 στους 150 

εκπαιδευτικούς δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ .  

Όπως στην προηγούμενη ενότητα, για τα λογισμικά που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί στον ελεύθερο χρόνο, ομοίως ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 

κατηγοριοποιήσουν τον βαθμό και τη συχνότητα χρήσης των προτεινόμενων 

λογισμικών και εφαρμογών που χρησιμοποιούν στην διδακτική τους καθημερινότητα. 

Η διαβάθμιση των πιθανών απαντήσεων ήταν όμοια με αυτήν του ελεύθερου χρόνου 

δηλαδή 1. Ποτέ, 2. Μία ώρα το μήνα, 3. Μία ώρα την εβδομάδα, 4. Αρκετές ώρες την 

εβδομάδα και 5. Περισσότερο από μία ώρα την ημέρα. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 11 του παραρτήματος Α, οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν τις προτεινόμενες εφαρμογές στην διδασκαλία τους αλλά όχι σε 

ικανοποιητικό βαθμό δηλαδή χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες αλλά όχι σε 

συστηματική καθημερινή βάση. Προτιμώνται κυρίως οι εφαρμογές γραφείου (3,39) και 

το διαδίκτυο (3,47) ενώ πιο σπάνια το YouTube (2,41) και τα blogs και τα wikis (2,41). 

Η χρήση του ψηφιακού σχολείου οριοθετείται κάπου στη μέση της κλίμακας των 

μέσων όρων δηλαδή αρκετές φορές το μήνα. 

Από την πλευρά των έλεγχων παρουσιάστηκαν υψηλές συσχετίσεις στις 

εξεταζόμενες μεταβλητές ανά δύο. Όλες κυμαίνονται σε τιμές πάνω από 0,5 σε επίπεδο 

σημαντικότητας p = 0,01. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές στατιστικές διαφορές όσον 

αφορά την χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη σε σχέση με την ηλικία 

(F(3,146)=0,336,p>0,05), το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών (F (4,145)=1,501,p 

>0,05) και τα χρόνια προϋπηρεσίας (F(3,146)=1,248, p >0,05).   

Τέλος, εξάρτηση εμφανίζεται ανάμεσα στο φύλο και την χρήση του ψηφιακού 

σχολείου στην τάξη (x2=13,441 df= 4, p = 0,009 <0,05). Οι γυναίκες, δηλαδή, 

εμφανίζονται να το χρησιμοποιούν πιο συχνά έναντι των ανδρών.  

Συνοψίζοντας, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί 

στην τάξη, στο σύνολο τους, είναι οι εφαρμογές γραφείου και το διαδίκτυο όπως 

ακριβώς συμβαίνει και στον ελεύθερο χρόνο τους. Χρησιμοποιούν σπάνια τα blogs και 

τα wikis. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το γεγονός ότι η εφαρμογή του ψηφιακού 

σχολείου χρησιμοποιείται περισσότερο από γυναίκες εκπαιδευτικούς όχι όμως σε 

συστηματική καθημερινή βάση. 

4. Αξιολόγηση στοιχείων προγράμματος 

 

Η ενότητα αυτή ασχολείται με τα οργανωτικά θέματα του προγράμματος 

επιμόρφωσης και ποια είναι η γνώση των επιμορφούμενων γύρω από θέματα χρονικής 

διάρκειας, αριθμού συναντήσεων, βιβλιογραφίας και προσδοκιών. Οι τιμές των μέσων 

όρων και των τυπικών αποκλίσεων προβάλλονται στον πίνακα 12 του παραρτήματος Α. 

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ακολούθησαν την κλίμακα από το 1. Πάρα πολύ έως το 

5. Καθόλου.  

Η γενική εικόνα που αποτυπώνεται, φανερώνει την συνολικά μέτρια 

ικανοποίηση των επιμορφούμενων όσον αφορά τα γενικά στοιχεία του προγράμματος 

(2,44). Το επίπεδο της μετριότητας γίνεται αντιληπτό παρατηρώντας τις τιμές στις 
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μεταβλητές που έχουν σχέση με το γεγονός αν η διάρκεια του προγράμματος ήταν 

επαρκής (2,57) και  η βιβλιογραφία που τους δόθηκε βοηθητική (2,55). 

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν, έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία του προγράμματος και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

που εξετάζονται. Υπάρχουν μέτριες συσχετίσεις.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος 

παίζουν σημαντικό ρόλο για τους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα η παρεχόμενη 

βιβλιογραφία ήταν σημαντική παράμετρος για τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 11 

– 20 χρόνια.  

Βέβαια, οι μέτριες συσχετίσεις και οι τιμές των μέσων όρων φανερώνουν την 

εικόνα ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους δεν έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από 

τα στοιχεία που περιγράφηκαν.  

5. Αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών με βάση τους στόχους του 

προγράμματος  

 

Η αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών και η πραγμάτωση των 

διατυπωμένων στόχων του προγράμματος αποτελούν έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα 

για την συνολική αξιολόγηση της ποιότητας της επιμορφωτικής προσπάθειας. Οι 

απαντήσεις των επιμορφούμενων δόθηκαν με βάση την κλίμακα  Likert, 1. Πάρα πολύ, 

2. Πολύ, 3. Αρκετά, 4. Λίγο και 5. Καθόλου. (Πίνακας 13, Παράρτημα Α). 

Οι στόχοι του προγράμματος πραγματώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα 

από το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος σύμφωνα με την γνώμη των 

επιμορφούμενων (2,31). Πιο αναλυτικά, οι επιμορφούμενοι θεωρούν ότι η αξιοποίηση 

των ψηφιακών πλατφορμών και των αποθετηρίων ψηφιακού υλικού (2,24) όπως και η 

ευαισθητοποίηση τους όσον αφορά την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (2,31)  

πραγματώθηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία. 

Η διενέργεια των ελέγχων και των tests στην ενότητα αυτή έδειξε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές με κανένα δημογραφικό στοιχείο. Επίσης, οι 

συντελεστές συσχέτισης του pearson είναι όλοι μεγαλύτεροι του 0,5.  Υψηλή συσχέτιση 

χαρακτηρίζει  όλες τις  μεταβλητές που εξετάζονται ανά δύο.  

Αξιολογώντας τα παραπάνω στοιχεία, το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης 

υλοποίησε στους επιδιωκόμενους στόχους του προγράμματος σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Την  καταγεγραμμένη αυτή άποψη συμμερίστηκαν όλοι οι επιμορφούμενοι 

εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, χρόνων υπηρεσίας και θέσης 
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στην εκπαίδευση.   Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την υλοποίηση όλων, 

συνολικά, των στόχων του προγράμματος.  

6. Λόγοι συμμετοχής  

 

Οι λόγοι που οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά ή 

αλλού είδους προγράμματα που συνδέονται με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 

είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Στην παρούσα έρευνα οι προτεινόμενες επιλογές ήταν  

η ανάγκη για την ενημέρωση για τις ΤΠΕ και για τη διδακτική αξιοποίηση τους, η 

υπηρεσιακή εξέλιξη ή απλά το προσωπικό ενδιαφέρον. Ουσιαστικά σε ποιο βαθμό 

συνετέλεσαν οι παραπάνω δηλώσεις στην επιλογή τους να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Οι πιθανές απαντήσεις ακολούθησαν και εδώ την κλίμακα Likert με 

κλιμάκωση από το 1. Παρά πολύ μέχρι 5. Καθόλου. (Πίνακας 14, Παράρτημα Α). 

Όλοι οι εξεταζόμενοι λόγοι κινητοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τους 

εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

(2,04). Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωπικό τους ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες 

(1,92) και η ανάγκη τους να τις χρησιμοποιήσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

μέσα στην σχολική τάξη (1,92) ώθησαν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Όπως φαίνεται, η υπηρεσιακή τους εξέλιξη κατατάσσεται στην τελευταία 

θέση των κινητήριων λόγων τους (2,49).   

Εφαρμόζοντας τους ελέγχους, παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους παρεχόμενους λόγους συμμετοχής και τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά. Το μόνο άξιο αναφοράς και ειδικής επισήμανσης είναι η 

υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στην επιλογή για να αξιοποιήσω αποτελεσματικά τις ΤΠΕ 

στην τάξη και για να ενημερωθώ για τα εκπαιδευτικά λογισμικά που είναι διαθέσιμα 

για το μάθημα μου (r = 0,754 **, p = 0,01). 

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων αξίζει να αναφέρουμε ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, χρόνων εργασίας 

και θέσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους ίδιους ή παραπλήσιους 

λόγους. Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά που σχετίζονται με το μάθημα τους, θέλουν και να τα χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά. 

Το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εξέλιξη είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει 

ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς δικαιολογείται από την κατάσταση ότι η πιστοποίηση 

των προγραμμάτων επιμόρφωσης μοριοδοτείται με ελάχιστα μόρια στην πλήρωση 
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διευθυντικών θέσεων και δεν προσφέρει καμία μισθολογική ή άλλη αναγνώριση στους 

επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς.  

7. Αξιολόγηση Εισηγήσεων 

  

Μια ακόμα παράμετρος της συνολικής ποιότητας του επιμορφωτικού 

προγράμματος είναι ο γενικός συντονισμός και οι μέθοδοι διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν.  Η διακύμανση των απαντήσεων από 1. Πάρα πολύ μέχρι 5. 

Καθόλου. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα επιλέχθηκε η κλίμακα Likert. Οι μέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 

15 στο Παράρτημα Α. 

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ευχαριστημένοι από την οργάνωση του 

προγράμματος (2,32) και από τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν στη 

διάρκεια του προγράμματος (2,29). 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με τα περισσότερα δημογραφικά στοιχεία. Υπάρχει στατιστική 

διαφορά ανάμεσα στην ηλικία και στον βαθμό ικανοποίησης από τη συνολική 

οργάνωση στην ηλικιακή ομάδα των 45 με 54 έτη. Επίσης, αξιόλογο αποτέλεσμα 

αποτελεί η υψηλή συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα τις δύο επιλογές, τον βαθμό 

ευχαρίστησης από την οργάνωση του προγράμματος και από τις εισηγήσεις. (r = 0,811 

**, p = 0,01). 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω δεδομένα γίνεται κατανοητό ότι η ηλικία είναι ένας 

παράγοντας που επηρεάζει την αντίληψη των ερωτώμενων εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί της μέσης ηλικίας (45-54) είναι περισσότεροι απαιτητικοί όσον αφορά 

την συνολική οργάνωση και τον συντονισμό του προγράμματος. Επίσης, οι δύο 

επιλογές συμπληρώνουν η μία την άλλη. Δηλαδή, η αξιολόγηση των μεθόδων 

διδασκαλίας καθορίζει τη γνώμη των επιμορφούμενων για την συνολική οργάνωση του 

προγράμματος.   

8. Αξιολόγηση των εκπαιδευτών 

 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

μεταβλητή της αξιολόγησης των επιμορφωτών – εκπαιδευτών στην επιμόρφωση Β1 

επιπέδου. Η αξιολόγηση των επιμορφωτών ως έννοια εμπεριέχει διάφορα στοιχεία - 

μεταβλητές που όλα μαζί συναινούν στην δημιουργία μιας γενικής εικόνας για το 
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προφίλ του διδακτικού προσωπικού. Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

μεταβλητών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι 

οι απαντήσεις των ερωτώμενων δόθηκαν με βάση την κλίμακα Likert, 1. Πάρα πολύ, 2. 

Πολύ, 3. Αρκετά, 4. Λίγο και 5. Καθόλου.  

Διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έμειναν συνολικά πολύ ευχαριστημένοι από 

το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος επιμόρφωσης (1,92) και πιο συγκεκριμένα 

από το κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας που δημιούργησαν (1,75) και το επίπεδο 

των γνώσεων τους (1,79). 

Η υλοποίηση των ελέγχων x2, t – test και ANOVA έδειξαν ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην έννοια της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Εμφανίστηκαν 

υψηλές συσχετίσεις σύμφωνα με τον συντελεστή συσχέτισης του Pearson ανά δύο 

στοιχεία.  

Ανακεφαλαιώνοντας, όλοι οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από το επίπεδο και τα 

χαρακτηριστικά των διδασκόντων τους. Οι υποκατηγορίες, τα κριτήρια αξιολόγησης 

των διδασκόντων αλληλοσυμπληρώνουν το ένα το άλλο.  

9. Αποκτηθείσες γνώσεις 

  

Η επόμενη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά το  βαθμό κατάκτησης των 

γνώσεων που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί και το βαθμό χρησιμότητας τους μέσα στη 

σχολική τάξη. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες έννοιες του ερωτηματολογίου 

καθώς αυτός είναι ο ουσιαστικός σκοπός της επιμόρφωσης, η εφαρμογή όσων 

διδάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη τους. Οι πιθανές απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών  υλοποιήθηκαν με την κλίμακα Likert από το 1. Πάρα πολύ μέχρι το 5. 

Καθόλου.    

Εξετάζοντας τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών 

φανερώνεται το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης 

αισθάνονται αρκετά ικανοποιημένοι από τις γνώσεις που  απέκτησαν. (2,46). Η γενική 

αυτή αίσθηση διαφαίνεται τόσο στην προετοιμασία τους για τις απαιτήσεις των 

μελλοντικών σχολικών τάξεων (2,51) όσο και στην δυνατότητα τους να 

χρησιμοποιήσουν όλα αυτά που διδάχθηκαν μαζί με τους μαθητές/τριες τους (2,49). Το 

πρόγραμμα ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις τους  (2,39). 
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Διενεργώντας τους απαραίτητους ελέγχους, παρουσιάστηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών ανά δύο.  

Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί κατέκτησαν σε μέτριο βαθμό τις ενότητες που 

διδάχθηκαν. Οι εξεταζόμενοι παράγοντες επηρεάζουν ο ένας τον άλλον δηλαδή το 

ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στις τάξεις τους εξαρτάται από το 

επίπεδο που εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις των εκπαιδευτικών. Επίσης, το επίπεδο των 

γνώσεων που κατέκτησαν, θα καθορίσει και το βαθμό προετοιμασίας τους για τις τάξεις 

του μέλλοντος. Η εξάρτηση που καταγράφηκε παραπάνω μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί όσα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας έχουν τόσο 

περισσότερο δύσπιστοι γίνονται απέναντι σε καινοτομίες και στην χρησιμότητα των 

γνώσεων που κατέκτησαν. 

10. Διαμόρφωση Στάσεων 

  

Απώτερος σκοπός της επιμόρφωσης είναι η αλλαγή των στάσεων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. Γενικά, η στάση των εκπαιδευτικών είναι θετική 

απέναντι στις ΤΠΕ. Στην ενότητα αυτή, εξετάζεται αν οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι να 

ενσωματώσουν στην διδασκαλία τους τις ΤΠΕ και αν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Για τον έλεγχο των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert με δυνατές απαντήσεις από το 1. Πάρα πολύ μέχρι το 

5. Καθόλου 

Η ίδια αίσθηση διαφαίνεται και σε αυτή την έννοια, όπως στην προηγούμενη 

ενότητα, των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, συνολικά,  ότι 

μπορούν σε μέτριο  βαθμό να ενσωματώσουν την χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

διδασκαλία τους χωρίς να είναι απόλυτα σίγουροι. (2,49). Αισθάνονται αρκετά μεγάλη 

αυτοπεποίθηση (2,47) και είναι έτοιμοι να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στην καθημερινή 

τους διδασκαλία.  

Με βάση τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και σε αυτή την ενότητα 

υπάρχει υψηλή συσχέτιση και των τριών μεταβλητών ανά δύο. Δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη σύγκριση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

επιμορφούμενων και καμία μορφή εξάρτησης ανάμεσα στα στοιχεία της ενότητας. 

Οι στάσεις μετριότητας απέναντι στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

χαρακτηρίζει όλο το δείγμα της έρευνας. Οι παράγοντες που δόθηκαν στους 

εκπαιδευτικούς επηρεάζουν ο ένας τον άλλο. Διαφορετικά, ο βαθμός αυτοπεποίθησης 
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των εκπαιδευτικών θα καθορίσει και τον βαθμό ενσωμάτωσης και χρήσης των 

εκπαιδευτικών λογισμικών από τους μαθητές/τριες.  

Συμπερασματικά, η αίσθηση που διαφαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία είναι 

ότι οι εκπαιδευτικοί θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις νέες τεχνολογίες στο βαθμό που 

αισθάνονται ότι μπορούν να το κάνουν. 

11. Εικόνα προγράμματος 

  

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώμη των εκπαιδευτικών για το αν το 

πρόγραμμα ήταν κουραστικό καθώς υλοποιήθηκε σε διάστημα μόλις 2 μηνών και η 

συνολική εικόνα που αποκόμισαν όπως και η ετοιμότητα τους για την συνέχεια. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις (Πίνακας 19, Παράρτημα 

Α) καθώς οι  δυνατές απαντήσεις κυμαίνονταν από το 1. Πάρα πολύ μέχρι το 5. 

Καθόλου. 

Παρατηρώντας τον πίνακα, το αίσθημα που αποκόμισαν οι εκπαιδευτικοί ήταν 

ότι η επιμόρφωση ήταν αρκετά ελκυστική (2,32). Δεν ένιωσαν ιδιαίτερα κουρασμένοι 

από τις συναντήσεις και γενικά τις απαιτήσεις του προγράμματος (3,32). Εμφανίζονται  

πανέτοιμοι  για την συνέχεια της επόμενης φάσης της επιμόρφωσης (2,03). 

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν, δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στην γενική εικόνα του προγράμματος και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Βέβαια, ανάμεσα στα στοιχεία της ενότητας παρουσιάστηκαν υψηλές συσχετίσεις. 

Επεξηγητικά, οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν την επιμόρφωση ελκυστική και όχι 

τόσο κουραστική. Τα στοιχεία που εξετάστηκαν, αλληλοεπηρεάζονται γιατί η κόπωση 

που μπορεί να αισθάνονταν, θα επηρέαζε και την αξιολόγηση τους όσον αφορά την 

γενική εικόνα.  

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Συνεντεύξεων 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

 

Οι συμμετέχοντες στην συνέντευξη είναι εκπαιδευτικοί πανεπιστημιακής και 

τεχνολογικής εκπαίδευσης, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με μέσο όρο ηλικίας τα 50,5 

έτη. Εργάζονται σε διαφορετικές βαθμίδες και τύπους σχολικών μονάδων και τα χρόνια 

προϋπηρεσίας τους στα δημόσια σχολεία είναι κατά μέσο όρο τα 20 έτη.   
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1. Πρότερες γνώσεις και εμπειρία 

 

  Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν γνώσεις πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Είχαν παρακολουθήσει το σεμινάριο του ΕΚΕΠΙΣ των 300 ωρών και ήταν ενταγμένοι 

στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ. Η εμπειρία τους ως εκπαιδευτές σε 

επιμορφώσεις και σεμινάρια ήταν μεγάλη καθώς εργάστηκαν ως επιμορφωτές και στο 

παρελθόν και σε άλλα επιμορφωτικά προγράμματα εκτός από τις επιμορφώσεις των 

εκπαιδευτικών επιπέδου Β’ και Β1.3. Χαρακτηριστικά, οι συμμετέχοντες ανέφεραν: 

«Από το 2003 μέχρι και σήμερα είχα περίπου 5000 ώρες διδασκαλίας σε εκπαίδευση 

ενηλίκων.» (Συνέντευξη Γ) «Από το 2005 μέχρι σήμερα έτρεξα διάφορα προγράμματα.» 

(Συνέντευξη Β). «δούλευα και σε δομές όπως είναι το ΙΔΕΚΕ, επιμόρφωση ενηλίκων με 

περιεχόμενο πληροφορική.» (Συνέντευξη Δ) 

2.Αποτίμηση του επιμορφωτικού προγράμματος  

 

Η συνολική αποτίμηση του προγράμματος καθορίζεται από πολλούς και διάφορους 

παράγοντες. Αρχικά, όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος, 

όλοι οι επιμορφωτές ανέφεραν ότι ήταν καλή έως πολύ καλή. Οι επιμορφωτές 

απάντησαν: «Ναι, ναι πολύ καλή.» (Συνέντευξη Α). «Από οργανωτικής άποψης το 

πρόγραμμα δούλεψε σωστά, η πλατφόρμα δεν μας δημιούργησε πρόβλημα, ήταν 

εύχρηστη.» (Συνέντευξη Β). 

Από τη σκοπιά του προγράμματος σπουδών, και των ωρών διδασκαλίας και 

άσκησης, οι επιμορφωτές κατέθεσαν στην πλειοψηφία τους ότι δεν ανταποκρίθηκε στις 

ανάγκες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών σε ικανοποιητικό βαθμό. «Στην 

ειδικότητα των πληροφορικών, όχι.» (Συνέντευξη Δ). «Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό 

ανταποκρίνονταν.  Βέβαια, πάντα υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης.» (Συνέντευξη Ε). 

«όχι. Πάρα πολύ πληροφορική. Το πρόγραμμα Β1 είναι στημένο πάνω στα μαθηματικά, 

για μαθηματικούς με πάρα πολύ όμως πληροφορική.» (Συνέντευξη ΣΤ).  

Για τις ώρες διδασκαλίας θεωρούν με επιφύλαξη ότι είναι  επαρκείς καθώς θα 

μπορούσαν να είναι λίγο περισσότερες.  Χαρακτηριστικά παραθέτονται οι απόψεις: 

«Τώρα για τις ώρες διδασκαλίας ήταν επαρκείς, άλλωστε οι επιμορφούμενοι θα έχουν την 

ευκαιρία να εμβαθύνουν στο Β2 επίπεδο.» (Συνέντευξη Β). «Για το Β1 που είναι 36 ώρες 

θα έπρεπε να ήταν λίγο περισσότερες.» (Συνέντευξη Α). «οι 36 είναι λίγες. Το υλικό για 
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τις 36 ώρες είναι πολύ». (Συνέντευξη Ε). «Οι 36 ώρες είναι λίγες με βάση το υλικό.» 

(Συνέντευξη ΣΤ) 

Για το διδακτικό υλικό, η πλειοψηφία των επιμορφωτών δεν βασίστηκε μόνο στο 

υλικό του ΙΝΕΠ αλλά συμπλήρωσε το υλικό με προσωπικές σημειώσεις και εφαρμογές 

που είχε δημιουργήσει στα πλαίσια της προηγούμενης επιμόρφωσης. Όλοι οι 

επιμορφωτές σημείωσαν ότι: «το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ σε 

συνδυασμό με δικές μου εμπλουτισμένες σημειώσεις και δραστηριότητες.» (Συνέντευξη 

Β). «είχαμε χτίσει σημειώσεις, είχαμε βάλει πολύ υλικό δικό μας οπότε εκμεταλλεύτηκα 

και το υλικό αυτό.» (Συνέντευξη Γ). «Μαζί με τη συνάδελφο που συνεργαζόμαστε, 

προσαρμόσαμε υλικό που είχαμε από το Β επίπεδο και κάναμε προσθήκες δικές μας.» 

(Συνέντευξη Δ). «Έχω δικιά μου ιστοσελίδα και εκεί είχα αναρτημένο υλικό το οποίο το 

χρησιμοποίησα.» (Συνέντευξη Ε). «Ένα 20% στις παρουσιάσεις είναι δικά μου. Δεν θέλω 

να ξεφύγω από το υλικό.» (Συνέντευξη ΣΤ).  

Σχετικά με το αν η ανομοιογένεια των ειδικοτήτων των τιμημάτων τους 

δημιούργησε προβλήματα στη διάρκεια της επιμορφωτικής πράξης και τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους, οι επιμορφωτές απάντησαν ότι δημιουργήθηκαν πολλά 

προβλήματα. Τελικά, όμως, εκμεταλλεύτηκαν την ανομοιογένεια προς όφελος της 

επιμόρφωσης. Χαρακτηριστικά ανέφεραν: «σαν να ήμασταν δύο ταχύτητες…. εγώ 

προσπαθούσα και έβαζα έναν πληροφορικό ανάμεσα ο οποίος έλυνε πολλά 

θέματα.»(Συνέντευξη Ε). «Τα συνδυάσαμε μια χαρά. Κάναμε δουλειά με όλους…. Η 

ετερογένεια βοήθησε αυτό είναι το συμπέρασμα.» (Συνέντευξη Α). «φρόντισα σε κάθε 

ομάδα να υπάρχει πάντα ένας συνάδελφος ΠΕ19-20 που λειτουργούσε ως καθοδηγητής 

των υπολοίπων και βοηθούσε στην επεξήγηση τεχνικών ζητημάτων.» (Συνέντευξη Β). 

«…σε κάποια πράγματα πολύ περισσότερο με τους μαθηματικούς και τους 

οικονομολόγους και εστιάζουμε στο παιδαγωγικό κομμάτι με τους πληροφορικούς.» 

(Συνέντευξη Δ). «Δεν μπορώ εγώ σαν μαθηματικός να επιμορφώνω πληροφορικούς και 

οικονομολόγους. Δεν έχω τις αντίστοιχες γνώσεις.» (Συνέντευξη ΣΤ). 

Οι επιμορφωτές ρωτήθηκαν για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

προγραμμάτων αυτών. Ως πλεονεκτήματα σημείωσαν την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για τις θεωρίες μάθησης, τα καινούργια λογισμικά και τις νέες 

διδακτικές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Επίσης, την 

συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων. Ακολουθούν τα σχόλια τους: 

«εξοικειώνονται με σύγχρονα εργαλεία και νέες διδακτικές πρακτικές, ευελπιστώντας να 

επηρεαστούν θετικά στον τρόπο διδασκαλίας τους.» (Συνέντευξη Β) «Έρχονται 

αντιμέτωποι με έναν νέο τρόπο διδασκαλίας, σίγουρα υπάρχουν συγκρούσεις αλλά εγώ 
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πιστεύω ότι ακόμα και μέσα από τις συγκρούσεις κάτι θετικό βγαίνει όσον αφορά τον 

τρόπο διδασκαλίας τους.» (Συνέντευξη Γ). «ότι αδυναμίες και να έχουν αυτά τα 

προγράμματα δεν παύουν να είναι μία σημαντική επιμόρφωση όπως οι νέες τεχνολογίες 

πρέπει να μπουν στην τάξη.»(Συνέντευξη Ε). «Το να γνωρίζεις τι μπορεί να σε βοηθήσει 

στην καθημερινή διδακτική πρακτική είναι μια αρχή για να εμπλακείς σε μια διαδικασία 

χρήσης των νέων τεχνολογιών» (Συνέντευξη Δ). «Γίνονται βήματα. Ο μαθητής μαθαίνει 

οπτικά. Δεν διαβάζουνε. Όταν καταφέρουμε να τους περάσουμε, εκεί είναι το όφελος.» 

(Συνέντευξη ΣΤ). 

Ως μειονεκτήματα του προγράμματος ανέφεραν τις αστοχίες του επιμορφωτικού 

υλικού και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ανομοιογένεια των γνώσεων 

των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτές ανέφεραν ότι: «κάποιοι 

συνάδελφοι θεωρούν άσκοπη την παρουσία τους στην επιμόρφωση επειδή γνωρίζουν ήδη 

μέρος του επιμορφωτικού υλικού ή επειδή είναι υποχρεωμένος ο επιμορφωτής να εξηγεί 

λεπτομέρειες που κάποιοι επιμορφούμενοι θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν από το Α 

επίπεδο.» (Συνέντευξη Β). «Το υλικό θα μπορούσα να πω δεν είναι τόσο καλογραμμένο» 

(Συνέντευξη Γ). «Είναι δύσκολο να ταιριάξεις τους πληροφορικούς λόγω του 

διαφορετικού αντικείμενου. Οι πληροφορικοί έχουν μεγαλύτερη τεχνολογική εξοικείωση. 

Έχουν ανάγκη σε άλλα πράγματα.» (Συνέντευξη Δ). «Δεν υπάρχει υλικό για 

οικονομολόγους και ελάχιστα πράγματα, κάποια σενάρια για πληροφορικούς.» 

(Συνέντευξη ΣΤ). 

3.Προτάσεις Βελτίωσης  

 

Αναφορικά με το πλαίσιο βελτίωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων , οι 

επιμορφωτές κατέθεσαν προτάσεις που συνδέονται με το  επιμορφωτικό υλικό και την 

διαδικασία επιλογής και οικονομικών απολαβών των εκπαιδευτών.  

Στην πλειοψηφία τους, οι επιμορφωτές θεωρούν απαραίτητο τον εμπλουτισμό και 

την επικαιροποίηση του επιμορφωτικού υλικού. Αρχικά, για την ειδικότητα της 

οικονομίας και διοίκησης για την οποία δεν υπάρχουν έτοιμα διδακτικά σενάρια και 

εφαρμογές. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Θα έπρεπε να δουλέψουν περισσότερο στον 

κλάδο των οικονομικών, να δώσουν λίγο έμφαση σε αυτούς γιατί αυτοί θα υστερούν στις 

επόμενες επιμορφώσεις. Δεν έχουν κάπως να πατήσουν επάνω» (Συνέντευξη Γ), «ακόμα 

και στο Φωτόδεντρο δεν υπάρχουν επαρκή μαθησιακά αντικείμενα για όλες τις 

ειδικότητες (παρόλο που τους ζητείται να υλοποιήσουν δραστηριότητες πάνω σε αυτό).» 

(Συνέντευξη Β). «Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι καθόλου καλά οργανωμένο. Οι 
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οικονομολόγοι δεν έχουν διαδραστικό βιβλίο.» (Συνέντευξη Δ). Παράλληλα, θα είχε 

καλύτερα διδακτικά αποτελέσματα αν ενημερώνονταν για σύγχρονα λογισμικά της 

ειδικότητας τους. «Καλύτερα να μαθαίνουν ένα δύο λογισμικά μόνο με ότι αυτό 

συνεπάγεται παρά να μαθαίνουν πολλά …..τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

και τα οποία δεν τρέχουν στις πραγματικές συνθήκες του σχολείου.» (Συνέντευξη Ε). 

 Επίσης, προτείνεται η αύξηση των ωρών της επιμόρφωσης για την πληρέστερη 

κατανόηση των ενοτήτων της επιμόρφωσης ή διαφορετικά λιγότερη ύλη. «Αν αντί για 

36 ήταν 42 ώρες θα ήταν το τέλειο» (Συνέντευξη Α). «Βέβαια μπορούσε η ύλη στο Β1 να 

ήταν λιγότερη ώστε οι επιμορφούμενοι να μπορέσουν να την κατανοήσουν και 

εμπεδώσουν καλύτερα » (Συνέντευξη Β). «οι 36 ώρες του Β1 δεν φτάνουν για να 

μπορούν να έχουν μια τυπική εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες». (Συνέντευξη Ε). «Να 

αυξηθούν τουλάχιστον οι ώρες από 36 σε 48.» (Συνέντευξη ΣΤ). «Η οργάνωση όπως 

ήταν το Β έδωσε την δυνατότητα της συνεργασίας. Άφησε πίσω μικρές κοινότητες. Στις 36 

ώρες και με τις διαφορετικές ειδικότητες δεν προλαβαίνει να γίνει αυτή η ζύμωση.» 

(Συνέντευξη Δ). 

Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα των ίδιων των 

επιμορφωτών της επιμόρφωσης θεωρούν ότι πρέπει να αμείβονται καλύτερα, να δίνεται 

η δυνατότητα πληρωμής οδοιπορικών και να επιλέγονται εκτός των άλλων κριτηρίων 

και με βάση κάποια γεωγραφικά κριτήρια ώστε να τρέχουν προγράμματα όλων των 

ειδικοτήτων σε όλες τις περιοχές, ακόμα και στις νησιωτικές ή τις παραμεθόριες. 

Δηλαδή να μην παρατηρείται το φαινόμενο εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην επιμόρφωση να μην μπορούν λόγω έλλειψης επιμορφωτών συνεπώς 

και τμημάτων. Μία ακόμη πρόταση είναι να επιλέγονται οι επιμορφωτές με βάση την 

πλειοψηφία των ειδικοτήτων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών του εκάστοτε 

τμήματος.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απόψεις τους: «έχουν κάνει 50 % περικοπή στην 

αποζημίωση…. είναι αστείο να κάνεις μάθημα στα ΙΕΚ και να παίρνεις τα ίδια λεφτά είτε 

κάνεις στο  Β επίπεδο που έχεις να κάνεις μάθημα σε καθηγητές.»(Συνέντευξη Γ). «Να 

πληρωνόμαστε και για τις εργασίες που αξιολογούμε και διορθώνουμε.». (Συνέντευξη 

ΣΤ) «μία πρόταση θα ήταν η επιλογή των επιμορφωτών να μην γίνεται σε πανελλαδικό 

επίπεδο παρά να γίνεται λίγο με τοπικά κριτήρια….. Ας πούμε στο ……, μέχρι τώρα δεν 

είχε γίνει ποτέ, τώρα είναι η πρώτη φορά που τρέχει σεμινάριο για φυσικούς παλιά για τον 

ενιαίο κλάδο ΠΕ04 και τώρα για τη συστάδα 2 γιατί δεν υπήρχαν επιμορφωτές. » 

(Συνέντευξη Α). «Πρέπει να υπάρχει ποσόστωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με 

βάση την ειδικότητα των επιμορφωτών.» (Συνέντευξη ΣΤ). 
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Μέρος IV Ερμηνεία 

Σύνοψη αποτελεσμάτων 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2017 με κύριο αντικείμενο  

το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην 

Διδακτική Πράξη» στην συστάδα Β1.3 κλάδων ειδικοτήτων μαθηματικών, 

οικονομολόγων και πληροφορικών που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2017.  

Στο κεφάλαιο αυτό, σχολιάζονται με κριτικό τρόπο τα αποτελέσματα που 

καταγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα της παρουσίασης των αποτελεσμάτων των  

ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων και συνδέονται με το θεωρητικό πλαίσιο. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας σκιαγραφείται το προφίλ των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν στην συστάδα Β1.3 της επιμόρφωσης είτε ως επιμορφούμενοι είτε ως 

επιμορφωτές. Αναλυτικά, το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 35 με 50 ετών, έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και εργάζονται στην δημόσια εκπαίδευση τα 

τελευταία 11 με 20 χρόνια περίπου.  

Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας εμφανίζουν θετική στάση απέναντι στις 

ΤΠΕ. Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις νέες τεχνολογίες και την διδακτική αξιοποίηση 

τους  και απόδειξη της παραπάνω πρότασης είναι το γεγονός ότι συμμετείχαν, στην 

πλειοψηφία τους, και σε άλλα επιμορφωτικά προγράμματα και στο παρελθόν.  Η στάση 

τους και η οπτική τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες επηρεάζεται από την συμμετοχή 

τους στα επιμορφωτικά προγράμματα. Επίσης, βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε εθνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο (Νεοφώτιστος, Βαλκάνος, Γιαβρίμης & Παπάνης 2010, Κεραμίδα, 2010, 

Ντόγας 2014, Κόμης, Τσουράπη, Λαβίδας, & Ζαγούρας, 2015, Kafyulilo, Fisser& 

Voogt, 2016, Δόκου, 2012).   

Παράλληλα, οι λόγοι που οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν να συμμετέχουν σε αυτό το 

πρόγραμμα, υποδεικνύουν την ίδια αίσθηση. Το προσωπικό τους ενδιαφέρον, η 

περιέργεια και η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συνάρτηση με την ανάγκη τους για 

ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά λογισμικά του διδακτικού τους αντικειμένου οδήγησαν 

στην επιλογή της συμμετοχής τους.  Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με την 

μεταπτυχιακή έρευνα και το διδακτορικό του Λεγοντή (2010, 2015) όπου η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων παρακολούθησαν την επιμόρφωση για λόγους 
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προσωπικού ενδιαφέροντος αλλά και ανάγκης να αποκτήσουν δεξιότητες επάνω στις 

ΤΠΕ. Από την άλλη μεριά, τα ευρήματα διαψεύδονται σε πιο πρόσφατη έρευνα της 

Τσακιρίδου (2016). Στα πλαίσια της έρευνας της, οι κυριότεροι λόγοι συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών είναι η προσωπική τους εξέλιξη και στην συνέχεια ακολουθεί  η 

βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 

Η συνολική αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης που αποτελεί τον 

βασικό στόχο της έρευνας και απάντηση του 1ου ερευνητικού ερωτήματος, συνδέεται 

άμεσα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τον βαθμό που έμειναν ικανοποιημένοι και 

ευχαριστημένοι από τα επιμέρους στοιχεία του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, έμειναν  ικανοποιημένοι από την ποιότητα 

του επιμορφωτικού διδακτικού προσωπικού, των εισηγήσεων και των μεθόδων 

διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, οι στόχοι του προγράμματος 

υλοποιηθήκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που 

ακολουθήθηκε. Τα οργανωτικά τμήματα της επιμόρφωσης όπως για παράδειγμα η 

διάρκεια, ο αριθμός των συναντήσεων, η παρεχόμενη βιβλιογραφία και οι εργασίες που 

υλοποιήθηκαν, ικανοποίησαν τους επιμορφούμενους σε μέτριο βαθμό. Τέλος, το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες των 

επιμορφούμενων.  

Η εικόνα του προγράμματος από άποψη ενδιαφέροντος και κούρασης 

συμπληρώνει την έννοια της αξιολόγησης του προγράμματος. Η ερευνητική υπόθεση 

ότι το επιμορφωτικό πρόγραμμα αναμένεται να θεωρηθεί κουραστικό από τους 

εκπαιδευτικούς έρχεται να διαψευσθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι 

εκπαιδευτικοί, συνολικά, θεωρούν το πρόγραμμα ενδιαφέρον και όχι απαραίτητα 

κουραστικό.   

Από όλα τα παραπάνω, η συνολική αποτίμηση του προγράμματος επιμόρφωσης 

κρίνεται ως θετική από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς. Συνεπώς, το 1ο 

ερευνητικό ερώτημα επιβεβαιώνει την ερευνητική υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί 

αναμένεται να είναι ικανοποιημένοι από την οργάνωση και την λειτουργία του 

επιμορφωτικού προγράμματος. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τις προϋπάρχουσες έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν καταγραφεί στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας. 

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης ΤΠΕ αποτελεί μία παράμετρος που 

εξετάζεται σε πολλές έρευνες τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο της 

εκπαίδευσης. (Σέργης & Κουτρουμάνος 2013, Κελεσίδης, Μανάφη & Μπότσας 2016, 

Λεγοντής 2010, 2015). 
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 Στη πλειοψηφία τους οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, απαντώντας στο 2ο 

ερευνητικό ερώτημα, χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες  τόσο στον ελεύθερο τους 

χρόνο όσο και στην διδακτική τους πρακτική. Οι εφαρμογές που κυριαρχούν είναι το 

διαδίκτυο και οι εφαρμογές γραφείου. Ακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

το YouTube. Εργαλεία όπως τα ιστολόγια αποφεύγονται από τους εκπαιδευτικούς τόσο 

στον ελεύθερο χρόνο τους όσο και στην σχολική τάξη. Επίσης, δεν χρησιμοποιούν το 

Skype ως εφαρμογή επικοινωνίας ούτε παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια στον ελεύθερο 

χρόνο τους. 

 Παράλληλα, εντοπίζεται ότι οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται τον ελεύθερο 

χρόνο κυρίως από την μέση ηλικία του δείγματος δηλαδή από τους εκπαιδευτικούς 

ηλικίας 35 με 54.  Είναι χρήστες του YouTube και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Ενώ οι άνδρες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερη συχνότητα τις εφαρμογές 

γραφείου στον ελεύθερο τους χρόνο. 

Οι νέες τεχνολογίες, παρόλο που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς 

στον ελεύθερο τους χρόνο, δεν αξιοποιούνται σε καθημερινή συστηματική βάση στην 

σχολική τάξη.   

Η έρευνα έδειξε ότι η χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών γραφείου είναι 

εφαρμογές αλληλένδετες τόσο για τον ελεύθερο χρόνο όσο και για τη διδακτική 

πρακτική των εκπαιδευτικών. Πόρισμα που συμφωνεί απόλυτα με την έρευνα των 

Σέργη και Κουτρουμάνου, το 2013 σύμφωνα με την οποία η συχνότητα χρήσης των 

νέων τεχνολογιών στον ελεύθερο τους χρόνο καθορίζει το είδος των εφαρμογών και την 

συχνότητα χρήσης μέσα στην σχολική τάξη (Σέργης & Κουτρουμάνος, 2013). Λόγω 

των παραπάνω διατυπώθηκε και η ερευνητική υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί αναμένεται 

να χρησιμοποιούν τις ίδιες εφαρμογές στον ελεύθερο χρόνο τους και στην σχολική 

τάξη. Η υπόθεση επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. 

Παράλληλα, μέσω των παραπάνω συμπερασμάτων της έρευνας 

επιβεβαιώνονται πορίσματα και άλλων ερευνητικών προσπαθειών όπως της 

Κουτσιλέου το 2015 σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερες 

γνώσεις όσον αφορά τις εφαρμογές γραφείου παρά για τις τεχνολογίες που σχετίζονται 

με το διαδίκτυο. (Κουτσιλέου, 2015). Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να 

χρησιμοποιούν στην τάξη τους εφαρμογές που δεν αισθάνονται εμπιστοσύνη στον 

εαυτό τους.(Γερούκη, 2012).  

Οι παραπάνω απόψεις αποτυπώνονται και σε διεθνείς έρευνες όπως των 

Sánchez, Mena Marcos, González και  GuanLin (2012) όπου οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών και επικοινωνία. Ενώ 
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εργαλεία που σχετίζονται με υπηρεσίες του διαδικτύου αποφεύγονται. Παράλληλα, σε 

άλλη έρευνα αποτυπώνεται το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν χρησιμοποιούν 

τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους ζωή δυσκολεύονται να την εντάξουν  στην 

διδασκαλία τους (Prestridge, 2012).  

Το ουσιαστικό ερευνητικό ερώτημα όπως φανερώνεται και από τον τίτλο της 

διπλωματικής εργασίας είναι οι γνώσεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι 

στις ΤΠΕ μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας επιβεβαίωσαν τις τεκμηριωμένες θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στις ΤΠΕ. Με βάση τις τεκμηριωμένες θέσεις διαμορφώθηκαν και οι 

ερευνητικές υποθέσεις ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες 

βελτιώνονται και ότι οι στάσεις τους είναι θετικές μετά την ολοκλήρωση του 

επιμορφωτικού προγράμματος. Όπως, γίνεται αντιληπτό, οι ερευνητικές υποθέσεις 

επιβεβαιώθηκαν. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι το επίπεδο χρήσης στην σχολική τάξη εξαρτάται από 

το επίπεδο γνώσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί γύρω από τις νέες 

τεχνολογίες.(Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2013). Σαν επακόλουθο, οι γνώσεις 

που έχουν και που θα αποκτήσουν, θα καθορίσει στην συνέχεια και την μελλοντική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στις σχολικές τάξεις. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στην έρευνα 

του Λεγοντή (2015) όπου οι εκπαιδευτικοί, μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης 

τους εμφανίζονται με βελτιωμένες ικανότητες στην χρήση και την ένταξη των ΤΠΕ.  

Επίσης, επιβεβαίωση των πορισμάτων της έρευνας αποτελεί και η διαπίστωση 

των Καρατράντου και Παναγιωτακόπουλο το 2013 σύμφωνα με την οποία ο βαθμός 

αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική επηρεάζεται από την 

θεώρηση των εκπαιδευτικών αν μέσω της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ βελτιώνεται και 

προάγεται η μάθηση των μαθητών τους. (Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2013). 

Η μελέτη ανέδειξε ότι οι θετικές  στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ 

υλοποιούνται αλλά δεν αποτυπώνονται στην πραγματικότητα καθώς οι εκπαιδευτικοί 

δεν ενσωματώνουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες στην διδακτική τους. Βέβαια, μετά την 

ολοκλήρωση της επιμόρφωσης χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με μεγαλύτερη συχνότητα. 

 Τα συμπεράσματα της έρευνας βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με πορίσματα 

άλλων ερευνών όπως των Δημητρίου και Τζιμογιάννη το 2016 σύμφωνα με την οποία  

οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να εντάξουν και να υλοποιήσουν διδακτικά σενάρια με 

την χρήση των ΤΠΕ. (Δημητρίου & Τζιμογιάννης, 2016). Τέλος, συμφωνούν με την 

έρευνα των Κόμη και άλλων ότι μέσω της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν 
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νέες γνώσεις και αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την εφαρμογή των ΤΠΕ 

μέσα στη σχολική τάξη. (Κόμης, Τσουράπη, Λαβίδας, & Ζαγούρας, 2015).  

Τέλος, η αξιολόγηση τους προγράμματος επιμόρφωσης από την σκοπιά των 

επιμορφωτών έρχεται να κλείσει τον κύκλο των ερευνητικών ερωτημάτων της 

παρούσας εργασίας. Οι επιμορφωτές του προγράμματος μπορούν να αξιολογήσουν 

πληρέστερα το επιμορφωτικό πρόγραμμα Β1.3 καθώς έχουν παρακολουθήσει με την 

σειρά τους, την επιμόρφωση στα ΠΑΚΕ και παράλληλα συμμετείχαν και στις 

προηγούμενες επιμορφωτικές προσπάθειες του Υπουργείου. Με βάση την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση διατυπώθηκε η ερευνητική υπόθεση ότι η συνολική 

εκτίμηση των επιμορφωτών για το πρόγραμμα Β1 είναι θετική. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, οι επιμορφωτές του 

προγράμματος έχουν γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η συνολική 

τους εκτίμηση είναι δεν είναι απόλυτα θετική όσον αφορά τα οργανωτικά και 

διαδικαστικά θέματα. Εντοπίζονται, επίσης, προβλήματα στις οικονομικές τους 

αποδοχές και στους τρόπους επιλογής και δημιουργίας των τμημάτων. Κρίνουν ως 

ικανοποιητικό το επίπεδο συνεργασίας και συμμετοχής των επιμορφούμενων 

συναδέλφων τους.   Γενικά,  όμως θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στα 

προγράμματα επιμόρφωσης.  

Η ανομοιογένεια των τμημάτων δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Λύση των 

προβλημάτων αυτών αποτέλεσε η αξιοποίηση των σύγχρονων θεωριών μάθησης και 

πιο συγκεκριμένα η συνεργατική μάθηση. Δηλαδή, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί 

εργάστηκαν ομαδικά. Σε κάθε ομάδα, όπου αυτό ήταν δυνατόν, υπήρχε ένα 

πληροφορικός για να λύνει τα προβλήματα που πιθανόν δημιουργούνταν από την 

χρήση των λογισμικών. 

   Το μεγαλύτερο τμήμα των ερωτώμενων θεωρεί ότι οι ώρες διδασκαλίας θα 

μπορούσαν να είναι  περισσότερες καθώς οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων πλην της 

πληροφορικής χρειάζονται περισσότερο χρόνο και περισσότερη εξοικείωση όσον 

αφορά τις νέες τεχνολογίες. Η επόμενη πρόταση τους αφορά το υλικό του 

προγράμματος. Οι εκπαιδευτές διατύπωσαν την άποψη ότι το υλικό πρέπει να 

επικαιροποιηθεί. Παράλληλα, πρέπει να αναπτυχθούν λογισμικά και εφαρμογές για την 

ειδικότητα της οικονομίας και διοίκησης καθώς δεν υπάρχει έτοιμο υλικό. Όπως και για 

τον κλάδο των μαθηματικών, προτείνεται να μην διδάσκονται πλήθος λογισμικών αλλά 

μόνο τα πιο σύγχρονα και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πραγματικές 

συνθήκες της τάξης. Τέλος, προτείνεται η ύπαρξη ποσοστώσεων ανάμεσα στις 
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ειδικότητες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα του 

επιμορφωτή με σκοπό την καλύτερη αφομοίωση των διδακτικών ενοτήτων.  

Τα παραπάνω συμπεράσματα των εκπαιδευτών όσον αφορά την οργάνωση των 

προγραμμάτων έρχονται να διαψεύσουν την υπόθεση. Βρίσκονται, όμως, σε απόλυτη 

συμφωνία με τα ευρήματα παλαιότερων ερευνών. Βέβαια, το επίπεδο γνώσεων των 

εκπαιδευτών είναι καλύτερο από παλαιότερα όπως αναφέρθηκε στην έρευνα των 

Τζιμόπουλο και Κάραλη (2005) όπου οι εκπαιδευτές υστερούσαν σε γνώσεις και 

διδακτική εμπειρία.  

Επίσης, οι απόψεις των εκπαιδευτών όσον αφορά το χρόνο και το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων επιμόρφωσης συμφωνούν με τα πορίσματα της διδακτορικής 

εργασίας του Λεγοντή (2015). Δηλαδή, οι ώρες εξάσκησης των εκπαιδευτικών στα 

προτεινόμενα λογισμικά έπρεπε να είναι περισσότερες. Ωστόσο, σε αντιδιαστολή 

βρίσκονται τα πορίσματα που σχετίζονται με την συνολική διάρκεια των 

προγραμμάτων. Οι 96 ώρες της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου θεωρούνται πέραν του 

δέοντος αρκετές σε σχέση με τις ώρες του Β1 οι οποίες θεωρούνται λίγες. 

Περιορισμοί της έρευνας 

 

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια είχε ως κύριο στόχο την αξιολόγηση του 

πρώτου προγράμματος επιμόρφωσης Β1 στη συστάδα  Β1.3 από τη σκοπιά των 

επιμορφούμενων και των επιμορφωτών και την διερεύνηση των  γνώσεων και των 

στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ μετά την ολοκλήρωση του. 

 Η επιλογή του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ως εργαλείο συλλογής των 

δεδομένων δημιουργεί στην ερευνήτρια επιφυλάξεις για τα εκτιμώμενα αποτελέσματα 

καθώς μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μπορεί οι παραλήπτες να μην 

κατανόησαν πλήρως τις ερωτήσεις ή να απάντησαν με τυχαίο τρόπο. Συνεπώς, τίθεται 

θέμα αξιοπιστίας.   

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν καθώς δεν 

είναι αντιπροσωπευτικά.  Λόγω της αδυναμίας μετακίνησης της ερευνήτριας για 

επαγγελματικούς κυρίως λόγους  επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα για την διακίνηση των 

ερωτηματολογίων. Ομοίως από την σκοπιά της ποιοτικής συλλογής δεδομένων το 

δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Η επιλογή της χρήσης του ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου και της τηλεφωνικής συνέντευξης ως ερευνητικά εργαλεία δεν 

εξασφαλίζουν την γενίκευση των αποτελεσμάτων καθώς μέσω του ερωτηματολογίου 

και της χρήσης κλειστών ερωτήσεων χάνεται η ευχέρεια των ερωτώμενων να 
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εκφραστούν ελεύθερα τόσο λεκτικά όσο και κινητικά. Παρόμοιοι περιορισμοί  

υπάρχουν και στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις, όπως αναφέρεται και παραπάνω, χάνεται 

η δυνατότητα της οπτικής επαφής.   

Ένα ακόμα περιορισμός είναι ότι η γνώμη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών 

για την αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος βασίστηκε μόνο στην χρήση του 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η γνώμη τους θα ήταν περισσότερο έγκυρη και 

ολοκληρωμένη αν γινόταν παράλληλα και μία ποιοτική διερεύνηση με σκοπό την 

εδραίωση των απόψεων των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, η διενέργεια της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό 

διάστημα μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οπότε οι στάσεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ μπορεί να μην έχουν ακόμα παγιωθεί.   

Η ύπαρξη μεγαλύτερου δείγματος ή η αλλαγή των ερευνητικών εργαλείων θα 

βοηθούσε πιθανώς στην ερευνητική διαδικασία και την εξαγωγή γενικευμένων 

αποτελεσμάτων.  

Προτάσεις 

Προτάσεις Αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

Μετά την εξέταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τα ευρήματα παλαιότερων 

ερευνών και τα σημεία ενδιαφέροντος της εργασίας αυτής κρίνεται σκόπιμο να 

κατατεθούν κάποιες προτάσεις σχετικά με την διαδικασία επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και τις στάσεις των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα 

αυτό. 

  Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο 

ενημέρωσης και ανατροφοδότησης των υπευθύνων που σχεδιάζουν τα προγράμματα 

επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών και κυρίως του Ο.ΕΠ.ΕΚ. με σκοπό την καλύτερη 

και αποτελεσματικότερη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών. 

Μια σημαντική πρόταση που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη από το Υπουργείο 

Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι να σχεδιαστούν και να  υλοποιηθούν και 

να ενσωματωθούν για παράδειγμα στο Φωτόδεντρο νέα λογισμικά και εφαρμογές στο 

κλάδο της οικονομίας και της διοίκησης ώστε και οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί να 

έχουν ψηφιακά εργαλεία που να μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική τους 

διαδικασία. Επίσης, να προστεθούν στο ψηφιακό αποθετήριο νέα εκπαιδευτικά σενάρια 
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για όλες τις ειδικότητες ώστε να παρέχουν υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς που 

θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην διδασκαλία τους. 

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα από την επιτροπή σχεδιασμού των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για τον τρόπο επιλογής των επιμορφούμενων 

εκπαιδευτικών και δημιουργίας των τμημάτων επιμόρφωσης ώστε να αποφεύγονται τα 

τυχόν προβλήματα από την ανομοιογένεια των ειδικοτήτων και να μην υπάρχουν 

περιοχές νησιωτικές και παραμεθόριες όπου δεν θα μπορούν να τρέξουν προγράμματα 

λόγω έλλειψης επιμορφωτών ή γεωγραφικών περιορισμών. 

 Τέλος, προτείνεται τα αποτελέσματα των ερευνών που σχετίζονται με την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική να προωθούνται στις σχολικές κοινότητες  με 

σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εκπαιδευτικών όλων των 

ειδικοτήτων με τελική και ουσιαστική επιδίωξη την βελτίωση της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

  

Τα αποτελέσματα της έρευνας προσθέτουν νέα και πιο πρόσφατα δεδομένα 

σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και 

την αξιοποίηση τους στη σχολική τάξη. Βέβαια, για να μπορούν τα αποτελέσματα να 

γενικευτούν, θα έπρεπε η έρευνα να διευρυνθεί και να επεκταθεί σε όλη την 

εκπαιδευτική κοινότητα που παρακολούθησε την επιμόρφωση Β1.3 σε κάθε περιοχή 

που διέθετε επιμορφωτικό κέντρο και υλοποίησε το πρόγραμμα στην συγκεκριμένη 

περίοδο εφαρμογής του. 

Επίσης, η χρήση ποιοτικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων όπως 

για παράδειγμα η πραγματοποίηση συνεντεύξεων στους επιμορφούμενους 

εκπαιδευτικούς  θα μπορούσε να δώσει μία πιο σαφή διάσταση του εξεταζόμενου 

θέματος. 

Η ίδια έρευνα θα μπορούσε να επαναληφθεί σε κάποιο χρονικό διάστημα στο 

μέλλον με σκοπό να διαπιστώσουμε αν με το πέρασμα του χρόνου οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ εδραιώνονται και αν μετά την ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης η διδακτική ενσωμάτωση των ΤΠΕ έχει  διευρυνθεί τόσο 

σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα όσο και σε συχνότητα χρήσης.  

Ενδιαφέρον, επίσης, θα παρουσίασε μία συγκριτική μελέτη ανάμεσα στην 

επιμόρφωση Β’ επιπέδου και την επιμόρφωση Β1 και Β2 επιπέδου όταν αυτή 
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ολοκληρωθεί με σκοπό να φανεί αν το νέο πλαίσιο επιμόρφωσης είναι πιο 

αποτελεσματικό από το προηγούμενο. 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν τους λόγους που επηρεάζουν 

την συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ στην  τάξη όπως και τους βαθύτερους λόγους που οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μόνο εφαρμογές. 

Τέλος, σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο, θα μπορούσε να διεξαχθεί μία έρευνα η 

οποία θα μελετούσε από την σκοπιά των μαθητών,  την αλλαγή στις επιδόσεις τους και 

στην συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη μετά την επιμόρφωση και την διδακτική 

αξιοποίηση των όσων διδάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί τους.  
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Παραρτήματα 

Παράρτημα Α – Στατιστικοί Πίνακες 

Πίνακας 1. Υπολογισμός του συντελεστή α  του Cronbach για όλες τις μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου 

Μεταβλητές α  του Cronbach 

Συχνότητα Χρήσης Εφαρμογών στον 

ελεύθερο χρόνο 
0,711 

Συχνότητα χρήσης εφαρμογών στην τάξη 0,908 

Αξιολόγηση στοιχείων προγράμματος 0,857 

Αξιολόγηση προγράμματος  σπουδών με 

βάση τους στόχους 
0,886 

Λόγοι Εισαγωγής 0,681 

Αξιολόγηση Εισηγήσεων 0,896 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτών 0,967 

Αποκτηθείσες γνώσεις 0,861 

Διαμόρφωση Στάσεων -0,210 

 

Πίνακας 2. Κατανομή του πληθυσμού των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

Άνδρας 72 48,0% 

Γυναίκα 78 52,0 % 

Σύνολο 150 100,0% 
 

Πίνακας 3. Κατανομή του δείγματος με βάση την ηλικία 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

25-34 3 2,0 % 

35-44 65 43,3 % 

45-54 68 45,3 % 

>55 14 9,3 % 

Σύνολο 150 100,0 % 

 

Πίνακας 4. Κατανομή του δείγματος με βάση το μορφωτικό Επίπεδο  

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

Απόφοιτος Πανεπιστημίου 47 31,3 % 

Απόφοιτος ΤΕΙ 13 8,7 % 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 78 52,0 % 

Κάτοχος διδακτορικού 8 5,3 % 

Κάτοχος δεύτερου πτυχίου 4 2,7 % 

Σύνολο 150 100,0 
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Πίνακας 5. Κατανομή του δείγματος με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

Μέχρι 10 χρόνια 24 16,0 % 

11-20 90 60,0 % 

21-30 31 20,7 % 

πάνω από 30 5 3,3 % 

Σύνολο 150 100,0 % 

 

Πίνακας 6. Κατανομή του δείγματος με βάση την θέση στην εκπαίδευση 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

Μόνιμος/η 139 92,7 % 

Αναπληρωτής/τρια 11 7,3 % 

Σύνολο 150 100,0 % 

 

Πίνακας 7. Κατανομή του δείγματος με βάση την παρακολούθηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων στις ΤΠΕ στο παρελθόν. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

 

 

ΟΧΙ 20 13,3 % 

ΝΑΙ 130 86,7 % 

Σύνολο 150 100,0 % 

 

Πίνακας 8. Κατανομή του δείγματος με βάση την συχνότητα χρήσης των Νέων 

τεχνολογιών στον ελεύθερο χρόνο 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

ΟΧΙ 2 1,3 % 

ΝΑΙ 148 98,7 % 

Σύνολο 150 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Πίνακας 9 . Συχνότητα Χρήσης των προτεινόμενων λογισμικών στον ελεύθερο χρόνο 

 

 
Μέσος 

Όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

Συχνότητα Χρήσης 

Προτεινόμενων Λογισμικών 

 

3,1711 ,67609 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

YouTube 

 

3,32 1,025 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

κοινωνικά δίκτυα 

 

3,33 1,544 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

Skype 

 

1,95 ,995 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 

 

1,63 1,109 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

διαδίκτυο 

 

4,61 ,874 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τις 

εφαρμογές γραφείου 

4,20 ,941 

 

 

Πίνακας 10. Κατανομή του δείγματος με βάση την συχνότητα χρήσης των νέων 

τεχνολογιών στην τάξη 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

ΟΧΙ 26 17,3 % 

ΝΑΙ 124 82,7 % 

Σύνολο 150 100,0 % 
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Πίνακας 11. Συχνότητα Χρήσης προτεινόμενων λογισμικών μέσα στην σχολική τάξη. 

 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Συχνότητα χρήσης λογισμικών 

μέσα στην τάξη 

 

2,8767 1,13687 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  τις 

εφαρμογές γραφείου στην τάξη 

 

3,39 1,428 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  το 

διαδίκτυο στην τάξη 

 

3,47 1,482 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά στην 

τάξη 

 

3,13 1,455 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη τα blogs, wikis 

 

2,25 1,249 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  το 

YouTube στην τάξη 

 

2,41 1,243 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη το ψηφιακό σχολείο 
2,60 1,361 

 

Πίνακας 12. Αξιολόγηση Στοιχείων Προγράμματος 

 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Αξιολόγηση στοιχείων 

προγράμματος 

 

2,4467 ,84992 

Διάρκεια Επαρκής για κάλυψη 

διδακτικών αντικειμένων 

 

2,57 1,126 

Αριθμός Συναντήσεων 

ικανοποιητικός 

 

2,33 1,039 

Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 
2,53 1,079 

Βιβλιογραφία βοηθητική 

 
2,55 1,072 

Εργασίες βόηθησαν 

πραγμάτωση στόχων 
2,26 1,006 
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Πίνακας 13. Αξιολόγηση προγράμματος σπουδών με βάση τους στόχους του 

προγράμματος 

 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αξιολόγηση προγράμματος 

σπουδών 

 

2,3133 ,87335 

Να μπορώ να χρησιμοποιώ 

αποδοτικά τα διαδραστικά 

συστήματα διδασκαλίας 

 

2,44 ,973 

Να είμαι ευαισθητοποιημένος 

σε θέματα ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου 

 

2,27 1,091 

Να έχω την εποπτεία των 

σύγχρονων εργαλείων και 

του διαδικτύου 

 

2,31 ,996 

Να αξιοποιώ  τις ψηφιακές 

πλατφόρμες και τα 

αποθετήρια ψηφιακού 

υλικού. 

2,24 ,981 

 

Πίνακας 14. Λόγοι συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Λόγοι Συμμετοχής 

 
2,0417 ,79132 

Για να αξιοποιήσω 

αποτελεσματικά  τις ΤΠΕ 

στην τάξη 

 

1,92 1,027 

Για να ενημερωθώ για τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά που 

είναι διαθέσιμα  για το 

μάθημα μου 

 

1,83 ,979 

Για την υπηρεσιακή μου 

εξέλιξη 

 

2,49 1,278 

Από προσωπικό ενδιαφέρον 

-περιέργεια 
1,92 1,120 
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Πίνακας 15. Βαθμός ευχαρίστησης των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα 

 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συνολική ευχαρίστηση από 

το πρόγραμμα 

 

2,3067 1,05993 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από την συνολική οργάνωση 

και τον συντονισμό του 

προγράμματος 

 

2,32 1,119 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από τις μεθόδους 

διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στην 

τάξη; 

2,29 1,109 

 

Πίνακας 16. Αξιολόγηση Επιμορφωτών 

 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτών 

 
1,9267 1,00889 

Δημιουργία κλίματος 

επικοινωνίας 

 

1,75 1,099 

Κάλυψη αποριών 

επιμορφούμενων 

 

1,85 1,116 

Επίπεδο γνώσεων 

 
1,79 1,145 

Δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας και 

ομαδικότητας των 

επιμορφούμενων 

 

1,87 1,107 

Ανάθεση εργασιών 

 
1,91 1,010 

Ερεθίσματα για συζήτηση και 

προβληματισμό 

 

2,08 1,120 

Προετοιμασία μαθήματος 2,04 1,187 

 

Αποτελεσματική χρήση 

παραδειγμάτων 

2,12 1,175 
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Πίνακας 17. Γνώσεις που αποκτήθηκαν 

 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Γνώσεις που αποκτήθηκαν  

 
2,4622 ,87622 

Το περιεχόμενο του 

προγράμματος 

επιμόρφωσης  

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 

σας για απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων ; 

 

2,39 1,029 

Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε στην 

σχολική τάξη τις γνώσεις 

που αποκτήσατε από το 

παρόν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα; 

 

2,49 1,002 

Το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης  σας βοήθησε 

να προετοιμαστείτε για τις 

νέες απαιτήσεις της σχολικής 

τάξης; 

2,51 ,939 

 

Πίνακας 18. Διαμόρφωση Στάσεων των Εκπαιδευτικών 

 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Διαμόρφωση στάσεων των 

εκπαιδευτικών  

 

2,4911 ,95514 

Αίσθημα αυτοπεποίθησης 

όσον αφορά την χρήση των 

ΤΠΕ στην τάξη 

 

2,47 1,066 

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

διδασκαλία των μαθημάτων 

σας. 

 

2,45 1,046 

Χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών για κάλυψη των 

μαθησιακών αναγκών των 

μαθητών/τριων. 

2,55 1,132 
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Πίνακας 19. Συνολική Εικόνα Προγράμματος 

 

 
Μέσος 

Όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

Εικόνα Προγράμματος 

 
2,5578 ,56163 

Θεωρήσατε ,συνολικά,  το 

πρόγραμμα ελκυστικό ; 

 

2,32 ,944 

Θεωρήσατε το πρόγραμμα 

κουραστικό; 
3,32 1,149 

Μετά την παρακολούθηση 

της επιμόρφωσης Β1 είσαστε 

έτοιμοι για το επόμενο 

επίπεδο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

2,03 1,013 

 

Πίνακας 20. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των βασικών 

μεταβλητών της έρευνας και του φύλου των εκπαιδευτικών 

 

 t df p 

Χρήση νέων τεχνολογιών 

στον ελεύθερο χρόνο 
0,485 148 0,628 

Συχνότητας χρήσης 

λογισμικών μέσα στην τάξη  
0,828 148 0,409 

Αξιολόγηση στοιχείων 

προγράμματος  
0,776 148 0,439 

Αξιολόγηση προγράμματος 

σπουδών 
1,018 148 0,310 

Λόγοι Εισαγωγής  1,821 148 0,071 

Αξιολόγηση Εισηγήσεων  0,295 148 0,768 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτών  1,263 148 0,209 

Αποκτηθείσες Γνώσεις  1,021 148 0,309 

Διαμόρφωση Στάσεων  -0,289 148 0,773 

Γενική Εικόνα  -0,143 148 0,886 
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Πίνακας 21. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των βασικών 

μεταβλητών της έρευνας και των μονίμων /  αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

 t df p 

Χρήση νέων τεχνολογιών 

στον ελεύθερο χρόνο 
-0,362 148 0,718 

Συχνότητας χρήσης 

λογισμικών μέσα στην τάξη  
-0,510 148 0,611 

Αξιολόγηση στοιχείων 

προγράμματος  
-0,768 148 0,444 

Αξιολόγηση προγράμματος 

σπουδών 
-0,108 148 0,914 

Λόγοι Εισαγωγής  0,082 148 0,935 

Αξιολόγηση Εισηγήσεων  0,257 148 0,797 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτών  0,447 148 0,656 

Αποκτηθείσες Γνώσεις  -0,563 148 0,574 

Διαμόρφωση Στάσεων  0,240 148 0,810 

Γενική Εικόνα  0,818 148 0,415 

 

 

Πίνακας 22. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και της συχνότητας χρήσης λογισμικών στον ελεύθερο χρόνο.  

 t df p 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

youtube 

-1,110 148 0,269 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

κοινωνικά δίκτυα 

0,689 148 0,492 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

Skype 

0,026 148 0,979 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 

0,902 148 0,369 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

διαδίκτυο 

-0,995 148 0,321 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τις 

εφαρμογές γραφείου 

-2,216 148 0,028 
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Πίνακας 23. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και της συχνότητας χρήσης λογισμικών στην τάξη 

 t df p 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

τις εφαρμογές γραφείου στην 

τάξη 

-1,691 148 0,093 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το διαδίκτυο στην τάξη 
-1,259 148 0,210 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

στην τάξη 

-1,107 148 0,244 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη τα blogs, wikis 
-0,360 148 0,719 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το youtube στην τάξη 
0,100 148 0,921 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη το ψηφιακό 

σχολείο 

0,503 148 0,616 

 

Πίνακας 24. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης των στοιχείων του προγράμματος 

 t df p 

Διάρκεια Επαρκής για 

κάλυψη διδακτικών 

αντικειμένων 

0,116 148 0,908 

Αριθμός Συναντήσεων 

ικανοποιητικός 
0,238 148 0,812 

Ανταπόκριση στις 

προσδοκίες 
0,060 148 0,952 

Βιβλιογραφία βοηθητική -1,788 148 0,076 

Εργασίες βόηθησαν 

πραγμάτωση στόχων 
-1,847 148 0,067 

 

Πίνακας 25. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών βάση των στόχων της 

επιμόρφωσης 

 t df p 

Να αξιοποιώ  τις ψηφιακές 

πλατφόρμες και τα 

αποθετήρια ψηφιακού 

υλικού. 

-0,286 148 0,776 

Να μπορώ να χρησιμοποιώ 

αποδοτικά τα διαδραστικά 

συστήματα διδασκαλίας 

-0,557 148 0,579 

Να έχω την εποπτεία των 

σύγχρονων εργαλείων και 

του διαδικτύου 

-0,806 148 0,421 

Να είμαι ευαισθητοποιημένος 

σε θέματα ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου 

-0,803 148 0,077 
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Πίνακας 26. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και των λόγων συμμετοχής 

 t df p 

Για να αξιοποιήσω 

αποτελεσματικά  τις ΤΠΕ 

στην τάξη 

-1,888 148 0,061 

Για να ενημερωθώ για τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά που 

είναι διαθέσιμα  για το 

μάθημα μου 

-1,509 148 0,134 

Για την υπηρεσιακή μου 

εξέλιξη 
-0,699 148 0,485 

Από προσωπικό ενδιαφέρον –

περιέργεια 
-1,281 148 0,202 

 

Πίνακας 27. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση εισηγήσεων 

 t df p 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από την συνολική οργάνωση 

και τον συντονισμό του 

προγράμματος 

0,443 148 0,659 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από τις μεθόδους 

διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στην 

τάξη; 

-1,014 148 0,312 

 

Πίνακας 28. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των επιμορφωτών 

 t df p 

Δημιουργία κλίματος 

επικοινωνίας 
-0,856 148 0,393 

Κάλυψη αποριών 

επιμορφούμενων 
-0,737 148 0,462 

Επίπεδο γνώσεων -1,485 148 0,140 

Δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας και 

ομαδικότητας των 

επιμορφούμενων 

-1,052 148 0,295 

Ανάθεση εργασιών -1,667 148 0,098 

ερεθίσματα για συζήτηση και 

προβληματισμό 
-1,204 148 0,231 

Προετοιμασία μαθήματος -0,981 148 0,328 

Αποτελεσματική χρήση 

παραδειγμάτων 
-1,164 148 0,246 
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Πίνακας 29. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και τις αποκτηθείσες γνώσεις 

 t df p 

Το περιεχόμενο του 

προγράμματος επιμόρφωσης  

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 

σας για απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων ; 

-0,424 148 0,672 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

στην σχολική τάξη τις 

γνώσεις που αποκτήσατε από 

το παρόν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα; 

0,495 148 0,621 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης  

σας βοήθησε να 

προετοιμαστείτε για τις νέες 

απαιτήσεις της σχολικής 

τάξης;  

-0,611 148 0,542 

  

Πίνακας 30. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και της μεταβλητής Διαμόρφωση Στάσεων 

 t df p 

Αίσθημα αυτοπεποίθησης 

όσον αφορά την χρήση των 

ΤΠΕ στην τάξη 

0,245 148 0,807 

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

διδασκαλία των μαθημάτων 

σας. 

0,255 148 0,799 

Χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών για κάλυψη των 

μαθησιακών αναγκών των 

μαθητών/τριων. 

0,265 148 0,792 

 

Πίνακας 31. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του φύλου των  

εκπαιδευτικών και της γενικής εικόνας του προγράμματος 

 t df p 
Θεωρείτε το πρόγραμμα 

ελκυστικό; 
-0,180 148 0,858 

Θεωρείτε το πρόγραμμα 

κουραστικό; 
1,422 148 0,157 

Μετά την παρακολούθηση 

της επιμόρφωσης Β1 είσαστε 

έτοιμοι για το επόμενο 

επίπεδο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

-1,689 148 0,093 
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Πίνακας 32. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) και της συχνότητας χρήσης λογισμικών στον 

ελεύθερο χρόνο.  

 t df p 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

Youtube 

-1,684 148 0,094 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

κοινωνικά δίκτυα 

-0,487 148 0,627 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

Skype 

0,130 148 0,897 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 

3,085 25,768 0,005 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

διαδίκτυο 

-0,474 148 0,636 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τις 

εφαρμογές γραφείου 

-0,265 148 0,791 

 

Πίνακας 33. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) και της συχνότητας χρήσης λογισμικών στην τάξη 

 t df p 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

τις εφαρμογές γραφείου στην 

τάξη 

-0,805 148 0,422 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το διαδίκτυο στην τάξη 
-1,242 148 0,216 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

στην τάξη 

-0,976 148 0,331 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη τα blogs, wikis 
0,698 148 0,486 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το youtube στην τάξη 
-0,435 10,706 0,672 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη το ψηφιακό 

σχολείο 

0,597 148 0,551 
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Πίνακας 34. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) των  εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης των 

στοιχείων του προγράμματος 

 t df p 

Διάρκεια Επαρκής για 

κάλυψη διδακτικών 

αντικειμένων 

-1,048 148 0,296 

Αριθμός Συναντήσεων 

ικανοποιητικός 
0,178 148 0,859 

Ανταπόκριση στις 

προσδοκίες 
-1,497 148 0,137 

Βιβλιογραφία βοηθητική -0,579 148 0,563 

Εργασίες βόηθησαν 

πραγμάτωση στόχων 
-0,043 148 0,965 

 

Πίνακας 35. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) των εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης του 

προγράμματος σπουδών βάση των στόχων της επιμόρφωσης 

 t df p 

Να αξιοποιώ  τις ψηφιακές 

πλατφόρμες και τα 

αποθετήρια ψηφιακού 

υλικού. 

-0,433 148 0,666 

Να μπορώ να χρησιμοποιώ 

αποδοτικά τα διαδραστικά 

συστήματα διδασκαλίας 

-0,372 148 0,710 

Να έχω την εποπτεία των 

σύγχρονων εργαλείων και 

του διαδικτύου 

-0,510 148 0,611 

Να είμαι ευαισθητοποιημένος 

σε θέματα ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου 

0,841 148 0,402 

 

Πίνακας 36. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) των  εκπαιδευτικών και των λόγων συμμετοχής 

 t df p 

Για να αξιοποιήσω 

αποτελεσματικά  τις ΤΠΕ 

στην τάξη 

0,036 148 0,971 

Για να ενημερωθώ για τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά που 

είναι διαθέσιμα  για το 

μάθημα μου 

0,053 148 0,958 

Για την υπηρεσιακή μου 

εξέλιξη 
-0,384 148 0,701 

Από προσωπικό ενδιαφέρον -

περιέργεια 
0,591 148 0,555 
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Πίνακας 37. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) των  εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση εισηγήσεων 

 t df p 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από την συνολική οργάνωση 

και τον συντονισμό του 

προγράμματος 

-0,134 148 0,894 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από τις μεθόδους 

διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στην 

τάξη; 

0,628 148 0,531 

 

Πίνακας 38. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) των εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των 

επιμορφωτών 

 t df p 

Δημιουργία κλίματος 

επικοινωνίας 
0,651 148 0,516 

Κάλυψη αποριών 

επιμορφούμενων 
0,648 148 0,518 

Επίπεδο γνώσεων 0,451 148 0,652 

Δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας και 

ομαδικότητας των 

επιμορφούμενων 

0,171 148 0,864 

Ανάθεση εργασιών 0,014 148 0,989 

ερεθίσματα για συζήτηση και 

προβληματισμό 
0,524 148 0,601 

Προετοιμασία μαθήματος 0,643 148 0,521 

Αποτελεσματική χρήση 

παραδειγμάτων 
0,085 148 0,932 

 

Πίνακας 39. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) των  εκπαιδευτικών και τις αποκτηθείσες γνώσεις 

 t df p 

Το περιεχόμενο του 

προγράμματος επιμόρφωσης  

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 

σας για απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων ; 

0,939 13,300 0,365 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

στην σχολική τάξη τις 

γνώσεις που αποκτήσατε από 

το παρόν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα; 

1,049 148 0,296 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης  

σας βοήθησε να 

προετοιμαστείτε για τις νέες 

απαιτήσεις της σχολικής 

τάξης;  

0,191 148 0,849 
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Πίνακας 40. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) των  εκπαιδευτικών και της μεταβλητής Διαμόρφωση 

Στάσεων 

 t df p 

Αίσθημα αυτοπεποίθησης 

όσον αφορά την χρήση των 

ΤΠΕ στην τάξη 

0,039 148 0,969 

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

διδασκαλία των μαθημάτων 

σας. 

0,294 148 0,769 

Χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών για κάλυψη των 

μαθησιακών αναγκών των 

μαθητών/τριων. 

0,300 148 0,765 

 

Πίνακας 41. t-test για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της θέσης στην 

εκπαίδευση (μόνιμος/αναπληρωτής) των  εκπαιδευτικών και της γενικής εικόνας του 

προγράμματος 

 t df p 
Θεωρείτε το πρόγραμμα 

ελκυστικό; 
1,170 148 0,244 

Θεωρείτε το πρόγραμμα 

κουραστικό; 
-0,402 148 0,688 

Μετά την παρακολούθηση 

της επιμόρφωσης Β1 είσαστε 

έτοιμοι για το επόμενο 

επίπεδο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

0,731 148 0,466 

 

Πίνακας 42. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τις βασικές μεταβλητές της έρευνας 

 F Df between Df with S 

Χρήση νέων 

τεχνολογιών στον 

ελεύθερο χρόνο 

2,636 3 146 0,042 

Συχνότητας χρήσης 

λογισμικών μέσα στην 

τάξη  

1,852 3 146 0,799 

Αξιολόγηση στοιχείων 

προγράμματος  
2,079 3 146 0,099 

Αξιολόγηση 

προγράμματος σπουδών 
1,335 3 146 0,523 

Λόγοι Εισαγωγής  3,075 3 146 0,396 

Αξιολόγηση 

Εισηγήσεων  
0,194 3 146 0,042 

Αξιολόγηση 

Εκπαιδευτών  
1,367 3 146 0,410 

Αποκτηθείσες Γνώσεις  0,507 3 146 0,556 

Διαμόρφωση Στάσεων  0,610 3 146 0,869 

Γενική Εικόνα  0,610 3 146 0,502 
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Πίνακας 43. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών και τις βασικές μεταβλητές της έρευνας 

 F Df between Df with S 

Χρήση νέων 

τεχνολογιών στον 

ελεύθερο χρόνο 

0,539 4 145 0,161 

Συχνότητας χρήσης 

λογισμικών μέσα στην 

τάξη  

1,100 4 145 0,205 

Αξιολόγηση στοιχείων 

προγράμματος  
1,352 4 145 0,734 

Αξιολόγηση 

προγράμματος σπουδών 
0,286 4 145 0,384 

Λόγοι Εισαγωγής  0,299 4 145 0,579 

Αξιολόγηση 

Εισηγήσεων  
1,586 4 145 0,550 

Αξιολόγηση 

Εκπαιδευτών  
0,851 4 145 0,995 

Αποκτηθείσες Γνώσεις  0,989 4 145 0,837 

Διαμόρφωση Στάσεων  2,789 4 145 0,889 

Γενική Εικόνα  1,415 4 145 0,814 

 

 

Πίνακας 44. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και τις βασικές μεταβλητές της έρευνας 

 F Df between Df with S 

Χρήση νέων 

τεχνολογιών στον 

ελεύθερο χρόνο 

0,412 3 146 0,44 

Συχνότητας χρήσης 

λογισμικών μέσα στην 

τάξη  

0,560 3 146 0,294 

Αξιολόγηση στοιχείων 

προγράμματος  
5,072 3 146 0,893 

Αξιολόγηση 

προγράμματος σπουδών 
1,208 3 146 0,913 

Λόγοι Εισαγωγής  1,934 3 146 0,709 

Αξιολόγηση 

Εισηγήσεων  
0,435 3 146 0,850 

Αξιολόγηση 

Εκπαιδευτών  
1,116 3 146 0,966 

Αποκτηθείσες Γνώσεις  5,352 3 146 0,901 

Διαμόρφωση Στάσεων  0,133 3 146 0,958 

Γενική Εικόνα  3,669 3 146 0,501 
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Πίνακας 45. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τη συχνότητα χρήσης λογισμικών στον 

ελεύθερο χρόνο. 

 F Df between Df with S 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

youtube 

4,336 3 146 0,006 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

κοινωνικά δίκτυα 

3,690 3 146 0,013 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

Skype 

0,636 3 146 0,593 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 

0,633 3 146 0,595 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

διαδίκτυο 

3,066 3 146 0,030 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τις 

εφαρμογές γραφείου 

0,610 3 146 0,610 

 

 

Πίνακας 46. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τη συχνότητα χρήσης λογισμικών στην 

τάξη. 

 F Df between Df with S 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

τις εφαρμογές γραφείου στην 

τάξη 

1,151 3 146 0,331 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το διαδίκτυο στην τάξη 
0,539 3 146 0,656 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

στην τάξη 

0,688 3 146 0,561 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη τα blogs, wikis 
0,401 3 146 0,753 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το youtube στην τάξη 
1,694 3 146 0,171 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη το ψηφιακό 

σχολείο 

0,100 3 146 0,960 
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Πίνακας 47. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση στοιχείων προγράμματος 

 F Df between Df with S 

Διάρκεια Επαρκής για 

κάλυψη διδακτικών 

αντικειμένων 

2,606 3 146 0,054 

Αριθμός Συναντήσεων 

ικανοποιητικός 
1,901 3 146 0,132 

Ανταπόκριση στις 

προσδοκίες 
1,461 3 146 0,228 

Βιβλιογραφία βοηθητική 0,606 3 146 0,612 

Εργασίες βόηθησαν 

πραγμάτωση στόχων 
1,184 3 146 0,318 

 

Πίνακας 48. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση του προγράμματος 

σπουδών 

 F Df between Df with S 

Να αξιοποιώ  τις ψηφιακές 

πλατφόρμες και τα 

αποθετήρια ψηφιακού 

υλικού. 

0,760 3 146 0,518 

Να μπορώ να χρησιμοποιώ 

αποδοτικά τα διαδραστικά 

συστήματα διδασκαλίας 

1,042 3 146 0,376 

Να έχω την εποπτεία των 

σύγχρονων εργαλείων και 

του διαδικτύου 

0,405 3 146 0,750 

Να είμαι ευαισθητοποιημένος 

σε θέματα ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου 

1,885 3 146 0,135 

 

Πίνακας 49. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τους λόγους εισαγωγής 

 F Df between Df with S 

Για να αξιοποιήσω 

αποτελεσματικά  τις ΤΠΕ 

στην τάξη 

1,456 3 146 0,229 

Για να ενημερωθώ για τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά που 

είναι διαθέσιμα  για το 

μάθημα μου 

1,246 3 146 0,295 

Για την υπηρεσιακή μου 

εξέλιξη 
0,095 3 146 0,963 

Από προσωπικό ενδιαφέρον -

περιέργεια 
1,742 3 146 0,161 
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Πίνακας 50. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των εισηγήσεων 

 F Df between Df with S 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από την συνολική οργάνωση 

και τον συντονισμό του 

προγράμματος 

2,776 3 146 0,043 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από τις μεθόδους 

διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στην 

τάξη; 

2,556 3 146 0,058 

 

Πίνακας 51. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των επιμορφωτών 

 F Df between Df with S 

Δημιουργία κλίματος 

επικοινωνίας 
0,444 3 146 0,722 

Κάλυψη αποριών 

επιμορφούμενων 
0,741 3 146 0,529 

Επίπεδο γνώσεων 0,688 3 146 0,561 

Δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας και 

ομαδικότητας των 

επιμορφούμενων 

1,880 3 146 0,136 

Ανάθεση εργασιών 0,438 3 146 0,726 

ερεθίσματα για συζήτηση και 

προβληματισμό 
1,316 3 146 0,272 

Προετοιμασία μαθήματος 1,295 3 146 0,278 

Αποτελεσματική χρήση 

παραδειγμάτων 
0,424 3 146 0,7336 

 

Πίνακας 52. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τις αποκτηθείσες γνώσεις 

 F Df between Df with S 

Το περιεχόμενο του 

προγράμματος επιμόρφωσης  

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 

σας για απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων ; 

0,196 3 146 0,899 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

στην σχολική τάξη τις 

γνώσεις που αποκτήσατε από 

το παρόν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα; 

2,346 3 146 0,075 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης  

σας βοήθησε να 

προετοιμαστείτε για τις νέες 

απαιτήσεις της σχολικής 

τάξης;  

0,988 3 146 0,400 
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Πίνακας 53. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την διαμόρφωση στάσεων 

 F Df between Df with S 

Αίσθημα αυτοπεποίθησης 

όσον αφορά την χρήση των 

ΤΠΕ στην τάξη 

0,179 3 146 0,910 

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

διδασκαλία των μαθημάτων 

σας. 

0,311 3 146 0,818 

Χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών για κάλυψη των 

μαθησιακών αναγκών των 

μαθητών/τριων. 

0,606 3 146 0,612 

 

Πίνακας 54. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ηλικία  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την γενική εικόνα του προγράμματος 

 F Df between Df with S 

Θεωρείτε το πρόγραμμα 

ελκυστικό; 
0,199 3 146 0,897 

Θεωρείτε το πρόγραμμα 

κουραστικό; 
1,562 3 146 0,201 

Μετά την παρακολούθηση 

της επιμόρφωσης Β1 είσαστε 

έτοιμοι για το επόμενο 

επίπεδο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

0,212 3 146 0,888 

 

Πίνακας 55. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τη συχνότητα χρήσης 

λογισμικών στον ελεύθερο χρόνο. 

 F Df between Df with S 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

youtube 

0,586 4 145 0,674 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

κοινωνικά δίκτυα 

1,809 4 145 0,130 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

Skype 

2,617 4 145 0,038 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 

0,455 4 145 0,769 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

διαδίκτυο 

2,266 4 145 0,065 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τις 

εφαρμογές γραφείου 

2,184 4 145 0,074 
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Πίνακας 56. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τη συχνότητα χρήσης 

λογισμικών στην τάξη. 

 F Df between Df with S 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

τις εφαρμογές γραφείου στην 

τάξη 

1,693 4 145 0,155 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το διαδίκτυο στην τάξη 
2,087 4 145 0,086 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

στην τάξη 

3,018 4 145 0,020 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη τα blogs, wikis 
0,410 4 145 0,801 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το youtube στην τάξη 
1,276 4 145 0,282 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη το ψηφιακό 

σχολείο 

0,706 4 145 0,589 

 

Πίνακας 57. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των 

στοιχείων του προγράμματος 

 F Df between Df with S 

Διάρκεια Επαρκής για 

κάλυψη διδακτικών 

αντικειμένων 

0,403 4 145 0,806 

Αριθμός Συναντήσεων 

ικανοποιητικός 
0,337 4 145 0,853 

Ανταπόκριση στις 

προσδοκίες 
0,883 4 145 0,476 

Βιβλιογραφία βοηθητική 1,728 4 145 0,147 

Εργασίες βόηθησαν 

πραγμάτωση στόχων 
0,649 4 145 0,628 

 

Πίνακας 58. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση του 

προγράμματος σπουδών 

 F Df between Df with S 

Να αξιοποιώ  τις ψηφιακές 

πλατφόρμες και τα 

αποθετήρια ψηφιακού 

υλικού. 

1,870 4 145 0,119 

Να μπορώ να χρησιμοποιώ 

αποδοτικά τα διαδραστικά 

συστήματα διδασκαλίας 

1,389 4 145 0,241 

Να έχω την εποπτεία των 

σύγχρονων εργαλείων και 

του διαδικτύου 

0,624 4 145 0,646 

Να είμαι ευαισθητοποιημένος 

σε θέματα ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου 

0,547 4 145 0,702 

 



115 
 

Πίνακας 59. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τους λόγους εισαγωγής 

 F Df between Df with S 

Για να αξιοποιήσω 

αποτελεσματικά  τις ΤΠΕ 

στην τάξη 

0,634 4 145 0,639 

Για να ενημερωθώ για τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά που 

είναι διαθέσιμα  για το 

μάθημα μου 

0,458 4 145 0,767 

Για την υπηρεσιακή μου 

εξέλιξη 
2,232 4 145 0,068 

Από προσωπικό ενδιαφέρον –

περιέργεια 
0,115 4 145 0,977 

 

Πίνακας 60. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των 

εισηγήσεων 

 F Df between Df with S 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από την συνολική οργάνωση 

και τον συντονισμό του 

προγράμματος 

0,757 4 145 0,555 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από τις μεθόδους 

διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στην 

τάξη; 

1,061 4 145 0,378 

 

Πίνακας 61. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των 

επιμορφωτών  

 F Df between Df with S 

Δημιουργία κλίματος 

επικοινωνίας 
0,422 4 145 0,792 

Κάλυψη αποριών 

επιμορφούμενων 
0,141 4 145 0,967 

Επίπεδο γνώσεων 0,233 4 145 0,919 

Δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας και 

ομαδικότητας των 

επιμορφούμενων 

0,054 4 145 0,994 

Ανάθεση εργασιών 0,463 4 145 0,763 

ερεθίσματα για συζήτηση και 

προβληματισμό 
0,353 4 145 0,841 

Προετοιμασία μαθήματος 0,072 4 145 0,990 

Αποτελεσματική χρήση 

παραδειγμάτων 
0,042 4 145 0,997 
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Πίνακας 62. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τις αποκτηθείσες γνώσεις 

 F Df between Df with S 

Το περιεχόμενο του 

προγράμματος επιμόρφωσης  

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 

σας για απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων ; 

0,063 4 145 0,993 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

στην σχολική τάξη τις 

γνώσεις που αποκτήσατε από 

το παρόν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα; 

0,649 4 145 0,628 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης  

σας βοήθησε να 

προετοιμαστείτε για τις νέες 

απαιτήσεις της σχολικής 

τάξης;  

0,360 4 145 0,837 

 

Πίνακας 63. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωση στάσεων 

 F Df between Df with S 

Αίσθημα αυτοπεποίθησης 

όσον αφορά την χρήση των 

ΤΠΕ στην τάξη 

1,068 4 145 0,374 

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

διδασκαλία των μαθημάτων 

σας. 

0,413 4 145 0,799 

Χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών για κάλυψη των 

μαθησιακών αναγκών των 

μαθητών/τριων. 

0,179 4 145 0,949 

 

Πίνακας 64. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τη γενική εικόνα του 

προγράμματος 

 F Df between Df with S 

Θεωρείτε το πρόγραμμα 

ελκυστικό; 
0,467 4 145 0,760 

Θεωρείτε το πρόγραμμα 

κουραστικό; 
0,632 4 145 0,641 

Μετά την παρακολούθηση 

της επιμόρφωσης Β1 είσαστε 

έτοιμοι για το επόμενο 

επίπεδο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

0,538 4 145 0,708 
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Πίνακας 65. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τη συχνότητα χρήσης 

εφαρμογών στον ελεύθερο χρόνο. 

 F Df between Df with S 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

youtube 

1,136 3 146 0,337 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

κοινωνικά δίκτυα 

0,767 3 146 0,514 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

Skype 

2,700 3 146 0,048 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 

1,030 3 146 0,381 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο το 

διαδίκτυο 

1,091 3 146 0,355 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας χρόνο τις 

εφαρμογές γραφείου 

0,699 3 146 0,554 

 

Πίνακας 66. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τη συχνότητα χρήσης 

λογισμικών στην τάξη. 

 F Df between Df with S 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

τις εφαρμογές γραφείου στην 

τάξη 

1,124 3 146 0,341 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το διαδίκτυο στην τάξη 
1,131 3 146 0,339 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

στην τάξη 

1,078 3 146 0,360 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη τα blogs, wikis 
0,693 3 146 0,558 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε  

το youtube στην τάξη 
0,323 3 146 0,809 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

στην τάξη το ψηφιακό 

σχολείο 

1,321 3 146 0,270 
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Πίνακας 67. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση στοιχείων 

προγράμματος 

 F Df between Df with S 

Διάρκεια Επαρκής για 

κάλυψη διδακτικών 

αντικειμένων 

0,130 3 146 0,942 

Αριθμός Συναντήσεων 

ικανοποιητικός 
0,317 3 146 0,813 

Ανταπόκριση στις 

προσδοκίες 
0,980 3 146 0,404 

Βιβλιογραφία βοηθητική 1,161 3 146 0,327 

Εργασίες βόηθησαν 

πραγμάτωση στόχων 
0,046 3 146 0,987 

 

Πίνακας 68. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση του 

προγράμματος σπουδών 

 F Df between Df with S 

Να αξιοποιώ  τις ψηφιακές 

πλατφόρμες και τα 

αποθετήρια ψηφιακού 

υλικού. 

0,823 3 146 0,483 

Να μπορώ να χρησιμοποιώ 

αποδοτικά τα διαδραστικά 

συστήματα διδασκαλίας 

0,125 3 146 0,945 

Να έχω την εποπτεία των 

σύγχρονων εργαλείων και 

του διαδικτύου 

0,248 3 146 0,863 

Να είμαι ευαισθητοποιημένος 

σε θέματα ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου 

0,540 3 146 0,656 

 

Πίνακας 69. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τους λόγους εισαγωγής 

 F Df between Df with S 

Για να αξιοποιήσω 

αποτελεσματικά  τις ΤΠΕ 

στην τάξη 

0,162 3 146 0,922 

Για να ενημερωθώ για τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά που 

είναι διαθέσιμα  για το 

μάθημα μου 

0,213 3 146 0,888 

Για την υπηρεσιακή μου 

εξέλιξη 
0,446 3 146 0,720 

Από προσωπικό ενδιαφέρον -

περιέργεια 
2,717 3 146 0,047 
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Πίνακας 70. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των 

εισηγήσεων 

 F Df between Df with S 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από την συνολική οργάνωση 

και τον συντονισμό του 

προγράμματος 

0,634 3 146 0,594 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από τις μεθόδους 

διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στην 

τάξη; 

0,322 3 146 0,809 

 

Πίνακας 71. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των 

επιμορφωτών 

 F Df between Df with S 

Δημιουργία κλίματος 

επικοινωνίας 
0,096 3 146 0,962 

Κάλυψη αποριών 

επιμορφούμενων 
0,053 3 146 0,984 

Επίπεδο γνώσεων 0,059 3 146 0,981 

Δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας και 

ομαδικότητας των 

επιμορφούμενων 

0,108 3 146 0,955 

Ανάθεση εργασιών 0,362 3 146 0,780 

ερεθίσματα για συζήτηση και 

προβληματισμό 
0,076 3 146 0,973 

Προετοιμασία μαθήματος 0,032 3 146 0,992 

Αποτελεσματική χρήση 

παραδειγμάτων 
0,549 3 146 0,650 

 

Πίνακας 72. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τις αποκτηθείσες γνώσεις 

 F Df between Df with S 

Το περιεχόμενο του 

προγράμματος επιμόρφωσης  

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 

σας για απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων ; 

0,332 3 146 0,802 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

στην σχολική τάξη τις 

γνώσεις που αποκτήσατε από 

το παρόν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα; 

0,485 3 146 0,694 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης  

σας βοήθησε να 

προετοιμαστείτε για τις νέες 

απαιτήσεις της σχολικής 

τάξης;  

0,505 3 146 0,679 
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Πίνακας 73. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα χρόνια 

προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την διαμόρφωση στάσεων 

 F Df between Df with S 

Αίσθημα αυτοπεποίθησης 

όσον αφορά την χρήση των 

ΤΠΕ στην τάξη 

0,028 3 146 0,994 

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

διδασκαλία των μαθημάτων 

σας. 

0,135 3 146 0,939 

Χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών για κάλυψη των 

μαθησιακών αναγκών των 

μαθητών/τριων. 

0,560 3 146 0,642 

 

Πίνακας 74. Έλεγχος ANOVA αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και την γενική εικόνα του 

προγράμματος 

 F Df between Df with S 

Θεωρείτε το πρόγραμμα 

ελκυστικό; 
0,669 3 146 0,573 

Θεωρείτε το πρόγραμμα 

κουραστικό; 
1,115 3 146 0,345 

Μετά την παρακολούθηση 

της επιμόρφωσης Β1 είσαστε 

έτοιμοι για το επόμενο 

επίπεδο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

0,449 3 146 0,718 
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Πίνακας 75. Συσχετίσεις Συχνότητα Χρήσης Εφαρμογών στον ελεύθερο χρόνο 

 

Πόσο 

συχνά 

χρησιμοποι

είτε στον 

ελεύθερο 

σας χρόνο 

το youtube 

Πόσο 

συχνά 

χρησιμοποι

είτε στον 

ελεύθερο 

σας χρόνο 

τα 

κοινωνικά 

δίκτυα 

Πόσο 

συχνά 

χρησιμοποι

είτε στον 

ελεύθερο 

σας χρόνο 

το Skype 

Πόσο 

συχνά 

χρησιμοποι

είτε στον 

ελεύθερο 

σας χρόνο 

τα 

ηλεκτρονικά 

παιχνίδια 

Πόσο 

συχνά 

χρησιμοποι

είτε στον 

ελεύθερο 

σας χρόνο 

το 

διαδίκτυο 

Πόσο 

συχνά 

χρησιμοποι

είτε στον 

ελεύθερο 

σας χρόνο 

τις 

εφαρμογές 

γραφείου 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας 

χρόνο το youtube 

Συσχέτιση 

Pearson  
1 ,392** ,398** ,053 ,426** ,413** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,522 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας 

χρόνο τα κοινωνικά 

δίκτυα 

Συσχέτιση 

Pearson 
,392** 1 ,295** ,036 ,360** ,227** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,658 ,000 ,005 

N 
150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας 

χρόνο το Skype 

Συσχέτιση 

Pearson 
,398** ,295** 1 ,134 ,176* ,262** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,102 ,031 ,001 

N 150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας 

χρόνο τα 

ηλεκτρονικά 

παιχνίδια 

Συσχέτιση 

Pearson 
,053 ,036 ,134 1 ,118 ,175* 

Sig. (2-tailed) ,522 ,658 ,102 
 

,152 ,032 

N 

150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας 

χρόνο το διαδίκτυο 

Συσχέτιση 

Pearson 
,426** ,360** ,176* ,118 1 ,651** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,031 ,152 
 

,000 

N 150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

στον ελεύθερο σας 

χρόνο τις 

εφαρμογές 

γραφείου 

Συσχέτιση 

Pearson 
,413** ,227** ,262** ,175* ,651** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,001 ,032 ,000 
 

N 

150 150 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Πίνακας 76. Συσχετίσεις Συχνότητα Χρήσης Εφαρμογών στην τάξη 

 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιεί

τε  τις 

εφαρμογές 

γραφείου 

στην τάξη 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιε

ίτε  το 

διαδίκτυο 

στην τάξη 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιεί

τε τα 

εκπαιδευτικά 

λογισμικά 

στην τάξη 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιε

ίτε στην 

τάξη τα 

blogs, wikis 

Πόσο 

συχνά 

χρησιμοποι

είτε  το 

youtube 

στην τάξη 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτ

ε στην τάξη 

το ψηφιακό 

σχολείο 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε  

τις εφαρμογές 

γραφείου στην 

τάξη 

Συσχέτιση 

Pearson  
1 ,823** ,747** ,535** ,547** ,565** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε  

το διαδίκτυο στην 

τάξη 

Συσχέτιση 

Pearson 
,823** 1 ,808** ,665** ,623** ,566** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τα 

εκπαιδευτικά 

λογισμικά στην 

τάξη 

Συσχέτιση 

Pearson 
,747** ,808** 1 ,620** ,526** ,651** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 
150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

στην τάξη τα 

blogs, wikis 

Συσχέτιση 

Pearson 
,535** ,665** ,620** 1 ,529** ,581** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε  

το youtube στην 

τάξη 

Συσχέτιση 

Pearson 
,547** ,623** ,526** ,529** 1 ,507** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 150 150 150 150 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

στην τάξη το 

ψηφιακό σχολείο 

Συσχέτιση 

Pearson 
,565** ,566** ,651** ,581** ,507** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 150 150 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 77. Συσχετίσεις Αξιολόγηση Στοιχείων Προγράμματος  

 

Διάρκεια 

Επαρκής  

Αριθμός 

Συναντήσεων  

Ανταπόκριση 

προσδοκίες 

Βιβλιογραφία 

βοηθητική 

Εργασίες 

βόηθησαν 

Διάρκεια Επαρκής  Συσχέτιση Pearson  1 ,753** ,518** ,454** ,432** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 

Αριθμός Συναντήσεων  Συσχέτιση Pearson ,753** 1 ,502** ,387** ,432** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 

Ανταπόκριση 

προσδοκίες 

Συσχέτιση Pearson ,518** ,502** 1 ,629** ,638** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 

Βιβλιογραφία βοηθητική Συσχέτιση Pearson ,454** ,387** ,629** 1 ,726** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 150 150 150 150 150 

Εργασίες βόηθησαν  Συσχέτιση Pearson ,432** ,432** ,638** ,726** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 150 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 78. Συσχετίσεις Αξιολόγηση προγράμματος σπουδών 

 

Να αξιοποιώ  

τις ψηφιακές 

πλατφόρμες 

Να μπορώ να 

χρησιμοποιώ 

αποδοτικά τα 

διαδραστικά  

Να έχω την 

εποπτεία των 

σύγχρονων 

εργαλείων 

ασφαλούς 

χρήσης του 

διαδικτύου 

Να αξιοποιώ  τις ψηφιακές 

πλατφόρμες και τα 

αποθετήρια ψηφιακού 

υλικού. 

Συσχέτιση Pearson 1 ,676** ,714** ,592** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 

N 
150 150 150 150 

Να μπορώ να χρησιμοποιώ 

αποδοτικά τα διαδραστικά 

συστήματα διδασκαλίας 

Συσχέτιση Pearson ,676** 1 ,698** ,635** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 

N 150 150 150 150 

Να έχω την εποπτεία των 

σύγχρονων εργαλείων και 

του διαδικτύου 

Συσχέτιση Pearson ,714** ,698** 1 ,671** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 

N 150 150 150 150 

Να είμαι 

ευαισθητοποιημένος σε 

θέματα ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου 

Συσχέτιση Pearson ,592** ,635** ,671** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

N 
150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 79. Συσχετίσεις Λόγοι Εισαγωγής  

 

Για να 

αξιοποιήσω 

αποτελεσματικ

ά  τις ΤΠΕ στην 

τάξη 

Για να ενημερωθώ 

για τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά που είναι 

διαθέσιμα  για το 

μάθημα μου 

Για την 

υπηρεσιακή 

μου εξέλιξη 

Από προσωπικό 

ενδιαφέρον -

περιέργεια 

Για να αξιοποιήσω 

αποτελεσματικά  τις ΤΠΕ 

στην τάξη 

Συσχέτιση 

Pearson 
1 ,754** ,163* 

,420** 

,000 

150 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,046 

N 150 150 150 

Για να ενημερωθώ για τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά 

που είναι διαθέσιμα  για το 

μάθημα μου 

Συσχέτιση 

Pearson 
,754** 1 ,265** 

,453** 

,000 

 

150 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,001 

N 150 150 150 

Για την υπηρεσιακή μου 

εξέλιξη 

Συσχέτιση 

Pearson 
,163* ,265** 1 ,192* 

Sig. (2-tailed) ,046 ,001 
 

,019 

N 150 150 150 150 

Από προσωπικό 

ενδιαφέρον –περιέργεια 

Συσχέτιση 

Pearson 
,420** ,453** ,192* 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,019 
 

N 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 80. Συσχετίσεις Αξιολόγηση εισηγήσεων  

 

Πόσο 

ευχαριστημένοι 

μείνατε από την 

συνολική 

οργάνωση και τον 

συντονισμό του 

προγράμματος 

Πόσο ευχαριστημένοι 

μείνατε από τις 

μεθόδους διδασκαλίας 

που χρησιμοποιήθηκαν 

στην τάξη; 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από την συνολική οργάνωση και 

τον συντονισμό του 

προγράμματος 

Συσχέτιση Pearson  1 ,811** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 
150 150 

Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε 

από τις μεθόδους διδασκαλίας 

που χρησιμοποιήθηκαν στην 

τάξη; 

Συσχέτιση Pearson  ,811** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 
150 150 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 81. Συσχετίσεις Αξιολόγηση Εκπαιδευτών 

 

Δημιουργ

ία 

κλίματος 

επικοιν. 

Κάλυψη 

αποριών 

επιμορφ. 

Επίπεδο 

γνώσεων 

Δημιουρ

γία 

κλίματος 

συνεργ.  

Ανάθεση 

εργασιώ

ν 

ερεθίσμα

τα για 

συζήτησ

η 

Προετοιμ

ασία 

μαθήματ

ος 

Αποτελε

σματική 

χρήση 

παραδ. 

Εκπ/τής - 

Δημιουργία 

κλίματος 

επικοινωνίας 

Συσχέτιση 

Pearson  
1 ,894** ,812** ,758** ,749** ,747** ,800** ,699** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

Εκπ/τής  

Κάλυψη 

αποριών 

επιμορφ. 

Συσχέτιση 

Pearson 
,894** 1 ,831** ,723** ,745** ,783** ,841** ,746** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

Εκπ/τής  

Επίπεδο 

γνώσεων 

Συσχέτιση 

Pearson 
,812** ,831** 1 ,789** ,739** ,788** ,842** ,758** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

Εκπ/τής  

Δημιουργία 

κλίματος 

συνεργασίας 

και 

ομαδικότητας 

των επιμορφ. 

Συσχέτιση 

Pearson 
,758** ,723** ,789** 1 ,759** ,809** ,765** ,744** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 

150 150 150 150 150 150 150 150 

Εκπ/τής  

Ανάθεση 

εργασιών 

Συσχέτιση 

Pearson 
,749** ,745** ,739** ,759** 1 ,795** ,815** ,778** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

Εκπ/τής  

ερεθίσματα 

για συζήτηση  

Συσχέτιση 

Pearson 
,747** ,783** ,788** ,809** ,795** 1 ,856** ,752** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

Εκπ/τής 

Προετοιμασία 

μαθήματος 

Συσχέτιση 

Pearson 
,800** ,841** ,842** ,765** ,815** ,856** 1 ,839** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

Εκπ/τής  

Αποτελεσματι

κή χρήση 

παραδειγμ. 

Συσχέτιση 

Pearson 
,699** ,746** ,758** ,744** ,778** ,752** ,839** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 82. Συσχετίσεις Αποκτηθείσες Γνώσεις 

 

Το περιεχόμενο 

του 

προγράμματος 

επιμόρφωσης  

ανταποκρίθηκε 

στις ανάγκες σας 

για απόκτηση 

γνώσεων και 

δεξιοτήτων ; 

μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε 

στην σχολική τάξη 

τις γνώσεις που 

αποκτήσατε από 

το παρόν 

εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα; 

το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης  

σας βοήθησε να 

προετοιμαστείτε 

για τις νέες 

απαιτήσεις της 

σχολικής τάξης; 

Το περιεχόμενο του 

προγράμματος επιμόρφωσης  

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες σας 

για απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων ; 

Συσχέτιση Pearson 1 ,581** ,674** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 

150 150 150 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

στην σχολική τάξη τις γνώσεις 

που αποκτήσατε από το παρόν 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

Συσχέτιση Pearson ,581** 1 ,778** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 
150 150 150 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης  

σας βοήθησε να 

προετοιμαστείτε για τις νέες 

απαιτήσεις της σχολικής τάξης; 

Συσχέτιση Pearson ,674** ,778** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 
150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 83. Συσχετίσεις Διαμόρφωση Στάσεων  

 

Αίσθημα 

αυτοπεποίθησης 

όσον αφορά την 

χρήση των ΤΠΕ 

στην τάξη 

Ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στην 

διδασκαλία των 

μαθημάτων σας. 

Χρήση 

εκπαιδευτικών 

λογισμικών για 

κάλυψη των 

αναγκών των 

μαθητών/τριων. 

Αίσθημα αυτοπεποίθησης όσον 

αφορά την χρήση των ΤΠΕ στην 

τάξη 

Συσχέτιση Pearson 1 ,699** ,574** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 150 150 150 

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

διδασκαλία των μαθημάτων 

σας. 

Συσχέτιση Pearson ,699** 1 ,738** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 150 150 150 

Χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών για κάλυψη των 

μαθησιακών αναγκών των 

μαθητών/τριων. 

Συσχέτιση Pearson ,574** ,738** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 
150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 84. Συσχετίσεις Γενική Εικόνα Προγράμματος 

 

Θεωρήσατε 

,συνολικά,  το 

πρόγραμμα 

ελκυστικό ; 

Θεωρήσατε το 

πρόγραμμα 

κουραστικό; 

Μετά την 

παρακολούθηση 

της επιμόρφωσης 

Β1 είσαστε έτοιμοι 

για το επόμενο 

επίπεδο του 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

Θεωρήσατε ,συνολικά,  το 

πρόγραμμα ελκυστικό ; 

Συσχέτιση Pearson  1 -,361** ,607** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 150 150 150 

Θεωρήσατε το πρόγραμμα 

κουραστικό; 

Συσχέτιση Pearson  -,361** 1 -,332** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 150 150 150 

Μετά την παρακολούθηση της 

επιμόρφωσης Β1 είσαστε 

έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο 

του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

Συσχέτιση Pearson ,607** -,332** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 

150 150 150 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 85. Έλεγχος χ2 τεστ ανάμεσα στη χρήση του ψηφιακού σχολείου στην τάξη και το 

δημογραφικό χαρακτηριστικό του φύλου 

ΦΥΛΟ * Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε στην τάξη το ψηφιακό σχολείο  

 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε στην τάξη το 

ψηφιακό σχολείο 

  

ποτέ 

περίπου μία 

ώρα το 

μήνα 

περίπου μία 

ώρα την 

εβδομάδα 

αρκετές 

ώρες την 

εβδομάδα 

περισσότερο 

από μία ώρα 

την ημέρα 

Σύνολο 

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Πλήθος 21 14 16 19 2 

2,8% 

72 

100,0% % του 

ΦΥΛΟΥ 
29,2% 19,4% 22,2% 26,4% 

ΓΥΝΑΙΚΑ Πλήθος 22 22 8 13 13 

16,7% 

78 

100,0% % του 

ΦΥΛΟΥ 
28,2% 28,2% 10,3% 16,7% 

Σύνολο Πλήθος 43 36 24 32 15 

10,0% 

150 

100,0% % του 

ΦΥΛΟΥ 
28,7% 24,0% 16,0% 21,3% 

 

Ho : Φύλο και χρήση Ψηφιακού Σχολείου στην τάξη ανεξάρτητα 

Η1: Φύλο και χρήση Ψηφιακού Σχολείου στην τάξη εξαρτημένα. 
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x2 = 13,441 

df = 4 

p = 0,009 < 0,05 

Υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στο φύλο και την χρήση του Ψηφιακού Σχολείου. Η 

υπηρεσία του Ψηφιακού σχολείου χρησιμοποιείτε περισσότερο από τις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς.  
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Παράρτημα Β – Ερωτηματολόγιο Επιμορφούμενων 

 

Αγαπητέ Κύριε/α, 

Ονομάζομαι Ζαφειριάδου Αικατερίνη και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην 

κατεύθυνση “ Πληροφορική και Εκπαίδευση”. 

Στα πλαίσια της διπλωματικής  μου εργασίας θα ασχοληθώ με την διερεύνηση των 

στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν την 

επιμόρφωση Β1 επιπέδου στην “συστάδα Β1.3” την περίοδο Μάιο με Ιούνιο 2017. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

τις ανάγκες της έρευνας μου. Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή της 

έρευνας αυτής καθώς είναι αναγκαίο να συγκεντρωθεί ικανοποιητικό δείγμα με σκοπό 

να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα σας 

κοινοποιηθούν εφόσον το επιθυμείτε. Για τη συμπλήρωση του χρειάζονται 15 λεπτά. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθεια και συνεισφορά σας. Είμαι 

στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση ή απορία σας. 

 

1. Πρότερες γνώσεις - Βαθμός χρήσης των ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη 

● Έχετε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τις νέες 

τεχνολογίες στο παρελθόν; 

         ΝΑΙ     ΌΧΙ 

2. Χρήση των νέων τεχνολογιών στο προσωπικό σας χρόνο 

● Χρησιμοποιείτε τις νέες τεχνολογίες για προσωπικούς λόγους ; 

   ΝΑΙ     ΌΧΙ 

● Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις νέες τεχνολογίες στον προσωπικό σας 

χρόνο. Επιλέξτε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

τους υπολογιστές 

ποτέ Περίπου 

μία ώρα το 

μήνα 

Περίπου μία 

ώρα την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

ώρες την 

εβδομάδα 

Περισσότερο 

από μία ώρα 

την ημέρα 

YOUTUBE           
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Κοινωνικά 

Δίκτυα 

(FACEBOOK, 

TWITTER) 

          

Skype           

Ηλεκτρονικά 

παιχνίδια 

          

Διαδίκτυο           

Εφαρμογές 

γραφείου 

          

 

3. Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

● Χρησιμοποιείτε τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία; 

 ΝΑΙ     ΌΧΙ 

Συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη 

● Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις νέες τεχνολογίες στην τάξη σας. 

Επιλέξτε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

τους 

υπολογιστές 

ποτέ Περίπου μία 

ώρα το 

μήνα 

Περίπου μία 

ώρα την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

ώρες την 

εβδομάδα 

Περισσότερο 

από μία ώρα 

την ημέρα 

Εφαρμογές 

Γραφείου 

          

Διαδίκτυο           

Εκπαιδευτικά 

Λογισμικά 

          

Blogs, Wikis           

Youtube           
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Ψηφιακό 

Σχολείο 

          

 

4. Στοιχεία του Προγράμματος 

● Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης (Μάιος-Ιούνιος 2017) που 

παρακολουθήσατε ήταν, κατά τη γνώμη σας, επαρκής για την κάλυψη του 

διδακτικών αντικειμένων; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

●  Ο αριθμός των συναντήσεων ήταν ικανοποιητικός; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε τελικά στις προσδοκίες που είχατε κατά την 

υποβολή της συμμετοχής σε αυτό; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Η βιβλιογραφία που σας δόθηκε ήταν βοηθητική; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Οι εργασίες που σας ανατέθηκαν μέσα και έξω από την τάξη βοήθησαν στην 

πραγμάτωση των στόχων του προγράμματος; 
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1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

5. Αξιολογήστε το πρόγραμμα σπουδών σε σχέση με τους παρακάτω στόχους 

του προγράμματος. 

● Να μπορώ να αξιοποιώ στην εκπαιδευτική διαδικασία τις ψηφιακές πλατφόρμες 

και τα αποθετήρια ψηφιακού υλικού. 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Να μπορώ να χρησιμοποιώ αποδοτικά τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Να έχω την εποπτεία των σύγχρονων εργαλείων και του διαδικτύου 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Να είμαι ευαισθητοποιημένος σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

 

6.Λόγοι Εισαγωγής 



133 
 

Σε ποιο βαθμό οι παρακάτω λόγοι αποτέλεσαν το κίνητρο για να 

συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ; 

●  Για να αξιοποιήσω αποτελεσματικά  τις ΤΠΕ στην τάξη 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Για να ενημερωθώ για τα εκπαιδευτικά λογισμικά που είναι διαθέσιμα  για το 

μάθημα μου 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Για την υπηρεσιακή μου εξέλιξη 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Από προσωπικό ενδιαφέρον - περιέργεια 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

7. Αξιολόγηση Εκπαιδευτών – Εισηγήσεων 

● Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε από την συνολική οργάνωση και τον συντονισμό 

του προγράμματος επιμόρφωσης που παρακολουθήσατε; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  
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5. Καθόλου 

● Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε από τις μεθόδους διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στην τάξη; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

8. Αξιολογήστε τους εκπαιδευτές σας σε σχέση με τις παρακάτω έννοιες 

Δημιουργία κλίματος επικοινωνίας 

● Κάλυψη αποριών επιμορφούμενων 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Επίπεδο γνώσεων 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Δημιουργία κλίματος συνεργασίας και ομαδικότητας των επιμορφούμενων 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Ανάθεση εργασιών 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Ερεθίσματα για συζήτηση και προβληματισμό 
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1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Προετοιμασία μαθήματος 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Αποτελεσματική χρήση παραδειγμάτων 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

9. Αποκτηθείσες Γνώσεις 

● Το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης που παρακολουθήσατε 

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες σας για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Σε ποιο βαθμό, πιστεύετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην σχολική τάξη 

τις γνώσεις που αποκτήσατε από το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Σε ποιο βαθμό, πιστεύετε ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης που 

παρακολουθήσατε σας βοήθησε να προετοιμαστείτε για τις νέες απαιτήσεις της 

σχολικής τάξης; 
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1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Θεωρήσατε, συνολικά, το πρόγραμμα ελκυστικό ; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Θεωρήσατε το πρόγραμμα κουραστικό; 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

10. Διαμόρφωση στάσεων 

Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης σας συνέβαλε στις παρακάτω στάσεις 

● Αίσθημα αυτοπεποίθησης όσον αφορά την χρήση των ΤΠΕ στην τάξη. 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των μαθημάτων σας. 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

● Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών για κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των 

μαθητών/τριων. 

1. Πάρα πολύ 
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2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

11. Μετά την παρακολούθηση της επιμόρφωσης Β1 είσαστε έτοιμοι για το επόμενο 

επίπεδο του εκπαιδευτικού προγράμματος 

1. Πάρα πολύ 

2. Πολύ 

3. Αρκετά 

4. Λίγο  

5. Καθόλου 

12. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

● Φύλο 

                  Άνδρας              

      Γυναίκα 

●  Ηλικία 

1. 25 - 34  

2. 35-44   

3. 45- 54  

4.  > 55 

●  Εκπαίδευση 

1. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

2. Απόφοιτος ΤΕΙ 

3. Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

4. Κάτοχος Διδακτορικού 

5. Κάτοχος δεύτερου πτυχίου 

● Χρόνια προϋπηρεσίας  

1. μέχρι 10 

2. 11- 20 

3. 21-30 

4. πάνω από 30 

● Θέση στην Εκπαίδευση  

1. Μόνιμος/ η          

2. Αναπληρωτής/τρια         
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Παράρτημα Γ – Συνεντεύξεις Επιμορφωτών 

 

Συνέντευξη Α 

Απομαγνητοφώνηση 

1.    Φύλο άνδρας 

2.    ηλικία  55 

3.    ειδικότητα ΠΕ20 

  4.    χρόνια προϋπηρεσίας 24 

5.    επίπεδο σπουδών κάτοχος μεταπτυχιακού 

6.  (  σχολείο που υπηρετεί 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς) 

 

Κατερίνα: Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας. Όπως 

σας ενημέρωσα και στο ηλεκτρονικό μου μήνυμα, η συνομιλία μας θα είναι ανώνυμη 

και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Το θέμα της συνέντευξης είναι 

η προσωπική σας άποψη για επιμόρφωση Β1 επιπέδου που πραγματοποιήθηκε τον 

περασμένο Μάιο. 

 

Κατερίνα: Είχατε γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων πριν την 

συμμετοχή σας στις επιμορφώσεις  Β επιπέδου;   

Α: Ναι, ναι είχα παρακολουθήσει το μεγάλο σεμινάριο του ΕΚΕΠΙΣ των 300 ωρών με 

το οποίο εντάχθηκα στο μητρώο εκπαιδευτών του τότε Υπουργείου εργασίας για τα 

ΚΕΚ. 

 

Κατερίνα: Σε πόσα και ποια προγράμματα έχετε διδάξει ως επιμορφωτής;  

Α: 3 ολόκληρα 5μηνα Β’ Επιπέδου και 3 επίσης Β’ Επιπέδου σε συνεργασία με άλλο 

επιμορφωτή. Το πήραμε μισό μισό το πρόγραμμα. 1 ολόκληρο Β1 2μηνο και μισό Β1 

πάλι σε συνεργασία με άλλο επιμορφωτή. Εκτός από αυτά που κάνω τώρα που είμαστε 

ακόμα στην αρχή. Έχουμε κάνει 3 μαθήματα. Αυτά δεν τα υπολογίζω. 

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης ανταποκρίνονταν στις ανάγκες 

των επιμορφούμενων; 

Α: Ναι, ήταν πολύ καλό και στο Β’ και στο Β1 επίπεδο. 

 

Κατερίνα: οι ώρες πρακτικής άσκησης και οι ώρες διδασκαλίας ήταν επαρκείς; 
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Α: Επαρκέστατες στο επίπεδο Β που ήταν  96 ώρες επιμόρφωσης και 8 συναντήσεις για 

την προετοιμασία των πρακτικών ασκήσεων. Για το Β1 που είναι 36 ώρες θα έπρεπε να 

ήταν λίγο περισσότερες. 

 

Κατερίνα: Τι  διδακτικό υλικό χρησιμοποιήσατε στις παραδόσεις σας; δικές σας 

σημειώσεις ή το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ;  

Α:Κατά βάση από το υλικό του ΙΕΠ. Πρόσθεσα όπου υπήρχε ανάγκη σε πολύ λίγα 

σημεία. Πρόσθεσα κάποια δικά μου πράγματα αλλά λίγα. 

 

Κατερίνα: Αντιμετωπίσατε κάποιου είδους προβλήματα στη διάρκεια της 

επιμορφωτικής πράξης; Αν ναι, πως τα αντιμετωπίσατε; 

Α: όχι δεν αντιμετώπισα προβλήματα 

 

Κατερίνα: η λειτουργία του προγράμματος ήταν καλή; 

Α: Ναι, ναι πολύ καλή. 

 

Κατερίνα: τα τμήματα σας ήταν ομοιογενή; Αν όχι, η συνύπαρξη διαφορετικών 

ειδικοτήτων σας δημιούργησε προβλήματα; 

Α: τα τμήματα μου ήταν ετερογενή. Τα συνδυάσαμε μια χαρά. Κάναμε δουλειά με 

όλους. Με τους μαθηματικούς, με τους οικονομολόγους όλα μια χαρά ήταν. Η 

ετερογένεια βοήθησε αυτό είναι το συμπέρασμα. Αν κάποιος έμενε πίσω στο 

πρόγραμμα, αυτό δεν ήταν θέμα ειδικότητας. Σε καμία περίπτωση. Ήταν θέμα 

ιδιοσυγκρασίας του συγκεκριμένου ανθρώπου. 

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα ήταν κουραστικό; 

Α: Το Β1 δεν ήταν κουραστικό , οι επιμορφούμενοι ήταν προσεκτικά επιλεγμένοι. 

 

Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα θετικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών 

Α: Πρώτα πρώτα, ένα καλύτερο θεωρητικό υπόβαθρο. Δηλαδή αναπληρώνουν και 

γνώσεις βασικές όσον αφορά την εκπαίδευση που δεν τις πήραν με την εκπαίδευση που 

είχαν στα πανεπιστήμια. Το πρώτο κέρδος είναι αυτό. για παράδειγμα να ακούσουν 

λίγα πράγματα για τις θεωρίες μάθησης. Κάποιοι δεν είχαν ακούσει ποτέ. Ένα δεύτερο, 

έμαθαν κάποια καινούργια εργαλεία για να τα χρησιμοποιούν που δεν τα γνώριζαν και 

ένα τρίτο για να μην λέω πολλά και κουράζω το γεγονός ότι το 95% όσων είχα στην 

επιμόρφωση Β επιπέδου πήραν την πιστοποίηση και έχουν ένα τυπικό προσόν πέρα από 

τις ουσιαστικές γνώσεις. 
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Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα αρνητικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών; 

Α: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι αυτή την στιγμή. Δεν είδα κάποια αρνητική κριτική. 

Μόνο που θα μπορούσα να πω το Β επίπεδο λόγω διάρκειας ήταν κουραστικό και 

απαιτητικό. Το Β1 δεν ήταν κουραστικό , οι επιμορφούμενοι ήταν προσεκτικά 

επιλεγμένοι και το Β1 αναγράφεται ως εισαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Για εισαγωγή ήταν επαρκές. 

 

Κατερίνα:  Καταθέστε κάποιες δικές σας προτάσεις για βελτίωση τους 

Α: Αν αντί για 36 ήταν 42 ώρες θα ήταν το τέλειο. Επίσης, ένα πράγμα που το είχα πει 

πολλές φορές αλλά δεν ξέρω πόσο εισακούστηκε. Σε πολλούς νομούς δεν μπορούσαν 

να γίνουν προγράμματα γιατί δεν υπήρχαν επιμορφωτές. Αυτό το πράγμα υπάρχει 

ακόμα και τώρα. Δηλαδή μία πρόταση θα ήταν η επιλογή των επιμορφωτών να μην 

γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο παρά να γίνεται λίγο με τοπικά κριτήρια. Να πούμε, 

δηλαδή, ότι ανά δύο τρεις νομούς βάζουμε έναν ντόπιο που να είναι από μία 

συγκεκριμένη ειδικότητα. Ας πούμε στο Κιλκίς, μέχρι τώρα δεν είχε γίνει ποτέ, τώρα 

είναι η πρώτη φορά που τρέχει σεμινάριο για φυσικούς παλιά για τον ενιαίο κλάδο 

ΠΕ04 και τώρα για τη συστάδα 2 γιατί δεν υπήρχαν επιμορφωτές Κιλκισιώτες.  

 

Κατερίνα: Σας ευχαριστώ πολύ. 

Α: Να είσαι καλά. Και ότι χρειαστείς στο μέλλον, είμαι στη διάθεσή σου. Καληνύχτα. 
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Συνέντευξη Β 

Απομαγνητοφώνηση 

1.    Φύλο γυναίκα 

2.    ηλικία  41 

3.    ειδικότητα ΠΕ19 

  4.    χρόνια προϋπηρεσίας 14 

5.    επίπεδο σπουδών κάτοχος μεταπτυχιακού 

6.    σχολείο που υπηρετεί  Ράλλειο Γυμνάσιο Πειραιά 

 

Κατερίνα: Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας. Όπως 

σας ενημέρωσα και στο ηλεκτρονικό μου μήνυμα, η συνομιλία μας θα είναι ανώνυμη 

και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Το θέμα της συνέντευξης είναι 

η προσωπική σας άποψη για επιμόρφωση Β1 επιπέδου που πραγματοποιήθηκε τον 

περασμένο Μάιο. 

 

Κατερίνα: Είχατε γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων πριν την 

συμμετοχή σας στις επιμορφώσεις  Β επιπέδου;   

Β: Ναι, είχα παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης "Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων" διάρκειας 100 ωρών (ΙΔΕΚΕ, 2008). Επίσης, είχα ήδη 

εργαστεί ως επιμορφώτρια σε προγράμματα Α επιπέδου και ΗΡΩΝ.  

 

Κατερίνα: Σε πόσα και ποια προγράμματα έχετε διδάξει ως επιμορφωτής;  

Β: από το 2005 μέχρι σήμερα έτρεξα διάφορα προγράμματα. Στο ΗΡΩΝ όπως σου είπα. 

Συμμετείχα συνολικά σε 5 προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου από το 2013 μέχρι 

το 2017.   

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης ανταποκρίνονταν στις ανάγκες 

των επιμορφούμενων; 

Β: Ναι, Θεωρώ πως ανταποκρινόταν στις ανάγκες των επιμορφούμενων. 

 

Κατερίνα: οι ώρες πρακτικής άσκησης και οι ώρες διδασκαλίας ήταν επαρκείς; 

Β: Όσον αφορά τις ώρες της πρακτικής άσκησης  ήταν επαρκείς. Τώρα για τις ώρες 

διδασκαλίας ήταν επαρκείς, άλλωστε οι επιμορφούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να 

εμβαθύνουν στο Β2 επίπεδο. Βέβαια μπορούσε η ύλη στο Β1 να ήταν λιγότερη ώστε οι 

επιμορφούμενοι να μπορέσουν να την κατανοήσουν και εμπεδώσουν καλύτερα.  
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Κατερίνα: Τι  διδακτικό υλικό χρησιμοποιήσατε στις παραδόσεις σας; δικές σας 

σημειώσεις ή το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ;  

Β: Στην επιμόρφωση αξιοποίησα το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ σε 

συνδυασμό με δικές μου εμπλουτισμένες σημειώσεις και δραστηριότητες. 

 

Κατερίνα: Αντιμετωπίσατε κάποιου είδους προβλήματα στη διάρκεια της 

επιμορφωτικής πράξης; Αν ναι, πως τα αντιμετωπίσατε; 

Β: Στη συγκεκριμένη συστάδα υπάρχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 που είναι ήδη 

εξοικειωμένοι με web 2.0 εργαλεία και χειρισμό υπολογιστή. Αντίθετα, συνάδελφοι 

άλλων ειδικοτήτων αντιμετώπιζαν δυσκολία ακόμα και στην χρήση υπολογιστή, 

δημιουργώντας μεγάλο χάσμα. . Για την αντιμετώπιση του προβλήματος φρόντισα σε 

κάθε ομάδα να υπάρχει πάντα ένας συνάδελφος ΠΕ19-20 που λειτουργούσε ως 

καθοδηγητής των υπολοίπων και βοηθούσε στην επεξήγηση τεχνικών ζητημάτων. 

 

Κατερίνα: η λειτουργία του προγράμματος ήταν καλή; 

Β: Ναι, ναι πολύ καλή. από οργανωτικής άποψης το πρόγραμμα δούλεψε σωστά, η 

πλατφόρμα δεν μας δημιούργησε πρόβλημα, ήταν εύχρηστη. 

 

Κατερίνα: τα τμήματα σας ήταν ομοιογενή; Αν όχι, η συνύπαρξη διαφορετικών 

ειδικοτήτων σας δημιούργησε προβλήματα; 

Β:  

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα ήταν κουραστικό; 

Β: Ναι, υπήρξαν πολλοί επιμορφούμενοι που δυσανασχέτησαν κατά τη διάρκεια της 

επιμόρφωσης λόγω του μεγάλου όγκου πληροφορίας σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. 

 

Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα θετικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών 

Β: Καταρχήν, δίνεται η ευκαιρία συναναστροφής και ανταλλαγής ιδεών και απόψεων 

στους επιμορφούμενους. Επίσης, επιμορφούμενοι που δεν αξιοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες στην τάξη τους, εξοικειώνονται με σύγχρονα εργαλεία και νέες διδακτικές 

πρακτικές, ευελπιστώντας να επηρεαστούν θετικά στον τρόπο διδασκαλίας τους. Τέλος, 

με την υλοποίηση των εργασιών δημιουργείται αξιόλογο υλικό προς διαμοιρασμό. 

 

Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα αρνητικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών; 

Β: Εξαιτίας των διαφορετικών ειδικοτήτων υπάρχει ανομοιογένεια στα τμήματα και 

κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν άσκοπη την παρουσία τους στην επιμόρφωση επειδή 

γνωρίζουν ήδη μέρος του επιμορφωτικού υλικού ή επειδή είναι υποχρεωμένος ο 
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επιμορφωτής να εξηγεί λεπτομέρειες που κάποιοι επιμορφούμενοι θα έπρεπε ήδη να 

γνωρίζουν από το Α επίπεδο. 

 

Κατερίνα:  Καταθέστε κάποιες δικές σας προτάσεις για βελτίωση τους 

Β: Είναι απαραίτητος ο εμπλουτισμός του επιμορφωτικού υλικού των νέων ειδικοτήτων 

(Οικονομία - Διοίκηση), ακόμα και στο Φωτόδεντρο δεν υπάρχουν επαρκή μαθησιακά 

αντικείμενα για όλες τις ειδικότητες (παρόλο που τους ζητείται να υλοποιήσουν 

δραστηριότητες πάνω σε αυτό). Επίσης, δεν υπάρχουν έτοιμα σενάρια ή ολοκληρωμένα 

φύλλα εργασίας για τις νέες ειδικότητες, προκειμένου να μελετήσουν και να βοηθηθούν 

μέσα από αυτά. Υπάρχει ανάγκη εμπλουτισμού για διευκόλυνση τόσο των 

επιμορφωτών όσο και των επιμορφούμενων.  

 

Κατερίνα: Σας ευχαριστώ πολύ. 

Α: Καλή επιτυχία Κατερίνα! 
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Συνέντευξη Γ 

Απομαγνητοφώνηση 

1.    Φύλο άνδρας 

2.    ηλικία  41 

3.    ειδικότητα ΠΕ19 Πληροφορική ΑΕΙ 

  4.    χρόνια προϋπηρεσίας 15 

5.    επίπεδο σπουδών κάτοχος μεταπτυχιακού 

6.    σχολείο που υπηρετεί  2ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας  

 

Κατερίνα: Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας. Όπως 

σας ενημέρωσα και στο ηλεκτρονικό μου μήνυμα, η συνομιλία μας θα είναι ανώνυμη 

και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Το θέμα της συνέντευξης είναι 

η προσωπική σας άποψη για επιμόρφωση Β1 επιπέδου που πραγματοποιήθηκε τον 

περασμένο Μάιο. 

Γ: Ναι.   

 

Κατερίνα: Είχατε γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων πριν την 

συμμετοχή σας στις επιμορφώσεις  Β επιπέδου;   

Γ: είχα, είχα αρκετή. Παντού, από κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, από κέντρα 

εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση, από ΚΕΚ, από ΙΕΚ. Είχα παρακολουθήσει και 

την επιμόρφωση των 300 ωρών το 2007. Από το 2003 μέχρι και σήμερα είχα περίπου 

5000 ώρες διδασκαλίας σε εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

Κατερίνα: Σε πόσα και ποια προγράμματα έχετε διδάξει ως επιμορφωτής;  

Γ: Είχα κάνει 5 προγράμματα Β’ επιπέδου πληροφορικής δια ζώσης. Τα περισσότερα 

μόνος μου. Ήταν και ένα με έναν άλλο συνάδελφο. Μισό μισό το είχαμε πάρει. 

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης ανταποκρίνονταν στις ανάγκες 

των επιμορφούμενων; 

Γ: πιστεύω πως ναι. 

 

Κατερίνα: οι ώρες πρακτικής άσκησης και οι ώρες διδασκαλίας ήταν επαρκείς; 

Γ: ήταν ήταν. Επαρκέστατος ο χρόνος. 

 

Κατερίνα: Τι  διδακτικό υλικό χρησιμοποιήσατε στις παραδόσεις σας; δικές σας 

σημειώσεις ή το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ;  
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Γ: Το προτεινόμενο του ΙΝΕΠ και σημειώσεις από το προηγούμενο που είχαμε 

επεξεργαστεί εγώ μαζί με τον συνάδελφο που δουλεύαμε τα προγράμματα στα ΚΕΚ 

Κοζάνης. Είχαμε ένα δικό μας moodle, είχαμε χτίσει σημειώσεις, είχαμε βάλει πολύ 

υλικό δικό μας οπότε εκμεταλλεύτηκα και το υλικό αυτό. 

 

Κατερίνα: Αντιμετωπίσατε κάποιου είδους προβλήματα στη διάρκεια της 

επιμορφωτικής πράξης; Αν ναι, πως τα αντιμετωπίσατε; 

Γ: Κανένα 

 

Κατερίνα: η λειτουργία του προγράμματος ήταν καλή; 

Γ: Μια χαρά 

 

Κατερίνα: τα τμήματα σας ήταν ομοιογενή; Αν όχι, η συνύπαρξη διαφορετικών 

ειδικοτήτων σας δημιούργησε προβλήματα; 

Γ: όχι, όχι το αντικείμενο ήταν γενικό. Δεν είχε να κάνει με ειδικότητες. Το μόνο 

πρόβλημα ,αν μπορούμε να πούμε πρόβλημα, είναι ότι οι επιμορφούμενοι των 

ειδικοτήτων οικονομίας και διοίκησης επειδή δεν είχαν συμμετέχει στα προηγούμενα 

προγράμματα Β’ επιπέδου δεν είχαν υλικό, δεν είχαν λογισμικά για να μπορέσουν να 

βασιστούνε πάνω σε αυτά για να κάνουν σενάρια. Δεν είχαν κάπου να πατήσουν. Οι 

άλλες ειδικότητες μαθηματικών και πληροφορικής επειδή είχε ήδη τρέξει το Β’ 

επίπεδο, υπήρχαν σενάρια, λογισμικά που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οπότε ήταν 

πιο εύκολο για αυτούς.  

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα ήταν κουραστικό; 

Γ: όχι, καθόλου.  

 

Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα θετικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών 

Γ: Θετικά στοιχεία… Τώρα θα πω γενικότητα. Ανοίγει το οπτικό πεδίο των παλαιών 

συνήθως συναδέλφων που έχουν κάποιες αντιλήψεις παγιωμένες που δύσκολα τις 

αλλάζεις όσον αφορά τον τρόπο που κάνουν το μάθημα τους. Έρχονται αντιμέτωποι με 

έναν νέο τρόπο διδασκαλίας, σίγουρα υπάρχουν συγκρούσεις αλλά εγώ πιστεύω ότι 

ακόμα και μέσα από τις συγκρούσεις κάτι θετικό βγαίνει όσον αφορά τον τρόπο 

διδασκαλίας τους. Έχω παρατηρήσει συχνά ότι  υπήρχαν πάρα πολλές αντιρρήσεις για 

το πρόγραμμα αυτό, όταν όμως ήταν η ώρα να φτιάξουν τα δικά τους σενάρια και να 

κάνουν την δική τους παρουσίαση είχαν μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το πνεύμα 

αντιλογίας.  
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Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα αρνητικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών; 

Γ: Το υλικό θα μπορούσα να πω δεν είναι τόσο καλογραμμένο, δεν είναι τόσο πλήρες 

δεν θα το έλεγα?? Δεν είναι ιδιαίτερα προσεγμένο. Όταν δηλαδή βλέπουμε να 

επαναλαμβάνονται παράγραφοι στο υλικό και κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι 

υπάρχουν επαναλαμβανόμενοι παράγραφοι προφανώς αυτό σημαίνει ότι είναι λίγο 

πρόχειρο το υλικό .Θα μπορούσε να υπάρχει πιο καλό υλικό. 

 

Κατερίνα:  Καταθέστε κάποιες δικές σας προτάσεις για βελτίωση τους 

Γ: Πρώτα από όλα για τους επιμορφωτές, μας έχουν κάνει 50 % περικοπή στην 

αποζημίωση. Μία πρόταση θα ήταν να ανεβεί η ωριαία αντιμισθία γιατί είναι αστείο να 

κάνεις μάθημα στα ΙΕΚ και να παίρνεις τα ίδια λεφτά είτε κάνεις στο  Β επίπεδο που 

έχεις να κάνεις μάθημα σε καθηγητές. Αυτό όμως έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι 

των επιμορφωτών. Θα έπρεπε να δουλέψουν περισσότερο στον κλάδο των 

οικονομικών, να δώσουν λίγο έμφαση σε αυτούς γιατί αυτοί θα υστερούν στις επόμενες 

επιμορφώσεις. Δεν έχουν κάπως να πατήσουν επάνω. Δεν έχουν βγει σενάρια για 

οικονομολόγους, τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας που έχουν για τους οικονομολόγους 

είναι αστεία, δεν έχουν κάποιο ηθικό βάρος όποτε ας πω ότι δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν τόσο καλά όσο οι άλλες ειδικότητες.  

 

Κατερίνα: Σας ευχαριστώ πολύ. 

Γ: Καλή δύναμη 
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Συνέντευξη Δ 

Απομαγνητοφώνηση 

1.    Φύλο γυναίκα 

2.    ηλικία  58 

3.    ειδικότητα ΠΕ19 με βασικό πτυχίο ΠΕ04 

  4.    χρόνια προϋπηρεσίας 30  

5.    επίπεδο σπουδών κάτοχος μεταπτυχιακού 

6.    σχολείο που υπηρετεί  Διευθύντρια στο  5ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης 

 

Κατερίνα: Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας. Όπως 

σας ενημέρωσα και στο ηλεκτρονικό μου μήνυμα, η συνομιλία μας θα είναι ανώνυμη 

και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Το θέμα της συνέντευξης είναι 

η προσωπική σας άποψη για επιμόρφωση Β1 επιπέδου που πραγματοποιήθηκε τον 

περασμένο Μάιο. 

 

Κατερίνα: Είχατε γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων πριν την 

συμμετοχή σας στις επιμορφώσεις  Β επιπέδου;   

Δ: Ναι, έχω δουλέψει στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε επιμόρφωση συναδέλφων, σε 

σεμινάρια του σχολικού συμβούλου. Αλλά δούλευα και σε δομές όπως είναι το ΙΔΕΚΕ, 

επιμόρφωση ενηλίκων με περιεχόμενο πληροφορική. 

 

Κατερίνα: Σε πόσα και ποια προγράμματα έχετε διδάξει ως επιμορφωτής;  

Δ: 3 περιόδους δια ζώσης και ένα μεικτό στο Β’ επίπεδο . Τώρα έκανα την 1η φάση του 

Β1 και τώρα ξανακάνω και σε αυτή την φάση, το Β1. 

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης ανταποκρίνονταν στις ανάγκες 

των επιμορφούμενων; 

Δ: Στην ειδικότητα των πληροφορικών, όχι. Γιατί είναι μαζί πληροφορικοί, 

μαθηματικοί και οικονομολόγοι με τελείως διαφορετικές ανάγκες και τελείως 

διαφορετικό επίπεδο. Δεν είναι καθόλου καλά οργανωμένο για παράδειγμα βάζεις σε 

μία συνεδρία μέσα blogs και συνεργατικά εργαλεία που δεν προλαβαίνεις να τα 

ακουμπήσεις και από την άλλη έχει τέσσερις συνεδρίες για μικροσενάρια και 

μικροδραστηριότητες με το φωτόδεντρο. Οι ειδικότητες είναι ασύνδετες μεταξύ τους, 

διαφορετικού επιπέδου και διαφορετικών αναγκών. Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι 

καθόλου καλά οργανωμένο. Οι οικονομολόγοι δεν έχουν διαδραστικό βιβλίο. Το υλικό 

είναι προσανατολισμένο στους μαθηματικούς και ελάχιστα προς τους πληροφορικούς. 
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Οι πληροφορικοί κουράζονται καθώς είναι πράγματα που οι περισσότεροι τα ξέρουν , 

ψάχνουμε να βρούμε  το παιδαγωγικό κομμάτι για να τους ιντριγκάρουμε. Λείπει η 

θεωρητική υποστήριξη από το Β1. 

 

Κατερίνα: οι ώρες πρακτικής άσκησης και οι ώρες διδασκαλίας ήταν επαρκείς; 

Δ: οι ώρες δεν είναι σωστά κατανεμημένες. Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά 

κατανεμημένες και να φτάνουν. 

 

Κατερίνα: Τι  διδακτικό υλικό χρησιμοποιήσατε στις παραδόσεις σας; δικές σας 

σημειώσεις ή το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ;  

Δ: Χρησιμοποιώ κομμάτια από τα παλιά δικά μου. Τώρα το υλικό είναι πιο 

οργανωμένο, σου δίνουν παρουσιάσεις, έτοιμο υλικό και έτοιμες δραστηριότητες. Μαζί 

με τη συνάδελφο που συνεργαζόμαστε, προσαρμόσαμε υλικό που είχαμε από το Β 

επίπεδο και κάναμε προσθήκες δικές μας. 

 

Κατερίνα: Αντιμετωπίσατε κάποιου είδους προβλήματα στη διάρκεια της 

επιμορφωτικής πράξης; Αν ναι, πως τα αντιμετωπίσατε; 

Δ:  

 

Κατερίνα: η λειτουργία του προγράμματος ήταν καλή; 

Δ: Δεν είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη. Οι συνάδελφοι τελικά δεν φεύγουν 

δυσαρεστημένοι αλλά για να το πετύχεις αυτό, χρειάζεται πάρα πολύ κόπο. Απλά εγώ 

με την δική μου εμπειρία δεν έχει καμία σχέση με το Β επίπεδο.  

 

Κατερίνα: τα τμήματα σας ήταν ομοιογενή; Αν όχι, η συνύπαρξη διαφορετικών 

ειδικοτήτων σας δημιούργησε προβλήματα; 

Δ: βέβαια, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ασχολούμαστε σε κάποια πράγματα πολύ 

περισσότερο με τους μαθηματικούς και τους οικονομολόγους και εστιάζουμε στο 

παιδαγωγικό κομμάτι με τους πληροφορικούς. Δεν μπορούν να έχουν κοινές 

δραστηριότητες. Έχουν διαφορετικά αντικείμενα. Είναι διαφορετικοί  και οι χώροι που 

δουλεύουν. Ο πληροφορικός δηλαδή δουλεύει στο εργαστήριο, ο μαθηματικός και ο 

οικονομολόγος δουλεύει στην τάξη.  

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα ήταν κουραστικό; 

Δ: ναι, ήταν κουραστικό. Ήταν δυο συνεδρίες την εβδομάδα με διπλές εργασίες γιατί 

τώρα είναι υποχρεωτικό σε κάθε συνεδρία και εργασία. 
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Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα θετικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών 

Δ: Το Β επίπεδο ήταν εξαιρετικό. Όλη η φιλοσοφία του. Μπορούσες να αλλάξεις την 

ροή των πραγμάτων των συνεδριών. Άφηνε πολύ μεγάλη ευχέρεια στον επιμορφωτή να 

ρυθμίσει τα πράγματα όπως ήθελε περνώντας από όλες βέβαια τις ενότητες. Έδενε 

πάρα πολύ τους συναδέλφους μέσα τις 96 ώρες. Γινόταν πολλές ομαδικές εργασίες με 

εναλλαγές των ομάδων. Οι ομάδες μάθαιναν τι σημαίνει να δουλεύεις μαζί με κάποιον 

άλλον. Κάλυψε ελλείψεις του κλάδου στη διδακτική, στα παιδαγωγικά. Οργάνωσε τον 

τρόπο που δουλεύουν οι πληροφορικοί. Στο Β1 θα μπορούσε οι συνάδελφοι να είναι 

περισσότερο ευχαριστημένοι. Γενικά, όμως, το να γνωρίζεις τι μπορεί να σε βοηθήσει 

στην καθημερινή διδακτική πρακτική είναι μια αρχή για να εμπλακείς σε μια 

διαδικασία χρήσης των νέων τεχνολογιών 

 

Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα αρνητικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών; 

Δ: Δεν υπάρχει υλικό για τους οικονομολόγους. Είναι δύσκολο να ταιριάξεις τους 

πληροφορικούς λόγω του διαφορετικού αντικείμενου. Οι πληροφορικοί έχουν 

μεγαλύτερη τεχνολογική εξοικείωση. Έχουν ανάγκη σε άλλα πράγματα. Δεν μπορεί η 

πρώτη συνεδρία να είναι αξιοποίηση του βίντεο για έναν πληροφορικό. Για τον 

οικονομολόγο μπορεί να έχει νόημα, για τον μαθηματικό πιθανά. Επίσης, είναι 

διαφορετικός ο χώρος εργασίας. Όταν δύο συνεδρίες αφιερώνονται τον διαδραστικό 

πίνακα, ο πληροφορικός που δουλεύει το εργαστήριο δεν τον έχει ανάγκη, τα παιδιά 

μπορούν να δουλεύουν στον υπολογιστή. ενώ οι άλλοι συνάδελφοι με έναν υπολογιστή 

στην τάξη τον έχουν ανάγκη. Ο χρόνος που διατίθεται για κάθε λογισμικό είναι 

περιορισμένος με αποτέλεσμα ίσως να μην γίνεται ολοκληρωμένη η εκμάθηση του 

 

Κατερίνα:  Καταθέστε κάποιες δικές σας προτάσεις για βελτίωση τους 

Δ: Η οργάνωση όπως ήταν το Β έδωσε την δυνατότητα της συνεργασίας. Άφησε πίσω 

μικρές κοινότητες. Στις 36 ώρες και με τις διαφορετικές ειδικότητες δεν προλαβαίνει να 

γίνει αυτή η ζύμωση. Η επιλογή των ειδικοτήτων στις συστάδες πληροφορικής, 

μαθηματικών και οικονομολόγων έγινε εξ ανάγκης. Όμως οι ανάγκες είναι 

διαφορετικές. Θέλει οργάνωση το πρόγραμμα.  

Θέλει καλύτερες προτάσεις για δραστηριότητες. Κάποιες δραστηριότητες είναι καλές 

κάποιες άλλες δεν είναι.  Το επιμορφωτικό υλικό δεν είναι κακό. Νομίζω θα ταν 

καλύτερα να περιοριστεί ο αριθμός των λογισμικών που απαιτείται και να ενισχυθεί η 

ολοκληρωμένη εκμάθησή αυτών 

 

Κατερίνα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Συνέντευξη Ε 

Απομαγνητοφώνηση 

1.    Φύλο γυναίκα 

2.    ηλικία  50 

3.    ειδικότητα ΠΕ03 

  4.    χρόνια προϋπηρεσίας 14  

5.    επίπεδο σπουδών κάτοχος 3 μεταπτυχιακών, υποψήφια διδάκτωρ και 2 

πτυχία 

6.    σχολείο που υπηρετεί  Γυμνάσιο Αμυνταίου 

 

Κατερίνα: Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας. Όπως 

σας ενημέρωσα και στο ηλεκτρονικό μου μήνυμα, η συνομιλία μας θα είναι ανώνυμη 

και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Το θέμα της συνέντευξης είναι 

η προσωπική σας άποψη για επιμόρφωση Β1 επιπέδου που πραγματοποιήθηκε τον 

περασμένο Μάιο. 

 

Κατερίνα: Είχατε γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων πριν την 

συμμετοχή σας στις επιμορφώσεις  Β’ επιπέδου;   

Ε: όχι, πριν την πρώτη επιμόρφωση που έκανα στο Β’ επίπεδο δεν είχα ιδιαίτερες 

γνώσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων  πέρα βέβαια από την εκπαίδευση που πήραμε στα 

ΠΑ.Κ.Ε. Μετά αυτό, η ενασχόληση με τους ενήλικες, με τους συναδέλφους στο 

επίπεδο Β’ μου διέγειρε το ενδιαφέρον και ξεκίνησα να ασχολούμαι με την εκπαίδευση 

ενηλίκων, να διαβάζω, να παρακολουθώ διάφορες επιμορφώσεις και τώρα και το 

διδακτορικό που κάνω είναι πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων. Έγινα και πιστοποιημένη 

εκπαιδεύτρια του ΟΕΠΕΠ και τέλος πάντων νομίζω ότι μπορώ να υποστηρίξω αυτό το 

κομμάτι καλά. Αλλά τίποτα ιδιαίτερο πριν από  τα ΠΑ.Κ.Ε δεν είχα, όχι. 

 

Κατερίνα: Σε πόσα και ποια προγράμματα έχετε διδάξει ως επιμορφωτής;  

Ε: Έκανα 2 δια ζώσης κανονικά προγράμματα Β’ επιπέδου. Έκανα και το μεικτό, το εξ 

αποστάσεως και πέρυσι έτρεξα πρώτη φορά το Β1 όπως έτρεξε πρώτη φορά το 

πρόγραμμα και τώρα κάνω πάλι Β1. Νομίζω ότι πήρα μέρος σε όλα τα προγράμματα 

που έτρεξαν από τη στιγμή που έγινα επιμορφώτρια και μετά.  

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης ανταποκρίνονταν στις ανάγκες 

των επιμορφούμενων; 
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Ε: Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονταν.  Βέβαια, πάντα υπάρχουν και 

περιθώρια βελτίωσης. Τώρα που τρέχει το δεύτερο νομίζω ότι είναι βελτιωμένο σε 

μερικά σημεία. Αλλά, αυτό που μπορώ να πω εγώ οι 36 ώρες του Β1 δεν φτάνουν για 

να μπορούν να έχουν μια τυπική εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες οι συνάδελφοι, 

γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι δεν μιλάω για τους πληροφορικούς αλλά για τους 

άλλους, τους οικονομολόγους που  χρειάζονται περισσότερες ώρες και περισσότερη 

εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. 

 

Κατερίνα: οι ώρες πρακτικής άσκησης και οι ώρες διδασκαλίας ήταν επαρκείς; 

Ε: οι 36 είναι λίγες. Το υλικό για τις 36 ώρες είναι πολύ. Δηλαδή, καλύτερα θα ήταν να 

υποστηρίζονταν με περισσότερες ώρες ή με λιγότερη ύλη. Αλλά η λιγότερη ύλη δεν 

είναι εφικτή γιατί είναι πράγματα που πρέπει να μάθουμε. Άρα, νομίζω ότι θα ήταν 

καλύτερα για κάποιες ειδικότητες να υπάρχουν περισσότερες ώρες. 

 

Κατερίνα: Τι  διδακτικό υλικό χρησιμοποιήσατε στις παραδόσεις σας; δικές σας 

σημειώσεις ή το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ;  

Ε: Χρησιμοποίησα τις σημειώσεις αλλά και δικό μου υλικό γιατί κάποια θέματα τα είχα 

δουλέψει εγώ με  δικό μου υλικό ως επιμορφώτρια από το επίπεδο Β’. Έχω δικιά μου 

ιστοσελίδα και εκεί είχα αναρτημένο υλικό το οποίο το χρησιμοποίησα. 

 

Κατερίνα: Αντιμετωπίσατε κάποιου είδους προβλήματα στη διάρκεια της 

επιμορφωτικής πράξης; Αν ναι, πως τα αντιμετωπίσατε; 

Ε: Πάντα υπάρχει μία άρνηση για… το να μπορούν να συντονιστούν, να κάνουν τις 

εργασίες εγκαίρως. Τους φαίνονται αρκετά δύσκολα αλλά όταν υπάρχει καλή 

επικοινωνία και όταν δεν αισθάνονται ότι υπάρχει αυστηρότητα στον έλεγχο, στους 

χρόνους νομίζω ότι τα ξεπεράσαμε αυτά τα προβλήματα. Οι συνάδελφοι που είχαν 

περισσότερες αδυναμίες βοηθήθηκαν από τους άλλους λειτουργώντας ομαδικά οπότε 

νομίζω ότι έτρεξε πολύ καλά. 

 

Κατερίνα: η λειτουργία του προγράμματος ήταν καλή; 

Ε: καλή καλή 

 

Κατερίνα: τα τμήματα σας ήταν ομοιογενή; Αν όχι, η συνύπαρξη διαφορετικών 

ειδικοτήτων σας δημιούργησε προβλήματα; 
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Ε: Στο Β1 από όλες τις ειδικότητες είχα. Είχα 2 οικονομολόγους, 2 μαθηματικούς και οι 

υπόλοιποι ήταν πληροφορικοί. Τώρα, που κάνω το Β1  έχω έναν μαθηματικό, 3 

οικονομολόγους και 9 άτομα  πληροφορικής.  

Ναι, ναι… σαν να ήμασταν δύο ταχύτητες. Υπάρχουν αυτοί που έχουν αρκετά καλή 

εξοικείωση και μπορούν να προχωρήσουν. Υπάρχουν και οι άλλοι που θέλουν κάποια 

βοήθεια. Το πρόβλημα λύθηκε με τη δημιουργία ομάδων. Βέβαια, πρότεινε σε πολλά 

σημεία το υλικό τη δημιουργία ομάδας της ίδιας ειδικότητας αλλά εγώ προσπαθούσα 

και έβαζα έναν πληροφορικό ανάμεσα ο οποίος έλυνε πολλά θέματα. 

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα ήταν κουραστικό; 

Κάποιοι το θεωρούν κουραστικό για κάποιους είναι ευεργετικό γιατί τελειώνουν πολύ 

γρήγορα. Οι 36 ώρες περνάνε εύκολα. 

 

Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα θετικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών 

Ε: ότι αδυναμίες και να έχουν αυτά τα προγράμματα δεν παύουν να είναι μία σημαντική 

επιμόρφωση όπως οι νέες τεχνολογίες πρέπει να μπουν στην τάξη. Δηλαδή έχει γίνει 

μία προσπάθεια , έχει στηθεί όπως έχει στηθεί η πλατφόρμα εξ αποστάσεως και το 

υλικό είναι ένα βήμα σημαντικό. Βέβαια, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.  

 

Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα αρνητικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών; 

Ε: Εγώ σε κανένα πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν βρίσκω κάτι αρνητικό γιατί όλα έχουν 

να προσδώσουν κάτι και μόνο να αναγκάζονται με τον τρόπο που αναγκάζονται να  

παρακολουθούνε είναι καλό γιατί δείχνει εξέλιξη και δείχνει μία ενημέρωση για τις 

σύγχρονες διδακτικές και πρακτικές  

 

Κατερίνα:  Καταθέστε κάποιες δικές σας προτάσεις για βελτίωση τους 

Ε: εγώ θα έκανα ως προς τις ώρες και ως προς το υλικό που υπάρχει στα αποθετήρια. 

Ας πούμε τώρα στο Φωτόδεντρο μαζεύουν πάρα πολύ υλικό περισσότερο 

επικαιροποιημένο ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι οι συνάδελφοι πιο 

εύκολα και ας πούμε για τα μαθηματικά θα σου πω εγώ δεν θα είχα στην επιμόρφωση 

τόσα πολλά λογισμικά με τα πιο πολλά να είναι απαρχαιωμένα. Καλύτερα να 

μαθαίνουν ένα δύο λογισμικά μόνο με ότι αυτό συνεπάγεται παρά να μαθαίνουν πολλά 

χαρακτηριστικά του κλάδου τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα οποία 

δεν τρέχουν στις πραγματικές συνθήκες του σχολείου. 

Κατερίνα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Συνέντευξη ΣΤ 

Απομαγνητοφώνηση 

1.    Φύλο άνδρας 

2.    ηλικία   58 

3.    ειδικότητα ΠΕ03 

  4.    χρόνια προϋπηρεσίας 21 

5.    επίπεδο σπουδών κάτοχος μεταπτυχιακού 

6.    σχολείο που υπηρετεί  Σχολικός Σύμβουλος  

 

Κατερίνα: Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας. Όπως 

σας ενημέρωσα και στο ηλεκτρονικό μου μήνυμα, η συνομιλία μας θα είναι ανώνυμη 

και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Το θέμα της συνέντευξης είναι 

η προσωπική σας άποψη για επιμόρφωση Β1 επιπέδου που πραγματοποιήθηκε τον 

περασμένο Μάιο. 

 

Κατερίνα: Είχατε γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων πριν την 

συμμετοχή σας στις επιμορφώσεις  Β επιπέδου;   

ΣΤ: όχι. πριν το ΠΑΚΕ όχι. 

 

Κατερίνα: Σε πόσα και ποια προγράμματα έχετε διδάξει ως επιμορφωτής;  

ΣΤ: Ήμουν επιμορφωτής στην 4η και 5η περίοδο του Β’ επιπέδου. Είχα 2 δια ζώσης 

προγράμματα.  

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης ανταποκρίνονταν στις ανάγκες 

των επιμορφούμενων; 

ΣΤ: όχι. Πάρα πολύ πληροφορική. Το πρόγραμμα Β1 είναι στημένο πάνω στα 

μαθηματικά, για μαθηματικούς με πάρα πολύ όμως πληροφορική. Η άποψη μου είναι 

ότι δεν τα χρειαζόμαστε μέσα στην τάξη, ούτε και ως πληροφορικοί ακόμη.  

 

Κατερίνα: οι ώρες πρακτικής άσκησης και οι ώρες διδασκαλίας ήταν επαρκείς; 

Δ: όχι όχι δεν ήταν.  

 

Κατερίνα: Τι  διδακτικό υλικό χρησιμοποιήσατε στις παραδόσεις σας; δικές σας 

σημειώσεις ή το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ;  

ΣΤ: Χρησιμοποιώ το υλικό του ΙΕΠ αλλά αρκετά σημεία τα αλλάζω. Ένα 20% στις 

παρουσιάσεις είναι δικά μου. Δεν θέλω να ξεφύγω από το υλικό.  



154 
 

 

Κατερίνα: Αντιμετωπίσατε κάποιου είδους προβλήματα στη διάρκεια της 

επιμορφωτικής πράξης; Αν ναι, πως τα αντιμετωπίσατε; 

ΣΤ: Δεν μπορώ εγώ σαν μαθηματικός να επιμορφώνω πληροφορικούς και 

οικονομολόγους. Δεν έχω τις αντίστοιχες γνώσεις. Δεν γνωρίζω πώς να αξιολογήσω, να 

κρίνω τα μικροσενάρια των οικονομολόγων. Αφιέρωσα ένα μάθημα για το Geogebra.  

 

Κατερίνα: η λειτουργία του προγράμματος ήταν καλή; 

ΣΤ:  

 

Κατερίνα: τα τμήματα σας ήταν ομοιογενή; Αν όχι, η συνύπαρξη διαφορετικών 

ειδικοτήτων σας δημιούργησε προβλήματα; 

ΣΤ: όχι δεν ήταν ομοιογενή. Δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα γιατί την περίοδο 

αυτή είχα πολλούς οικονομολόγους ειδικότητας ΠΕ09, τουριστικών επαγγελμάτων 

ΠΕ18.35 και διοίκησης ΠΕ18.02 σε σχέση με μαθηματικούς και πληροφορικούς.  

 

Κατερίνα: Το πρόγραμμα ήταν κουραστικό; 

ΣΤ: Ναι, ήταν αρκετά κουραστικό τόσο για τους επιμορφούμενους όσο και για μας τους 

ίδιους τους επιμορφωτές. Τώρα είναι νορμάλ, το μία φορά την εβδομάδα. 

 

Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα θετικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών 

ΣΤ: Γίνονται βήματα. Ο μαθητής μαθαίνει οπτικά. Δεν διαβάζουνε. Όταν καταφέρουμε 

να τους περάσουμε, εκεί είναι το όφελος. Οι συνάδελφοι είναι ιδιαίτερα εργατικοί.  Ότι 

οι ΤΠΕ πρέπει να μπουν στην διδακτική, μέσα στο σχολείο είμαι υπέρμαχος και ως 

σχολικός σύμβουλος το θέλω πάρα πολύ.  

 

Κατερίνα: Ποια θεωρείτε τα αρνητικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών; 

ΣΤ: Με την τόσο πληροφορική, χάνουμε την ουσία, πρέπει να προστατεύσουμε τους 

εκπαιδευτικούς. Δεν υπάρχει υλικό για οικονομολόγους και ελάχιστα πράγματα, κάποια 

σενάρια για πληροφορικούς. Τα μικροσενάρια και τα μικροπειράματα είναι για 

μαθηματικούς. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και στην συστάδα των φυσικών 

όταν υπάρχουν πολλοί γυμναστές. Δεν δίνονται οδοιπορικά και προβλήματα στις 

αμοιβές λόγω των μεγάλων κρατήσεων. Προβλήματα με την τεχνική υποστήριξη, δεν 

βοηθούν οι τεχνικοί. Οι 36 ώρες είναι λίγες με βάση το υλικό. Αργούν να 

προγραμματιστούν οι εξετάσεις πιστοποίησης. Πρόβλημα και στα εξ αποστάσεως 

καθώς δεν έδινε δικαίωμα συμμετοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα. 
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Κατερίνα:  Καταθέστε κάποιες δικές σας προτάσεις για βελτίωση τους 

ΣΤ: Πρέπει να υπάρχει ποσόστωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με βάση την 

ειδικότητα των επιμορφωτών. Να αυξηθούν τουλάχιστον οι ώρες από 36 σε 48. Οι 

αμοιβές να αυξηθούνε σε σχέση με τις αμοιβές του Β’ επιπέδου.  Να πληρωνόμαστε και 

για τις εργασίες που αξιολογούμε και διορθώνουμε. Έχει ήδη εγκριθεί να επιτρέπεται 

στα εξ αποστάσεως να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί από τις ηπειρωτικές περιοχές.  

 

Κατερίνα: Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 

 


