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Περίληψη 

     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει απόψεις και στάσεις των 

εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δασκάλων και νηπιαγωγών που 

συμμετείχαν στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε, που πραγματοποιήθηκε για 

πρώτη φορά με νέα δομή το διάστημα Μάιου-Ιουνίου 2017. Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών απορρέουν από το βαθμό ικανοποίησής τους τόσο από την οργάνωση 

του προγράμματος όσο και από τη συνεργασία τους με τον επιμορφωτή. 

     Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο 2017 ως Ιανουάριο 2018. Το 

δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τριάντα (30) επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί της 

συστάδας Β1.4, που συμμετείχαν στην 1η περίοδο επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Στο δείγμα 

συμπεριλήφθησαν και τρεις (3) επιμορφωτές Β επιπέδου Τ.Π.Ε, προκειμένου να 

ενισχύσουν ή να διαψεύσουν τις απόψεις των επιμορφούμενων. Ως ερευνητικό 

εργαλείο αξιοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη για το σύνολο των ερωτηθέντων. 

     Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί είναι 

ικανοποιημένοι από τη νέα δομή της επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε. και από τη 

συνεργασία τους με τον επιμορφωτή. Αναφορικά με τα κίνητρα συμμετοχής σε μεγάλο 

ποσοστό συμμετέχουν για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων συνδυαστικά 

με την επιθυμία απόκτησης του πιστοποιητικού της επιμόρφωσης για μελλοντική 

επαγγελματική εξέλιξη.  

     Αναφορικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα της επιμόρφωσης θεωρούν πως ήταν αρκετά 

κουραστικό, άποψη που ενισχύεται και από τις συνεντεύξεις των επιμορφωτών. Επίσης, 

συμφωνούν πως ο όγκος του επιμορφωτικού υλικού ήταν αρκετά μεγάλος και ήταν 

δύσκολο να καλυφθεί στις προβλεπόμενες διδακτικές ώρες. Ωστόσο, οι εργασίες δεν 

δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τους επιμορφούμενους ενώ σχολιάζουν θετικά το γεγονός πως 

υπήρχε η δυνατότητα της επιλογής. Τέλος, φαίνεται πως είναι δυσαρεστημένοι από το 

γεγονός πως οι εξετάσεις πιστοποίησης δεν δόθηκαν αμέσως μετά την επιμόρφωση και 

εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την επιτυχία τους σε αυτές. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

στις Τ.Π.Ε, Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε 
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Abstract 

The purpose of this study is to explore views and attitudes of primary school teachers, 

teachers and kindergarten teachers, who participated in the B1 level training of I.C.T, 

which was held for the first time in a new structure from May until June 2017. The 

teacher’s views derive from the satisfaction of both the organization of the program and 

their cooperation with the trainer. 

The survey was carried out between November 2017 and January 2018. The sample of 

the survey consisted o thirty (30) educators from group B1.4, who participated in the 

first training period of I.C.T. In the sample were also included three (3) level B I.C.T 

trainers in order to reinforce or contradict the trainee’s attitudes. As a research tool was 

used the semi-structured interview for all the respondents. 

The results of the survey show that the teachers are satisfied with the new structure of B 

level training I.C.T and their co-operation with the trainer. As far as it concerns their 

motives, the majority of them participated in order to achieve knowledge and skills in 

combination with their desire to obtain the training certificate for their future 

professional development. 

Regarding the timetable of the training they considered to be quite tiring, which is also 

supported by the interviews of the trainers. They also agree that the volume of the 

training material was large enough and it was difficult to be covered at the scheduled 

time. However, the work wasn’t particularly difficult for the trainees and they comment 

positively on the fact that there was a possibility of choice. Finally, they seem 

disappointed with the fact that the exams weren’t held immediately after the training 

and they feel insecure about their success in them.    

 

Key words: primary school teachers, teacher training in I.C.T., B1 level I.C.T. 
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Εισαγωγή 

     Στη σύγχρονη εποχή οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε) είναι παρούσες και άμεσα συνδεδεμένες με όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής 

ζωής. Ως εκ τούτου, δε θα μπορούσαν να εκλείπουν και από την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 υπήρχαν προβληματισμοί, 

συζητήσεις αλλά και προσπάθειες ένταξης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση. Με τον 

όρο ένταξη εννοείται είτε η ύπαρξη ενός συνόλου μαθημάτων σχετικών με τη 

Πληροφορική στο πρόγραμμα σπουδών είτε η χρήση των Τ.Π.Ε ως εκπαιδευτικό μέσο 

ενσωματωμένο σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Κόμης, 2005, σ.19). Έτσι, από τη 

δεκαετία του 1990 και μετά, οι Τ.Π.Ε εντάσσονται σε όλο το εύρος του αναλυτικού 

προγράμματος και αποτελούν εργαλείο μάθησης και μέσο για τη διαθεματική 

προσέγγιση όλων των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. 

     Αναμφίβολα, φορέας της αποτελεσματικής και στοχευόμενης αξιοποίησης των 

Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη ορίζεται ο εκπαιδευτικός, ο οποίος υποκινεί τη διαδικασία 

της μάθησης, θέτει στόχους ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του και επιλέγει τα 

κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία προκειμένου να τους επιτύχει. Γίνεται σαφές πως η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 

στη μαθησιακή διαδικασία συνιστά κομβικό σημείο για την επιτυχία και την 

αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια έχουν 

γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικές επενδύσεις σε υπολογιστικές και δικτυακές 

υποδομές εξοπλισμού για τα σχολεία σε συνδυασμό με την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, που αποτελούν 

την κινητήρια δύναμη του εκπαιδευτικού συστήματος (http://e-pimorfosi.cti.gr/to-

ergo/gia-tin-epimorfosi). 

     Η παρούσα έρευνα μελετά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τα 

προγράμματα επιμόρφωσης Τ.Π.Ε που συμμετέχουν, η οποία προκύπτει τόσο από την 

οργάνωση, το ωρολόγιο πρόγραμμα και τη διάρκεια όσο από το παρεχόμενο διδακτικό 

υλικό και την αλληλεπίδραση με τον επιμορφωτή. Ο βαθμός ικανοποίησης των 

επιμορφούμενων είναι άμεσα συνυφασμένος με το βαθμό ένταξης και αξιοποίησης των 

Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

     Η εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη: 

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-tin-epimorfosi
http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-tin-epimorfosi
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1. Το πρώτο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση. Αρχικά, 

αναφέρονται ο σκοπός και η σημασία της παρούσας μελέτης και οι επιμέρους 

στόχοι. Στη συνέχεια γίνεται εννοιολογική αποσαφήνιση των βασικών όρων που 

χρησιμοποιούνται στην εργασία. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο γίνεται 

περιγραφή του πλαισίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς στο ευρύ φάσμα της 

εμπεριέχεται και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων, το προφίλ των 

ενήλικων εκπαιδευομένων, τα κίνητρα και οι λόγοι συμμετοχής σε 

επιμορφώσεις, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων και οι βασικές προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής μάθησης. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική 

αναδρομή των επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε και μια αναλυτική 

περιγραφή του νέου έργου (Β Επίπεδο). Τέλος, επιχειρείται μια ανασκόπηση 

εμπειρικών ερευνών σχετικών με τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, που 

αφορούν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε. 

2. Το δεύτερο μέρος, που περιλαμβάνει την εμπειρική προσέγγιση. Στην αρχή του 

δεύτερου μέρους περιγράφεται ο σκοπός και η μεθοδολογία της ποιοτικής 

έρευνας. Αναλυτικά αναφέρεται το ερευνητικό εργαλείο καθώς και οι λόγοι που 

οδήγησαν στην επιλογή του, το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα, ο τρόπος 

με τον οποίο έγινε η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων και τα κριτήρια 

που καθιστούν την έρευνα αξιόπιστη και έγκυρη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της έρευνας, που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις των 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών των ΚΣΕ. Αμέσως μετά 

γίνεται συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος, αναφέρονται οι 

περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η έρευνα και κατατίθενται προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 

3. Μετά ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές, ελληνικές και ξενόγλωσσες και 

στο παράρτημα παρατίθενται οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων των 

επιμορφούμενων και των επιμορφωτών καθώς και οι απομαγνητοφωνήσεις 

τους. 
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1. Σκοπός  και σημασία της παρούσας μελέτης 

     Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να γίνει μια γενική αποτίμηση της πρώτης 

περιόδου της εισαγωγικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των 

ΤΠΕ (Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου στις ΤΠΕ), που πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2017. Η έρευνα εστιάζει στη συστάδα Β1.4 που αναφέρεται 

στους κλάδους των δασκάλων και νηπιαγωγών. Η αποτίμηση του έργου αφορά στο 

βαθμό που οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από τη διοργάνωση του 

προγράμματος, τη συνεργασία και την ανταπόκριση του επιμορφωτή καθώς διερευνά 

και τους λόγους συμμετοχής στην επιμόρφωση.  

     Η σημαντικότητα της έρευνας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι η γνωστή ως 

«Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΤΠΕ», που υλοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, 

επικαιροποιείται και εξελίσσεται σε δύο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων, Β1 Επίπεδο 

ΤΠΕ και Β2 Επίπεδο ΤΠΕ. Επομένως, είναι σημαντικό να καταγραφούν οι απόψεις των 

επιμορφούμενων για τη νέα δομή του έργου, που πραγματοποιείται δύο χρόνια μετά την 

τελευταία περίοδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. 

2. Στόχοι της παρούσας εργασίας 

 

Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν: 

➢ Οι αρχικές προσδοκίες των επιμορφούμενων από το πρόγραμμα επιμόρφωσης 

και οι λόγοι συμμετοχής τους σε αυτό, 

➢ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την οργάνωση του προγράμματος, το 

ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διάρκεια, το διδακτικό υλικό και 

➢ Οι απόψεις τους σχετικά με τον επιμορφωτή τους, σχετικά με τη συνεργασία, 

την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν απορίες και δυσκολίες και τη γενικότερη 

ενθάρρυνση. 
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3. Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών 

3.1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

     Σε αντικατάσταση του όρου Πληροφορική, χρησιμοποιείται πλέον ο όρος 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Με τον όρο αυτό 

χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας 

ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας, όπως σύμβολα, εικόνες, ήχοι, 

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

τεχνολογίες αυτές σχετίζονται κυρίως με τις διεπιφάνειες ανθρώπου-υπολογιστή, το 

Διαδίκτυο, τα πολυμέσα και τα υπερμέσα, καθώς και σύγχρονα λογισμικά, φιλικά με το 

χρήστη (Κόμης, 2004,σ. 16). 

     Οι προβληματισμοί και οι προσπάθειες εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1970 και έκαναν την εμφάνισή τους με τους 

προσωπικούς υπολογιστές (PCs) σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, καθώς η 

Πληροφορική είναι πλέον παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Ως 

πρώτη προσπάθεια τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα εισήγαγαν την Πληροφορική 

και αργότερα τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, ακολουθώντας 

διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Baron, 1989). Οι προσεγγίσεις αυτές γίνονταν 

κάθε φορά σε συνάρτηση διάφορων παραμέτρων όπως τα αναλυτικά προγράμματα, τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, τους γνωστικούς και διδακτικούς στόχους, τις 

κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες, το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης και τις φιλοσοφικές 

και ιδεολογικές θεωρήσεις των πρωτεργατών της ένταξης (Κόμης, 2004,σ.18). 

     Υπάρχει λοιπόν, μια διάχυτη αίσθηση πως η χρήση των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

προετοιμασία της νέας γενιάς για την Κοινωνία της Πληροφορίας από τη μία και τη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της από την άλλη 

(Λαφατζή, 2005).  Με την είσοδο των τεχνολογιών στην εκπαίδευση συγκροτείται μια 

νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνεται σε σχετικό κείμενο του 

ΟΟΣΑ: «Schools and education authorities are well aware of the importance of 

integrating ICT into teaching and learning, both to prepare students for the information 

society and to make the most of new learning tools» (OECD, 2001,σ.19). 
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3.2 Η Επιμόρφωση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

     Η επιμόρφωση ορίζεται ως την παροχή πρόσθετων γνώσεων, επιστημονικής ή και 

επαγγελματικής κατάρτισης για την περαιτέρω καλλιέργεια ικανοτήτων 

(Μπαμπινιώτης, 2004). Η σύγχρονη κοινωνία καθιστά την επιμόρφωση αναγκαία λόγω 

της μεγάλης ταχύτητας με την οποία η γνώση παράγεται, εξελίσσεται, διαχέεται, 

απαξιώνεται και αντικαθίσταται από νέα. Ο όρος «επιμόρφωση» είναι αρκετά ευρύς με 

αποτέλεσμα να πρωταγωνιστεί σε πολλές επιστημονικές συζητήσεις. Σε γενικές 

γραμμές ως επιμόρφωση μπορούμε να ορίσουμε «το σύνολο των δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών που συνδέονται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών 

προγραμμάτων, που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και 

την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών – θεωρητικών ή πρακτικών 

επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους» (Μαυρογιώργος, 

1999,σ. 101). 

     Για τους εκπαιδευτικούς εν ενεργεία καθώς και για τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς η επιμόρφωση στη χρήση και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία καθίσταται όλο και πιο αναγκαία καθώς αποτελούν 

πλέον αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι 

απλώς η παρακολούθηση κάποιων προαιρετικών ή υποχρεωτικών επιμορφωτικών 

προγραμμάτων μικρής ή μεγάλης διάρκειας, αλλά και μέρος μιας συνεχούς και 

διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης και αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που συνδέεται στενά με την εξέλιξη των θεσμικών, 

υλικών και εκπαιδευτικών όρων και προϋποθέσεων σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα 

(Μαυρογιώργος, 1996,σ. 22). 

     Στα πλαίσια της επαγγελματικής ανάπτυξης η επιμόρφωση ορίζεται ως η διαδικασία 

που στοχεύει στη συνεχόμενη ενημέρωση και υποστήριξη της επαγγελματικής και 

ατομικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να καλύπτονται οι 

ανάγκες που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού συστήματος (Ανδρέου, 1992). 

Ως επαγγελματική ανάπτυξη ορίζεται η διαδικασία που περιλαμβάνει την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούρια θέματα, την συμπλήρωση γνώσεων που έχουν 

αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της 

ικανότητας συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού (Fullan & Hargreaves, 1992). 
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     Τα μοντέλα της επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες που είναι εφαρμόσιμα 

παράλληλα με την εργασιακή απασχόληση των εκπαιδευτικών είναι η ενδοσχολική 

επιμόρφωση, με την αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων ή τη χρήση κινητών, η 

επιμόρφωση σε Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), πιστοποιημένα από τους 

αρμόδιους φορείς καθώς και η επιμόρφωση εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τα δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον υπάρχει και το μοντέλο της 

αυτό- επιμόρφωσης, για εκπαιδευτικούς που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού και 

διδακτικής χρήσης των ΤΠΕ, με συμμετοχή τους σε συνεργατικές δραστηριότητες και 

στην αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000). 

 

3.3 Η επιμόρφωση Α επιπέδου, η επιμόρφωση Β επιπέδου και η επιμόρφωση 

Β1 και Β2 επιπέδου στις Τ.Π.Ε 

     Στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠΚτΠ) – Άξονας 

Προτεραιότητας:1, Μέτρο 1.2 (2002-2006) και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)- Άξονας 

Προτεραιότητας:2 , Μέτρο 2.1 (2006-2008), υλοποιήθηκε η επιμόρφωση Α΄ επιπέδου, 

ως η πρώτη προσπάθεια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση σε ευρεία κλίμακα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι διαδικασίες 

πιστοποίησης Α επιπέδου διενεργήθηκαν - κατά περιόδους- στο πλαίσιο της Πράξης 

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

διδακτική πράξη» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-

2013). 

     Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης Α επιπέδου αφορούσε στην απόκτηση 

βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα αναφερόταν σε εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά 

στοιχεία της χρήσης του υπολογιστή, χρήση προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, 

υπολογιστών φύλλων, λογισμικού παρουσίασης καθώς και στην εξοικείωση σύνδεσης 

και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Επίσης, αναφερόταν στην απόκτηση βασικών 

γνώσεων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη μέσω της χρήσης προϊόντων 

εκπαιδευτικού λογισμικού. 

     Η διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών στις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών υλοποιούνταν σε κέντρα 

πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.), τα οποία ήταν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
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Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ανήκουν στα Μητρώα ΚΕ.ΠΙΣ. Κάθε εκπαιδευτικός είχε 

δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά αίτηση στο 

Πληροφοριακό Σύστημα του έργου (http://b-epipedo2.cti.gr/mis), επιλέγοντας το 

κέντρο και την ημερομηνία που επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Ο κάθε εκπαιδευτικός είχε  

στη διάθεση του τρεις δυνατότητες συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης. Μέχρι 

στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε περίοδοι πιστοποίησης Α επιπέδου στις ΤΠΕ, με 

τελευταία την περίοδο Φεβρουαρίου – Απριλίου 2015. 

     Η επιμόρφωση Β επιπέδου στις ΤΠΕ συνιστά την ολοκληρωμένη επιμόρφωση για 

την αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Αφορά 

προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που είχε υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.  Τα επιμορφωτικά 

προγράμματα διεξάγονταν σε ειδικά εξοπλισμένα κέντρα – σχολεία συνήθως- Κ.Σ.Ε 

(Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης). Στελεχώνονταν από εξειδικευμένους επιμορφωτές, 

κατάλληλα εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό από Πανεπιστημιακά Κέντρα 

Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ), κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων επιμορφωτικών περιόδων. 

     Η επιμόρφωση Β1 και Β2 επιπέδου στις Τ.Π.Ε. συνιστά τη μετεξέλιξη και συνέχιση 

της επιμόρφωσης του Β επιπέδου, την οποία επικαιροποιεί, αναβαθμίζει και 

εμπλουτίζει ως προς το περιεχόμενο και αφορά όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη 

(Επιμόρφωση Β επιπέδου στις ΤΠΕ), υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος». Η νέα δομή της επιμόρφωση χωρίζεται σε δύο 

επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων. Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στην Εισαγωγική 

Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο), με διάρκεια 36 

διδακτικές ώρες. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την Προχωρημένη επιμόρφωση για την 

αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο), με διάρκεια 

42 διδακτικές ώρες και «εφαρμογή στην τάξη». 

 

 

 

http://b-epipedo2.cti.gr/mis
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3.4 Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

     Στην παρούσα εργασία ο όρος «εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς μόνιμους ή αναπληρωτές σε δημόσια δημοτικά σχολεία 

και δημόσια νηπιαγωγεία της χώρα μας. Στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εντάσσονται οι κλάδοι ΠΕ70 και ΠΕ60. Ο κλάδος ΠΕ70 αφορά τους 

δασκάλους/τις δασκάλες και ο κλάδος ΠΕ60 αναφέρεται στους/στις νηπιαγωγούς.  

     Οι εκπαιδευτικοί των δύο αυτών κλάδων αποτέλεσαν τη συστάδα Β1.4, καθώς το 

πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ συγκροτήθηκε από 

εκπαιδευτικούς ομοειδών – συναφών κλάδων. Συνολικά συγκροτήθηκαν τέσσερις 

συστάδες. Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση δόθηκε και σε αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς, που εργάζονται σε σύμβαση εργασίας στα δημόσια σχολεία ενώ μέχρι 

πρότινος δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση Β επιπέδου στις ΤΠΕ. 

     Ο όρος «επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», στη 

συγκεκριμένη έρευνα, αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 που 

συμμετείχαν στην πρώτη περίοδο, Μαΐου – Ιουνίου 2017, εισαγωγής επιμόρφωσης σε 

θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης ΤΠΕ, Β1 επιπέδου στα ΚΣΕ (Κέντρα Στήριξης 

Επιμόρφωσης). 
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4.Η εκπαίδευση ενηλίκων 

     Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στα πλαίσια της εκπαίδευσης 

ενηλίκων και συνδέεται με τον όρο «δια βίου μάθηση», γι αυτό αρχικά κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης αυτών των ορισμών. Σχετικά με την 

έννοια «ενήλικας», ο ενήλικας δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία αλλά με τη 

φυσική ωριμότητα καθώς μεγαλώνουμε, την ικανότητα να διαχειριζόμαστε τον εαυτό 

μας, να κάνουμε παιδιά και τη δυνατότητα να κάνουμε δικιές μας επιλογές (Tight, 

2002, σ. 15). Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005,σ. 39) ένα άτομο θεωρείται ενήλικας, «εάν 

βρίσκεται στην κατάσταση ενηλικιότητας». Η ενηλικιότητα εμπεριέχει τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης, την αίσθηση της προοπτικής 

και της ώριμης κρίσης όσον αφορά τους άλλους αλλά και τον εαυτό μας, τον 

αυτοπροσδιορισμό και την ικανότητα λήψης αποφάσεων (Rogers, 1999,σ.61). 

     Όσον αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων, το πεδίο ορισμών είναι τόσο ευρύ, που 

εξακολουθεί να υπόκεινται σε διάφορες ερμηνείες. Πολύ συχνά στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ο ορισμός του διεθνούς οργανισμού της UNESCO, που αναφέρει: 

«Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου 

ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που 

επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και 

πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα 

από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις 

γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα 

προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη 

συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της 

συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη» (Unesco, 1975). 

     Η εκπαίδευση ενηλίκων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκει στα πλαίσια του 

ορισμού της δια βίου μάθησης, στα πλαίσια του οποίου αναφέρονται όλες οι μορφές 

μάθησης, τυπικές και άτυπες, που υπάρχουν σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. Σύμφωνα 

με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων Ελλάδος (2013) η διά βίου μάθηση ορίζεται ως: 

«όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που 

αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι 

οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην 

επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της 
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ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη». 

 

4.1  Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων 

     Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, σημαντικές θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων 

υποστηρίζουν πως ότι η διεργασία της μάθησης προωθείται, μέσω της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές και της αξιοποίησης της εμπειρίας των 

εκπαιδευομένων. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε και θα παρουσιάσουμε 

συνοπτικά τρεις κυριότερες θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων: τη θεωρία της 

Ανδραγωγικής που ανέπτυξε ο Malcolm Knowles, την εκπαίδευση για την κοινωνική 

αλλαγή του Paulo Freire, και τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack 

Mezirow.  

 

4.1.1 Το μοντέλο της «Ανδραγωγικής» 

     Η θεωρία της Ανδραγωγικής προσδιορίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και 

επικράτησε ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Θεμελιωτής της θεωρείται ο E. 

Lindeman, αλλά ο M. Knowles (1913-1997) είναι εκείνος που την επεξεργάστηκε και 

την ανέπτυξε περισσότερο. Στη θεωρία αυτή υποδηλώνεται η ανάγκη να γίνει 

διαφοροποίηση της εκπαίδευσης ενηλίκων από αυτή των ανηλίκων (Κόκκος, 1995). Η 

θεωρία της Ανδραγωγικής υποστηρίζει πως η μάθηση είναι μια διαδραστική διεργασία 

ερμηνείας, η οποία οδηγεί σε συνεχή μετασχηματισμό των βιωμάτων των ενήλικων 

εκπαιδευομένων. Αναφέρεται στην ανάγκη των εκπαιδευομένων για αυτοπραγμάτωση, 

γι αυτό και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτές μπορούν να 

διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους ώστε να το πετύχουν (Kolb, 1984). 

     Η θεωρία της Ανδραγωγικής στηρίζεται σε έξι παραδοχές που τη διαφοροποιούν  

από την Παιδαγωγική Επιστήμη (Κόκκος, 2005), διαφοροποιείται ο τρόπος με τον 

οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες με αυτόν που μαθαίνουν οι ανήλικοι. Αυτές συνοψίζονται 

στα παρακάτω: 

 

1. Οι ενήλικοι τείνουν να αυτοκαθορίζονται και γι αυτό έχουν την ανάγκη να τους 

φέρονται  οι συνομήλικοι τους αναλόγως. 

2. Εισέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με σωρεία εμπειριών, οι οποίες 

πρέπει να αξιοποιούνται στο πλαίσιο της βιωματικής εκπαίδευσης. 
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3. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι ενήλικοι τις ρεαλιστικές καταστάσεις που 

βιώνουν, θέλουν να αποκτούν και σχετικές γνώσεις. 

4.  Οι μαθησιακοί προσανατολισμοί  των ενηλίκων επικεντρώνονται στο 

πρόβλημα και όχι στο να αποκτήσουν αφηρημένες, ακαδημαϊκές γνώσεις. 

5. Πιστεύουν πως τα εξωτερικά κίνητρα μάθησης είναι ήσσονος σημασίας και 

εστιάζουν στα εσωτερικά όπως την ευχαρίστηση από την εργασία.  

6. Οι ενήλικοι νιώθουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο πρέπει να μάθουν 

κάτι πριν εμπλακούν στη διεργασία εκμάθησής τους. 

       Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων οφείλει να 

διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης, εγκαταλείποντας τον παραδοσιακό ρόλο του 

εισηγητή και υιοθετώντας το ρόλο του εμψυχωτή, να χρησιμοποιεί κατάλληλες 

εκπαιδευτικές μεθόδους, που προάγουν την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή εμπειριών, 

την ευρετική πορεία προς τη γνώση, τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή (Κόκκος, 2005). 

     Η θεωρία της Ανδραγωγικής έχει δεχθεί αρκετές κριτικές από μελετητές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, τα κυριότερα σημεία των οποίων συνοψίζονται στα εξής: 

• Τάσεις αυτοκαθορισμού εκτός από τους ενήλικες, έχουν και τα παιδιά (Rogers, 

2002), 

• Κατά την διαδικασία εκπαίδευσης των παιδιών θα έπρεπε να λαμβάνονται 

υπόψη και οι προηγούμενες εμπειρίες τους, όπως συμβαίνει και με τους ενήλικες, 

•  Δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι οι ενήλικοι είναι αυτοκατευθυνόμενοι. 

     Ωστόσο, παρά τις αδυναμίες και την κριτική που έχει δεχτεί, η Ανδραγωγική 

εστιάζει στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, σύμφωνα με την οποία ο ενήλικας μπορεί 

να αναλάβει πρωτοβουλίες και να αυτοβελτιωθεί. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτής θα πρέπει 

να ωθεί και να διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

των εκπαιδευομένων.  

 

4.1.2 Η θεωρία της εκπαίδευσης για κοινωνική αλλαγή 

     Το κίνημα της εκπαίδευσης για κοινωνική αλλαγή αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 

1970, από τον Paulo Freire και εφαρμόστηκε σε προγράμματα καταπολέμησης του 

γλωσσικού αναλφαβητισμού, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ως κύημα των 

ισχυουσών κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών συνθηκών της συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου (Roberts, 1996). 
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     Ο Freire υποστηρίζει πως οι κοινωνικά αποκλεισμένοι διαμορφώνουν 

αλλοτριωμένες συνειδήσεις και υιοθετούν αξίες που δεν ανήκουν στην πραγματικότητα 

που βιώνουν οι ίδιοι, γι αυτό και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να 

απελευθερώνει τους εκπαιδευόμενους ώστε να καταφέρουν να αμφισβητήσουν τις 

παραδοχές τους και να δράσουν με σκοπό την κοινωνική αλλαγή, που θα επιτευχθεί 

μέσω του κριτικού στοχασμού (Κόκκος, 2005α). 

     Η βασική τεχνική μάθησης που προτείνει ο Freire, είναι η διαλεκτική συζήτηση με 

επιχειρήματα, ως διεργασία προσωπικής απελευθέρωσης, που προάγει και αναδεικνύει 

τον αλληλοσεβασμό και τη διαφορετικότητα, καθώς και την αξιοπρέπεια μεταξύ όλων 

των μελών της ομάδας των εκπαιδευομένων (Roberts, 1998). Με βάση αυτή την αρχή, 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να λειτουργούν ως διευκολυντές της διαλακτικής 

συζήτησης, μέσω της οποίας οι ενήλικοι εκπαιδεύονται ώστε να αλληλεπιδρούν με 

ερωταπαντήσεις, να διερευνούν και να στοχάζονται και να ενεργούν δραστικά και 

χειραφετημένα σε διεργασίες αναδιαμόρφωσης της δομής και της λειτουργίας των 

κοινωνικών θεσμών (Κόκκος, 2005β). 

     Στη μέθοδο του Freire εντοπίζονται τρία κύρια στάδια: 

α) Το διερευνητικό (investigative) 

β) Το θεματικό (thematization) 

γ) Το στάδιο του προβληματισμού (problematization) 

     Το στάδιο του προβληματισμού, δηλαδή η στιγμή που το άτομο αποκτά την 

ικανότητα της γραφής και της ανάγνωσης, θεωρείται από τον Freire το σημαντικότερο. 

Με την ολοκλήρωση των τριών σταδίων, επέρχεται το στάδιο της συνειδητοποίησης, 

δηλαδή της κατανόησης του κόσμου (Τσιμπουκλή – Φίλλιπς, 2008). 

     Πολλοί σύγχρονοι μελετητές της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως είναι ο Mezirow και ο 

Jarvis, έχουν επηρεαστεί από την θεωρία του Freire, ο οποίος επίσης θεωρεί ότι η 

εκπαίδευση πρέπει να οδηγεί στη χειραφέτηση.  

 

 

4.1.3Η θεωρία της Μετασχηματιστικής Μάθησης 

     Η θεωρία παρουσιάστηκε το 1977 από τον J. Mezirow και αποτελεί την 

επικρατέστερη θεωρητική προσέγγιση. Σύμφωνα με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας 
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μάθησης, ο ενήλικας εκπαιδευόμενος στοχάζεται με κριτικό τρόπο πάνω σε ήδη 

παραδεδεγμένες έννοιες, επαναξιολογεί τις προηγούμενες υποθέσεις τις οποίες 

βασίζονται οι πεποιθήσεις και αναλαμβάνει δράση με βάση τη σκέψη που απορρέει από 

τη μετασχηματισμένη άποψη ως συνέπεια των επαναξιολογήσεών του (Mezirow, 

1990). 

     Υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν αποτελεί απλή συσσώρευση νέων γνώσεων, οι οποίες 

προστίθενται στις προϋπάρχουσες, αλλά μια διεργασία κατά τις οποία βασικές αρχές 

και παραδοχές με τις οποίες λειτουργούμε, αλλάζουν. Οι παραδοχές είναι οι αντιλήψεις 

των ενηλίκων εκπαιδευομένων για  τον κόσμο  και ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες 

(Τσιμπουκλή – Φίλλιπς, 2008): 

1. Επιστημολογικές 

2. Ηθικές 

3. Πολιτικές 

4. Κοινωνικό - ιδεολογικές  

5. Φιλοσοφικές 

     Σύμφωνα με τον Mezirow, μάθηση είναι ο μετασχηματισμός της υπάρχουσας 

γνώσης ώστε να επιτευχθεί μία νέα προοπτική. Ο μετασχηματισμός γίνεται όταν οι 

ενήλικοι μέσα από κριτική και αυτόνομη σκέψη συνειδητοποιούν με ποιο τρόπο και 

γιατί οι παραδοχές που έχουν περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την 

πραγματικότητα. Έτσι το άτομο επανεντάσσεται στη ζωή του, έχοντας όμως μια νέα 

μετασχηματισμένη προοπτική. Υπάρχουν δέκα στάδια μέσω των οποίων ο ενήλικας 

μπορεί να επιτύχει τη μετασχηματίζουσα μάθηση: 

1. Ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα. 

2. Αυτό-εξέταση (συνοδευόμενη από ανάλογα συναισθήματα, π.χ. ντροπή). 

3. Κριτική αξιολόγηση των παραδοχών. 

4. Αναγνώριση από το άτομο της πηγής της δυσαρέσκειας και μοίρασμα με  

άλλους της διεργασίας του μετασχηματισμού. 

5. Αναζήτηση νέων ρόλων, σχέσεων, τρόπων δράσης. 

6. Σχεδιασμός ενός πλάνου δράσης. 

7. Απόκτηση γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων για την υλοποίηση του πλάνου 

δράσης. 

8. Δοκιμή των νέων ρόλων. 
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9. Οικοδόμηση αυτό-πεποίθησης και ικανοτήτων για ανταπόκριση στους νέους 

ρόλους και στις νέες σχέσεις. 

10. Επανένταξη στη ζωή σύμφωνα με τις συνθήκες οι οποίες έχουν πλέον οριστεί 

από τις νέες προοπτικές (Τσιμπουκλή – Φίλλιπς, 2008). 

 

     Στο έργο του Mezirow ασκήθηκε κριτική, κυρίως από τον Jarvis, ο οποίος 

επισημαίνει πως ο Mezirow υπερτιμά τις δυνατότητες των ενηλίκων να διακρίνουν 

βιώσιμες λύσεις και δεν εξετάσει το κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο που προκαλεί τις 

δυσλειτουργικές αντιλήψεις των ατόμων. Αμφισβητεί πως οι άνθρωποι εξελίσσονται ως 

αποτέλεσμα της εμπειρίας τους ή ότι μαθαίνουν από αυτήν και εξετάζει τη χειραφέτησή 

τους περισσότερο από ψυχολογική σκοπιά (Jarvis, 2004,σ. 146-148). 

 

 

4.2 Το προφίλ των ενήλικων εκπαιδευομένων 

     Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω με συνοπτικό τρόπο, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο, στο οποίο όμως υπάρχουν 

αρκετά σημεία και απόψεις των ερευνητών που αντικρούονται μεταξύ τους. Η 

ιδιαιτερότητα του επιστημονικού πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων οδήγησε πολλούς 

μελετητές σε μια προσπάθεια προσδιορισμού των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

ενηλίκων σε σχέση με αυτών των ανηλίκων, προκειμένου να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Κόκκος, 2005). 

     Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, σε αντίθεση με τις μικρότερες ηλικίες, υιοθετούν 

περισσότερους ρόλους καθημερινά, οι οποίοι επηρεάζουν τον χρόνο και την ενέργεια 

που μπορούν να διαθέσουν ως μαθητές (Polson, 1993). Παράλληλα, οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων καλούνται να διδάξουν σε ανομοιογενείς ομάδες ενηλίκων, διότι οι τελευταίοι 

διαφέρουν τόσο ως προς τις ικανότητες που διαθέτουν όσο και ως προς τα κοινωνικά 

και ατομικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η προσωπικότητα, η επαγγελματική 

ιδιότητα (Rogers, 1999 Jarvis, 2004). 

     Συνοψίζοντας, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

(Κόκκος, 2005,σ. 86-93): 
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1. Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους. 

     Οι περισσότεροι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται στην εκπαίδευση σε κάποια 

στιγμή της ζωής τους είτε επειδή προκύπτει κάποιο αίσθημα ανάγκης είτε από επιθυμία 

να μάθουν κάτι συγκεκριμένο που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις συνθήκες της 

επαγγελματικής ή προσωπικής τους ζωής.  Πιθανοί, λοιπόν, στόχοι για την εκπαίδευσή 

τους, είναι: 

• Επαγγελματικοί, που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν εργασία ή να 

βελτιώσουν τον επαγγελματικό τους ρόλο. 

• Εκπλήρωση κοινωνικών ρόλων (π.χ. τάξεις για νέους γονείς). 

• Προσωπική ανάπτυξη, διότι αισθάνονται την ανάγκη να διευρύνουν τα 

ενδιαφέροντά τους. 

• Απόκτηση κύρους και ενδιαφέρον για κοινωνικές επαφές. 

 

2.Διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών. 

     Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με ένα 

σύνολο εμπειριών, αξιών και στάσεων, που ως ένα βαθμό σχετίζονται με το 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εμπειρίες αυτές μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτή στην εκπαιδευτική διαδικασία και «να γίνουν 

αφετηρία για τη νέα μάθηση» (Κόκκος, 2005,σ. 88). Από την άλλη, όταν η εμπειρία του 

εκπαιδευομένου υποτιμάται μεταφράζεται ως απόρριψη του προσώπου και οδηγεί σε 

αρνητισμό ή αδιαφορία. 

2. Έχουν αποκρυσταλλώσει τους αποδοτικότερους για τους ίδιους τρόπους μάθησης. 

     Με το πέρασμα του χρόνου, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τις 

δυνατότητές τους έχουν διαπιστώσει ποιες στρατηγικές και μοντέλα μάθησης τους 

βοηθούν να μαθαίνουν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Έτσι, ο εκπαιδευτής 

«χρειάζεται να βρει μεθόδους που θα δώσουν σε κάθε συμμετέχοντα πλήρες πεδίο για 

την εξάσκηση των δικών του ιδιαίτερων μαθησιακών μεθόδων και, κατά το δυνατόν, να 

μην επιβάλλει τη δική του μέθοδο» (Rogers, 1999,σ. 105). 

 

3. Έχουν την τάση για ενεργητική συμμετοχή. 
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     Συμμετέχοντας στην εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσδοκούν να 

συμμετέχουν ενεργά στη διεργασία μάθησής τους. Θέλουν να αντιμετωπίζονται ως 

υπεύθυνα άτομα και αναζητούν ένα άλλο είδος σχέσης με τον εκπαιδευτή τους από 

αυτό των ανήλικων μαθητών. Συχνά επεμβαίνουν στις μεθόδους μάθησης και 

αμφισβητούν το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού. 

4. Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση. 

     Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), τα εμπόδια στη μάθηση κατατάσσονται στ τρεις 

κατηγορίες: 

• Εμπόδια που οφείλονται στη κακή οργάνωση της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. 

• Εμπόδια που απορρέουν από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των 

εκπαιδευομένων. 

• Εμπόδια εσωτερικά, που σχετίζονται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες 

και που απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες. 

 

5. Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης. 

     Αυτή η διαδικασία σχετίζεται με τα εσωτερικά εμπόδια που εμποδίζουν τον ενήλικα 

εκπαιδευόμενο να επαναπροσδιορίσει ή να καταργήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις, 

αξίες και συνήθειες, προκειμένου να ενστερνιστεί νέες απόψεις. 

     Η επιμόρφωση, ως εκπαίδευση ενηλίκων, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, ώστε να επιφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Ο Rogers (1998,σ. 92) διακρίνει τα εξής: 

• Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικοι.  

• Βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης και όχι στο ξεκίνημα της διεργασίας.  

•  Μεταφέρουν ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. 

• Έρχονται στη εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις. 

•  Έρχονται με προσδοκίες σε σχέση με τη διεργασία της μάθησης.  

• Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα.  

• Έχουν ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης  
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4.3 Τα κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων 

       Ο όρος «κίνητρο» είναι πολύ γενικός και στην καθημερινή του χρήση παίρνει 

διαφορετικές σημασίες, όπως η επιθυμία προς την πραγμάτωση κάποιου στόχου. 

Συνήθως  χρησιμοποιείται για να δηλώσει «καθετί που είναι ικανό να «κινήσει» το 

άτομο, να το ωθήσει σε δράση, να το υποκινήσει σε διάφορες μορφές συμπεριφοράς». 

«Τα κίνητρα μπορεί να ωθούν το άτομο ενεργώντας από μέσα ή να το έλκουν ενεργώντας 

από έξω. Κίνητρα, κατά συνέπεια, είναι τόσο οι εσωτερικές αιτίες της συμπεριφοράς, 

όπως τα ένστικτα, οι ορμές, οι σκοποί, τα συναισθήματα, όσο και οι εξωτερικές αιτίες, 

όπως οι αμοιβές, τα θέλγητρα ή φόβητρα, ή οι απωθητικοί ερεθισμοί» (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1999, σ. 17). 

     Έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τους λόγους εμπλοκής  των ενήλικων εκπαιδευομένων 

σε επιμορφωτικά προγράμματα, φαίνεται πως πρέπει να έχουν την πεποίθηση ότι είναι ωφέλιμο 

και σημαντικό γι αυτούς να μάθουν και να αλλάξουν για να προσαρμοστούν στις νέες 

κοινωνικοπολιτισμικές καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν στο εγγύς μέλλον 

(Desjardins, 2008). Οι ενήλικοι συμμετέχουν σε  προγράμματα εκπαίδευσης: 

α. για να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερο στον κοινωνικοεπαγγελματικό τους 

ρόλο και να εξασφαλίσουν προσωπική ανάπτυξη, 

β. για να ικανοποιήσουν προσδοκίες άλλων και να εξυπηρετήσουν ανάγκες του 

δημόσιου συμφέροντος, 

γ. για να ξεφύγουν από προβλήματα που σχετίζονται με την ύπαρξή τους. (Boeren et al., 

2012).  

     Πέρα, βέβαια, από το ενδιαφέρον των ενηλίκων για δια βίου μάθηση με στόχο την 

κοινωνική, επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη και εξέλιξη, συχνά επιδιώκουν να 

μάθουν «όταν το γνωστικό αντικείμενο τους ενδιαφέρει άμεσα και η ενασχόληση μ' αυτό 

τους είναι ιδιαίτερα αγαπητή» (Noye & Piveteau, 1999, σ. 104-105). 
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4.4 Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

     Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων, σε προγράμματα εκπαίδευσης, είναι 

πολυσήμαντος και πολυδιάστατος. Στη σύγχρονη εποχή γίνεται σαφές πως δεν μπορεί 

να λειτουργεί απλώς ως φορέας γνώσεων αλλά ως συντονιστής ενεργητικών και 

συμμετοχικών διεργασιών μάθησης. Όπως προαναφέρθηκε, οι εκπαιδευόμενοι 

εισέρχονται στη διαδικασία της μάθησης έχοντας ένα πλούσιο απόθεμα εμπειριών και 

γνώσεων, το οποίο αναμένουν να αναγνωρισθεί και να αξιοποιηθεί στην πορεία της 

μάθησης. Ο κάθε επιμορφούμενος έχει τα δικά του κίνητρα και προσδοκίες από τη 

διαδικασία της μάθησης, τις δικές του ανάγκες και ενδιαφέροντα (Courau, 2000). 

      Ο εκπαιδευτής καλείται να επιτελέσει το ρόλο του συντονιστή, του διαμεσολαβητή, 

του συμβούλου, του εμψυχωτή, του καθοδηγητή προς την ευρετική πορεία προς τη 

γνώση και τη συμμετοχική πορεία προς τη μάθηση. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη του τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας και να αναπροσαρμόζει τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί ώσπου να επέλθει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Βέβαια, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που θεωρείται 

αυτονόητο πως πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι η καλή γνώση του 

αντικειμένου που καλείται να διδάξει. Γνωρίζοντας επαρκώς ο εκπαιδευτής το 

γνωστικό του αντικείμενο, νιώθει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευομένους με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να προκύπτει σχέση εμπιστοσύνης 

ανάμεσά τους. Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε 

κάποιον από τους ρόλους τους, χωρίς όμως να χάνεται η συγκρότησή τους σε ενιαίο 

σύνολο (Κόκκος, 2005). 

     Ο Jarvis (2004), προκειμένου να αναδείξει τον πολυδιάστατο ρόλο του εκπαιδευτή 

ενηλίκων, προτείνει δεκαεφτά διαφορετικούς ρόλους: 

1)Εκπαιδευτικός, που προωθεί τη μάθηση, 2) Αρωγός στο διδακτικό έργο, 3) Εποπτεύει 

τη διαδικασία, 4) Προπονεί τους εκπαιδευομένους, 5) Καθοδηγεί τους μαθητές του, 6) 

Συμβουλεύει, 7) Διαχειρίζεται τις καταστάσεις που προκύπτουν, 8) Ελέγχει και 

αποτιμά, 9) Ερευνά, 10) Εκπαιδεύει άλλους εκπαιδευτές, 11) Επιχειρεί τη συγγραφή 

διδακτικού υλικού, 12) Σχεδιάζει αναλυτικά προγράμματα, 13) Οργανώνει, 14) 

Διαχειρίζεται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, 15) Διαχειρίζεται το προσωπικό, 16) 

Συμβουλεύει και αξιολογεί  και 17) Αναλαμβάνει το ρόλο του πωλητή (Κεδράκα, 

2008). 
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     Ο Κόκκος (2005, σ.122) παρουσιάζει τις παρακάτω γνώσεις, τις ικανότητες και τις 

στάσεις που χρειάζεται να διαθέτει ο εκπαιδευτής ενηλίκων, σύμφωνα με την 

ταξινόμηση διάφορων εμπειρογνωμόνων:  

1. Νοιάζεται και αποδέχεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

εκπαιδευομένων. 

2. Επικοινωνεί ουσιαστικά και καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση και τη συνεργατικότητα. 

3. Συντονίζει και οργανώνει την ομάδα. 

4. Προσδιορίζει κατάλληλα το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων και το διδακτικό 

υλικό. 

5. Εφαρμόζει ευέλικτα μεγάλο φάσμα εκπαιδευτικών τεχνικών, που προωθούν την 

ενεργητική συμμετοχή και τον κριτικό στοχασμό. 

6. Συνδέει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τις συνθήκες της τοπικής ή ευρύτερης 

αγοράς εργασίας, καθώς και με τις συνθήκες της τοπικής κοινωνίας, ώστε να επιτευχθεί 

η κοινωνική ένταξη των εκπαιδευομένων. 

7. Έχει αυτογνωσία, γνωρίζει δηλαδή τις δυνατότητές του. 

8. Αυτοαξιολογείται και αυτοαναπτύσσεται συνεχώς. 

     Στο πρόσωπο του εκπαιδευτή συγκεντρώνονται πολλοί, διαφορετικοί και 

απαιτητικοί ρόλοι και συγχρόνως μία σειρά προσδοκιών τόσο από τον ίδιο για να 

ανταποκριθεί επαρκώς στο έργο του όσον και από τους εκπαιδευόμενούς του. Η 

ιδιότητά του δεν συνιστά κάποιο έμφυτο χάρισμα αλλά μία σύμπραξη όλων των 

θεωρητικών γνώσεων, της παρατηρητικότητας και διάφορων λειτουργικών τεχνικών, 

που έχουν κατακτηθεί με το πέρασμα του χρόνου. Συνάμα, πρέπει να υπάρχει 

ενθουσιασμός για το έργο που αναλαμβάνουν, λίγο θάρρος και πολύ δουλειά ώστε 

αβίαστα να απολαύσουν τη διαδικασία (Courau, 2000).  

 

4.5 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής επιμόρφωσης 

     Ο σχεδιασμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων, η οργάνωση και η υλοποίησή 

τους γίνεται με βάση την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το πεδίο της 

επιμόρφωσης ενηλίκων. Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που προορίζεται και αφορά τους 

εκπαιδευτικούς συνδέεται άμεσα με την οργάνωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

για ενήλικες. 
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     Σύμφωνα με τον Βεργίδη (1989,σ. 2055-2056 ), ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού 

προγράμματος εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων, ακολουθεί τα 

εξής στάδια: 

1) Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, προσδιορίζοντας τα προβλήματα και 

διερευνώντας τις ανάγκες του πληθυσμού. 

2) Καθορισμός του επιμορφωτικού σκοπού και των παιδαγωγικών στόχων. 

3) Καθορισμός του περιεχομένου του προγράμματος, το οποίο διατυπώνεται και 

ορίζεται με βάση τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευομένων καθώς και της 

διαθέσιμης υποδομής. 

4) Επιλογή παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων καθώς και εκπαιδευτικών μέσων 

που θα αξιοποιηθούν.  

5) Προσδιορισμός των απαραίτητων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του 

προγράμματος. Αυτές είναι η υλικοτεχνική υποδομή, ο προϋπολογισμός, η 

αποτελεσματική διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου, η διοικητική και γραμματειακή 

υποστήριξη, η καταλληλότητα του χώρου και οι κατάλληλοι εκπαιδευτές. 

6) Πρόβλεψη μεθόδων και τεχνικών για την αξιολόγηση του προγράμματος. 

 

     Φυσικά, εκτός από τα παραπάνω στάδια που ακολουθούνται για το σχεδιασμό μιας 

επιμόρφωσης, κρίνεται απαραίτητο να συνυπολογίζονται και κάποιες μεταβλητές οι 

οποίες συντελούν στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Η διάρκεια της 

διδακτικής εμπειρίας, η εκπαιδευτική φιλοσοφία των εκπαιδευτικών, τα κίνητρα για την 

παρακολούθηση του προγράμματος, οι στάσεις και το αντικείμενο της επιμόρφωσης, ο 

αριθμός και η συχνότητα των μαθημάτων και το αίσθημα της αποτελεσματικότητας 

είναι στοιχεία που συνεπικουρούν στην επιτυχία μιας επιμορφωτικής διαδικασίας 

(Νικολακάκη, 2003,σ. 13).  

     Σημαντικός, επίσης, παράγοντας για την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος 

είναι ο βαθμός διαθεσιμότητας και συμμετοχής  των εκπαιδευομένων, προκειμένου να 

ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τόσο στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του 

προγράμματος αλλά και στις συνθήκες εργασίας τους. 

     Ο Δημακόπουλος (2008) αναφέρει στην έρευνά του κάποιες τοποθετήσεις που 

αφορούν αρχές σχετικά με τη λειτουργία της επιμόρφωσης και της πρακτικής σύνδεσής 

της με το σχολείο, από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, καθώς αυτοί είναι οι τελικοί 

αποδέκτες των αποτελεσμάτων των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι τοποθετήσεις 

αφορούν τις παρακάτω αρχές: 
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• Η επιμόρφωση δεν πρέπει να γίνεται μόνο μία φορά, αλλά σε όλη τη διάρκεια 

του εργασιακού βίου.  

• Πρέπει να είναι καθολική και όχι επιλεκτική.  

• Απαιτείται η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ειδικό διδακτικό προσωπικό 

και το κατάλληλο επίπεδο επιμόρφωσης.  

• Είναι απαραίτητη η σύνδεσή της με την επιστήμη, ώστε να αντεπεξέρχεται ο 

εκπαιδευτικός στις επιστημονικοτεχνικές εξελίξεις.  

• Να συμβάλλει στη δημιουργία εκπαιδευτικών με κριτικό και δημιουργικό 

πνεύμα.  

• Να ευαισθητοποιεί τον εκπαιδευτικό στη σημασία του κοινωνικού του ρόλου 

και του σχολείου γενικότερα.  

• Να είναι δυναμική και ευέλικτη.  

• Να δίνει μεγάλη σημασία στο ρόλο του εκπαιδευτικού σε σχέση με την 

υλοποίηση των σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος .  

• Να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σχολικής πράξης (Ε.Λ.Μ.Ε Λέσβου, 

1988,σ. 761-763, όπ. αναφ. στον Δημακόπουλο, 2008).  
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5. Ιστορική αναδρομή της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

5.1 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε μέχρι τη λειτουργία των 

Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης 

     Από τη στιγμή της ένταξης της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα, τέθηκε το 

ζήτημα της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού που έπρεπε να επιμορφωθεί για 

να διδάξει το μάθημα της Πληροφορικής. Η επιμόρφωση αυτή αρχικά προήλθε από 

επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, όπως η Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, η 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΤΕΙ Αθηνών και από άλλους φορείς, καθώς το 

Υπουργείο δεν είχε οργανώσει συστηματικά σεμινάρια επιμόρφωσης. 

     Μέχρι το 2002 υπήρχαν κάποιες δράσεις προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης των 

ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα, όμως αυτές κρίνονται συνολικά περιορισμένες και 

ανεπαρκείς. Πιο συγκεκριμένα αυτές οι δράσεις αφορούσαν: 

α. Τα ΠΕΚ (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα). Έως το 2002 τα ΠΕΚ αποτελούσαν 

την κύρια μορφή επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ μέσω ταχύρρυθμων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τα σχετικά προγράμματα των ΠΕΚ ήταν ιδιαίτερα 

δημοφιλή στους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, το 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης που από το 

1999 ως το 2002 προσέφερε σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης 

978 ώρες επιμόρφωσης από τις οποίες οι 640 σχετίζονταν με τις νέες τεχνολογίες 

(Χατζηδήμου &Στραβάκου, 2003, σ. 175).      

     Βέβαια, τα περισσότερα προγράμματα των ΠΕΚ αφορούσαν σε θέματα εξοικείωσης 

με την πληροφορική και όχι ένταξης της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σήμερα στα 

προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς 

υπάρχει μόνο μία μικρή θεματική ενότητα για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με 

διάρκεια 5 διδακτικών ωρών1. 

β. Επιμορφωτικά Προγράμματα Κινητικότητας και προγράμματα ΣΕΠΠΕ. Τα 

προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα 

πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ και σχετίζονταν με τις νέες τεχνολογίες. Μάλιστα αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν και ως μέσο επιμόρφωσης. Τα περισσότερα από αυτά τα 

προγράμματα ήταν αποσπασματικά. 

                                                           
1 Υπουργική Απόφαση 67353-Δ3, 15/7/2004 
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γ. Τα έργα της ενέργειας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ». Η ενέργεια «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» (1996-2002) 

αποτέλεσε μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠΕΠΘ με στόχο την ένταξη των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική πραγματικότητα για το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του 

επίσημου προγράμματος σπουδών και αποτελεί παράδειγμα του ολοκληρωμένου 

προτύπου, αφού η πληροφορική δεν αποτελεί πλέον χωριστό γνωστικό αντικείμενο 

αλλά διδάσκεται μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου (Κυνηγός & 

Δημαράκη, 2002). 

     Στα πλαίσια της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν πολλά έργα, τα οποία έδωσαν τη 

δυνατότητα να εμπλακεί ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών σε καινοτόμες 

δράσεις σχετικές με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πέρα από την ανάπτυξη 

υποδομών στα σχολεία και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού, μια σειρά 

έργων αφορούσε σε προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο την εφαρμογή των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

πρακτική (ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ, ΛΑΕΡΤΗΣ, Ε42). 

     Τα έργα αυτά αφορούσαν την ένταξη των τεχνολογιών στην κύρια καθημερινή 

σχολική δραστηριότητα 385 σχολείων βασικής εκπαίδευσης, για το σύνολο των 

γνωστικών αντικειμένων, όπως αυτά ορίζονταν από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών 

του ΥΠΕΠΘ. Η ενσωμάτωση αυτή επιτεύχθηκε μέσα από την επιμόρφωση και στήριξη 

όλων των ειδικοτήτων, τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής και τη δημιουργία 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού2. 

     Η επιμόρφωση της Οδύσσειας ήταν ενδοσχολική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 

κάθε σχολείου, συστηματική, συνεχής και προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική 

πρακτική. Στόχευε σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και συνδύαζε: 

▪ Θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, 

▪ Θέματα διδακτικής μεθοδολογίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, 

▪ Τεχνική κατάρτιση χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού και 

▪ Μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη με το εργαστήρι της Οδύσσειας. 

     Ο εκπαιδευτικός δεν εφαρμόζει απλώς το αναλυτικό έργο αλλά προωθεί και 

δημιουργεί κατάλληλο κλίμα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών στην τάξη. 

                                                           
2 Οι πληροφορίες για το έργο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του έργου 
http://odysseia.cti.gr/ 

http://odysseia.cti.gr/
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     Οι βασικότεροι στόχοι του έργου ήταν: 

▪ Η παροχή ενδοσχολικής επιμόρφωσης στους καθηγητές 300 από τα 385 σχολεία 

που συμμετείχαν στην Οδύσσεια για την άμεση χρήση των υπολογιστών ως μέσο 

διδασκαλίας και μάθησης. Τα υπόλοιπα 85 σχολεία αφορούσαν 69 μικρά και 

απομακρυσμένα σχολεία και 16 δημοτικά, ως πιλοτικά. 

▪ Η στήριξη των καθηγητών στη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών 

για τη δημιουργία περιβαλλόντων ενεργητικής μάθησης. 

▪ Η συμβολή στην επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού και καλλιέργεια 

διάθεσης ενεργού συμμετοχής του στην επιμόρφωση. 

▪ Η καθιέρωση της συνεχούς επιμόρφωσης στον εργασιακό του χώρο, 

υποστηριζόμενη από κατάλληλα εκπαιδευόμενους επιμορφωτές, οι οποίοι παράλληλα 

με το διδακτικό τους έργο δρουν ως πολλαπλασιαστές στην επιμόρφωση των 

συναδέλφων τους. 

     Η θεματολογία κάθε επιμορφωτικής συνάντησης περιελάμβανε είτε οριζόντιες 

επιμορφώσεις, (βασικά βήματα εκμάθησης χειρισμού και λειτουργίας ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, γενικότερες παιδαγωγικές κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα 

στη σχολική τάξη) είτε κάθετες, δηλαδή περισσότερο εξειδικευμένες επιμορφώσεις ανά 

ειδικότητα μαθήματος. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν εντός ή εκτός σχολικού 

ωραρίου ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Κάθε επιμορφωτική συνάντηση 

είχε διάρκεια 3 ωρών περίπου και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διαρκούσε 

ολόκληρη την εκπαιδευτική χρονιά με την προοπτική της «δια βίου εκπαίδευσης» των 

εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και στην εκμετάλλευση όλων 

των δυνατοτήτων που παρείχε η χρήση του σχολικού εργαστηρίου ( Παπαδανιήλ, 

2005). 

     Οι επιμορφωτές προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του έργου της  

ενδοσχολικής επιμόρφωσης παρακολούθησαν το πρόγραμμα Ε42 « Μεταπτυχιακή 

Εξειδίκευση Επιμορφωτών στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και 

Δικτυακών Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Στα πλαίσια του 

προγράμματος Ε42 επιμορφώθηκαν 125 εκπαιδευτικοί ως επιμορφωτές σε σύγχρονες 

Μονάδες Εκπαίδευσης Επιμορφωτών στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και 

Μακεδονίας, με σκοπό να είναι ικανοί στη συνέχεια να επιμορφώσουν τους 5500 

περίπου καθηγητές όλων των ειδικοτήτων των σχολείων της Οδύσσειας. 
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     Επίσης, στα πλαίσια της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» εντάχθηκαν και 85 σχολεία, 69 μικρά και 

απομακρυσμένα και 16 δημοτικά τα οποία σαν πιλοτικά ακολούθησαν άλλη διαδικασία 

επιμόρφωσης. Το έργο «Τηλέμαχος 2» περιελάμβανε την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, 

την προμήθεια, εγκατάσταση, υποστήριξη και λειτουργία υπολογιστικού και δικτυακού 

εξοπλισμού σε 69 μικρές και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας δικτυακή σύνδεση και σε περιοχές χωρίς Internet 

provider. Το έργο «Νησί των Φαιάκων» στόχευε στην πιλοτική εφαρμογή 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε 14 δημοτικά σχολεία, τα οποία 

εξοπλίστηκαν με εργαστήρια υπολογιστών και διαδικτυακή σύνδεση, καθώς και στην 

ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε τεχνικά και παιδαγωγικά θέματα. 

Παράλληλα, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό λογισμικό που αξιοποιήθηκε σε ενδοσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

     Συνοπτικά, μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι στο πλαίσιο της ενέργειας 

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ» την επταετία 1996-2002 έγινε η σημαντικότερη, σε μικρή και μεσαία 

κλίμακα, εφαρμογή των ΤΠΕ ως διδακτικού εργαλείου και ως μέσου επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών στην ελληνική εκπαίδευση (Καρτσιώτης, 2004, σ. 45). 

 

 

5.2 Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) 

     Από το 2002 και έπειτα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ αποκτά μια πιο 

ευρεία και ολοκληρωμένη μορφή, με τα επιχειρησιακά προγράμματα της «Κοινωνίας 

της Πληροφορίας» (2002 - 2006) και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  (2006 – 2008). 

     Το έτος 2004-2005 ξεκίνησε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις βασικές γνώσεις 

και δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση (επιμόρφωση α επιπέδου). Το 

πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης Α επιπέδου είχε διάρκεια 48 ώρες, εκ των 

οποίων οι 42 ώρες αφορούσαν γενικές γνώσεις όπως εισαγωγικές έννοιες της 

πληροφορικής και εκμάθηση βασικών στοιχείων χρήσης του υπολογιστή. Οι υπόλοιπες 

ώρες αξιοποιηθήκαν για την εκμάθηση βασικών γνώσεων για την αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία (http://www.pi-

schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html).  Συμμετείχαν στην επιμόρφωση συνολικά 

120000 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων περίπου 83000 πιστοποιήθηκαν σε ειδικά Κέντρα 

Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ).  

http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html
http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html
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      Από το 2008 και έπειτα, υλοποιούνταν τα επιμορφωτικά προγράμματα Β επιπέδου 

για τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 

προγράμματα αυτά ως σήμερα λαμβάνουν χώρα στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης 

(ΚΣΕ) και τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Τη διετία 2006-2008 

εκπαιδεύτηκαν περίπου 360 επιμορφωτές Β επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Σε πρώτο στάδιο 

επιμορφώθηκαν 4200 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ03/Μαθηματικών, ΠΕ04/Φυσικών 

Επιστημών, ΠΕ02/Φιλολόγων και ΠΕ70/60, Δασκάλων και Νηπιαγωγών, η 

πιστοποίηση των οποίων πραγματοποιήθηκε στα ΚΕ.ΠΙΣ. 

     Το 2009, στα πλαίσια του έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση 

και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (ΕΠ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013), γίνεται 

επικαιροποίηση του έργου, ενώ από αυτή τη χρονική περίοδο και εξής, εισάγεται μια 

καινοτομία που αφορά την πρακτική εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων στην τάξη 

(Λεγοντής, 2010). Επιπρόσθετα συμμετέχει ο κλάδος εκπαιδευτικών ΠΕ19/20, 

πληροφορικής. Για πρώτη φορά, προβλέπεται η υλοποίηση ενός αριθμού 

προγραμμάτων επιμόρφωσης με το μεικτό μοντέλο μάθησης, με συνδυασμό εξ 

αποστάσεως μαθημάτων και περιορισμένο αριθμό δια ζώσης, με στόχο την κάλυψη 

επιμορφωτικών αναγκών απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών. Το 2011-2012 

εκπαιδεύτηκαν 300 νέοι επιμορφωτές στα Πανεπιστημιακά Κέντρα (ΠΑΚΕ), για να 

στελεχώσουν τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). Μέχρι το 2015 

πραγματοποιήθηκαν 6 περίοδοι επιμόρφωσης, με το παραδοσιακό μοντέλο και 

επιμορφώθηκαν περίπου 23000 εκπαιδευτικοί (Ζαγούρας, 2016).  

     Τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται, ως σήμερα, στα Κέντρα Στήριξης 

Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) που διαθέτουν τον απαιτούμενο υπολογιστικό και διαδικτυακό 

εξοπλισμό. Τα ΚΣΕ είναι κατά κύριο λόγο σχολικές μονάδες, οι οποίες μετά από 

πρόσκληση έχουν ενταχθεί σε προκαταρκτικό κατάλογο και στη συνέχεια στο σχετικό 

μητρώο. Στα εγκεκριμένα ΚΣΕ διδάσκουν επιμορφωτές επιλεγμένοι από το μητρώο 

των επιμορφωτών, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα σε Πανεπιστημιακά Κέντρα 

Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ). 

     Το επιμορφωτικό  υλικό που αξιοποιείται για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα 

ΠΑ.ΚΕ αλλά και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ, δημιουργήθηκε 

αρχικά και επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια έχοντας ως γνώμονα το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. Αποτελείται από δύο μέρη, το γενικό και το ειδικό και 
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επιμελήθηκε από τους Πανεπιστημιακούς: Δαγδιλέλη Βασίλειο, Ζαγούρα Χαράλαμπο, 

Κόμη Βασίλειο, Κουτσογιάννη Δημήτριο, Κυνηγό Χρόνη και Ψύλλο Δημήτριο. 

 

5.3 Το νέο έργο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε 

     Το έργο αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για 

την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα 

γνωστή ως «Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ» και υλοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια 

για ένα μέρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης3. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 

(2014-2020) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού 

Δημοσίου, με τίτλο Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και 

Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β΄ 

επιπέδου στις ΤΠΕ)» και τελικό δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων – «Διόφαντος». 

     Αντικείμενο του έργου είναι: 

 Η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, η οποία αφορά: 

- στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της 

επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και 

λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης 

προηγούμενης δράσης, 

- στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  που σημαίνει την 

ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της 

(περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.) και 

συνεπάγεται τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων 

εκπαιδευτικών, 

- στην ανάπτυξη και υλοποίηση της επιμόρφωσης σε δύο επίπεδα γνώσεων και 

δεξιοτήτων: α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Β1 

επίπεδο ΤΠΕ) και β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των 

ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο ΤΠΕ), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί 

στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη 

                                                           
3 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του έργου: http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-ergo  

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-ergo
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επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

(επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ). 

 Η εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ, οι οποίοι θα 

συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το 

υπάρχον Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ και οι οποίοι, μετά από κατάλληλες 

δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, θα 

αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 Η επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου 

ΤΠΕ. 

 Η επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου 

ΤΠΕ. 

 Η πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και 

δεξιότητες ΤΠΕ και επιπρόσθετα διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες ΤΠΕ ( Α’ επιπέδου ΤΠΕ), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση 

για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ. 

 Η ανάπτυξη – προσαρμογή – λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και 

τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και 

υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της Πράξης. 

 Η διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης 

όπως, ενέργειες δημοσιότητας, προμήθεια εξοπλισμού, αναπαραγωγή αντιτύπων 

επιμορφωτικού υλικού κ.α. 

     Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, αξιοποιούνται και αναβαθμίζονται οι δομές 

και τα επιστημονικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο 

και επικαιροποιούνται τα Μητρώα των Επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ, των Κέντρων 

Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε) και των Κέντρων Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.). 

     

5.3.1  Η επιμόρφωση 

     Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιούργησε μια νέα 

εκπαιδευτική πραγματικότητα αλλά και ανάγκη για αναβάθμιση και εμπλουτισμό των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών, καθώς η ελλιπής κατάρτιση και επιμόρφωση αποτελεί 

έναν από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την εφαρμογή και τη 

χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Καρτσιώτης, 2004, σ. 91). Είναι σαφές ότι οι ΤΠΕ 

αναβαθμίζουν και επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, καθώς του παρέχουν τη δυνατότητα, να μη μεταφέρει απλώς στεγνή γνώση 
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στους μαθητές του αλλά να μπορεί να μεταβληθεί σε ουσιαστικό καθοδηγητή τους στην 

αναζήτηση, επεξεργασία και παραγωγή της γνώσης ( Παπαδανιήλ, 2005, σ. 33). 

     Στην Ελλάδα η ανάγκη αυτή προσεγγίστηκε αρχικά με την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, το διάστημα 2000-2004, γνωστή ως « 

Επιμόρφωση Α’  επιπέδου ΤΠΕ» και στη συνέχεια με την επιμόρφωση στην 

αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’  

επιπέδου ΤΠΕ». 

     Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των 

Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ), 

αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ, την οποία 

επικαιροποιεί, αναβαθμίζει και εμπλουτίζει ως προς το περιεχόμενο και επεκτείνει σε 

όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών4. 

     Η νέα επιμόρφωση αφορά σε δύο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: 

α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Β1 επίπεδο ΤΠΕ, 

36 διδακτικές ώρες) και 

β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο ΤΠΕ, 42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην 

τάξη»). 

     Η επιμόρφωση απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

     Τα προγράμματα υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα σε Κέντρα Στήριξης 

Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Β’  επιπέδου ΤΠΕ και συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς 

ομοειδών – «συναφών» κλάδων, δηλαδή ανά συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών. Για την 

κάλυψη ειδικών επιμορφωτικών αναγκών, όπως οι απομακρυσμένες περιοχές, 

προβλέπεται μέρος των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ να υλοποιηθεί 

με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (blended learning). Το επιμορφωτικό υλικό 

που αξιοποιείται στα ΚΣΕ είναι η αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του 

υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο σχετικό έργο (Δαγδιλέλης κ.ά., 2011). 

                                                           
4 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του έργου: http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-tin-
epimorfosi  

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-tin-epimorfosi
http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-tin-epimorfosi
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     Στο νέο έργο προβλέπονται τέσσερις συστάδες «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών 

και κατά συνέπεια, η ανάπτυξη και υλοποίηση τεσσάρων διακριτών σεμιναρίων 

(courses), ανά επίπεδο επιμόρφωσης, ενώ για την επιμόρφωση Β2 επιπέδου, δεδομένης 

της εξειδίκευσης και της εμβάθυνσης του προγράμματος σε ειδικότερα θέματα 

γνωστικών αντικειμένων, προβλέπονται περισσότερες συστάδες (12-13) και ισάριθμα 

διακριτά courses. 

     Τα μαθήματα διεξάγονται πέρα του σχολικού ωραρίου, σε ομάδες των 10-15 

ατόμων, σε τρίωρες συνεδρίες, μία φορά την εβδομάδα, από επιμορφωτές του 

Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ. Προκειμένου να καλυφθούν ειδικές 

επιμορφωτικές ανάγκες, προβλέπεται μέρος του προγράμματος επιμόρφωσης να 

υλοποιηθεί με το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (blended learning). 

 

5.3.2 Η επιμόρφωση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ 

     Για την κάλυψη των επιμορφωτικών απαιτήσεων της πράξης, ως προς την ένταξη 

νέων κλάδων εκπαιδευτικών και τη δυνατότητα πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης 

στην επιμόρφωση, προβλέπεται εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών, με στόχο τον 

εμπλουτισμό του Μητρώου επιμορφωτών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στα 

Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.), μέσα από ανοικτές διαδικασίες 

διαγωνισμών. Θα ακολουθηθεί το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, με διεξαγωγή δια 

ζώσης συνεδριών και επιμορφωτικών δράσεων αλλά και εξ αποστάσεως σύγχρονων 

συνεδριών και ασύγχρονων επιμορφωτικών δράσεων. 

     Οι υποψήφιοι επιμορφωτές θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί υψηλών προσόντων, με 

γνώσεις στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

επιμορφωτών προβλέπεται να έχει διάρκεια 6 μηνών, με 350 διδακτικές ώρες για κάθε 

εκπαιδευόμενο επιμορφωτή και θα συγκροτείται από εκπαιδευτικούς ενός ή 

περισσότερων συναφών κλάδων. Το γενικό μέρος του προγράμματος Σπουδών αφορά 

όλους τους κλάδους και καλύπτει τις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των 

ΤΠΕ, την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου, τη μεθοδολογία της επιμόρφωσης 

ενηλίκων, τη μεθοδολογία μεικτής μάθησης, την παιδαγωγική χρήση εργαλείων γενικής 

χρήσης και υπηρεσιών web 2.0, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαδραστικών 

συστημάτων διδασκαλίας, θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού και πολυμεσικού υλικού, 

ανάπτυξη μικρο – εφαρμογών, τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και τα αποθετήρια 

εκπαιδευτικού υλικού και στοιχεία τεχνικής στήριξης σχολικών εργαστηρίων. Το ειδικό 
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μέρος καλύπτει τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων των εκάστοτε κλάδων και 

τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με λογισμικά για τη διδασκαλία των 

μαθημάτων του συγκεκριμένου κλάδου. 

     Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης των επιμορφωτών πρόκειται να περιλαμβάνει 

πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων, ως οργανικό κομμάτι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γίνεται παράλληλα με την εκπαίδευση στα ΠΑ.Κ.Ε. και 

περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η διεξαγωγή διδασκαλίας σε σχολείο με την 

αξιοποίηση Τ.Π.Ε ή παρατήρηση ή/και διεξαγωγή επιμόρφωσης σε Κ.Σ.Ε. Μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιμορφωτές, πρόκειται να 

συμμετάσχουν σε διαδικασία πιστοποίησης ώστε να ενταχθούν στο Μητρώο 

Επιμορφωτών Β επιπέδου Τ.Π.Ε5. 

 

 5.3.3 Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε 

     Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μόνιμους και 

αναπληρωτές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων όλων 

των ειδικοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές 

δεξιότητες ΤΠΕ, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου 19/20. 

     Αντικείμενο της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε αποτελεί η απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη νέων ψηφιακών υποδομών που 

αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσω δράσεων και έργων του Υπουργείου Παιδείας και 

σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου, μέσα από παραδείγματα και 

πρακτικές. 

     Στόχοι αυτής της επιμόρφωσης είναι οι επιμορφούμενοι: 

▪ Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους χρήσης των 

διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη, 

▪ Να μπορούν να αξιοποιούν παιδαγωγικά το υλικό που παρέχουν οι διαθέσιμες 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες, 

▪ Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, 

▪ Να κατανοούν τις δυνατότητες αλλά και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης των 

ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της διδασκαλίας.  

                                                           
5 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του έργου: http://e-pimorfosi.cti.gr/to 
ergo/epimorfotes-pake  

http://e-pimorfosi.cti.gr/to%20ergo/epimorfotes-pake
http://e-pimorfosi.cti.gr/to%20ergo/epimorfotes-pake
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     Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και έχει διάρκεια 

περίπου 12 εβδομάδες ( 1 τρίωρο την εβδομάδα). Στο μεσοδιάστημα των συνεδριών οι 

επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες που τους ανατίθενται από τον επιμορφωτή 

τους. Το υλικό της επιμόρφωσης διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία αξιοποιείται 

επίσης για την εκπόνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους 

επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία με τον επιμορφωτή6. 

     Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα μάθησης (moodle) βρίσκεται αναρτημένο όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό της επιμόρφωσης, κατανεμημένο σε 12 συνεδρίες. Η κάθε συνεδρία 

περιλαμβάνει το χώρο υποστηρικτικών συζητήσεων, το χώρο σύγχρονης γραπτής 

επικοινωνίας, το επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό, το υλικό δραστηριοτήτων, τις 

οδηγίες για τους επιμορφούμενους και το χώρο αποστολής αρχείων των ασύγχρονων 

δραστηριοτήτων. 

     Πιο συγκεκριμένα, η θεματική της πρώτης συνεδρίας είναι η Εισαγωγή στην 

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπου αναλύονται οι στόχοι και η μορφή 

λειτουργίας του προγράμματος Επιμόρφωσης Β1, καθώς και η προβληματική της  

ένταξης των ΤΠΕ στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη δεύτερη συνεδρία επιχειρείται 

κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών ψηφιακών περιβαλλόντων και εξοικείωση με την 

πλατφόρμα διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και εκπόνησης εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (moodle) στο πλαίσιο της επιμόρφωσης. Η τρίτη συνεδρία αναφέρεται 

στα λογισμικά παρουσίασης, τους διαδραστικούς πίνακες και τα διαδραστικά βιβλία, 

προτείνοντας τρόπους αξιοποίησής τους προς ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η τέταρτη συνεδρία στοχεύει στην παρουσίαση των 

δυνατοτήτων διδακτικής αξιοποίησης τόσο του διαδραστικού πίνακα όσο και των 

σχολικών διαδραστικών βιβλίων. Στην πέμπτη συνεδρία γίνεται γνωριμία με 

εκπαιδευτικές χρήσεις των εργαλείων γενικής χρήσης (υπολογιστικά φύλλα) και των 

ιστολογίων (blogs). 

     Από την έκτη συνεδρία και έπειτα, επιχειρείται αναζήτηση μαθησιακών 

αντικειμένων και εκπαιδευτικών σεναρίων από αποθετήρια εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, Φωτόδεντρο και Ιφιγένεια, καθώς και δημιουργία μικρο σεναρίων με 

ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη. Στην έβδομη συνεδρία συνεχίζεται ο σχεδιασμός 

                                                           
6Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του έργου:  http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1  

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1
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εκπαιδευτικών μικρο σεναρίων, ο κριτικός αναστοχασμός και η ανταλλαγή καλών 

πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επόμενη συνεδρία 

αναφέρεται σε διδακτική αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών και σε γνωριμία με τα 

wikis. Η ένατη συνεδρία αποτελεί γέφυρα σύνδεσης με το Β2 επίπεδο ΤΠΕ. Γίνεται 

γνωριμία με διαφορετικές εκδοχές διδακτικής αξιοποίησης διαφόρων εφαρμογών όπως 

τα λογισμικά προσομοίωσης και τα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Στη 

δέκατη συνεδρία οι επιμορφούμενοι δημιουργούν ένα πλήρες διδακτικό μικρο σενάριο 

από έτοιμο σενάριο το οποίο βρίσκουν στα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού. Η 

ενδέκατη συνεδρία αναφέρεται σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και η 

τελευταία συνεδρία οι επιμορφούμενοι σχεδιάζουν δικά τους πλήρη μικρο σενάρια. Οι 

εργασίες αποστέλλονται στον ειδικό χώρο αποστολής αρχείων που έχει σχεδιαστεί για 

την επιμόρφωση και αξιολογούνται από τους επιμορφωτές. 

     Τα προγράμματα της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ συγκροτούνται από 

εκπαιδευτικούς συναφών κλάδων και υλοποιούνται σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης 

(Κ.Σ.Ε) από επιμορφωτές Β επιπέδου ΤΠΕ. Καταρχάς δημιουργήθηκαν τέσσερις 

συστάδες, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΣΥΣΤΑΔΕΣ Β1 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ 
Τίτλος «συστάδας» κλάδων Κλάδοι – ειδικότητες επιμορφούμενων 

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1 
Θεωρητικές επιστήμες και 

Καλλιτεχνικά 

Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, 

Μουσικής, Καλλιτεχνικών 

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2 

Φυσικές Επιστήμες, 

Τεχνολογία, Φυσική 

Αγωγή και Υγεία 

Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογικοί κλάδοι, 

Επαγγέλματα γης, Φυσικής Αγωγής, Κλάδοι 

Υγείας, κλπ. 

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3 
Μαθηματικά, Πληροφορική 

και Οικονομία - Διοίκηση 

Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομολόγοι, 

Διοίκηση κλπ. 

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί 

 Πηγή: http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1  

 

 

5.3.4 Η επιμόρφωση Β2 Επιπέδου ΤΠΕ 

     Η Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β2 επιπέδου ΤΠΕ) αποτελεί τη συνέχεια της 

εισαγωγικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης ΤΠΕ (επιμόρφωση Β1 

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1
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επιπέδου ΤΠΕ), ώστε οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να ολοκληρώσουν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητές τους, στο επίπεδο της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Β επίπεδο ΤΠΕ). Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε προγράμματα Β2 επιπέδου ΤΠΕ αποτελεί η 

πιστοποίηση στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 

επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υπηρετούν σε σχολική μονάδα και να 

ασκούν διδακτικό έργο. 

     Αντικείμενο της επιμόρφωσης αυτής είναι: 

▪ η επέκταση και εμβάθυνση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιολόγηση των περιβαλλόντων web 2.0 και 

γενικότερα του Διαδικτύου, με έμφαση στα μέσα που παρέχονται από το Υπουργείο 

Παιδείας, 

▪ η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και 

περιβαλλόντων, τις προϋποθέσεις, αλλά και τους περιορισμούς προκειμένου να 

επιτευχθεί το βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα,  

▪ η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα γενικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών 

συστημάτων και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, ώστε να είναι σε θέση να τα 

αντιμετωπίζουν με κριτικό και παραγωγικό τρόπο, για να τα εντάξουν στη διδασκαλία 

τους. 

 

     Στόχοι της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί: 

▪ να κατανοήσουν της εκπαιδευτικές δυνατότητες των νέων ψηφιακών 

περιβαλλόντων στο Διαδίκτυο και να τις εντάξουν με κριτικό τρόπο στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πράξη σε συνδυασμό με τα μέσα που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας, 

▪ να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 

ώστε να είναι σε θέση να το εντάξουν στη διδασκαλία, 

▪ να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν παραγωγικά στην εκπαιδευτική πράξη τα 

διαθέσιμα για την ειδικότητά τους λογισμικά και ψηφιακά περιβάλλοντα, 

αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης τους, 

▪ να αποκτήσουν μια πλήρη και λειτουργική αντίληψη του πλαισίου στο οποίο 

εντάσσονται οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουν μια συνολικότερη 
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θεώρηση των ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην 

εκπαίδευση, ώστε να εντάξουν στη διδασκαλία τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. 

 

     Όπως και η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ έτσι και το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 

επιπέδου ΤΠΕ, συγκροτείται από εκπαιδευτικούς συναφών κλάδων και υλοποιείται στα 

ΚΣΕ όλης της χώρας εκτός σχολικού ωραρίου. Λόγω της εξειδίκευσης σε ειδικότερα 

γνωστικά αντικείμενα, οι  συστάδες κλάδων των εκπαιδευτικών προβλέπεται να είναι 

πολλαπλάσιες από αυτές της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Έξι από αυτές αφορούν σε 

αμιγείς ομάδες των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ70, ΠΕ60, ενώ οι 

υπόλοιπες αφορούν νέο εισερχόμενους κλάδους και ειδικότητες π.χ. Συστάδα Ξένων 

Γλωσσών, Καλλιτεχνικών και Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Υγείας, Τεχνολόγων – 

Μηχανικών, Οικονομίας και Διοίκησης, Επαγγελμάτων Γης, Ειδικής Αγωγής. 

     Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης περιλαμβάνει 42 διδακτικές ώρες, εκπόνηση 

δραστηριοτήτων και εργασιών, καθώς και δράσεις προετοιμασίας και εφαρμογής στην 

τάξη, έχοντας υποστηρικτικές συναντήσεις με τον επιμορφωτή. Η διάρκεια είναι 

περίπου 14 εβδομάδες, ένα ως δύο τρίωρα την εβδομάδα. Οι υποστηρικτικές 

συναντήσεις εντάσσονται σε εύλογο χρόνο από την έναρξη των μαθημάτων και οι 

εκπαιδευτικοί υλοποιούν τις παρεμβάσεις εβδομαδιαία στην τάξη τους. 

     Η «παρέμβαση» με ΤΠΕ στην τάξη αποβλέπει στην καλύτερη αφομοίωση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και απόκτηση 

εμπειρίας από την πρακτική εφαρμογή, γεγονός που καθιστά αποτελεσματικότερη την 

επιμόρφωση. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μεταφορά των αποτελεσμάτων της 

επιμορφωτικής διαδικασίας στους ωφελούμενους, που είναι οι μαθητές. Σε όλη αυτή τη 

διαδικασία, οι επιμορφωτές αναλαμβάνουν υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο, 

συμβάλλοντας έτσι με την εμπειρία τους, στην επιλογή και εκπόνηση κατάλληλων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα 

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη και την 

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που παρουσιαστούν7. 

 

 

 

                                                           
7 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του έργου: http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b2  

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b2
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6. Ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών σχετικών με τις επιμορφώσεις 

εκπαιδευτικών  

     Στο κεφάλαιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη ανασκόπηση εμπειρικών 

ερευνών σχετικών με τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας, προκειμένου 

να δημιουργηθεί ένα συγκριτικό πλαίσιο με τα αποτελέσματα της έρευνας που 

παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

6.1 Ικανοποίηση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών από τα προγράμματα 

επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε 

 

     Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων στις Τ.Π.Ε συμφωνούν πως οι 

επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται άνω του μετρίου ως πολύ ικανοποιημένοι 

τόσο από τη διοργάνωση του προγράμματος όσο και από τους στόχους και το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης. 

     Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Γαλλή & Παπαδημητρίου (2013) 

σχετικά με την εμπειρία φιλολόγων από την επιμόρφωσή τους στις Τ.Π.Ε το διάστημα 

2009-2013, προκύπτει πως οι επιμορφούμενοι φιλόλογοι είναι ως επί των πλείστων 

ικανοποιημένοι τόσο από το περιεχόμενο του προγράμματος όσο και από τους 

επιμορφωτές τους. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι εκπληρώθηκαν οι αρχικές τους 

προσδοκίες και έδωσαν θετικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούσαν την αξία της 

επιμόρφωσης. 

     Αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνα του Κόμη, Τσουράπη, Λαβίδα, Ζαγούρα 

(2015) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις απόψεις τους για 

την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πρόγραμμα Β επιπέδου. 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε πολύ στο να αποκτήσουν 

νέες γνώσεις σχετικά με τις Τ.Π.Ε και να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν τις 

χρησιμοποιούν. Φαίνεται πως οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους έμειναν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα Β επιπέδου, γεγονός που συνέβαλε ώστε να 

εντάξουν  ενεργά τις Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη. 

     Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και έρευνες σχετικά με επιμορφώσεις που 

ακολουθούν το μεικτό μοντέλο μάθησης. Στην έρευνα των Κελεσίδη, Μανάφη & 

Μπότσας (2016) σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία με Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, η πλειοψηφία των  εκπαιδευτικών αξιολογούν θετικά 
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τόσο το περιεχόμενο της επιμόρφωσης όσο και τους στόχους του προγράμματος. 

Φαίνεται πως οι προσδοκίες που είχαν για το πρόγραμμα επιμόρφωσης Τ.Π.Ε 

ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και πως αποκόμισαν σημαντικά οφέλη. 

 

6.2  Λόγοι εμπλοκής των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις  

          Η Τσιφλίδου (2009), ερεύνησε τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε προγράμματα  συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αρέσκονται να επιβεβαιώνουν τις γνώσεις τους και 

να επιδεικνύουν όσα γνωρίζουν και αυτό τους παρακινεί να συμμετέχουν σε 

προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης. Στην έρευνα σχολιάζεται το γεγονός πως 

συμμετέχοντας οι εκπαιδευτικοί σε επιμορφώσεις νιώθουν ικανοποίηση και αυξάνουν 

την αυτοπεποίθησή τους. Τέλος, άλλα κίνητρα που εντοπίστηκαν είναι η διαφυγή από 

τα προβλήματα της καθημερινότητας και η απόλαυση της επικοινωνίας με κόσμο εκτός 

σχολικού κλίματος. 

     Στην έρευνα του Λεγοντή (2010) σχετικά με τους λόγους εμπλοκής των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, οι επιμορφούμενοι δηλώνουν 

ως σημαντικότερο κίνητρο (90%) την πρόθεση για αύξηση ή επικαιροποίηση των ήδη 

υπαρχουσών γνώσεων και την κατάκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Το 

ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του προγράμματος είναι αρκετά μικρότερο ενώ μόλις το 

10% των εκπαιδευτικών ενδιαφέρεται για αξιοποίηση σε μελλοντική επαγγελματική 

εξέλιξη. 

     Η έρευνα της Χριστοφορίδου διεξήχθη το σχολικό έτος 2010-2011 και ανήκει στον 

κύκλο των φυσικών ερευνών, δηλαδή μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον των 

συμμετεχόντων  προσπαθεί να ερμηνεύσει το παρατηρούμενο φαινόμενο. Πιο 

συγκεκριμένα, διερευνά τις προσδοκίες και τα κίνητρα νηπιαγωγών σχετικά με τη 

συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις. Ως σημαντικότερα εντοπίζονται εσωτερικά κίνητρα 

όπως το προσωπικό ενδιαφέρον και η απόκτηση νέων γνώσεων. Επιλέγουν να 

παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα με βάση το θέμα (86,5%), τη σύνδεση θεωρίας-

πράξης (76,2%) και τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στην τάξη (76,1%). Σημαντικό 

εύρημα της έρευνας είναι πως η καταλληλότητα του επιμορφωτή (37,8%) είναι 

παράγοντας που επηρεάζει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων. Ακολουθεί ο τόπος και 

ο χρόνος της επιμόρφωσης καθώς και η χρήση μεικτών τεχνικών και μεθόδων. 
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     Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας του Γαλλή & Παπαδημητρίου σχετικά με 

τους λόγους συμμετοχής των φιλολόγων σε επιμορφώσεις Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Η έρευνα 

αφορούσε φιλολόγους που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης από το 2009 

ως το τέλος του 2013. Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί 

προσέρχονται στα προγράμματα για να καλύψουν επιμορφωτικές ανάγκες και για να 

εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με νέα τεχνολογικά μέσα. Συνδυαστικά, μεγάλος 

αριθμός φιλολόγων δηλώνει πως επιλέγει την επιμόρφωση Β επιπέδου για την 

απόκτηση της πιστοποίησης (όσοι μάλιστα επιμορφώθηκαν το 2013 απάντησαν πάνω 

από 90% «πολύ ή πάρα πολύ»). 

     Από τα αποτελέσματα της έρευνας του Λεγοντή (2015) στα πλαίσια της 

διδακτορικής του διατριβής, σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε 

επιμορφώσεις Β επιπέδου ΤΠΕ, προκύπτει ως σημαντικότερος λόγος η απόκτηση νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων (76,6%-84,2%) και ακολούθως η προσπάθεια δημιουργίας 

ελκυστικότερου μαθήματος και διέγερσης του ενδιαφέροντος των μαθητών (83,7%-

87,5%). Σε μικρότερα ποσοστά αναφέρονται η επιθυμίας βελτίωσης της θέσης 

εργασίας, η πρόθεση ενημέρωσης σχετικά με τις ΤΠΕ και ο ψηφιακός αλφαβητισμός.  

     Ο Στασινός (2017) διεξήγαγε έρευνα σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετικά με τα κίνητρα, τα εμπόδια και τις αντιλήψεις για τη συμμετοχή 

τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Από τα ισχυρότερα κίνητρα φαίνεται πως είναι το 

ενδιαφέρον για τη μάθηση και την αποδοτικότητα στην εργασία ενώ ως ισχυρό εμπόδιο 

προβάλλεται το κόστος και η διαμονή στον τόπο διεξαγωγής της επιμόρφωσης. Τα 

πορίσματα αυτά συνάδουν με την έρευνα της Public Issue (2011), σχετικά με ζητήματα 

που αφορούν τη δια βίου μάθηση. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ως πιο σημαντικό 

κίνητρο τους επαγγελματικούς λόγους (44%), ενώ φαίνεται ότι συσχετίζουν το λόγο 

παρακολούθησης με το μηδενικό κόστος συμμετοχής (39%). Σε ίδιο ποσοστό (35%) 

δηλώνουν ως κίνητρο τη βελτίωση των επιδόσεων και της αποδοτικότητας στο χώρο 

εργασίας και την απόκτηση γενικών γνώσεων. Λιγότερο ενδιαφέρονται για απόκτηση 

νέων εμπειριών και το ενδεχόμενο προαγωγής. 

 

6.3 Το ωρολόγιο πρόγραμμα των επιμορφώσεων και το επιμορφωτικό υλικό 

 

     Οι Μαλέτσκος & αλ. ερεύνησαν τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις 
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Νέες Τεχνολογίες (2009). Αναφορικά με το επιμορφωτικό υλικό του προγράμματος, 

θεωρούν πως είναι μεν αξιοποιήσιμο στη διδακτική πράξη αλλά σε μερικές μόνο 

περιπτώσεις (57,7%) και ότι είναι αξιοποιήσιμο σε κάθε περίπτωση (40,3%).  Συνολικά 

το χαρακτηρίζουν καλό, χρήσιμο, κατάλληλο και με περιθώρια βελτίωσης. Σε μεγάλο 

ποσοστό (40,3%) δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του 

προγράμματος της επιμόρφωσης (υλικό, ενότητες, διαδικασία αξιολόγησης). Στα 

αρνητικά της επιμόρφωσης καταγράφονται η μικρή και πιεστική διάρκεια του 

προγράμματος με έντονη εντατικοποίηση, το ακατάλληλο ωράριο επιμόρφωσης και η 

εξαντλητική παρακολούθηση μετά την εργασία, η εκτεταμένη ύλη και η ανομοιογένεια 

των τμημάτων όσον αφορά το επίπεδο γνώσης χρήσης των Τ.Π.Ε. 

     Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και οι Ζέττα & αλ. στην έρευνά τους για 

την αξιολόγηση του Β επιπέδου σε φιλολόγους των νομών Σερρών, Δράμας και 

Καβάλας. Παρόλο που το πρόγραμμα επιμόρφωσης ικανοποίησε τις προσδοκίες τους 

και επιτεύχθηκαν οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί, καταθέτοντας ελεύθερα τη γνώμη 

τους σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου αποτυπώνονται ως σημαντικότερα προβλήματα ο 

εντατικός ρυθμός παρακολούθησης, ο όγκος του διδακτικού υλικού που έπρεπε να 

διδαχθεί και να αφομοιωθεί και οι δύσκολες συνθήκες στα εργαστήρια των ΚΣΕ λόγω 

ζέστης. 

     Ο Λεγοντής (2010) στη διπλωματική του εργασία σχετικά με την επιμόρφωση των 

καθηγητών φυσικών επιστημών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη 

εξετάζει το βαθμό ικανοποίησης των επιμορφούμενων από το πρόγραμμα για 

παραμέτρους όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα, την οργάνωση, τη διάρκεια και τις 

θεματικές ενότητες. Αναφορικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τη διάρκεια του 

προγράμματος οι επιμορφωτές εμφανίζονται κάτω του μετρίου ικανοποιημένοι ενώ οι 

επιμορφούμενοι δηλώνουν μετρίου βαθμού ικανοποίηση. Φαίνεται πως το 2008 τα 

προγράμματα στα ΚΣΕ ήταν ιδιαίτερα εξαντλητικά λόγω της εντατικής 

παρακολούθησης ενώ δεν ήταν απαλλαγμένοι από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Όσον 

αφορά στο περιεχόμενο του επιμορφωτικού υλικού εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένοι. 

 

6.4 Ο ρόλος του επιμορφωτή εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε 

      Στο 1ο Συνέδριο στη Σύρο με θεματική Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση, οι Δελημπόκης, 

Ναλμπάντη και Δέλλας παρουσίασαν μια σύντομη αποτίμηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο νομό Έβρου σχετικά με τις Νέες 
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Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Στα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρεται πως ο 

εκπαιδευτής δε συμμετέχει μόνο για να μεταδώσει τη νέα γνώση αλλά και για να 

βοηθήσει τους επιμορφούμενους να ανακαλύψουν οι ίδιοι όσα μπορούν. 

Αναδεικνύονται ως κυρίαρχα στοιχεία η προσωπική σχέση με τους επιμορφούμενους, η 

φυσική του παρουσία στο χώρο εργασίας και η ουσιαστική και καθημερινή στήριξη στο 

έργο τους. Χρειάζονται να τους προσφέρει ασφάλεια, ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης 

και ώθηση για να αξιοποιήσουν αποδοτικά όσα μαθαίνουν.  

      Η Ε. Ντρενογιάννη, λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μελέτησε με κριτικό τρόπο το ελληνικό 

πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε σε σχέση με τα αντίστοιχα 

προγράμματα επιμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας. Ερευνώντας το 

ρόλο του επιμορφωτή διαπιστώνει πως το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων του 

εκάστοτε επιμορφωτή συνδυαστικά με την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού 

υλικού αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας ή αναποτελεσματικότητας των 

προσφερόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην εισήγησή 

της αναφέρει πως ο Οργανισμός για την Εκπαιδευτική Κατάρτιση και Επιμόρφωση 

(Teacher training Agency) επισημαίνει πως τα καλύτερα κέντρα επιμόρφωσης 

εξασφάλισαν την ποιότητα των επιμορφωτών τους με βάση την παιδαγωγική κατάρτιση 

και την καλή γνώση του αντικειμένου τους (Ρόδος, 2002). 

 

       Η ανάγκη καλής γνώσης του γνωστικού αντικειμένου απορρέει και από τα 

αποτελέσματα των συνεντεύξεων στη διπλωματική εργασία του Λεγοντή (2010). 

Ερευνώντας το προφίλ του επιμορφωτή, φαίνεται πως ένας αποτελεσματικός 

επιμορφωτής ΤΠΕ πέρα από τις γνώσεις που θεωρείται απαραίτητο και ευνόητο ότι 

πρέπει να κατέχει, οφείλει να κάνει όσο γίνεται πιο ελκυστικό το μάθημα, 

ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. 
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7. Σκοπός και μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας 

7.1 Εισαγωγή 

     Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθούν οι λόγοι που η εργασία 

αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στην ποιοτική έρευνα. Παρουσιάζεται ο 

σκοπός και οι ειδικότεροι στόχοι της παρούσας εργασίας, καθώς και το ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν αρχικά. Επίσης, αναλύεται το προφίλ των συμμετεχόντων της έρευνας και 

εξηγούνται οι λόγοι που συμμετέχουν σε αυτή και κάποιοι επιμορφωτές του Β1 

επιπέδου, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν αρχικά στο δείγμα. Τέλος, ελέγχεται η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα της ποιοτικής ανάλυσης και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματά της. 

7.2  Σκοπός της έρευνας 

     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια γενική αποτίμηση της 

εισαγωγικής επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ, στη συστάδα Β1.4, δηλαδή σε 

δασκάλους και νηπιαγωγούς που συμμετείχαν σε αυτή. Η αποτίμηση του έργου 

συνδέεται άμεσα με το βαθμό που οι επιμορφούμενοι είναι ικανοποιημένοι ή όχι από τη 

δομή που αυτό υλοποιήθηκε και με την παρεχόμενη εκπαίδευση. Στην πορεία της 

έρευνας προέκυψε η ανάγκη να διερευνηθούν και οι απόψεις μερικών επιμορφωτών του 

Β επιπέδου, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής του νέου 

έργου. 

     Πιο συγκεκριμένα, στόχο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των αρχικών 

προσδοκιών των επιμορφούμενων από το πρόγραμμα επιμόρφωσης και οι λόγοι 

συμμετοχής σε αυτό. Επίσης, η έρευνα εστίασε στην οργάνωση το προγράμματος σε 

σχέση με τη διάρκεια και το ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και το διδακτικό υλικό. 

Τέλος, επιχειρείται μια αξιολόγηση του επιμορφωτή από τους επιμορφούμενους 

σχετικά με τη συνεργασία, την άμεση ανταπόκριση, την επίλυση αποριών και τη 

γενικότερη ενθάρρυνση. 

     Συνοψίζοντας, ως προς τους επιμορφούμενους μπορούμε να θέσουμε τα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα:  

 

➢ Ποιοι ήταν οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου στις Τ.Π.Ε; 
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➢ Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ικανοποίησε τις 

προσδοκίες που είχαν οι εκπαιδευτικοί όταν έκαναν αίτηση σε αυτό; 

➢ Σε ποιο βαθμό εξυπηρετούσε τους επιμορφούμενους το ωρολόγιο πρόγραμμα 

της επιμόρφωσης; 

➢ Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν το παρεχόμενο διδακτικό υλικό και 

αν αυτό τους βοήθησε στη διεκπεραίωση των εργασιών τους; 

➢ Με ποιο τρόπο βοήθησε ο επιμορφωτής τους συμμετέχοντες να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του προγράμματος; 

 

     Ως προς τους επιμορφωτές, έγινε προσπάθεια να απαντηθούν τα παρακάτω 

ερωτήματα: 

➢ Σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι μπορεί να καλυφθεί η προτεινόμενη διδακτική ύλη 

στο προβλεπόμενο χρόνο; 

➢ Είναι ευχαριστημένοι από την ενημέρωση που είχαν από τους αρμόδιους φορείς 

για τη δομή του νέου έργου; 

➢ Αξιοποίησαν την ομάδα συζητήσεων της πλατφόρμας προκειμένου να λύσουν 

τις απορίες που τυχόν είχαν; 

➢ Είναι ικανοποιημένοι από τον εξοπλισμό και τη συνεργασία με τους τεχνικούς 

των ΚΣΕ; 

➢ Πως η επιμόρφωση του Β1 επιπέδου τους βοήθησε να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί επιμορφωτές ως προς τη διδασκαλία τους; 

 

    Η παρούσα εργασία εστιάζει στις απόψεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών για 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β επιπέδου και ως εκ τούτου μετά τη διατύπωση των 

ερευνητικών ερωτημάτων προέκυψαν οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες συνδέονται 

άρρηκτα με το σχεδιασμό και την υλοποίησης έρευνας. Η υπόθεση αφορά στη 

διατύπωση των προσδοκιών του ερευνητή για σχέσεις ανάμεσα στις υπό μελέτη 

μεταβλητές (Τσουρής, 2018). Οι ερευνητικές υποθέσεις προέκυψαν μετά από 

εκτεταμένη μελέτη άρθρων και βιβλίων, όπως καταγράφεται και στο θεωρητικό μέρος 

της εργασίας, και από το σκοπό και τους επιμέρους στόχους που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι απόψεις και στάσεις επιμορφούμενων εκπαιδευτικών 

σε προηγούμενα προγράμματα επιμόρφωσης. 

    Ειδικότερα, όσον αφορά τους λόγους συμμετοχής των επιμορφούμενων  σε 

προγράμματα επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ανασκόπηση της 
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βιβλιογραφίας, αυτοί, σε μεγάλο ποσοστό, φαίνεται πως συμμετέχουν για να 

αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και από ενδιαφέρον για τις Τ.Π.Ε. (Λεγοντής, 

2010; Λεγοντής, 2015; Στασινός, 2017; Χριστοφορίδου, 2011). Σύμφωνα με τις 

παραπάνω έρευνες: 

• Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης 

Τ.Π.Ε για να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. 

 

     Έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τη 

συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης Β επιπέδου στις Τ.Π.Ε, δείχνουν πως 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ικανοποιημένοι και μετά το πέρας της 

επιμόρφωσης αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν τις χρησιμοποιούν στην 

τάξη (Κελεσίδη κ.ά., 2016; Κόμης κ.ά., 2015). Βέβαια, η έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής τόσο στα δημοτικά όσο και στα νηπιαγωγεία της χώρας αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να τις χρησιμοποιούν όσο πιο συχνά γίνεται 

(Λεγοντής, 2010). Συνεπώς: 

• Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να είναι ικανοποιημένοι από τα προγράμματα 

επιμόρφωσης Β επιπέδου στις Τ.Π.Ε. 

 

     Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι είναι πιεστικό και κουραστικό, σε συνδυασμό με άλλες 

οικογενειακές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις (Ζέττα κ.ά., 2009; Λεγοντής, 2010; 

Μαλέτσκος κ.ά., 2009). Η άποψη αυτή σχετίζεται και με το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν ήταν απαλλαγμένοι από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Άρα, μετά την 

έρευνα: 

• Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να θεωρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα της 

επιμόρφωσης κουραστικό ως εξαντλητικό.  
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     Όσον αφορά το διδακτικό υλικό των επιμορφώσεων, οι συμμετέχοντες το 

κρίνουν ως ικανοποιητικό (Λεγοντής, 2010) ως προς το περιεχόμενο. Η εκτεταμένη 

ύλη όμως αναφέρεται ως αρνητικό χαρακτηριστικό σε αρκετές έρευνες (Ζέττα κ.ά., 

2009; Λεγοντής, 2010; Μαλέτσκος κ.ά., 2009). Ως εκ τούτου: 

• Το διδακτικό υλικό αναμένεται να είναι χρήσιμο και αξιοποιήσιμο αλλά  με 

μεγάλο όγκο ύλης. 

 

     Τέλος, σχετικά με τον επιμορφωτή των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε, σύμφωνα με 

έρευνες, εκτός του ότι πρέπει να γνωρίζει άψογα το γνωστικό του αντικείμενο 

(Λεγοντής, 2010), οφείλει να ενθαρρύνει του εκπαιδευομένους να ανακαλύψουν οι ίδιοι 

τη γνώση δημιουργώντας κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης καθώς και να κάνει τι 

μάθημα ελκυστικό ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον των 

επιμορφούμενων (Δελημπόκης κ.α., 2001; Λεγοντής, 2010). Άρα: 

• Ο εκπαιδευτής Τ.Π.Ε αναμένεται να γνωρίζει καλά το γνωστικό του αντικείμενο 

και να δημιουργεί θετικό κλίμα μέσα στην τάξη. 

 

     Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων και των ερευνητικών υποθέσεων έγινε 

μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το υπό μελέτη θέμα και ήταν καθοριστικά 

για την υλοποίηση και τη σπουδαιότητα της παρούσας έρευνας. Στα συμπεράσματα της 

έρευνας οι υποθέσεις που παρουσιάστηκαν πιο πάνω θα επαληθευτούν ή θα 

διαψευσθούν, προκειμένου να προκύψουν νέα δεδομένα ή να ενισχυθούν τα ήδη 

υπάρχοντα. 
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7.3 Μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας 

7.3.1 Ερευνητικό εργαλείο 

      Στην παρούσα έρευνα δεν ενδείκνυται η ποσοτική μέθοδος διότι έχει 

χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως σε παλιότερες έρευνες για να καταγραφούν απόψεις 

επιμορφούμενων αλλά και επιμορφωτών για την επιμόρφωση Β επιπέδου. 

Αξιοποιώντας την ποιοτική μέθοδο επιδιώκεται η αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ 

ερευνητή και ερωτώμενου για την εκμαίευση απόψεων που είναι δύσκολο να 

αποτυπωθούν σε απρόσωπες ερωτήσεις της ποσοτικής μεθόδου. Με αυτή τη μέθοδο ο 

ερωτώμενος έχει τη δυνατότητα να δώσει τις δικές του περιγραφές και ερμηνείες της 

κοινωνικής πραγματικότητας την οποία βιώνει (Ιωσηφίδης, 2003). 

     Συνεπώς, επιλέχθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η συνέντευξη λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που τη διέπουν. Σε αντίθεση με το ερωτηματολόγιο, ο ερευνητής έχει 

τη δυνατότητα να ανιχνεύσει συναισθήματα, απόψεις, στάσεις, ακόμη τις εκφράσεις 

του προσώπου ή τον τόνο της φωνής του συνεντευξιαζόμενου (Bell, 1997). 

Παρουσιάζει το πλεονέκτημα της δυνατότητας εμβάθυνσης και επέκτασης των 

ερωτήσεων, προκειμένου να ανιχνευτεί το «πώς» και το «γιατί» στο πρόβλημα που 

ερευνάται. Το μειονέκτημα της συνέντευξης είναι ο αυξημένος χρόνος που απαιτείται 

για την προσωπική επικοινωνία με όλους τους ερωτώμενους και η αυξημένη 

απαιτήσεων διαδικασία της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των ανοιχτών 

ερωτήσεων (Openheim, 2005).   

     Για την υλοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης 

συνέντευξης δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεφώνου, λόγω χιλιομετρικής απόστασης. Οι 

συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και ταυτόχρονα κρατήθηκαν σημειώσεις. Η 

ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων 

ερωτήσεων, όμως παρουσιάζεται μεγάλη ευελιξία τόσο ως προς τη σειρά των 

ερωτήσεων αλλά και ως προς το περιεχόμενό τους ανάλογα με τον ερωτώμενο 

(Ιωσηφίδης, 2003). 

     Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου, επειδή επιτρέπουν στο ερωτώμενο να εκφράσει 

τις απόψεις του με το δικό του τρόπο, δεν υπάρχει δηλαδή μία προκαθορισμένη σωστή 

απάντηση. Πιο συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν α) δημογραφικές ερωτήσεις (ερωτήσεις 

background), για να ανιχνευτεί το προφίλ των ερωτώμενων β) ερωτήσεις γνώμης και 

αξίας, προκειμένου να αποτυπωθούν οι αρχικές προσδοκίες των επιμορφούμενων για το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης αλλά και η πρόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις 
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πιστοποίησης αλλά και γ) ερωτήσεις εμπειρίας και συμπεριφοράς, για να αποτυπωθεί η 

γνώμη των συμμετεχόντων για τη διοργάνωση της επιμόρφωσης και την ανταπόκρισή 

τους στις απαιτήσεις του προγράμματος (Patton, 2002).  

     Για τους επιμορφούμενους στα ΚΣΕ, οι ερωτήσεις της συνέντευξης ήταν 

χωρισμένες σε τέσσερις ενότητες: 

▪ Η πρώτη ενότητα αποτελείται από δύο ερωτήσεις και αφορά την παρακίνηση 

των επιμορφούμενων σχετικά με τους λόγους συμμετοχής τους στην επιμόρφωση και 

τις προσδοκίες που είχαν για το πρόγραμμα. 

▪ Η δεύτερη ενότητα εμπεριέχει τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με την οργάνωση 

του προγράμματος, τη ικανοποίηση δηλαδή των επιμορφούμενων από το ωρολόγιο 

πρόγραμμα και το διδακτικό υλικό. 

▪ Η τρίτη ενότητα εστιάζει σε απόψεις των επιμόρφουμενων για τον επιμορφωτή 

ως προς το βαθμό που είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας και την 

ανταπόκρισή του σε απορίες. 

▪ Η τελευταία ενότητα εξετάζει την πρόθεση των επιμορφούμενων να 

συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και στο Β2 επίπεδο επιμόρφωσης. 

 

     Για τους επιμορφωτές στα ΚΣΕ, οι ερωτήσεις της συνέντευξης εντάσσονται σε 

τέσσερις ενότητες: 

▪ Οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας αναφέρονται σε ειδικότητα, προϋπηρεσία, 

σπουδές και συμμετοχή σε άλλα προγράμματα. 

▪ Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο πρόγραμμα της επιμόρφωσης, δηλαδή στους 

λόγους συμμετοχής σε αυτό, στην ικανοποίηση από τη διοργάνωση και από την 

ενημέρωση σχετικά με τη νέα δομή του, καθώς και για το ωρολόγιο πρόγραμμα και το 

διδακτικό υλικό. Επίσης, οι ερωτήσεις αφορούν την ικανοποίηση από τη συνεργασία με 

άλλους επιμορφωτές αλλά και από τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των ΚΣΕ. 

▪ Η τρίτη ενότητα εστιάζει στο βαθμό που συνέβαλε η συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί 

επιμορφωτές σε επόμενες επιμορφώσεις. 

▪ Και τέλος, η τέταρτη ενότητα αφορά στη γνώμη τους για τους ανασταλτικούς 

παράγοντες χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη. 

Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων παρατίθενται στο παράρτημα. 
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7.3.2 Το δείγμα της έρευνας 

 

     Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τριάντα (30) εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και 

αναπληρωτές, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, της συστάδας Β1.4 της 1ης περιόδου της 

εισαγωγικής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μάιου – 

Ιουνίου 2017. Η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία και επιλέχθηκε από διάφορους 

νομούς της Βορείου Ελλάδος. Η αναλογία ανά ειδικότητα και φύλο φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Κατανομή συμμετεχόντων επιμορφούμενων της έρευνας ανά ειδικότητα          

και ανά φύλο 

Δείγμα Έρευνας Φύλο 

Άνδρες Γυναίκες 

Δάσκαλοι/ες 8 12 

Νηπιαγωγοί _ 10 

Σύνολο: 8 22 

 

     Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί ηλικίας μεταξύ 40 -50 ετών 

εμφανίζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης στις 

ΤΠΕ: 

 

Γράφημα 1: Η κατανομή των συμμετεχόντων επιμορφούμενων ανά ηλικία 

Ηλικία συμμετεχόντων 
επιμορφούμενων

20-30 ετών

30-40 ετών

40-50 ετών

50-60 ετών
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     Αυτό επαληθεύεται και από το παρακάτω γράφημα, όπου φαίνονται τα έτη 

υπηρεσίας στην εκπαίδευση των επιμορφούμενων: 

  

Γράφημα 2: Κατανομή των συμμετεχόντων επιμορφούμενων ανά έτη υπηρεσίας 

     Για να γίνει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του έργου, στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν 

τρεις (3) επιμορφωτές του Β1 επιπέδου, δύο άντρες δάσκαλοι και μία γυναίκα 

νηπιαγωγός, από τρεις διαφορετικούς νομούς της Βορείου Ελλάδος. Στο σύνολό τους οι 

επιμορφωτές συμμετείχαν και σε προηγούμενες επιμορφώσεις στις ΤΠΕ, γεγονός που 

συντελεί στη δημιουργία ενός συγκριτικού πλαισίου με το νέο έργο της επιμόρφωσης. 

 

7.3.3 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

     Η διαδικασία της έρευνας περιλάμβανε συνεντεύξεις είτε δια ζώσης είτε 

τηλεφωνικές, όπου υπήρχε δυσκολία μετακίνησης. Οι δια ζώσης συνεντεύξεις είχαν 

διάρκεια περίπου 40 λεπτών ενώ οι τηλεφωνικές διαρκούσαν κατά μέσο όρο 20 λεπτά. 

Η μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων έγινε μέσω κινητού τηλεφώνου. Αμέσως μετά 

ξεκίνησε η απομαγνητοφώνηση και η ανάλυσή τους. Προκειμένου να διατηρηθεί η 

ανωνυμία των συνεντευξιαζόμενων, στις απομαγνητοφωνήσεις χρησιμοποιήθηκαν 

κωδικοί αντί ονομάτων, Σ1, Σ2, Σ3… Σ30 για τους επιμορφούμενους και Ε1, Ε2, Ε3 για 

τους επιμορφωτές. Οι συνεντεύξεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών ξεκίνησαν στις 

20 Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώθηκαν 20 Δεκεμβρίου 2017. Οι συνεντεύξεις των 

επιμορφωτών διήρκησαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 ως 10 Ιανουαρίου 2018. 

     Μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των ερευνών που έχουν γίνει σχετικά 

με τα ερωτήματα που μελετά η παρούσα έρευνα, κρίθηκε ως καταλληλότερο 

ερευνητικό εργαλείο η ημιδομημένη συνέντευξη για τους λόγους που αναφέρονται πιο 

Έτη υπηρεσίας συμμετεχόντων 
επιμορφούμενων

Εως 10 έτη

11-20 έτη

21-30 έτη
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πάνω. Κατόπιν, δομήθηκαν οι άξονες της συνέντευξης και οι ερωτήσεις. Στη συνέχεια 

έγιναν δύο πιλοτικές συνεντεύξεις σε επιμορφούμενους, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 

προσέγγιση ο απαιτούμενος χρόνος για κάθε συνέντευξη αλλά και να υπάρξει 

εξοικείωση με τη διαδικασία της μαγνητοφώνησης. Οι συναντήσεις, η ώρα 

επικοινωνίας, ο τόπος καθώς και η μαγνητοφώνηση έγιναν με τη συγκατάθεση των 

συνεντευξιαζόμενων, αφού λήφθηκαν υπόψη οι δεοντολογικοί κανόνες (Bell, 1997). 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη καθαρότητα της φωνής και της ομιλίας και η δημιουργία 

όσο το δυνατόν καταλληλότερων συνθηκών τόσο για τον ερευνητή όσο και για τον 

ερωτώμενο. 

     Για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, στην παρούσα έρευνα 

ακολουθήθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα η επαγωγική 

ανάλυση περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία μέσα από τα δεδομένα προκύπτουν 

κατηγορίες μετά από προσεκτική εξέταση και σύγκριση από τον ερευνητή. Η ποιοτική 

ανάλυση είναι συνήθως επαγωγική και λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω (Patton, 

1990). 

     Στην ανάλυση των συνεντεύξεων έγινε προσπάθεια να εφαρμοστούν τα έξι βήματα 

θεματικής ανάλυσης που προτείνουν οι Braun και Clarke (2006): 

1) Αρχικά έγινε προσπάθεια εξοικείωσης με τα δεδομένα, δηλαδή του ερευνητικού 

υλικού με συνεχόμενη προσεκτική ανάγνωση και αναζήτηση νοημάτων που έχουν 

σημασία για το εξεταζόμενο φαινόμενο. 

2) Κωδικοποίηση των αποσπασμάτων των συνεντεύξεων, υπογραμμίζοντας 

σημαντικά νοήματα. 

3) Στο τρίτο στάδιο έγινε αναζήτηση πιθανών θεμάτων, ώστε να προκύψουν 

πιθανές κατηγορίες ή υποκατηγορίες.  

4) Αναθεώρηση θεμάτων. Επανεξετάστηκαν κάποια θέματα που μπορεί να μην 

πληρούσαν τα κριτήρια να συμπεριληφθούν είτε γιατί δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα 

για να τα στηρίξουν είτε γιατί τα δεδομένα ποικίλουν αρκετά μεταξύ τους. 

5) Ορισμός και ονομασία θεμάτων. Διαμορφώθηκε ο θεματικός χάρτης των 

δεδομένων, ώστε να στηριχθεί η ανάλυση της έρευνας. 

6) Συγγραφή των ευρημάτων. Σε αυτό το στάδιο έγινε προσπάθεια να παρατεθούν 

με λογική σειρά τα δεδομένα , μαζί με τα αποσπάσματα, χωρίς επαναλήψεις, 

προκειμένου να πειστεί ο αναγνώστη για την αξία και την εγκυρότητα της ανάλυσής. 
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7.3.4 Κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας 

     

      Στην ποιοτική έρευνα, σε αντίθεση με την ποσοτική υπάρχει δυσκολία αξιολόγησης 

της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας δεδομένου ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως από τη αλληλεπίδραση του ερευνητή με τον συνεντευξιαζόμενο, από τις συνθήκες 

που πραγματοποιείται η συνέντευξη καθώς και από το χρονικό διάστημα της έρευνας . 

Έτσι η λογική της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας όπως διαμορφώνεται στις ποσοτικές 

μεθόδους δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ποιοτική έρευνα. 

     Στη δική μας έρευνα προκειμένου να διασφαλιστεί όσον το δυνατόν περισσότερο η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα, εφαρμόστηκαν κάποιες στρατηγικές. 

• Προσπαθήσαμε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό, επιλέγοντας 

επιμορφούμενους από ΚΣΕ διαφόρων νομών. Ως προς το φύλο των επιμορφούμενων 

έγινε προσπάθεια να υπάρχουν τόσοι άνδρες όσοι και γυναίκες, πράγμα που στάθηκε 

αδύνατον διότι οι νηπιαγωγοί ήταν αποκλειστικά γυναίκες.  

• Στην έρευνα προστέθηκαν και τρεις επιμορφωτές από διαφορετικούς νομούς 

επίσης, για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα της οργάνωσης του νέου έργου της 

επιμόρφωσης Β επιπέδου. 

• Παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή του ερευνητικού σχεδιασμού, της συλλογής 

και της επεξεργασίας των δεδομένων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους 

ερευνητές να κρίνουν την έρευνα. 

• Πραγματοποιήθηκε συνεχής αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων των 

συνεντεύξεων προκειμένου να εντοπιστούν ομοιότητες αλλά και διαφορές ανάμεσα στα 

ευρήματά μας, ως προς τις απαντήσεις των ερωτώμενων. 

• Στο παράρτημα Β παρατίθενται οι απομαγνητοφωνήσεις όλων των 

συνεντεύξεων, προς επαλήθευση και διασταύρωση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 
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8. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας 

8.1 Απόψεις επιμορφούμενων για το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου 

στις ΤΠΕ 

 8.1.1 Προϋπάρχουσες γνώσεις χρήσης των ΤΠΕ   

      

     Μετά τις δημογραφικές ερωτήσεις για να ανιχνευθεί το προφίλ των συμμετεχόντων, 

η πρώτη ερώτηση αφορούσε στις γνώσεις χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους 

ίδιους, πριν τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου. Στην πλειοψηφία τους 

οι ερωτώμενοι απάντησαν πως έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση Α επιπέδου στις ΤΠΕ, 

το οποίο ήταν προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση Β επιπέδου. 

Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης Α επιπέδου αφορούσε στην απόκτηση 

βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα την 

εκμάθηση του λογισμικού Office. Μερικοί δήλωσαν πως πέρα από αυτό έχουν 

παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια λίγων ωρών, τα οποία αφορούσαν επίσης την 

εκμάθηση του Office, ενώ πολλοί ανέφεραν ως προσόν την κατοχή του πιστοποιητικού 

ECDL. Η Σ2 αναφέρει: 

«Από πληροφορική γνωρίζω εμπειρικά από τη χρήση και κάποια πράγματα που έμαθα 

στο Α επίπεδο στις ΤΠΕ». 

Επίσης, η Σ4:  

«Δε γνώριζα κανένα λογισμικό, ούτε και τη χρήση τους. Έχω το ECDL και την 

πιστοποίηση Α επιπέδου μόνο». 

     Από τους τριάντα (30) συνεντευξιαζόμενους, μόνο πέντε εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

πως γνωρίζουν και αξιοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά. Η Σ30 αναφέρει:  

«Ναι, είχα αρκετές. Μου αρέσει να παρακολουθώ σεμινάρια, διαδικτυακά κυρίως, είχα 

παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για το Scratch από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ένα άλλο 

σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σχετικό με λογισμικά που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία και άλλα. Γενικά ψάχνομαι, οπότε γνώριζα αρκετά 

πράγματα». 
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8.1.2 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία      

     Όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία πριν την επιμόρφωσή τους, οι 

απαντήσεις των επιμορφούμενων αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την πραγματική 

εικόνα της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

γνωρίζουν εκπαιδευτικά λογισμικά και πως μπορούν να τα αξιοποιήσουν στην τάξη. Οι 

δάσκαλοι περιορίζονται στη χρήση έτοιμων φύλλων εργασίας από το διαδίκτυο ή 

φτιάχνουν δικά τους για τις ανάγκες κάποιου διαγωνίσματος, δείχνουν κάποια βίντεο 

στην τάξη και αξιοποιούν αρκετά τα διαδραστικά βιβλία και το φωτόδεντρο: 

 «Έδειχνα κάποια βίντεο από το φωτόδεντρο ή κάποια άλλα βιντεάκια σχετικά με το 

μάθημα ή κατέβαζα κάποιες ασκήσεις, τις τύπωνα και τις έδινα στα παιδιά να τις 

λύσουν». 

     Βέβαια, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, όπως τονίζουν: 

 «[…] χρησιμοποιούσα κατά διαστήματα υπολογιστή και μέσα στην τάξη και εκτός για την 

προετοιμασία μου, όχι καθημερινά βέβαια, όταν αυτό ήταν εφικτό γιατί οι υποδομές δεν 

ήταν τόσο καλές, ούτε είχαμε καλή σύνδεση ούτε είχαμε τη δυνατότητα του λάπτοπ… δεν 

ήταν εύκολα. Ότι μπορούσα έκανα». 

«Χρησιμοποιούσα σε κάποιες περιπτώσεις, έπαιρνα από κάποιες ιστοσελίδες 

εκπαιδευτικές κάποια πράγματα που μπορούσα να αξιοποιήσω μέσα στην τάξη. Όταν 

βέβαια υπήρχαν και οι κατάλληλες υποδομές στην τάξη». 

     Ως προς την ενεργή συμμετοχή των μαθητών τους αναθέτουν την αναζήτηση 

πληροφοριών από το διαδίκτυο είτε στην τάξη είτε στο σπίτι: «[…] κυρίως βίντεο 

έδειχνα. Και αν είχαμε ιντερνέτ μέσα στην τάξη, ψάχναμε πληροφορίες στο Google». 

      Στο ίδιο σκεπτικό κινούνται και οι νηπιαγωγοί που εκτός των παραπάνω, 

χρησιμοποιούν το you tube για να βάζουν μουσική στα παιδιά καθώς και για να τους 

δείχνουν εικονογραφημένα παραμύθια. Βέβαια, επισημαίνουν και αυτοί πως η έλλειψη 

εξοπλισμού αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την καθημερινή ένταξη των 

τεχνολογιών στο μάθημά τους: 

«Είμαι σε νηπιαγωγείο τα τελευταία 15 χρόνια… ναι γενικώς χρησιμοποιώ πολύ την 

τεχνολογία… εκπαιδευτικά βίντεο κυρίως… θα ήθελα περισσότερα αλλά δεν έχω αυτή τη 

δυνατότητα λόγω έλλειψης εξοπλισμού. Υπάρχει ένας υπολογιστής και αυτός είναι στο 

γραφείο…». 
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     Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει 

να συμπορεύεται με την κοινωνία και προτίθενται να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στο 

μάθημά τους, μετά την επιμόρφωση που έλαβαν και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις 

απαντήσεις τους:  

«Δεν γίνεται να μένουμε προσκολλημένοι στα παλιά, πρέπει να προχωράμε μπροστά, το 

επιβάλλει η κοινωνία μας. Τα παιδιά πλέον ξέρουν περισσότερα από εμάς. Αν δεν τις 

εντάξουμε στο μάθημά μας, τότε αυτό είναι βαρετό για αυτά».  

«Όπως σας είπα το επιβάλλει η κοινωνία μας. Τα παιδιά γνωρίζουν ήδη πολλά πράγματα 

οπότε καλό θα ήταν και εμείς να τους δείξουμε το σωστό δρόμο. Το μάθημα φυσικά 

βελτιώνεται, καθώς κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέρει ήχο, εικόνα και 

άλλα πράγματα που σε πραγματικό χρόνο είναι αδύνατον να τα δουν τα παιδιά». 

     Σε ερώτηση της συνέντευξης αν πιστεύουν πως εντάσσοντας τις ΤΠΕ στη 

διδασκαλία βελτιώνεται το μάθημα, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών γιατί συνδυάζουν εικόνα και ήχο, βοηθούν στην εμπέδωση 

και χρησιμοποιώντας τες εξοικονομούν χρόνο: 

«Κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, το κάνει πιο ενδιαφέρον, κερδίζω χρόνο από το 

να ασχολούμαι με φωτοτυπίες και μπορώ να δείξω στα παιδιά πράγματα που είναι 

δύσκολο να γίνουν σε πραγματικό χρόνο». 

«Ως προς την εκμάθηση ας πούμε κάποιου γράμματος, το λέω γιατί έχω πρώτη τάξη. 

Βοηθάνε πολύ τα βίντεο που δείχνουν τη φορά που γράφουμε ένα γράμμα και φυσικά σε 

μεγαλύτερες τάξεις η προβολή βίντεο πειραμάτων είναι πολύ βολική για μένα. Γλιτώνω 

πολύ χρόνο. Νομίζω πως όταν τους δείχνω (στους μαθητές) κάτι από τον υπολογιστή τους 

μένει περισσότερο και κάνει το μάθημά μου πιο ενδιαφέρον. Γενικά οι τεχνολογίες 

νομίζω μου διευκολύνουν το μάθημα». 

        Ένας εκπαιδευτικός χαρακτηριστικά αναφέρει πως συμφωνεί με την ένταξη των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά αυτή πρέπει να γίνεται με μέτρο και στοχευμένα: « Θα 

βοηθήσει αλλά υπάρχει και το πρόβλημα του εθισμού της οθόνης. Ήδη τα παιδιά παίζουν 

όλη μέρα στο σπίτι με τους υπολογιστές.[…] Πρέπει να γίνει συνδυασμός και των δύο. 

Όλα με μέτρο. Την τεχνολογία την έχουν ήδη σπίτι, μπορούν να βρουν πληροφορίες, δεν 

χρειάζονται καθοδήγηση». 
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8.1.3 Λόγοι - Κίνητρα συμμετοχής  

     Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων επιμορφούμενων στο ερώτημα σχετικά με το 

κίνητρο που τους ώθησε στη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου, προέκυψε 

ως σημαντικότερος λόγος το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, η επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών γνώσεων  και η 

πρόθεση απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:  

«Πραγματικά έχω πολύ λίγο χρόνο και πιέστηκα πολύ για να το παρακολουθήσω αλλά με 

ενδιαφέρει η χρήση των τεχνολογιών στην τάξη και ήθελα να μάθω πως μπορώ να τις 

χρησιμοποιήσω πιο αποτελεσματικά. Όχι μόνο δηλαδή να δείχνω ένα βίντεο». 

«Πήρα μέρος για να ολοκληρώσω τον κύκλο πάνω στην κατάρτισή μου στους 

υπολογιστές. Και για δική μου επιμόρφωση, για να μάθω πώς να κάνω φύλλα εργασίας με 

ΤΠΕ για την τάξη μου». 

     Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η απόκτηση γνώσεων τόσο ως προς τη χρήση 

του υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών όσο και ως προς την αξιοποίησή τους μέσα 

στην τάξη, είναι πλέον απαραίτητη και επιτάσσεται από τη σύγχρονη κοινωνία, καθώς 

πλέον δεν πρέπει να είναι κάποιος τεχνολογικά αναλφάβητος: 

 «Για να μάθω κάτι που είναι χρήσιμο για την τάξη αλλά και για εμένα σαν άτομο. Και 

για  να μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της κοινωνίας, αν δεν ξέρεις υπολογιστές 

είσαι αναλφάβητος πλέον». 

«Για να μάθω ίσως κάποια περισσότερα πράγματα, είχα ακούσει και για τα διδακτικά 

σενάρια, τα οποία είχα μόνο δει στο Ιφιγένεια και από περιέργεια για να δω τι κάνουν 

εκεί. Κατά τη γνώμη μου κανείς δεν πρέπει να είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος σήμερα. 

Ακόμα και τα πιο μικρά που έχουμε εμείς στο νήπιο γνωρίζουν, μιμούνται κινήσεις. Η 

τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους στο σπίτι τους οπότε 

πρέπει να είναι και μέσα στο σχολείο». 

     Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί νιώθουν την ανάγκη να εκσυγχρονίσουν τη 

διδασκαλία τους με τεχνολογικά μέσα προκειμένου να συμπορεύονται με τη 

καθημερινότητα των παιδιών: 

 «[…]ήθελα λίγο να εκμοντερνιστώ, να πάψω να είμαι μια παραδοσιακή 

εκπαιδευτικός[…]». 
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 «[…]βλέπω ότι τα παιδιά το χρησιμοποιούν πολύ και δε θέλω να είμαι «έξω» από αυτό. 

Τους αρέσει και ήθελα να μάθω κάποια πράγματα για να κάνω το μάθημα πιο 

ελκυστικό». 

     Ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα, περίπου το 45%, ανέφερε 

ως κίνητρο συμμετοχής στην επιμόρφωση την επιθυμία για απόκτηση του 

πιστοποιητικού προκειμένου να αξιοποιηθεί είτε ως επιπλέον μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ 

από τους αναπληρωτές είτε ως επιπλέον προσόν στην αξιολόγηση των μονίμων 

εκπαιδευτικών και στην περαιτέρω επαγγελματική τους εξέλιξη. Αυτό γίνεται σαφές 

από τα παρακάτω αποσπάσματα: 

«Για επιπλέον μοριοδότηση. Ορατός είναι ο παράγοντας «φόβος» λόγω της επικείμενης 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Οπότε ήταν και αυτός ένας λόγος που παρακολούθησα 

το πρόγραμμα». 

«[…]αν θέλεις να διεκδικήσεις μια ανώτερη θέση, αυτό χρειάζεται. Έχουμε φτάσει σε ένα 

σημείο να μαζεύουμε μόνο χαρτιά». 

«Για να δω καινούρια πράγματα που δεν ξέρω και φυσικά για να πάρω την πιστοποίηση. 

Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα, δεν ξέρω αν αυτό μοριοδοτείται αργότερα στον 

ΑΣΕΠ ή χρειαστεί κάπου αλλού. Κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα κυνήγι σεμιναρίων και 

μεταπτυχιακών. Υπάρχει η ανασφάλεια του αύριο. Αλλά πέρα από αυτό, η επιμόρφωση 

ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα». 

8.1.4 Ικανοποίηση προσδοκιών από το πρόγραμμα της επιμόρφωσης 

     Οι περισσότεροι από τους επιμορφούμενους στα ΚΣΕ δηλώνουν ικανοποιημένοι 

από το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου. Δηλώνουν πως ο επιμορφωτής ήταν 

αυτός που συνέβαλε ώστε να ανταποκριθεί το πρόγραμμα στις αρχικές τους 

προσδοκίες: «[…]ανταποκρίθηκε και είχαμε μια εξαιρετικά καλή επιμορφώτρια.[…] Ως 

προς τη μεταδοτικότητά της, ως προς τις γνώσεις της, ως προς την παιδαγωγική της 

κατάρτιση». 

     Ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων εμφανίζονται κάτω του μετρίου 

ικανοποιημένοι λόγω του μεγάλου όγκου του διδακτικού υλικού που δεν μπορούσε να 

καλυφθεί στις προβλεπόμενες ώρες. Ανάμεναν να κάνουν περισσότερη πρακτική 

εξάσκηση αλλά λόγω έλλειψης χρόνου, δεν στάθηκε δυνατόν: «Σίγουρα έμαθα κάποια 

πράγματα. Ήταν και ένα κίνητρο για να ασχοληθώ πάλι με κάποια πράγματα που τα είχα 

αφήσει. Δηλαδή ενώ κάλλιστα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή για να 
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γράψω ένα φύλλο εργασίας, εγώ κατέφευγα στο μολύβι και χαρτί γιατί το τελείωνα πιο 

γρήγορα. Από αυτή την άποψη σίγουρα με ωφέλησε. Μου έδωσε και κάποιες γνώσεις, μου 

άνοιξε τους ορίζοντες, η αλήθεια όμως είναι ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος όγκος ύλης, θα 

προτιμούσα να είναι μικρότερος και να μπορούμε να εμβαθύνουμε και να έχουμε 

περισσότερο χρόνο για πρακτική άσκηση». 

 

8.1.5 Το ωρολόγιο πρόγραμμα της επιμόρφωσης 

     Επί των πλείστων, οι επιμορφούμενοι δηλώνουν πως το ωρολόγιο πρόγραμμα της 

επιμόρφωσης ήταν κουραστικό ως εξαντλητικό, καθώς γινόταν τις εργάσιμες μέρες, 

απογευματινές ώρες. Οι περισσότεροι εστιάζουν στις αυξημένες οικογενειακές 

υποχρεώσεις που υπήρχαν εκείνο το διάστημα:  

«Ήταν πράγματι κουραστικό. Όμως δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Σε 

συνδυασμό με άλλες οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις ήταν εξαντλητικό. 

[…]».   

«Ναι, με κούρασε. Αν λάβεις υπόψη και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Παραμέλησα 

πολλά πράγματα για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και στις εργασίες. Αλλά 

εντάξει, το πήρα απόφαση έκανα υπομονή και τελείωσε». 

      Βέβαια, σε ερώτηση της συνέντευξης αν θα προτιμούσαν η επιμόρφωση να γινόταν 

το Σαββατοκύριακο, εμφανίζονται αρνητικοί, καθώς προτιμούν να το αφιερώνουν στην 

οικογένειά τους ή σε άλλες δραστηριότητες. 

     Ένα μικρό ποσοστό των επιμορφούμενων δηλώνει πως το πρόγραμμα της 

επιμόρφωσης ήταν ιδιαίτερα κουραστικό λόγω της χιλιομετρικής απόστασης της 

κατοικίας τους από το ΚΣΕ. Η Σ30 αναφέρει: «Με κούρασε το γεγονός ότι το ΚΣΕ ήταν 

μακριά από το σπίτι μου και έπρεπε να κατεβαίνω στην πόλη με το αμάξι δύο φορές τη 

μέρα και το γεγονός ότι ήταν στο τέλος της χρονιάς, οπότε ήταν όλη η κούραση μαζεμένη. 

Είχα και διάφορες άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακές, οπότε ήταν όλα 

μαζί». 

     Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου της 1ης περιόδου είναι 

η συμπύκνωσης του προγράμματος σε δύο τρίωρα την εβδομάδα, αντί ενός όπως 

αρχικά είχε προγραμματιστεί, λόγω πίεσης χρόνου. Οι απόψεις των επιμορφούμενων 

διίστανται. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως κάνοντας μάθημα δύο 

φορές την εβδομάδα ήταν πιο κουραστικό βέβαια αλλά τελείωσαν πιο γρήγορα, δεν 
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ξεχνούσαν όσα μάθαιναν στην προηγούμενη συνάντηση και το πρόγραμμα δεν έκανε 

«κοιλιά». Με το μεράκι για μάθηση όμως τα κατάφεραν: «Ήταν κουραστικό, γιατί ήταν 

δύο φορές την εβδομάδα και πέρα από αυτό έπρεπε να κάτσεις να μελετήσεις αυτά που 

έκανες για να μη τα ξεχάσεις  και να κάνεις μια εξάσκηση και μου έπαιρνε άλλες δυο 

ώρες. Βέβαια, εγώ είχα ιδιαίτερο μεράκι με αυτά που μάθαινα, μου άρεσε πάρα πολύ και 

ήθελα πιο πολύ να δουλέψω και πραγματικά δούλεψα πολύ καλά. Ήταν κουραστικό αλλά 

έτσι είναι , αν δεν δουλέψεις δεν μπορείς να μάθεις κάποια πράγματα». 

     Από την άλλη μεριά, μερικοί συμμετέχοντες δηλώνουν αδικημένοι σε σχέση με 

επόμενες επιμορφώσεις του Β1 επιπέδου. Προτιμούσαν η επιμόρφωση να ξεκινήσει 

νωρίτερα και να κάνουν ένα τρίωρο την εβδομάδα. Πιστεύουν ότι υπήρχε μεγάλη πίεση 

χρόνου και η επιμόρφωση έγινε αρκετά συμπυκνωμένα.  

Η Σ22 αναφέρει: «Η αλήθεια είναι ότι το διάστημα εκείνο, που ήταν προς το τέλος της 

χρονιάς, ήταν κουραστικό. Πολλά πράγματα τα αμέλησα γιατί παρακολουθούσα και 

ήθελα να είμαι εντάξει στο σεμινάριο. Ήταν δύσκολο. Και το γεγονός ότι δύο φορές την 

εβδομάδα έπρεπε να κάνω κάτι, δε βοηθούσε, έπρεπε να είναι πιο χαλαρά». 

Παρομοίως και η Σ30: «: Ναι, πολύ. Ένα έπρεπε να είναι, όπως θα γίνει τώρα στη 2η 

περίοδο. Είμαστε λίγο αδικημένοι εμείς της 1ης περιόδου. Ήταν πολύ συμπυκνωμένο. Αν 

ήταν μια φορά την εβδομάδα, θα είχαμε χρόνο ενδιάμεσα και για τις ασκήσεις και για 

λίγο διάβασμα». 

 

8.1.6 Οι εργασίες και το διδακτικό υλικό της επιμόρφωσης 

     Το γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα επιλογής των εργασιών από τους 

εκπαιδευτικούς και η ελαστικότητα του χρόνου παράδοσής τους, φαίνεται ότι 

λειτούργησε θετικά: «[…] είμαι υπέρ της επιλογής, μ αρέσει να χω επιλογές… αυτό κάνω 

και με τα παιδιά στο σχολείο όταν τους βάζω κάποιο τεστ. Δεν ήταν καθόλου αγχωτικό, 

αντίθετα ήταν από τα θετικά του προγράμματος, ήταν βολικό για κάποιον που έχει και 

άλλες υποχρεώσεις». 

Σ14: «Καταρχάς, δεν υπήρχε η πίεση να παραδώσω εργασία την άλλη φορά, πολύ 

σημαντικό. Εμείς δηλαδή κάθε τρεις συνεδρίες δίναμε και μια εργασία. Και την τελευταία 

μάλιστα είχαμε και χρόνο μετά το πέρας των μαθημάτων. Δεν είχα θέμα με το χρόνο, ούτε 

δυσκολεύτηκα. Με δυσκόλεψε πολύ η τελευταία γιατί  έπρεπε να συνδυάσω όλες τις 

γνώσεις που είχα πάρει, εγώ ήθελα να το κάνω αυτό, να είναι κάτι δικό μου και επειδή 
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δεν το είχα ξανακάνει μου πήρε πολλές ώρες, το κάνα όμως, που σημαίνει ότι είχα πάρει 

τα κατάλληλα εφόδια για να το κάνω, απλώς όταν δεν δουλεύεις κάτι κάθε μέρα , απαιτεί 

χρόνο, λογικό είναι». 

      Οι επιμορφούμενοι φαίνεται πως είχαν την πρόθεση να τις κάνουν όλες αλλά λόγω 

έλλειψης χρόνου δεν τα κατάφεραν. Απάντησαν πως επέλεγαν ποιες εργασίες θα 

κάνουν με κριτήριο το βαθμό δυσκολίας αλλά και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην 

τάξη. Η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στην κατανόηση των οδηγιών των εργασιών 

από τους ίδιους αλλά η συμβολή του επιμορφωτή, ο οποίος λειτούργησε βοηθητικά και 

υποστηρικτικά, ήταν καθοριστική. Επίσης, ένα μέρος των εκπαιδευτικών θα 

προτιμούσε να ολοκληρώνει τις εργασίες στο ΚΣΕ και να μην υπάρχουν πρόσθετες 

υποχρεώσεις στο σπίτι. 

     Ως προς το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας, από τις απαντήσεις των συνεντεύξεων, 

φαίνεται πως δεν αξιοποιήθηκε, λόγω έλλειψης χρόνου, εξ ολοκλήρου αλλά τμηματικά 

για την διεκπεραίωση των εργασιών: «[…]επιλεκτικά. Εννοώ πως διάβαζα μόνο αυτά 

που χρειαζόμουν για τις εργασίες, δεν υπήρχε χρόνος για να τα κοιτάξω όλα, αν και θα 

ήθελα. Όπως σας είπα ήταν πολύ συμπυκνωμένο το πρόγραμμα». 

  

8.1.7 Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του προγράμματος 

     Από το δείγμα της έρευνας μας, όλοι οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του προγράμματος αναφορικά με τον αριθμό των εργασιών που έπρεπε 

να παραδώσουν και με την παρακολούθηση της επιμόρφωσης. Το δικαίωμα των 

απουσιών ανερχόταν στο 10% των 36 διδακτικών ωρών, δηλαδή μέχρι 4 απουσίες. 

Επίσης, για να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του προγράμματος κάθε 

εκπαιδευτικός έπρεπε να υποβάλλει 4 τουλάχιστον εργασίες, δύο ατομικές και δύο 

ομαδικές, οι οποίες ‘ ανέβαιναν’ στην ειδική πλατφόρμα και αξιολογούνταν από τον 

αντίστοιχο επιμορφωτή. 

     Εξαίρεση στο δείγμα μας αποτελεί μία επιμορφούμενη, η οποία δεν κατάφερε να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επιμόρφωσης ως προς την παρακολούθηση λόγω 

υποχρεώσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Είχα κάνει ήδη δύο απουσίες και επειδή 

είμαι αιρετός , για λόγους δεοντολογίας, δεν συνέχισα. Είχα προγραμματισμένα κάποια 

πράγματα και δεν μπορούσα να τα ακυρώσω. Δεν ήθελα να μου γίνει η χάρη». Παρόλα 

αυτά δηλώνει πρόθυμη να δηλώσει εκ νέου συμμετοχή στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου. 
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8.1.8 Διαχείριση της διδακτέας ύλης από τον επιμορφωτή 

     Όπως προαναφέρθηκε ο όγκος της ύλης που έπρεπε να διδαχθεί ήταν αρκετά 

μεγάλος, όμως η ελαστικότητα από μέρους των διοργανωτών της επιμόρφωσης ήταν 

ιδιαίτερα βοηθητική. Οι επιμορφούμενοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που 

διαχειρίστηκε ο κάθε επιμορφωτής την προτεινόμενη ύλη, δεδομένου του 

περιορισμένου χρόνου. Πιστεύουν ότι έγινε ικανοποιητικός καταμερισμός του χρόνου 

σε θεωρία και πρακτική άσκηση στην τάξη. Επίσης, φαίνεται ότι οι επιμορφωτές 

προσάρμοσαν τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των συμμετεχόντων, καθώς τις 

περισσότερες φορές υπήρχε ανομοιογένεια στην τάξη:  

«Ήταν άψογη. Νομίζω μας παρουσίασε την ύλη ανάλογα με το επίπεδό μας. Δεν μας έλεγε 

δύσκολες έννοιες, τα έκανε όσο πιο απλά μπορούσε. Αφιέρωνε χρόνο, ακόμα και στα 

διαλείμματα ήταν εκεί και εξηγούσε. Και επιπλέον μας έλεγε πως μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το καθετί στο σχολείο. Κάναμε και πολλά παραδείγματα». 

«Ήταν αδύνατον χρονικά να γίνουν όλα. Οπότε φαντάζομαι υπήρχε μια ελαστικότητα 

ώστε να γίνει κάποια επιλογή. Πιστεύω ήταν ικανοποιητική. Το επίπεδο των 

επιμορφούμενων δεν ήταν πολύ υψηλό, μεσαίο θα έλεγα, οπότε προσαρμόστηκε ο 

επιμορφωτής σε αυτό». 

     Λόγω του διαφορετικού επιπέδου γνώσεων σχετικά με τις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών, 

κάποιο δηλώνουν δυσαρεστημένοι διότι ο χρόνος αναλωνόταν σε απορίες που οι ίδιοι 

γνώριζαν ήδη: «[…] Προσαρμόστηκε στο χρόνο που είχε και στο επίπεδο των 

συμμετεχόντων, το οποίο ήταν αρκετά χαμηλό. Δυσκολευόντουσαν πολύ, δεν 

προχωρούσαμε γρήγορα και κάποιες φορές πραγματικά βαρέθηκα». 

 

 

8.1.9 Αλληλεπίδραση με τον επιμορφωτή 

     Οι επιμορφούμενοι εμφανίζονται απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με 

τον επιμορφωτή τους τόσο ως προς την ανταπόκρισή του σε απορίες που υπήρχαν είτε 

εντός είτε εκτός της αίθουσας όσο και ως προς την ανατροφοδότηση των εργασιών που 

υλοποιούσαν. Δηλώνουν μάλιστα πως ο επιμορφωτής είναι ένας από τους παράγοντες 

που καθιστούν μια επιμόρφωση επιτυχημένη και πως με τη δική του προτροπή 

κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα. Αυτό αποτυπώνεται και στις 

παρακάτω απαντήσεις.  
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Σ4: «Αρκετά συνεργάσιμος, με βοηθούσε πάρα πολύ. Μας έδωσε και το προσωπικό του 

τηλέφωνο για τον πάρουμε σε περίπτωση που είχαμε κάποιες απορίες. Ήταν πολύ καλός, 

πραγματικά έκανε ότι μπορούσε. Συνέχεια μας εμψύχωνε και πίστευε πραγματικά ότι 

μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου, μου έδινε 

θάρρος και κουράγιο να συνεχίσω και να ολοκληρώσω το πρόγραμμα. Μου έβαλε και 

πολύ καλούς βαθμούς στις εργασίες. Αυτό δείχνει ότι έβλεπε την προσπάθεια που κάνω 

και την επιβράβευε». 

Σ29: «Ήταν εξαιρετικός, συνεργάσιμος και φοβερά επεξηγηματικός. Ποτέ δε φεύγαμε από 

το ΚΣΕ με απορία. Και όταν ακόμα είχα κάποια απορία όταν υλοποιούσα τις εργασίες, 

του έστελνα ένα e mail και απαντούσε αμέσως». 

     Ικανοποιημένοι εμφανίζονται και από την ανατροφοδότηση των εργασιών τους , η 

οποία ήταν άμεση και στοχευόμενη: «Πολύ, σχεδόν την ίδια μέρα. Ότι δεν κάναμε 

σωστά, το εξηγούσε, το διορθώναμε και το ξανανεβάζαμε. Πολλές φορές παρουσιάζαμε 

και μέσα στην τάξη τις εργασίες μας. Αυτό μου άρεσε πολύ γιατί έβλεπα και εργασίες 

άλλων συναδέλφων και έπαιρνα ιδέες. Θα ήταν καλό να υπάρχει ένας κοινός τόπος που 

μετά το πέρας οι εργασίες να ανέβουν εκεί και να τις βλέπουμε όλοι». 

 

 

8.1.10 Εξετάσεις πιστοποίησης  της 1ης περιόδου 

     Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην 1η περίοδο επιμόρφωσης του Β1 επιπέδου 

στις ΤΠΕ εμφανίζονται επιφυλακτικοί στην ερώτηση της συνέντευξης αν πιστεύουν ότι 

με τις γνώσεις που απέκτησαν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

εξετάσεων. Οι περισσότεροι απαντούν «Δεν ξέρω», καθώς χρειάζεται να διαβάσουν 

πρωτίστως το διδακτικό υλικό της επιμόρφωσης. Δηλώνουν αδικημένοι σε σχέση με 

τους επιμορφούμενους της 3ης περιόδου, αφού το μεγάλο χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επιτυχία στις εξετάσεις. Η 

παρακάτω απάντηση αντιπροσωπεύει τους συμμετέχοντες:  

«Το γεγονός ότι μεσολαβεί τόσος πολύς χρόνος μέχρι την πιστοποίηση αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα σίγουρα. Η πιθανότητα αποτυχίας είναι μεγαλύτερη. Θεωρώ ότι 

οι εξετάσεις θα έπρεπε  να γίνονται αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων. Θα ήθελα να 

πάρω μέρος στις εξετάσεις αλλά ίσως αν περάσει αρκετός χρόνος δεν πάω». 

       



63 
 

8.1.11 Πρόθεση για συμμετοχή στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου στις ΤΠΕ 

     Όλοι οι επιμορφούμενοι έχουν την πρόθεση να συμμετέχουν στην επιμόρφωση Β2 

επιπέδου, αλλά δηλώνουν επιφυλακτικοί ως προς τις οικογενειακές και επαγγελματικές 

υποχρεώσεις που θα έχουν εκείνο το χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερη ανησυχία φαίνεται να 

έχουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στο Β2 

επίπεδο, καθώς μέχρι πρότινος δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν  στο Β επίπεδο 

με την προηγούμενη δομή του. Οι συμμετέχοντες είναι ικανοποιημένοι από την 

επιμόρφωση Β1 επιπέδου και απαντούν πως θέλουν να συμμετέχουν και στο Β2 

επίπεδο με σκοπό να μάθουν περισσότερα λογισμικά προγράμματα χρήσιμα για την 

τάξη τους. 

 

8.1.12 Το προφίλ του επιμορφωτή 

    Σύμφωνα με τις απόψεις των επιμορφούμενων, ένας αποτελεσματικός επιμορφωτής 

ΤΠΕ θα πρέπει να κατέχει πολύ καλά το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει, να έχει 

μεταδοτικότητα, να προσαρμόζει τη διδασκαλία του στο επίπεδο των μαθητών του, να 

έχει αμεσότητα και να είναι διαθέσιμος να λύσει τις απορίες που προκύπτουν σε κάθε 

μάθημα. Η Σ15 αναφέρει:  

«Να έχει γνώσεις, να γνωρίζει το αντικείμενο, να έχει διάθεση, να έχει μεταδοτικότητα, 

να έχει υπομονή και να κάνει τον επιμορφούμενο να αισθάνεται άνετα». 
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8.2 Απόψεις Επιμορφωτών για το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου 

στις ΤΠΕ 

8.2.1 Τυπικά Προσόντα Επιμορφωτών της επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου 

     Από τις συνεντεύξεις προκύπτει πως οι επιμορφωτές του προγράμματος 

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ, έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα. Και οι τρεις 

συνεντευξιαζόμενοι έχουν από ένα τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με την 

εκπαίδευση ενώ ένας από τους τρεις είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. 

     Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος επιμορφωτής είναι κάτοχος μεταπτυχιακού με τίτλο 

«Σπουδές στην Εκπαίδευση», του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 

«Οι θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου στο 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ήταν Διοίκηση Εκπαιδευτικών  Μονάδων, Εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εισαγωγή στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον». 

     Η δεύτερη συνεντευξιαζόμενη επιμορφώτρια είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών με 

τίτλο: «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης» και «Παιδαγωγικό παιχνίδι», του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

     Ο τρίτος επιμορφωτής πέρα από τους μεταπτυχιακούς τίτλους, είναι κάτοχος και 

ενός διδακτορικού διπλώματος. 

«Το ένα σχετικά με τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

και το άλλο είναι στο ΕΑΠ, Σπουδές στην εκπαίδευση και διδακτορικό σχετικά με την 

επιμόρφωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών» . 

     Αξίζει να σημειωθεί πως και οι τρεις συνεντευξιαζόμενοι επιμορφωτές υπηρετούν 

ως διευθυντές σε σχολικές μονάδες της περιοχής τους. 
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8.2.2 Εξωσχολική Δραστηριότητα Επιμορφωτών Β1 Επιπέδου στις ΤΠΕ 

     Οι επιμορφωτές του Β1 Επιπέδου φαίνεται, από τις συνεντεύξεις, πως έχουν μια 

έντονη εξωσχολική δραστηριότητα. Παρουσιάζονται ως δημιουργοί ιστολογίων, ενός ή 

και περισσότερων, σχετικών με την εκπαίδευση αλλά και με άλλα θέματα που άπτονται 

του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, τα οποία δημιούργησαν στα πλαίσια του Β΄ 

Επιπέδου και συνεχίζουν να τα συντηρούν και ως επιμορφωτές. Αξίζει να επισημανθεί 

πως η θεματολογία των ιστολογίων που έχουν δημιουργήσει οι επιμορφωτές σχετίζεται 

με τις μεταπτυχιακές σπουδές που έχουν κάνει. 

     Όπως προκύπτει από την συνέντευξη, ο πρώτος επιμορφωτής υπηρέτησε και ως 

υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του νομού του. 

«Επίσης από παλιότερα, είχα δημιουργήσει μια εκπαιδευτική πύλη περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, μια στατική πύλη με σωρεία πληροφοριών σε ότι αφορά τα τεκταινόμενα της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, βιβλιογραφία, επειδή έτυχε να είμαι και υπεύθυνος 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εδώ, είναι πάρα πολλές εργασίες ανεβασμένες 

εκπαιδευτικών, νηπιαγωγών και δασκάλων από παλιότερα μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή, 

πάρα πολλές εργασίες, είναι ανεβασμένη μια ενδεικτική βιβλιογραφία για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανεβασμένη πάρα πολύ μεγάλη πληροφόρηση για τα κέντρα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

και πολλά άλλα πράγματα». 

     Οι δύο από τους τρεις επιμορφωτές έχουν δημιουργήσει και ιστολόγιο για τη 

σχολική μονάδα την οποία υπηρετούν. Η δεύτερη επιμορφώτρια ασχολείται και με το 

σύλλογο εκπαιδευτικών της περιοχής της, στον οποίο είναι πρόεδρος, όπως αναφέρει: 

«Έχω ένα του νηπιαγωγείου και ένα του συλλόγου εκπαιδευτικών, γιατί είμαι πρόεδρος 

στο σύλλογο». 

     Επίσης, δύο από τους τρεις συνεντευξιαζόμενους αναφέρουν πως απασχολούνται ως 

επόπτες στην ΑΣΠΑΙΤΕ και ο τρίτος επιμορφωτής αναφέρει πως είναι εκπαιδευτής 

εκπαιδευτών ενηλίκων σε δύο πανεπιστήμια, ενώ συμμετέχει και σε προγράμματα που 

διοργανώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

«Και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, είμαι επιστημονικό προσωπικό και σαν 

επόπτης στην ΑΣΠΑΙΤΕ και σε δύο πανεπιστήμια, Αιγαίου και Θεσσαλίας, ως 

εκπαιδευτής στην εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων και σε άλλα προγράμματα που 

διοργανώνονται από Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
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     Ο ίδιος, επίσης, συμμετέχει και ως επιμορφούμενος σε επιμορφωτικά προγράμματα 

για ανατροφοδότηση των γνώσεων του, όπως αναφέρει. 

 

 

8.2.3 Λόγοι - Κίνητρα Συμμετοχής των Επιμορφωτών στην Επιμόρφωση Β1 

Επιπέδου στις ΤΠΕ 

     Από τις συνεντεύξεις των τριών επιμορφωτών προκύπτει ότι βασικό κίνητρο για τη 

συμμετοχή τους στα προγράμματα Β επιπέδου στις ΤΠΕ είναι το ενδιαφέρον τους για 

την εκπαίδευση ενηλίκων. Δηλώνουν ότι τους αρέσει να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις 

τους και να βοηθούν τους συναδέλφους τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

Ε1:«Μου αρέσει πάρα πολύ η ενασχόλησή μου με την εκπαίδευση ενηλίκων, άλλωστε σας 

είπα ότι είχα κάνει και τη θεματική ενότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού μου». 

Ε2:«είναι εύκολο για μένα και μου αρέσει που βοηθάω τους συναδέλφους και τους 

δείχνω κάποια πράγματα που ξέρω». 

Ε3:«Το θεωρώ καθήκον μου, δηλαδή, να προσφέρω ένα λιθαράκι από την πλευρά μου με 

τις γνώσεις που έχω αποκτήσει και την εμπειρία μου». 

     Εκ των τριών, η μία επιμορφώτρια δηλώνει ότι συμμετέχει στην επιμόρφωση από 

«συνήθεια», επειδή έχει ξεκινήσει να ασχολείται εδώ και χρόνια. 

     Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολό τους συμφωνούν πως ο οικονομικός λόγος δεν 

υφίσταται πλέον διότι έχουν μειωθεί κατά πολύ οι αποδοχές τους. Ένας επιμορφωτής 

αναφέρει πως υπάρχουν συζητήσεις για το αν αξίζει πλέον κάποιος να απασχολείται ως 

επιμορφωτής. 

Ε1:«Εκ των τεσσάρων επιμορφωτών που είμαστε στο νομό, μόνο οι δύο συμμετέχουμε, 

επειδή οικονομικά δε συμφέρει τους υπόλοιπους». 

 

8.2.4 Ικανοποίηση από την ενημέρωση σχετικά με τη νέα δομή του Β Επιπέδου 

Επιμόρφωσης 

     Οι επιμορφωτές στο σύνολό τους δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που 

είχαν σχετικά με τη νέα δομή του Β Επιπέδου από τους αρμόδιους φορείς, καθώς αυτό 
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διαχωρίστηκε σε δύο επίπεδα γνώσεων, Β1 και Β2. Προτού ξεκινήσει η 1η περίοδος 

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου συμμετείχαν σε ένα ενημερωτικό σεμινάριο είτε δια ζώσης 

είτε εξ αποστάσεως, στην Αθήνα, στο οποίο είχαν μια πλήρη ενημέρωση για τη νέα 

μορφή του Β επιπέδου. 

Ε1: «Ο φορέας υλοποίησης του έργου ενημερώνει με πάρα πολύ καλό τρόπο και mails 

έρχονται και βέβαια υπήρξε και ένα σεμινάριο στην Αθήνα, το οποίο όσοι δεν είχαν την 

δυνατότητα να το παρακολουθήσουν δια ζώσης, είχαν την δυνατότητα να το 

παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως». 

Ε3: «Ναι, απολύτως. Δεδομένου ότι και παρεχόμενο υλικό υπήρξε έγκαιρα, οδηγός 

σπουδών, κατευθύνσεις. Δεν υπήρχε πρόβλημα, ούτε στην ενημέρωση ούτε και στην 

παροχή υποστηρικτικού επιστημονικού υλικού από την επιστημονική ομάδα». 

 

8.2.5 Απόψεις για το διδακτικό υλικό της επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου 

     Και οι τρεις επιμορφωτές συμφωνούν πως ο όγκος του διδακτικού υλικού ήταν και 

παραμένει αρκετά μεγάλος και είναι δύσκολο να καλυφθεί στις προβλεπόμενες ώρες. 

Βέβαια, από όλους έγινε προσπάθεια η διδασκαλία να εναρμονιστεί με το επίπεδο των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς πολλές φορές το επίπεδο δυσκολίας του 

επιμορφωτικού υλικού ήταν υψηλότερο από τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων. 

Αναφέρεται πως βοηθητική ήταν η πλατφόρμα Moodle, στη οποία ήταν συνεχώς 

αναρτημένο το υλικό και μπορούσαν να ανατρέξουν σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή. 

Σημαντικό είναι πως ο κάθε επιμορφωτής παρουσίασε το προτεινόμενο υλικό με 

διαφορετικό τρόπο, άλλοτε λειτουργώντας με ομάδες, άλλοτε με εφαρμογή κυρίως 

ρεαλιστικών εφαρμογών χρήσιμων για την τάξη και άλλοτε κάνοντας μια επιλογή από 

αυτό. 

Ε1: «Υπήρχε επιλογή, με πολύ μεγάλη ενημέρωση προς τους συναδέλφους ότι μπορούν, 

ότι ενδεχομένως παραλείπουμε για το κέρδος του χρόνου, να το βρούνε, γιατί είχαν 

δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα και μπορούσαν ανά πάσα στιγμή και οι ίδιοι να 

διαβάσουν το υλικό». 

Ε2: «Απλά προσπαθώ να συμπυκνώσω κάποια. Θέλω να τους τα δείχνω όλα και 

δουλεύουν σε ομάδες. Δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν όλοι. Θέλω να χουν μια εικόνα 

από όλη την ύλη». 

Ε3: «Με ενδιαφέρει η εκμάθηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων και κυρίως η εφαρμογή 

ρεαλιστικών εφαρμογών που δε θα περιορίζονται μόνο στα στενά πλαίσια της τάξης. 
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Στόχος για μένα είναι η ενίσχυση και η εξωστρέφεια της μονάδας και υπάρχουν πολλά 

τέτοια υλικά εντός του περιεχομένου της επιμόρφωσης». 

 

 

8.2.6 Απόψεις για τις εργασίες του Β1 Επιπέδου Επιμόρφωσης 

     Σε ερώτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιμορφούμενοι στη 

διεκπεραίωση των εργασιών που τους αναθέτονταν, οι επιμορφωτές απάντησαν πως δεν 

δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα και πως ολοκλήρωσαν περισσότερες από αυτές που ήταν 

υποχρεωμένοι να παραδώσουν για αν ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα. Οι 

δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν κυρίως το «ανέβασμα» των εργασιών στην 

πλατφόρμα του Moodle, οι οποίες όμως γρήγορα ξεπεράστηκαν. 

Ε1: «Όχι ανταποκρίθηκαν, οι περισσότεροι υλοποίησαν περισσότερες από τις τέσσερις 

που ήταν να κάνουν». 

Ε3: «Καθ όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης που ολοκληρώθηκε, θα έλεγα ελάχιστα 

δυσκολεύτηκαν. Μετά τις δύο πρώτες συναντήσεις και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν τα 

εμπόδια και οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν». 

 

8.2.7 Απόψεις σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα της επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου 

     Η 1η περίοδος της επιμόρφωσης του Β1 επιπέδου υλοποιήθηκε συνολικά σε έξι 

εβδομάδες με δύο τρίωρες συναντήσεις την εβδομάδα. Οι επιμορφωτές συμφωνούν ότι 

έγινε αρκετά βιαστικά και συμπυκνωμένα αλλά η οργάνωση του προγράμματος ήταν 

πολύ καλή και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχει η άποψη πως όταν η 

επιμόρφωση γίνεται σε δώδεκα εβδομάδες, όπως στη 2η περίοδο, υπάρχει περισσότερος 

χρόνος εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης: 

«Ο χρόνος ήταν επαρκής, θα μπορούσε βέβαια να είναι μία συνάντηση την εβδομάδα, 

όπως τώρα, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος εμπέδωσης του περιεχομένου κάθε 

συνάντησης από τους επιμορφούμενους. Υπήρχε κάποιο στρίμωγμα χρονικό για τους 

επιμορφούμενους». 

     Σε ερώτηση προς τους επιμορφωτές αν θα θεωρούσαν καλύτερο να ακυρωθεί η 1η 

περίοδος και να ξεκινήσει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, διαφωνούν 
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προτάσσοντας το επιχείρημα πως οι επιμορφωτές διαθέτουν την τεχνογνωσία 

δεδομένου ότι συμμετείχαν και στο ¨παλιό¨ Β επίπεδο:  

«Όχι. Δεδομένου ότι υπάρχει η τεχνογνωσία από το παλιό Β επίπεδο, το περιεχόμενο δεν 

αλλάζει δραματικά στο Β1, έχει περιοριστεί το θεωρητικό μέρος και έχει διατηρηθεί ο 

χρόνος για το πρακτικό μέρος, δηλαδή για τη διδασκαλία των πρακτικών εφαρμογών και 

είναι πιο ελκυστικό για τους επιμορφούμενους». 

     Επίσης, πιστεύουν πως υπήρχε δέσμευση προς το φορέα υλοποίησης να 

ολοκληρώσει την 1η περίοδο πριν το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. 

 

8.2.8 Ικανοποίηση από την υποστήριξη και τον εξοπλισμό των Κέντρων Στήριξης 

Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) 

     Στο σύνολό τους οι επιμορφωτές δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα κέντρα στήριξης 

της επιμόρφωσης (ΚΣΕ) και ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό αλλά και ως προς τους 

τεχνικούς που τα πλαισιώνουν. Μάλιστα, φαίνεται πως κάποια ΚΣΕ έχουν αναβαθμίσει 

και τα λογισμικά τους προγράμματα. Σημαντικός φαίνεται πως είναι και ο ρόλος των 

τεχνικών που στελεχώνουν τα ΚΣΕ αφού ένας επιμορφωτής δηλώνει πως είχε άμεση 

και άψογη συνεργασία μαζί τους: 

«[…] μέχρι στιγμής υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους τεχνικούς υπεύθυνους 

που είχα σε όλες τις επιμορφώσεις και στο τελευταίο ΚΣΕ που πραγματοποιήθηκε το Β1 

επίπεδο, ο τεχνικός ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος και βοηθούσε, ήταν παρών πριν την 

έναρξη του προγράμματος, παρέμενε, συνεργαζόμασταν και έμενε και μετά το τέλος κάθε 

τρίωρου και συνεργαζόμασταν για την επόμενη συνεδρία, είμαι πολύ ευχαριστημένος από 

την υποδομή». 

8.2.9 Ικανοποίηση από τη συνεργασία με άλλους επιμορφωτές 

     Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης από τη συνεργασία που είχαν οι επιμορφωτές με 

τους συναδέλφους τους επιμορφωτές, οι απόψεις διίστανται. Οι δύο από τους τρεις 

επιμορφωτές συμφωνούν ότι η ομάδα συζήτησης της πλατφόρμας του προγράμματος 

είναι πολύ βοηθητική και ενεργή. 

Ε3: «Το forum είναι ενεργό, συχνά ανταλλάσουμε απόψεις και προβληματισμούς. 

Προσωπικά όποιες διευκρινίσεις χρειάστηκα, οι συνάδελφοί μου ανταποκρίθηκαν». 

     Επίσης, φαίνεται πως την χρησιμοποιούν όχι μόνο για ανταλλαγή αποριών και 

απόψεων αλλά και πιο προσωπικά καθώς με πολλούς επιμορφωτές γνωρίζονται από 
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παλιότερες επιμορφώσεις. Σε αυτό συμφωνεί και η μία επιμορφώτρια, η οποία δηλώνει 

πως στην ομάδα συζητήσεων έγραφαν διάφορα πράγματα και πως η ίδια όταν 

χρειάστηκε διευκρινήσεις επικοινώνησε τηλεφωνικώς με κάποιον συνάδελφο που 

γνώριζε. 

 

8.2.10 Απόψεις σχετικά με την πιστοποίηση του Β1 επιπέδου επιμόρφωσης στις 

ΤΠΕ 

     Στο σύνολό τους οι επιμορφωτές συμφωνούν πως η πιστοποίηση της επιμόρφωσης 

Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ θα ήταν καλύτερο να δοθεί αμέσως μετά το τέλος των 

μαθημάτων, καθώς αυτό επιθυμούν και οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι, όπως δηλώνουν. 

Βέβαια, υπάρχει η άποψη πως θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

εξετάσεων ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς στόχος της 

επιμόρφωσης είναι η εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων στη διδακτική πράξη.  

Ε1: «Για τους συναδέλφους είναι κάπως δύσκολο το να έρθουν σε επαφή μετά από 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τη προϋπόθεση όμως ότι η επιμόρφωση γίνεται για να 

ασχοληθούν ως ένα βαθμό και στην πράξη, μέσα στην τάξη, δεν νομίζω ότι θα έχει 

επίπτωση στο αποτέλεσμα της πιστοποίησης και θα μπορέσουν οι περισσότεροι αν όχι 

όλοι να πιστοποιηθούν για να πάνε στο Β2 επίπεδο». 

 

 

8.2.11 Ανάγκη επιμόρφωσης νέων επιμορφωτών 

     Η ανάγκη επιμόρφωσης νέων επιμορφωτών για τις νέες συστάδες που θα 

δημιουργηθούν, όσο και για τις ήδη υπάρχουσες, φαίνεται μέσα από τις συνεντεύξεις: 

«Πέρυσι εδώ έγινε μόνο ένα τμήμα, παρόλο που ήταν να γίνουν έξι, διότι ήμουν ο μόνος 

επιμορφωτής». 

     Ως επιχείρημα για τη μείωση των διαθέσιμων επιμορφωτών στις επιμορφώσεις Β 

επιπέδου, προβάλλεται η μειωμένη οικονομική αποζημίωση που λαμβάνουν. 

Ε1: «Εδώ στο νομό υπάρχουν τέσσερις επιμορφωτές αλλά στο μέτρο της οικονομικής 

αποζημίωσης της επιμόρφωσης, η οποία πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ και πρόκειται να 

μειωθεί κι άλλο. Και αυτό σας το λέω γιατί μέχρι χθες υπήρχαν συζητήσεις για το αξίζει 



71 
 

να ξεκινήσει κάποιος σαν επιμορφωτής. Εκ των τεσσάρων επιμορφωτών που είμαστε στο 

νομό, μόνο οι δύο συμμετέχουμε, επειδή οικονομικά δε συμφέρει τους υπόλοιπους». 

 

8.2.12 Επίδραση από τη διδασκαλία στα ΚΣΕ στους επιμορφωτές του Β επιπέδου 

στις ΤΠΕ 

     Σε ερώτηση της συνέντευξης για τον τρόπο που βοήθησε η επιμόρφωση Β1 

επίπεδου τους επιμορφωτές να βελτιωθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη 

διδασκαλία τους, οι απαντήσεις των επιμορφωτών διαφέρουν. Βέβαια, συμφωνούν ότι 

τους βοήθησε θετικά και ότι νιώθουν πιο έτοιμοι για τη 2η περίοδο επιμόρφωσης. 

     Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος επιμορφωτής αναφέρει έναν οξύμωρο τρόπο με τον 

οποίο βελτιώθηκε ως επιμορφωτής. Το ταχύρυθμο ωρολόγιο πρόγραμμα της 1η 

περιόδου της επιμόρφωσης τον κράτησε σε εγρήγορση, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει: 

«Με βοήθησε το αρνητικό της 1ης περιόδου. Δηλαδή ο ταχύρρυθμος χαρακτήρας της. Με 

έκανε να είμαι σε μεγάλη εγρήγορση. Βέβαια, υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο άγχος και 

σίγουρα πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο αν έτρεχε η επιμόρφωση κανονικά 

σε δώδεκα εβδομάδες και όχι σε έξι». 

     Η δεύτερη επιμορφώτρια δηλώνει πως της δόθηκε η ευκαιρία να ξαναδιαβάσει το 

διδακτικό υλικό της επιμόρφωσης και να επικαιροποιήσει τις γνώσεις τις: 

«Μπήκα και εγώ στη διαδικασία να ξαναδιαβάσω όλο το υλικό και να ξαναθυμηθώ 

κάποια πράγματα και να οργανώσω καλύτερα τη διδασκαλία μου με βάση τον όγκο του 

υλικού που δόθηκε». 

     Ο τρίτος επιμορφωτής δηλώνει πως γίνεται πιο αποτελεσματικός επιμορφωτής όταν 

έρχεται σε επαφή με τους επιμορφούμενους σε κάθε επιμόρφωση, καθώς έτσι αντλεί 

πληροφορίες, γεγονότα και παραστάσεις από τη σχολική πραγματικότητα. Επίσης, του 

δίνεται η ευκαιρία κάθε φορά να βρίσκει τρόπους ώστε να προσαρμόζει τη διδασκαλία 

του στο επίπεδο των επιμορφούμενων: 

«Το κυριότερο είναι η επαφή με τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Αντλούνται έτσι 

παραστάσεις, βιώματα, κάθε φορά καινούρια πράγματα και νέες εκπαιδευτικές 

καταστάσεις. Από την άλλη, είναι ένα κίνητρο για μένα να προσαρμόζω κάθε φορά τη 

διδασκαλία μου στις δυνατότητες του κάθε επιμορφούμενου». 
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8.2.13 Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

     Όπως συμπεραίνεται από τις συνεντεύξεις, οι επιμορφωτές πιστεύουν πως ακόμα και 

σήμερα ο πλέον ανασταλτικός παράγοντας χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους 

εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η έλλειψη εξοπλισμού και 

υποδομών. Η κατάσταση στα νηπιαγωγεία φαίνεται πως είναι δυσκολότερη από ότι στα 

δημοτικά. Χαρακτηριστικά η νηπιαγωγός επιμορφώτρια αναφέρει: 

«Τα νηπιαγωγεία δεν έχουν εξοπλιστεί ακόμα με υπολογιστές. Όσοι δουλεύουν φέρνουν 

δικό τους υπολογιστή. Υπολογιστές παίρνουμε με δωρεές. Κάποιοι υπολογιστές που 

υπάρχουν είναι πάρα πολύ παλιοί. Θα πρέπει αρχικά να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα 

ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού των νηπιαγωγείων. Πιστεύω μετά και οι ίδιοι 

νηπιαγωγοί θα ασχοληθούν περισσότερο». 

     Βέβαια, οι επιμορφωτές συμφωνούν πως κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα 

πρόθυμοι να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στο μάθημά τους καθημερινά και 

προσπαθούν έστω και με δικά τους μέσα ενώ άλλοι που έχουν επιμορφωθεί κιόλας δεν 

το έχουν κάνει ακόμη: 

«Τα σχολεία δεν έχουν τις υποδομές που πρέπει ώστε κάποιος συνάδελφος έστω μια φορά 

την εβδομάδα να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στην τάξη. Κάποιοι από τους συναδέλφους, 

βέβαια, το έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους, κάποιοι άλλοι όμως παρόλο που 

έχουν κάνει και την επιμόρφωση δεν τις αξιοποιούν». 

     Στον αντίποδα βρίσκεται η συνέντευξη του τρίτου επιμορφωτή, ο οποίος δηλώνει  

πως όλα τα σχολεία της περιφέρειάς του είναι πλήρως εξοπλισμένα και πως στην 

πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία τους. 
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9. Συζήτηση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 

     Αρχικά, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως η παρούσα έρευσα αφορά την 

αποτίμηση του έργου της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ της 1ης περιόδου, που 

υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2017. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση 

είχε την ιδιαιτερότητα ότι έγινε αρκετά συμπυκνωμένα ως προς το ωρολόγιο 

πρόγραμμα και έτσι δεν μπορεί να συγκριθεί με επόμενες επιμορφώσεις του ίδιου 

επιπέδου. Σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο ως προς τα κίνητρα συμμετοχής, το διδακτικό 

υλικό της επιμόρφωσης και την ικανοποίηση από την αλληλεπίδραση με τον 

επιμορφωτή. Αντιπαραβολές μπορούν να γίνουν με τα αποτελέσματα της 

προηγούμενης δομής του Β επιπέδου, αν και δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις διότι 

ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί το Β2 επίπεδο στις ΤΠΕ ώστε να υπάρξουν ασφαλή 

συμπεράσματα. 

     Προκειμένου να ενισχυθεί η άποψη των επιμορφούμενων για την επιμόρφωση, 

θεωρήσαμε αναγκαίο να υπάρξει ένα μικρό δείγμα επιμορφωτών για να 

αντιπαραβάλουμε τις απαντήσεις τους. Επίσης, παρόλο που έγινε προσπάθεια να 

υπάρξει αναλογία ανδρών – γυναικών στο δείγμα της έρευνάς μας αυτό δεν κατέστη 

δυνατόν, διότι στη συστάδα Β1.4 που ερευνάμε, ανήκουν εκτός από δάσκαλοι και 

νηπιαγωγοί, που στο σύνολό τους είναι γυναίκες. Ακόμη, αναλύοντας το προφίλ των 

επιμορφούμενων, φαίνεται ότι μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιμόρφωση είχαν οι 

εκπαιδευτικοί ηλικίας 30 – 50 ετών. Θα έπρεπε ίσως να προβληματίζει το γεγονός ότι 

εκπαιδευτικοί άνω των 51 ετών δεν εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ και να 

γίνει μια πιο στοχευμένη έρευνα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. 

     Καταρχάς, θεωρήθηκε απαραίτητο για την έρευνά μας να ανιχνευθούν τα κίνητρα 

που ωθούν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις και ειδικότερα στην 

επιμόρφωση στις ΤΠΕ. Ως σημαντικότερος λόγος προέκυψε το ενδιαφέρον για τις νέες 

τεχνολογίες και την απόκτηση νέων γνώσεων ή επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών. 

Ανάλογα πορίσματα παρατηρούνται και σε παρόμοιες έρευνες (Λεγοντής, 2010; 

Λεγοντής, 2015; Στασινός, 2017; Χριστοφορίδου, 2011). Συνδυαστικά με τον 

παραπάνω λόγο, οι επιμορφούμενοι (45% περίπου), πρόβαλλαν ως κίνητρο την 

επιθυμία τους για την απόκτηση του πιστοποιητικού της επιμόρφωσης προκειμένου να 

το αξιοποιήσουν ως επιπλέον προσόν είτε σε επικείμενο διορισμό, για τους 

αναπληρωτές είτε σε τυχόν επαγγελματική τους εξέλιξη ή αξιολόγηση. Ανάλογο 

συμπέρασμα είχε προκύψει και από την έρευνα των Γαλλή & Παπαδημητρίου (2013) 

σχετικά με τους λόγους συμμετοχής φιλολόγων στην επιμόρφωση Β επιπέδου. Πάνω 
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από το 90% όσων επιμορφώθηκαν το 2013 δήλωσαν ότι συμμετείχαν για την απόκτηση 

της πιστοποίησης. Το ποσοστό αυτό φανερώνει επαγγελματική ανασφάλεια από μέρους 

των εκπαιδευτικών, αίσθημα δικαιολογημένο αν αναλογιστούμε τις δύσκολες 

εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Ως εκ 

τούτου, η ερευνητική υπόθεση που είχε προκύψει από το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

επιβεβαιώνεται κατά το ήμισυ, καθώς οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επιμορφώσεις 

για να αποκτήσουν νέες γνώσεις αλλά και από επιθυμία για την απόκτηση της 

πιστοποίησης, όπως προκύπτει από την έρευνα μας. 

      Όσον αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της επιμόρφωσης, που σχετίζεται με τους 

στόχους της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι ήταν αρκετά κουραστικό ως 

εξαντλητικό, γνώμη η οποία ενισχύεται και από τις συνεντεύξεις των επιμορφωτών. Η 

άποψη αυτή, βέβαια, είναι δικαιολογημένη αν λάβουμε υπόψη μας το ταχύρρυθμο 

χαρακτήρα του προγράμματος και γι αυτό δεν μπορεί να γενικευθεί για τις επόμενες 

επιμορφώσεις του Β1 επιπέδου. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει και με την ερευνητική 

υπόθεση που είχε γίνει αρχικά ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα των επιμορφώσεων 

χαρακτηρίζεται ως κουραστικό. Η πιεστική και κουραστική διάρκεια του 

προγράμματος αναφέρεται και σε άλλες έρευνες (Ζέττα κ.ά., 2009; Λεγοντής, 2010; 

Μαλέτσκος κ.ά., 2009). Η άποψη αυτή σχετίζεται και με το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν ήταν απαλλαγμένοι από τα διδακτικά τους καθήκοντα. 

      Το επόμενο ερευνητικό μας ερώτημα αφορούσε τις εργασίες της επιμόρφωσης και 

παρεχόμενο διδακτικό υλικό. Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων συμπεραίνουμε πως 

δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στην υλοποίηση των εργασιών και ήταν θετικό γι αυτούς 

ότι υπήρχε η δυνατότητα επιλογής. Βέβαια, ανταποκρίθηκαν μόνο στον υποχρεωτικό 

αριθμό εργασιών που έπρεπε να παραδώσουν, λόγω επαγγελματικών ή οικογενειακών 

υποχρεώσεων. Ως προς το διδακτικό υλικό τόσο οι επιμορφούμενοι όσο και οι 

επιμορφωτές συμφωνούν ότι υπήρχε μεγάλος όγκος και ήταν αδύνατον να καλυφθεί και 

να διδαχθεί τις προβλεπόμενες ώρες. Με το πόρισμα αυτό επιβεβαιώνεται η ερευνητική 

μας υπόθεση σχετικά με το μεγάλο όγκο του επιμορφωτικού υλικού που επικρατεί στις 

επιμορφώσεις. Η εκτεταμένη ύλη αναφέρεται ως αρνητικό στοιχείο της επιμόρφωσης 

και στην έρευνα των Μαλέτσκου κ.ά. (2009). 

     Αναφορικά με το προφίλ του επιμορφωτή, οι ερωτώμενοι είναι απόλυτα 

ικανοποιημένοι τόσο από τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης όσο και από την 

ανταπόκριση σε απορίες και στην ανατροφοδότηση των εργασιών. Φαίνεται ότι ο 
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επιμορφωτής συνδυαστικά με την πρόθεση του επιμορφούμενου, αποτελεί έναν από 

τους παράγοντες μιας επιτυχημένης επιμόρφωσης. Συνεπώς, η ερευνητική υπόθεση που 

προέκυψε από το αντίστοιχο ερώτημα επιβεβαιώνεται. Σε ανάλογο συμπέρασμα 

καταλήγει και η μελέτη της Ντρενογιάννη (2002) για τους παράγοντες επιτυχίας των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός 

καλού και αποτελεσματικού επιμορφωτή αποτελούν η μεταδοτικότητα, η αμεσότητα 

και η δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη. Επιπλέον, η καλή γνώση του γνωστικού 

αντικειμένου θεωρείται απαραίτητο και προαπαιτούμενο προσόν (Λεγοντή, 2010; 

Ντρενογιάννη, 2002).  

     Σύμφωνα με τους ερωτώμενους της έρευνας, το αρνητικό χαρακτηριστικό της 

επιμόρφωσης εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης δεν έγιναν αμέσως 

μετά το τέλος των μαθημάτων αλλά μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι 

επιμορφούμενοι δεν αισθάνονται αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουν ενώ οι επιμορφωτές 

πιστεύουν ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα εφόδια και με την κατάλληλη μελέτη θα 

καταφέρουν να ανταποκριθούν.  

     Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δηλώνουν ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση 

και από τη νέα δομή με την οποία υλοποιήθηκε. Επιπλέον, πιστεύουν ότι η 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει θετικά αποτελέσματα αλλά 

απαιτεί αρκετή προετοιμασία. Ικανοποίηση από τις επιμορφώσεις Β επιπέδου Τ.Π.Ε 

παρατηρείται και από παρόμοιες έρευνες στο παρελθόν (Κελεσίδη κ.ά., 2016; Κόμης 

κ.ά., 2015). Οι δάσκαλοι, αν και συχνά προβάλλουν ως ανασταλτικό παράγοντα την 

έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής (Λεγοντής, 2010), κυρίως σε αποκρυσμένα χωριά, 

υπερπηδούν με διάφορους τρόπους τα εμπόδια και ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες 

στο μάθημά τους όσο γίνεται περισσότερο. Το πρόβλημα φαίνεται όμως να είναι 

εντονότερο στα νηπιαγωγεία, λόγω της έλλειψης εξοπλισμού, άποψη η οποία 

ενισχύεται και από τη συνέντευξη της επιμορφώτριας νηπιαγωγού. Ικανοποιημένοι 

είναι και οι επιμορφωτές από την οργάνωση και από την ενημέρωση που είχαν για τη 

«νέου τύπου» επιμόρφωση Β επιπέδου στις ΤΠΕ καθώς και από τη συνεργασία με τους 

συναδέλφους τους και τους τεχνικούς των ΚΣΕ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπόθεση 

ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από τα προγράμματα επιμόρφωσης, 

επιβεβαιώνεται. 
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10. Περιορισμοί της έρευνας 

     Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να γίνει μια συνολική αποτίμηση της 

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ που υλοποιήθηκε πρώτη φορά με νέα δομή. Η 

αποτίμηση αυτή συνδέθηκε άμεσα με το βαθμό ικανοποίησης των επιμορφούμενων 

τόσο από την οργάνωση του προγράμματος όσο και από τη  παρεχόμενη εκπαίδευση. 

Θεωρούμε ότι η έρευνα υπόκεινται σε περιορισμούς, διότι αφορά αποκλειστικά 

επιμορφούμενους της συστάδας Β1.4, δηλαδή δασκάλους και  νηπιαγωγούς και δεν 

μπορεί να γενικευθεί για τις υπόλοιπες συστάδες που πιθανά να διαφοροποιούσαν τα 

αποτελέσματα. Επίσης, το δείγμα της έρευνάς μας αφορά σε μικρό αριθμό 

εκπαιδευτικών από νομούς μόνο της Βορείου Ελλάδας, γεγονός που αποτελεί μη 

γενικεύσιμα τα αποτελέσματα της έρευνας. 

     Ένας από τους στόχους της εργασίας ήταν να εξεταστεί ο βαθμός ικανοποίησης των 

επιμορφούμενων από το ωρολόγιο πρόγραμμα της επιμόρφωσης. Δεδομένου όμως της 

συμπυκνωμένης μορφής (2 τρίωρα την εβδομάδα) με την οποία υλοποιήθηκε, δεν 

μπορούν τα αποτελέσματα να συγκριθούν και να γενικευθούν στις επόμενες 

επιμορφώσεις Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ που γίνονται. Τέλος, τα συμπεράσματα της 

παρούσας έρευνας δεν μπορούν να συγκριθούν, παρά μόνο να αντιπαρατεθούν με 

συμπεράσματα αντίστοιχων ερευνών σχετικών επιμορφώσεων των προηγούμενων 

ετών, διότι η τωρινή επιμόρφωση στις ΤΠΕ θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη μετά το πέρας 

και του Β2 επιπέδου. 
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11. Προτάσεις 

     Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης του προγράμματος της 

επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου στις ΤΠΕ, προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις ή 

βελτιώσεις.  

     Μελλοντικές προσεγγίσεις του θέματος θα μπορούσαν να είναι: 

• Η επέκταση της έρευνας σε μεγαλύτερο αριθμό επιμορφούμενων και σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδος, προκειμένου τα αποτελέσματα να επιβεβαιωθούν ή να 

διαψευσθούν. 

• Παρόμοια έρευνα και στις υπόλοιπες συστάδες που επιμορφώθηκαν την 1η 

περίοδο του προγράμματος, προκειμένου να υπάρξει ένα συγκριτικό πλαίσιο ανάμεσα 

σε διαφορετικούς κλάδους εκπαιδευτικών. 

• Έρευνα σε εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν τη 2η και την 3η περίοδο 

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ και να υπάρξει αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων 

τόσο ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και ως προς την παρεχόμενη εκπαίδευση. 

• Διερεύνηση των απόψεων των επιμορφούμενων και μετά το πέρας της 

επιμόρφωσης Β2 επιπέδου στις ΤΠΕ, για να υπάρξει μια συνολική αποτίμηση του νέου 

έργου του Β επιπέδου στις ΤΠΕ.  

  



78 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 

Ανδρέου, Α. (1992). Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Βασική κατάρτιση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών 

Βεργίδης, Δ. (1999). «Κοινωνικός και Οικονομικός Ρόλος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

στην Ελλάδα», στο Δ. Βεργίδης, Κ. Abrahamsson, M. Davis & R. Fay, (1999). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, Κοινωνική και Οικονομική Λειτουργία. Τομ. Β΄. Πάτρα: 

Ε.Α.Π.  

 

Βεργίδης, Δ. & Καραλής, Θ. (1999). Σχεδιασμός Οργάνωση και Αξιολόγηση 

Προγραμμάτων. Πάτρα: Ε.Α.Π.  

 

Βεργίδης, Δ. (2003). «Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων για 

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες», στο Β. Βαϊκούση, (2003). Εκπαίδευση Ενηλίκων: 

Συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών και εκπαιδευτών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Βεργίδης, Δ. (2006). Το έργο, οι απόψεις και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών της 

συνεχιζόμενης κατάρτισης. Στο: Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (επιμ.) 

Επαγγελματισμός στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, 

σ. 81-93 

 

Γαλλής, Κ., & Παπαδημητρίου, Ε. (2014). Φιλόλογοι και Τ.Π.Ε.: η εμπειρία της 

επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου και η διδακτική πράξη. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 3ο 

Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική 

Πράξη, Νάουσα. Ανακτήθηκε στις 20 Μαρτίου 2018, από 

http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolA/VolA_302_315.pdf . 

 

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. (2013). Γλωσσάρι, Ανακτήθηκε στις 10 

Φεβρουαρίου, 2018, από http://www.gsae.edu.gr/el/glossari 

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (2013). Εθνικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης. 

Στρατηγικό πρόγραμμα. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. 

 

http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolA/VolA_302_315.pdf
http://www.gsae.edu.gr/el/glossari


79 
 

Δαγδιλέλης, Β., & άλ., (2011), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και 

Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. Πάτρα: 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. 

 

Δελημπόκης Η. & αλ. ( 2001). Αποτίμηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στις Νέες 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Ν. Έβρου. 1ο Συνέδριο Σύρου – ΤΠΕ 

στην Εκπαίδευση.  Σύρος, 01/05/2001 – 30/11/-0001.  

 

Δημακόπουλος, Γ. (2008). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα και η αποτελεσματικότητά της. 

Εμπειρική έρευνα με βάση τις απόψεις των επιμορφωτών. (Διπλωματική εργασία). 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 

Ζαγούρας, Χ. (2016). Η επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε, 10 χρόνια + Η συνέχεια…, 4 ο 

Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 8-10 

Απριλίου 2016 

Ζέττα, Β., Παπακωνσταντίνου, Σ., & Αποστολίδης, Γ. (2009). Αξιολογώντας την 

επιμόρφωση Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 

στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας. Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 

1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου “Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία”(σ. 307-313), Βόλος, Οκτώβριος 2009. Ανακτήθηκε στις 20 Μαρτίου 2018, 

από http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1451.pdf  

Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες. 

Αθήνα: Κριτική. 

 

Καρτσιώτης, Θ. (2004). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας. Συνέδριο ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 29/09-03/10. 

 

Κεδράκα, Κ. (2007). «Προσδοκίες, απόψεις κι αιτήματα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

στη Β. Ελλάδα». Κίνητρο, 8, σ. 71-82.  

 

http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1451.pdf


80 
 

Κεδράκα, Κ. (2008). «Εκπαίδευση Ενηλίκων: οριοθετώντας το πεδίο». Κίνητρο, 9, 

σ.43-54. 

 

Κελεσίδης, Ε., Μανάφη, Ι. & Μπότσας, Γ. (2016). Απόψεις εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωση τους για την ένταξη των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία με το μεικτό μοντέλο μάθησης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας 

στην Εκπαίδευση, 9(1), σ. 15-29. Ανακτήθηκε στις 09 Δεκεμβρίου 2017 από 

earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/download/258/133. 

 

Κόκκος, Α. (1999). Εκπαίδευση ενηλίκων, το πεδίο, οι αρχές μάθησης, οι συντελεστές, τ. 

1 . Πάτρα: Ε.Α.Π  

 

Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 

Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος 

Κόμης, Β., Τσουράπη,Χ., Λαβίδας, Κ. & Ζαγούρας, Χ. (2015).Απόψεις και Πρακτικές 

Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων 

Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β ́ Επιπέδου. Στο  

Β.Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), 

Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην 

Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε στις  20 Μαρτίου 2018 από 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2316.pdf 

 

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Κόκκος, Α. (2008), Χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής μάθησης στο Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής 

Κατάρτισης, Τόμος 1, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ 

Κυνηγός, Χ. & Δημαράκη, Ε. (2002). Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα. 

Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2316.pdf


81 
 

Κυριαζή, Ν. (2002). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και 

των τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Κωσταρίδου – Ευκλείδη Α. (1999). Ψυχολογία Κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Λαφατζή, Ι. (2005). Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί 

Κυριακίδη Α.Ε. 

Λεγοντής, Α. (2010). Η επιμόρφωση των καθηγητών φυσικών επιστημών στην 

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

και διδακτική διαδικασία. (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη 

 

Λεγοντής, Α. (2015). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης 

Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) και στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης (ΠΑ.Κ.Ε.) στην 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία. Διδακτορική 

Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 

 

Μαλέτσκος Α., Πενέκελης Κ., Ζίκος Ζ., Μπλιούμη Ε., Ράρρα Ε. (2009). Αντιλήψεις και 

προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β΄ κύκλο 

επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες. Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 1ου 

Εκπαιδευτικού Συνεδρίου “Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία”, 

(σελ. 202-208), Βόλος, Οκτώβριος 2009. Ανακτήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2018, από 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1447.pdf  

 

  

Μαυρογιώργος, Γ.(1993). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και όροι εργασίας 

εκπαιδευτικών: Τάσεις και αντιφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση…., Σύγχρονη 

Εκπαίδευση, 73, 13-22  

 

Μαυρογιώργος Γ. (1999). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτική πολιτική στην 

Ελλάδα. Στο: Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Ανθοπούλου, Σ., Κατσουλάκης, Σ., 

Μαυρογιώργος, Γ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού, (τομ. Β΄, κεφ 2, σελ.93-135). Πάτρα: ΕΑΠ 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1447.pdf


82 
 

Μπαμπινιώτης Γ. (2004). Επιμόρφωση. Λεξικό για το σχολείο & το γραφείο. (Τόμος 2, 

σσ365). Αθήνα: ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε 

Nικολακάκη, Μ. (2003). ∆ιερεύνηση των προϋποθέσεων για µια αποτελεσματική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 8, 5-19. 

Ντρενογιάννη Ε. (2002).   Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας - Συσχετισμοί και Αποκλίσεις, Προβλέψεις και 

Προβληματισμοί. «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος Α’, Επιμ. Α. Δημητρακοπούλου, 

Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 

Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000). Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΥΠΕΠΘ. 

Παπαδανιήλ, Ι. (2005). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών: 

Το παράδειγμα των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης: Θεωρητική και εμπειρική 

προσέγγιση. Αθήνα: Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε. 

Στασινός, Μ. (2017). Κίνητρα, εμπόδια και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Ηλείας για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά 

προγράμματα. (Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 

Τσιμπουκλή, Α. & Φίλλιπς, Ν. (2008). Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Αθήνα: 

ΙΔΕΚΕ 

Τσιφλίδου, Χ. (2009). Το Κίνητρο Επίτευξης στη Συμμετοχή των Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. (Διπλωματική Εργασία). 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

 

Τσουρής, Χ. (χ.χ.). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Ανακτήθηκε  στις 16 Μάιου 2018 από http://slideplayer.gr/slide/2658162/ 

 

Χατζηδήµου, ∆. & Στραβάκου, Π. (2003). Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσµοθετηµένης 

επιµόρφωσης και η συµβολή τους στη διδακτική πράξη. Το παράδειγµα του 1ου ΠΕΚ 

Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 

 



83 
 

Χατζηκαστένογλου, Ι. (2013). Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής 

Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη 

διδακτική διαδικασία. Στο: Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, Αθήνα, 2013. 

 

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2001). H Επιμόρφωση των  Εκπαιδευτικών, Αθήνα, Τυπωθήτω. 

 

Χριστοφορίδου, Σ. (2012).  Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη   

συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του 

νομού Χανίων. Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και 

Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων & Public Issue (2011). 

Έρευνα κοινής γνώμης επί ζητημάτων διά βίου μάθησης: βασικά συμπεράσματα. Αθήνα: 

ΥΠΔΒΜΘ & Public Issue. 

 

Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης: Μεθοδολογικές Αρχές και Κριτήρια Ποιότητας. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

 

Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Οδηγός 

για Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες. Μτφρ. Α.-Β. Ρήγα. Αθήνα, Gutenberg 

 

Courau, S. (2000), Τα Βασικά Εργαλεία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο 

 

Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Θεωρία και πράξη. Αθή- 

να: Μεταίχμιο 

 

Jarvis, P. (2005). Εκπαίδευση ενηλίκων: Προσωρινό φαινόμενο ή μόνιμη 

πραγματικότητα. Στο Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 1ο Συνέδριο (σσ. 

19-28. ). Αθήνα: Μεταίχμιο  



84 
 

 

Noye D. & Piveteau J. (1999). ‘Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή’, Μεταίχμιο. 

Rogers, Α. (1998). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο  

 

Rogers, A. (1999). H Εκπαίδευση Ενηλίκων. (μτφ. Μ. Παπαδοπούλου & Μ. Τόμπρου). 

Αθήνα: Εκδ. Μεταίχμιο. 

 

Rogers, A. (2002). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 
 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 

 

A.N. Oppenheim (2005). Questionnaire Design, Interviewing and attitude measurement. 

London - New York, Continuum. 

 

Boeren, E., Holford, J., Nicaise, I. & Baert, H. (2012). Why do adults learn?: 

Developing a motivational typology across 12 European countries. Globalisation, 

Societies and Education 10(2): 247-269. 

 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3(2), 77-101.  

 

Desjardins, R. (2008). Researching the links between education and wellbeing. 

European Journal of Education 43(1): 23-36. 

 

Elliott, J. (2005). Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative 

Approaches. London: Sage. 

 

Eurostat (2007). Adult Education Survey. Luxembourg: Office for Official Publications 

of the European  Communities 

 



85 
 

Fullan, M. & A. Hargreaves (1992). Teacher development and educational change. 

London: Falmer Press 

Jarvis, P. (1982). Adult Education in a Small Centre: a Case Study in the village of 

Lingfield. Department of Adult Education, University of Surrey. 

 

Knowles, M. (1970). The modern practice of Adult Education: Andragogy versus 

Pedagogy. New York: Association Press. 

 

Knowles, M. (1980). From Pedagogy to Andragogy. In the Modern Practice of Adult 

Education. Cambridge: Adult Education  

 

Knowles, M. (1980). The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to 

Andragogy. New York: Association Press.  

 

Knowles, M., Holton E. & Swanson R. (1998). The Adult Learner. Houston: Gulf. 

 

Kolb, D. (1984). Experiential Learning, Practice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 

 

Mezirow, J. και συνεργάτες (1990). Fostering Critical Reflection in Adulthood. San 

Francisco: Jossey-Bass.  

 

Mezirow, J. (1991). Trasformative Dimensions of Adult Learning. Jossey – Bass, San 

Francisco. 

 

OECD (2001). Learning to Change: ICT in Schools. Paris: OECD. 

 

Patton, M. Q., (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Second edition.. 

Newburry Park London, New Delhi: Sage Publications. 

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, 

CA: Sage 



86 
 

 

Polson, C.J. (1993). Teaching adult students. Idea Paper No. 29. Center for Faculty 

Evaluation and Development. 

 

Roberts, P. (1996). Rethinking conscientisation. Journal of Philosophy of Education 

30(2): 179-196.  

 

Roberts, P. (1998) Knowledge, dialogue, and humanization: The moral philosophy of 

Paulo Freire. Journal of Educational Thought 32(2): 95-117. 

 

Rogers, A. (1986). Teaching Adults. Open University Press: Milton Keynes. 

 

Tight, M. (2002). Key Concepts in Adult Education and Training. New York: Routledge  

 

UNESCO. (2009). Global report on adult learning and education. UNESCO Institute 

of Lifelong Learning, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001864/186431e.pdf 

(Προσπελάστηκε στις 21/03/2018) 

 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

1. Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας: http://odysseia.cti.gr/ 

(Προσπελάστηκε στις 21/02/2018) 

2. Κόμβος επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την 

Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη): 

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-ergo (Προσπελάστηκε στις 20/03/2018) 

3. Κόμβος επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την 

Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη): 

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-tin-epimorfosi (Προσπελάστηκε στις 

20/03/2018) 

4. Κόμβος επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την 

Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη): 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001864/186431e.pdf
http://odysseia.cti.gr/
http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-ergo
http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-tin-epimorfosi


87 
 

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/epimorfotes-pake (Προσπελάστηκε στις 

20/03/2018) 

5. Κόμβος επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την 

Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη): 

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1 (Προσπελάστηκε στις 20/03/2018) 

6. Κόμβος επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την 

Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη): 

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b2 (Προσπελάστηκε στις 20/03/2018) 

7. Κόμβος επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β 

Επιπέδου για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη): 

http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ja-social-for-joomla-2-5-x/91-articles-

section/frontslideshow/222-about-project-bepipedo (Προσπελάστηκε στις 

10/03/2018) 

8. (http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html) (Προσπελάστηκε 

στις 15/03/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/epimorfotes-pake
http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1
http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b2
http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ja-social-for-joomla-2-5-x/91-articles-section/frontslideshow/222-about-project-bepipedo
http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ja-social-for-joomla-2-5-x/91-articles-section/frontslideshow/222-about-project-bepipedo
http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html


88 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Ερωτήσεις Συνέντευξης σε Επιμορφούμενους στα ΚΣΕ 

Εισαγωγικά 

1. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός; 

2. Έχετε προηγούμενες γνώσεις στις ΤΠΕ; 

Σχετικά με την παρακίνηση των επιμορφούμενων 

1. Ποιος ήταν ο λόγος που σας ώθησε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης; 

2. Τι γνώσεις προσδοκούσατε να αποκομίσετε από την παρακολούθηση του 

προγράμματος; Ανταποκρίθηκε τελικά το πρόγραμμα στις προσδοκίες σας; 

Σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος και το διδακτικό υλικό 

1. Πως σας φάνηκε το γεγονός ότι η επιμόρφωση γινόταν εργάσιμες μέρες και όχι 

σαββατοκύριακο; 

2. Πως κρίνετε τη συμπύκνωση που προγράμματος σε 2 τρίωρα την εβδομάδα, 

αντί για το ένα που προβλεπόταν αρχικά; 

3. Σας δυσκόλεψε η ολοκλήρωση των μικροεργασιών τα μεσοδιαστήματα; 

Αξιοποιούσατε το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας για να τις κάνετε; 

4. Σας διευκόλυνε το γεγονός ότι μόνο ένα μέρος των εργασιών ήταν 

υποχρεωτικές; Ασχοληθήκατε με αυτές που ήταν προαιρετικές; 

Σχετικά με τον επιμορφωτή 

1. Είστε ευχαριστημένοι από τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούσε ο 

εκπαιδευτής και από την διαχείριση της διδαχθείσας ύλης; 

2. Πώς κρίνετε την ανταπόκριση του επιμορφωτή στις απορίες σας και στην 

ανατροφοδότηση των εργασιών σας; 

Σχετικά με την πιστοποίηση 

1. Με τις γνώσεις που αποκομίσατε από την επιμόρφωση πιστεύετε ότι θα 

ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των εξετάσεων; 
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2. Προτίθεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2; 

 

Ερωτήσεις συνέντευξης σε επιμορφωτές στα ΚΣΕ 

Α. Ειδικότητα, προϋπηρεσία, σπουδές και συμμετοχή σε άλλα προγράμματα 

επιμόρφωσης 

 

1. Τι ειδικότητα έχετε και πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός; 

2. Συμμετέχετε σε άλλα προγράμματα, εκτός της επιμόρφωσης Β επιπέδου είτε ως 

επιμορφωτής είτε ως επιμορφούμενος; 

 

Β. Λόγοι συμμετοχής στην επιμόρφωση, ικανοποίηση από τη διοργάνωση και από την 

ενημέρωση σχετικά με τη νέα δομή του. Απόψεις για το ωρολόγιο πρόγραμμα και το 

διδακτικό υλικό. Ικανοποίηση από τη συνεργασία με άλλους επιμορφωτές και τον 

εξοπλισμό των ΚΣΕ 

 

1. Για ποιο λόγο συμμετείχατε στην επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ; 

2. Είστε ικανοποιημένος από την ενημέρωση σχετικά με τη νέα δομή της επιμόρφωσης 

και τη διοργάνωση; 

3. Ποια είναι η γνώμη σας για το επιμορφωτικό υλικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα της 

επιμόρφωσης; 

Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργασία σας με τους συναδέλφους σας και τους 

τεχνικούς των ΚΣΕ; 

 

Γ. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η επιμόρφωση Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ ώστε να γίνετε πιο 

αποτελεσματικός επιμορφωτής σε επόμενες επιμορφώσεις; 

 

Δ. Ποιους θεωρείται τους πλέον ανασταλτικούς παράγοντες αξιοποίησης των Τ.Π.Ε 

από τους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων Επιμορφούμενων 

 

Συνέντευξη Πρώτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ1  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 20-30 

Ειδικότητα: Δασκάλα, αναπληρώτρια 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλημέρα, Σ1. Τι κάνεις; Βρεθήκαμε εδώ γιατί όπως σου είπα και στο 

τηλέφωνο θα ήθελα τη γνώμη σου για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου που συμμετείχες 

και θέλω να σ ευχαριστήσω που δέχθηκες να συναντηθούμε. 

Σ1: Βίκυ, θέλω όμως να μη γράψεις το όνομά μου. 

Βικτώρια: Αυτό εννοείται… οι συνεντεύξεις είναι ανώνυμες …το μόνο που θέλω είναι 

η ειλικρινή σου γνώμη για την επιμόρφωση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν…. 

Σ1: Δώσε μου να δω τις ερωτήσεις. (με απόλυτο ύφος) 

Βικτώρια: Ορίστε… δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι, θέλω απλώς τη γνώση σου. 

Σ1: (Μετά από 2 λεπτά που τις κοιτάει) Εντάξει ας αρχίσουμε…. 

Βικτώρια: Λοιπόν Σ1….πόσα χρόνια διδάσκεις; 

Σ1: 8 χρόνια περίπου… 

Βικτώρια: Και χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες, υπολογιστή στο μάθημά σου; 

Σ1:Εεεε…. Αν έχει υπολογιστή και ίντερνετ το σχολείο ναι αλλιώς δεν φέρνω από το 

σπίτι…. 

Βικτώρια: Μάλιστα… γνωρίζεις καλά να χειρίζεσαι τον υπολογιστή; Έχεις 

προηγούμενες γνώσεις; 

Σ1: Ναι…. εννοείται! Έχω το ECDL και έκανα και κάποια μαθήματα στο 

πανεπιστήμιο. 
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Βικτώρια: Ωραία….. ας μιλήσουμε για το β επίπεδο… 

Σ1: Ναι 

Βικτώρια: Για ποιο λόγο παρακολούθησες το Β επίπεδο; Σε παρότρυνε κάποιος; 

Σ1:……..Βασικά….μου το είπε μια φίλη μου και έκανα αίτηση. Το παρακολούθησα για 

επιπλέον προσόν, μήπως και μοριοδοτηθεί στον Ασεπ…..(γέλιο) 

Βικτώρια: Μάλιστα…. Μόνο γι αυτό το λόγο; 

Σ1: Κ από περιέργεια. 

Βικτώρια: Περιέργεια για ποιο πράγμα; 

Σ1: Για να δω τι διδάσκουν στο Β επίπεδο….. (σκεπτική) 

Βικτώρια: Τι περίμενες ότι θα μάθεις δηλαδή; 

Σ1: Περίμενα να μάθω πράγματα που δεν ήξερα… αυτά που κάναμε τα ήξερα κ από 

πριν….. ήθελα να μάθω πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή πιο 

αποτελεσματικά μέσα στην τάξη, να μάθω νέα λογισμικά…… πως θα κάνω πιο 

ελκυστικό το μάθημα…. 

Βικτώρια: Απογοητεύτηκες δηλαδή από το πρόγραμμα;;; 

Σ1: Δεν ήταν αυτό που περίμενα… ήταν πολύ βαρετό ειδικά στην αρχή… αυτά που 

κάναμε τα ήξερα κ από πριν…. 

Βικτώρια: Ωραία…. ας προχωρήσουμε… (ολιγόλεπτη παύση) 

Τα μαθήματα γινόντουσαν μέσα στην εβδομάδα, πως σου φάνηκε αυτό; 

Σ1: Ήταν πολύ κουραστικό γιατί είχα και άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις αλλά 

αυτό με βόλευε γιατί ξεμπέρδευα… το σαββατοκύριακο μ αρέσει να χαλαρώνω… να 

ξεκουράζομαι. 

Βικτώρια: Θα ήθελες να γινόταν ένα τρίωρο την εβδομάδα αντί για δύο και να 

διαρκούσε περισσότερο η επιμόρφωση; 

Σ1: Σε καμία περίπτωση δε θα θελα να συνεχιζόταν και το καλοκαίρι! Μμμμμ…. Ίσως 

θα ήταν καλύτερα να ξεκινούσε νωρίτερα την Άνοιξη…. Για να ναι πιο χαλαρό και να 

είχε ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι. 

Βικτώρια: Ας συνεχίσουμε…. Πως σου φάνηκε το διδακτικό υλικό που ήταν στην 

πλατφόρμα της επιμόρφωσης; 

Σ1: Ήταν πολύ…. Δεν μου φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο…. Κάποιες φορές το άνοιξα και 

μου φάνηκε δυσνόητο, οπότε δεν το χρησιμοποίησα… 

Βικτώρια: Δε σε βοήθησε στις εργασίες στα μεσοδιαστήματα; Είχε και παραδείγματα… 



92 
 

Σ1: Όχι…. Δεν το άνοιξα…. δεν προλάβαινα να κάνω και όλες τις εργασίες λόγω 

περιορισμένου χρόνου…. Έκανα μόνο τις υποχρεωτικές. 

Βικτώρια: Δεν σ ενδιέφερε να τις κάνεις όλες; 

Σ1: Αν η επιμόρφωση γινόταν σε 12 εβδομάδες…. Τότε θα τις έκανα όλες. Πολλές 

φορές απλώς διάβαζα τις προαιρετικές εργασίες αλλά κάποιες με δυσκόλεψαν… 

Βικτώρια: Πού σε δυσκόλεψαν; 

Σ1: Με δυσκόλεψε πολύ η κατανόηση των οδηγιών των εργασιών…. Οπότε επέλεγα 

ποιες θα κάνω….. 

Βικτώρια: Ο επιμορφωτής δεν εξηγούσε τις εργασίες; 

Σ1: Αυτά που κάναμε στο μάθημα δεν είχαν σχέση με το υλικό της πλατφόρμας. 

Πολλές φορές ο χρόνος τελείωνε κ ο επιμορφωτής δεν προλάβαινε να εξηγήσει τι 

πρέπει να κάνουμε σε κάθε εργασία. Οπότε τις διάβαζα όλες και επέλεγα ποια θα 

κάνω…. 

Βικτώρια: Ποια ήταν δηλαδή η ύλη που σας δίδασκε; 

Σ1: Κοίταξε, Βίκυ, το επίπεδο της τάξης μου ήταν πολύ χαμηλό… όλοι ήταν μεγάλοι… 

είχαν συνέχεια απορίες για απλά πράγματα…. Στο πρώτο μάθημα μια ώρα εξηγούσε (ο 

επιμορφωτής) τη δημιουργία φακέλου….  

Βικτώρια: Επηρέασε αυτό δηλαδή την παράδοση της ύλης… 

Σ1: Ναι εννοείται… αλλά νομίζω αυτό διευκόλυνε τον επιμορφωτή… 

Βικτώρια: Τι εννοείς; 

Σ1: Μου φάνηκε πως δεν ερχόταν προετοιμασμένος για το υλικό που υπήρχε στην 

πλατφόρμα… ερχόταν με το υλικό που είχε από το Β επίπεδο… δεν ξέρω αν θα 

μπορούσε να ανταποκριθεί σε πιο δύσκολη ύλη.. 

Βικτώρια: Από πού συμπεραίνεις πως δεν ήταν προετοιμασμένος; 

Σ1: Πολλές φορές υπήρχε κάποια απορία και το έψαχνε εκείνη την ώρα ή ρωτούσε τον 

τεχνικό που βρισκόταν στη τάξη αν το ήξερε… 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι έχετε καλύψει όλη την ύλη του Β1 επιπέδου; 

Σ1: Όχι! Δεν έχουμε κάνει ούτε το 1/10…..  

Βικτώρια: Πώς ήταν το κλίμα στην τάξη; 

Σ1: Υπήρχε πολύ καλό κλίμα…. Ο επιμορφωτής ήταν ευχάριστος σαν άνθρωπος και 

επικοινωνιακός…. Κ ευέλικτος ως προς την ύλη… κ μεταδοτικός…. 

Βικτώρια: Ανταποκρινόταν στις απορίες σας μέσα στην τάξη; 
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Σ1: Ναι βέβαια, έλυνε όλες τις απορίες αλλά θεωρώ όχι στο 100%. Κάποιο έφευγαν με 

απορίες…. 

Βικτώρια: Γιατί το λες αυτό; 

Σ1: Δεν ήταν πολύ καλά διαβασμένος και αυτό φαινόταν στις πιο δύσκολες απορίες…. 

Βικτώρια: Στις εργασίες που του έστελνες απαντούσε; Σου έκανε σχόλια; 

Σ1: Ναι, άμεσα….. έκανε σχόλια στις εργασίες και μου έβαζε και πολύ καλούς 

βαθμούς. Δεν ήταν πολύ αυστηρός! 

Βικτώρια: Πιστεύεις Σ1 ότι με βάση το υλικό που διδάχθηκες είσαι έτοιμη να 

ανταποκριθείς στις εξετάσεις; 

Σ1: Σε καμία περίπτωση! Δεν θεωρώ ότι μπορώ να ανταποκριθώ διότι προσπεράσαμε 

πολλά πράγματα λόγω του χαμηλού επιπέδου της τάξης.  

Βικτώρια: Όπως; 

Σ1: Δεν κάναμε τα συνεργατικά κείμενα, που είδα ότι υπήρχαν στην ύλη. Γενικά 

βαριόμουν στην τάξη. 

Βικτώρια: Θα ήθελες να πάρεις μέρος και στο Β2 επίπεδο; 

Σ1: Άκουσα πως δεν μπορούν να συμμετέχουν οι αναπληρωτές αλλά και να μπορούσα 

μάλλον δε θα πήγαινα. Νομίζω θα κριθεί από το πώς θα τα πάω στις εξετάσεις το Β1. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Τελειώσαμε! Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και για τις 

ειλικρινείς σου απαντήσεις. 

Σ1: Ότι θελήσεις ξαναμιλάμε, τα λέμε! 

 

 

Συνέντευξη Δεύτερη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ2  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 30-40 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, διευθύντρια 

Απομαγνητοφώνηση 

(Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την Σ2, η οποία μου υπέδειξε να την 

ξανακαλέσω σε μισή ώρα που θα βρισκόταν στο σπίτι της.) 
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Βικτώρια: Γεια σου Σ2, εγώ είμαι πάλι. Όπως σου είπα και πριν, σου τηλεφωνώ γιατί 

θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου που 

παρακολούθησες. 

Σ2: Ναι, βέβαια. Για ποιο λόγο θέλεις να μιλήσουμε γι αυτό; 

Βικτώρια: Για την έρευνα που κάνω για τη διπλωματική μου, στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθώ στο ΠαΜακ. 

Σ2: Με ποιο αντικείμενο; 

Βικτώρια: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση. 

Σ2: (Γέλιο) 

Βικτώρια: Γιατί γελάς; 

Σ2: Γιατί νομίζω πως το μάθημα γίνεται και μια χαρά χωρίς τις νέες τεχνολογίες. Η 

τελευταία μόδα είναι μάθημα χωρίς υπολογιστή. 

Βικτώρια: Δηλαδή δεν τις χρησιμοποιείς καθόλου στην τάξη; 

Σ2: Στα νήπια που διδάσκω, τις χρησιμοποιώ ελάχιστα. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Γνωρίζεις πώς να χρησιμοποιήσεις τις τεχνολογίες στην τάξη; 

Σ2: Κοίταξε Βίκυ…. Χρησιμοποιώ ότι λογισμικά έχω μάθει μόνη μου. Από 

πληροφορική γνωρίζω εμπειρικά από τη χρήση και κάποια πράγματα που έμαθα στο Α 

επίπεδο στις ΤΠΕ. 

Βικτώρια: Άρα το να μάθεις περισσότερα ήταν ένας λόγος που πήρες μέρος στο  Β1 

επίπεδο; 

Σ2: Ναι εντάξει και αυτό. Βασικά για πλάκα πήγα…. Πήγε μια φίλη μου και με 

παρέσυρε για να είμαστε παρέα. 

Βικτώρια: Αν δεν πήγαινε η φίλη σου δε θα πήγαινες; 

Σ2: Όχι βέβαια. Και ούτε και στο Β2 θα πάω! 

Βικτώρια: Μόνο γιατί πήγε η φίλη σου πήγες; 

Σ2: Εντάξει Βίκυ, ας μη γελιόμαστε μεταξύ μας… το χαρτί μ ενδιέφερε να πάρω για 

επιπλέον προσόν, για μοριοδότηση…. Όλοι γι αυτό πηγαίνουν. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Τι περίμενες να  μάθεις από το πρόγραμμα; Γιατί σίγουρα θα 

ήθελες να μάθεις κ κάτι αφού παρακολουθούσες τόσες ώρες. 

Σ2: Να σου πω την αλήθεια περίμενα να μάθω κάποια λογισμικά που δεν ξέρω, να 

μάθω για την κατασκευή ιστοσελίδας… τα οποία όμως δεν έμαθα. 

Βικτώρια: Η κατασκευή ιστοσελίδας είναι κάτι που σου χρειάζεται στην τάξη; 
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Σ2: Όχι αλλά το ήθελα για να φτιάξω μία για το σχολείο μου. 

Βικτώρια: Δηλαδή δεν ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα στις προσδοκίες σου; 

Σ2: Όχι. Δεν πέρασα καλά. Ήταν πολύ αγχωτικό έτσι πως έγινε. 

Βικτώρια: Σε άγχωνε το γεγονός ότι ήταν απογευματινές ώρες μετά το σχολείο; Θα 

ήθελες να γινόταν σαββατοκύριακο που έχεις περισσότερο χρόνο; 

Σ2: Όχι σε καμία περίπτωση! Απλώς το πρόγραμμα έπρεπε να απλώσει περισσότερο, 

ήθελε περισσότερο χρόνο. Ήταν κακοφτιαγμένο, δε μ άρεσε… και νομίζω σ αυτό 

καταλήγουν κ οι επιμορφωτές. 

Βικτώρια: Γιατί το λες αυτό; 

Σ2: Για την ύλη φυσικά. Ήταν πάρα πολύ σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. 

Βικτώρια: Δεν αξιοποιήθηκε πιστεύεις όλο το υλικό; 

Σ2: Όχι βέβαια. Εντάξει και ο επιμορφωτής ότι μπορούσε έκανε… 

Βικτώρια: Πώς σου φάνηκαν οι εργασίες στα μεσοδιαστήματα; 

Σ2: Ήταν εύκολες, δε με δυσκόλεψαν καθόλου. 

Βικτώρια: Δε κοιτούσες δηλαδή το υλικό της πλατφόρμας…. 

Σ2: Το κοίταξα ελάχιστα. Για να κάνω τις εργασίες κρατούσα σημειώσεις μέσα στο 

μάθημα. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία! Το γεγονός ότι δεν ήταν όλες υποχρεωτικές σε βοήθησε; 

Σ2: Ήταν βολικό. Επέλεγα ποιες μπορώ να κάνω πιο σύντομα. Αυτό που ήταν πολύ 

χρονοβόρο ήταν το σενάριο. 

Βικτώρια: Σε δυσκόλεψε; 

Σ2: Όχι αλλά μου πήρε πολύ χρόνο που δεν είχα τότε. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σε βοήθησε στις εργασίες σου ο επιμορφωτής; 

Σ2: Ναι. Πολύ. Έκανε ότι μπορούσε ο άνθρωπος. 

Βικτώρια: Γιατί το λες αυτό; 

Σ2: Γιατί κ αυτοί δεν είχαν νομίζω καλή ενημέρωση, το πρόγραμμα έγινε πολύ 

βιαστικά. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σχετικά με την ανταπόκριση του επιμορφωτή σε απορίες, πως θα 

τον χαρακτήριζες; 

Σ2: Ήταν γενικά πολύ πρόσχαρος και πρόθυμος να βοηθήσει και ανταποκρινόταν σε 

όποια δυσκολία κ αν αντιμετωπίζαμε. 
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Βικτώρια: Σαν συνολική εικόνα πως σου φάνηκε το Β1 επίπεδο; 

Σ2: Δεν είμαι ευχαριστημένη, θεωρώ ότι έγινε πολύ βιαστικά κ η ύλη θα μπορούσε να 

είναι καλύτερα οργανωμένη. 

Βικτώρια: Ωραία. Τελειώσαμε. Σ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου διέθεσες. 

Σ2: Καλή συνέχεια, Βίκυ. 

 

 

Συνέντευξη Τρίτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ3 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 30-40 

Ειδικότητα: Δασκάλα, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Σ3: Γεια σου Βίκυ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα τηλεφωνικά τη συνέντευξη γιατί 

λείπουν τα παιδιά από το σπίτι και έχω λίγο χρόνο; 

Βικτώρια: Καλησπέρα Σ3. Ναι βέβαια, ας αρχίσουμε για να μη σε καθυστερώ. 

Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να μου πεις τι γνώσεις έχεις σχετικά με τη χρήση των 

τεχνολογιών στην τάξη, πριν παρακολουθήσεις το Β1 επίπεδο επιμόρφωσης. 

Σ3: Εκτός από την πιστοποίηση α επιπέδου, χρησιμοποιώ πάρα πολύ στη τάξη τα 

διαδραστικά βιβλία του Υπουργείου και δείχνω επίσης στα παιδιά συχνά παρουσιάσεις 

που βρίσκω στο ιντερνέτ. 

Βικτώρια: Πώς ακριβώς χρησιμοποιείς τα διαδραστικά βιβλία; 

Σ3: Εεεεε… τους δείχνω από εκεί κανένα βίντεο ή κάποιο πείραμα όταν είχα 

μεγαλύτερη τάξη. 

Βικτώρια: Έχεις στην τάξη σου τον κατάλληλο εξοπλισμό; 

Σ3: Ναι, έχω και διαδίκτυο και προβολέα, οπότε αυτό με διευκολύνει ιδιαίτερα. 

Βικτώρια: Μάλιστα, ωραία. Ας μιλήσουμε για το Β1 επίπεδο… για ποιο λόγο 

συμμετείχες στην επιμόρφωση; Δεδομένου και των πολλών οικογενειακών 

υποχρεώσεων. 

Σ3: Πραγματικά έχω πολύ λίγο χρόνο και πιέστηκα πολύ για να το παρακολουθήσω 

αλλά με ενδιαφέρει η χρήση των τεχνολογιών στην τάξη και ήθελα να μάθω πως μπορώ 

να τις χρησιμοποιήσω πιο αποτελεσματικά. Όχι μόνο δηλαδή να δείχνω ένα βίντεο. 
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Βικτώρια: Αποτελεσματικά ως πιο πράγμα; 

Σ3: Ως προς την εκμάθηση ας πούμε κάποιου γράμματος, το λέω γιατί έχω πρώτη τάξη. 

Βοηθάνε πολύ τα βίντεο που δείχνουν τη φορά που γράφουμε ένα γράμμα και φυσικά 

σε μεγαλύτερες τάξεις η προβολή βίντεο πειραμάτων είναι πολύ βολική για μένα. 

Γλιτώνω πολύ χρόνο. Νομίζω πως όταν τους δείχνω (στους μαθητές) κάτι από τον 

υπολογιστή τους μένει περισσότερο και κάνει το μάθημά μου πιο ενδιαφέρον. Γενικά οι 

τεχνολογίες νομίζω μου διευκολύνουν το μάθημα. 

Βικτώρια: Τι παραπάνω απ αυτά που ήξερες ήδη πίστευες ότι θα μάθεις από το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης; 

Σ3: Μμμμ…. Κάτι πιο εξεζητημένο ίσως, όπως κάποια λογισμικά που είδαμε όπως το 

tux paint που δεν το ήξερα και μ άρεσε. Και η χρήση του google earth.  

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Άρα το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σου… 

Σ3: Ναι φυσικά. 

Βικτώρια: Ας μιλήσουμε λίγο για την οργάνωση του προγράμματος. Σε βόλευε το 

γεγονός πως η επιμόρφωση γινόταν καθημερινές, εργάσιμες μέρες και όχι το 

Σαββατοκύριακο; 

Σ3: Όχι, δε πείραζε καθόλου. Και το Σαββατοκύριακο να γινόταν πάλι δε θα με 

πείραζε. 

Βικτώρια: Δε σε κούρασαν τα δύο τρίωρα την εβδομάδα; 

Σ3: Όχι, δε με κούρασε καθόλου, δε μου φάνηκε πολύ. Απλώς πιέστηκα από τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις που είχα και από τις εργασίες που είχαμε να κάνουμε. 

Βικτώρια: Δε θα ήθελες να έχει εργασίες; 

Σ3: Ήταν πολύ κουραστικές. Δε με πείραζε να πηγαίνω στην επιμόρφωση αλλά δεν 

ήθελα να έχω δουλειά για το σπίτι. 

Βικτώρια: Τι σε προβλημάτιζε με τις εργασίες; 

Σ3: Ήταν δυσνόητες οι οδηγίες και μου έπαιρνε πολύ χρόνο να τις κάνω. 

Βικτώρια: Ο επιμορφωτής δε σε βοηθούσε στις απορίες σχετικά με τις εργασίες; 

Σ3: Όσες φορές ζήτησα τη βοήθεια του με βοήθησε πολύ, μου εξηγούσε ότι δε 

καταλάβαινα. 

Βικτώρια: Με βάση το ποιες οδηγίες καταλάβαινες έκανες τις εργασίες; 

Σ3: Όχι, κυρίως διάλεγα τις εργασίες με βάση την τάξη που είχα στο σχολείο και για 

ποια απ αυτές είχα περισσότερα στοιχεία. 

Βικτώρια: Ήταν βοηθητικό δηλαδή για σένα το γεγονός πως δεν ήταν όλες 

υποχρεωτικές… 
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Σ3: Ναι, βέβαια… πολύ!   

Βικτώρια: Πώς σου φάνηκε η ύλη που διδάχθηκες στο πρόγραμμα; 

Σ3: Έγινε μια επιλογή του υλικού από τον επιμορφωτή που τη θεωρώ πολύ καλή με 

βάση το επίπεδο της τάξης… θεωρώ ότι κατείχε (ο επιμορφωτής) το αντικείμενο. 

Βικτώρια: Αυτά που διδάχθηκες τα ήξερες από πριν; 

Σ3: Όχι, κάποια πράγματα δεν τα ήξερα και μ άρεσε που τα έμαθα, πιστεύω θα τα 

χρησιμοποιήσω.  

Βικτώρια: Αξιοποίησες το υλικό της πλατφόρμας για τη διεκπεραίωση των εργασιών 

σου; 

Σ3: Όχι για τις εργασίες αλλά γενικά το ξεφύλλιζα και όταν είχα χρόνο διάβαζα κάποια 

πράγματα. 

Βικτώρια: Πώς σου φάνηκε; 

Σ3: Όχι ιδιαίτερα δύσκολο. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. 

Βικτώρια: Πιστεύεις δηλαδή ότι με αυτά που έμαθες θα μπορούσες να ανταποκριθείς 

στις εξετάσεις που αναμένονται; 

Σ3: Χρειάζεται επιπλέον διάβασμα αλλά πιστεύω πως ναι. 

Βικτώρια: Θα ήθελες δηλαδή να συμμετέχεις και στο Β2 επίπεδο επιμόρφωσης; 

Σ3: Ναι φυσικά! 

Βικτώρια: Τελειώσαμε. Σ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου Σ3.  

Σ3: Τίποτα. Γεια σου. 

 

Συνέντευξη Τέταρτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ4 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 30-40 

Ειδικότητα: Δασκάλα, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

 (Στο σπίτι της) 

Βικτώρια: Λοιπόν Σ4, ας ξεκινήσουμε. Ποιες γνώσεις είχες για τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών πριν τη παρακολούθηση του Β1 επιπέδου; 
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Σ4: Δε γνώριζα κανένα λογισμικό, ούτε και τη χρήση τους. Έχω το ECDL και την 

πιστοποίηση Α επιπέδου μόνο. 

Βικτώρια: Άρα το να μάθεις κάποια λογισμικά για την τάξη ήταν ένας λόγος που 

παρακολούθησες το πρόγραμμα; 

Σ4: Αυτό που πραγματικά μου κίνησε το ενδιαφέρον ήταν ο διαδραστικός πίνακας που 

υπήρχε στην τάξη μου και δεν γνώριζα πώς να τον αξιοποιήσω. Άρα είχα την 

περιέργεια να δω πως μπορώ να εφαρμόσω αποτελεσματικά κάποια λογισμικά στην 

τάξη μου. 

Βικτώρια: Επομένως από ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ… 

Σ4: Και όχι μόνο… 

Βικτώρια: Δηλαδή; 

Σ4: Για επιπλέον μοριοδότηση. Ορατός είναι ο παράγοντας «φόβος» λόγω της 

επικείμενης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Οπότε ήταν και αυτός ένας λόγος που 

παρακολούθησα το πρόγραμμα. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Πέρα απ αυτό, τι περίμενες να μάθεις παίρνοντας μέρος στην 

επιμόρφωση; 

Σ4: Πάνω κάτω ήξερα από πριν τι θα κάνουμε εκεί γιατί είχα μιλήσεις με 

συναδέλφισσες που είχαν παρακολουθήσει το Β επίπεδο. Μου είχαν πει ότι είναι πολύ 

κουραστικό και μου είπαν επίσης ότι θα κάνουμε κάτι σαν project για τα παιδιά στην 

τάξη. 

Βικτώρια: Ήταν αυτό που περίμενες το Β1; 

Σ4: Σχεδόν ότι είχα ακούσει. Δεν ήταν σαν το Α επίπεδο, ήταν πιο άμεσο με το 

αντικείμενό μου. Ήταν πιο προσωποποιημένη δουλειά. 

Βικτώρια: Ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες σου…. 

Σ4: Ο επιμορφωτής ήταν αυτός που βοήθησε ώστε το πρόγραμμα να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες μου.  

Βικτώρια: Με ποιο τρόπο; 

Σ4: Ήταν επικοινωνιακός, συνεργάσιμος, δημιουργούσε ωραίο περιβάλλον μέσα στην 

τάξη. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Θα μιλήσαμε πιο αναλυτικά γι αυτό πιο μετά. Ας μιλήσουμε για το 

ωρολόγιο πρόγραμμα της επιμόρφωσης. Πώς σου φάνηκε το γεγονός ότι γινόταν τις 

εργάσιμες μέρες μετά το σχολείο; 

Σ4: Ήταν κουραστικό, πιεσμένο το πρόγραμμα. Μια φορά την εβδομάδα θα ήταν ότι 

έπρεπε. Δε θα ήθελα να είναι το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, είναι θετικό που έγινε προς 
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το καλοκαίρι που στο σχολείο είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, η ύλη έχει σχεδόν 

ολοκληρωθεί τότε.  

Βικτώρια: Θα ήταν καλύτερα δηλαδή να γίνονταν σε 12 εβδομάδες όπως αρχικά είχε 

προγραμματιστεί; 

Σ4: Όχι, ούτε και αυτό θα μ άρεσε. Νομίζω πρέπει να βρεθεί μία μέση λύση. Πρέπει να 

γίνει καλύτερη οργάνωση του χρόνου. Κάποια πράγματα έγιναν πολύ βιαστικά… 

Βικτώρια: Αναφέρεσαι στο διδακτικό υλικό; 

Σ4: Ναι… το υλικό ήταν πολύ και νομίζω δεν υπήρχε καλή ομαδοποίηση, δεν ήταν 

καλά οργανωμένο. 

Βικτώρια: Το αξιοποίησες στις εργασίες σου; 

Σ4: Ναι φυσικά το χρησιμοποίησα. 

Βικτώρια: Έκανες όλες τις εργασίες ή μόνο τις υποχρεωτικές; 

Σ4: Ήθελα αλλά λόγω και του σχολείου δε μπόρεσα. 

Βικτώρια: Σου άρεσε που υπήρχε η επιλογή; 

Σ4: Ναι… είμαι υπέρ της επιλογής, μ αρέσει να χω επιλογές… αυτό κάνω και με τα 

παιδιά στο σχολείο όταν τους βάζω κάποιο τεστ. Δεν ήταν καθόλου αγχωτικό, αντίθετα 

ήταν από τα θετικά του προγράμματος, ήταν βολικό για κάποιον που έχει και άλλες 

υποχρεώσεις. 

Βικτώρια: Ας μιλήσουμε λίγο πάλι για τον επιμορφωτή. Πώς θα έκρινε τη διαχείριση 

της προτεινόμενης ύλης; 

Σ4: Έκανε πιστεύω πολύ καλή δουλειά, τον πίεζε πολύ ο χρόνος και έτσι κάποια 

πράγματα τα έκανε βιαστικά. Επέλεξε θεωρώ τα πιο βασικά, σύμφωνα με αυτόν. 

Βικτώρια: Πώς θα  τον χαρακτήριζες σχετικά με την ανατροφοδότηση των εργασιών 

και την ανταπόκρισή του σε απορίες; 

Σ4: Αρκετά συνεργάσιμος, με βοηθούσε πάρα πολύ. Μας έδωσε και το προσωπικό του 

τηλέφωνο για τον πάρουμε σε περίπτωση που είχαμε κάποιες απορίες. Ήταν πολύ 

καλός, πραγματικά έκανε ότι μπορούσε. Συνέχεια μας εμψύχωνε και πίστευε 

πραγματικά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό με έκανε να πιστέψω στον εαυτό 

μου, μου έδινε θάρρος και κουράγιο να συνεχίσω και να ολοκληρώσω το πρόγραμμα. 

Μου έβαλε και πολύ καλούς βαθμούς στις εργασίες. Αυτό δείχνει ότι έβλεπε την 

προσπάθεια που κάνω και την επιβράβευε. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία! Σχετικά με την πιστοποίηση, πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να 

ανταποκριθείς με όσα έχεις διδαχθεί; 

Σ4: Το γεγονός ότι μεσολαβεί τόσος πολύς χρόνος μέχρι την πιστοποίηση αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα σίγουρα. Η πιθανότητα αποτυχίας είναι μεγαλύτερη Θεωρώ ότι 
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οι εξετάσεις θα έπρεπε  να γίνονται αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων. Θα ήθελα 

να πάρω μέρος στις εξετάσεις αλλά ίσως αν περάσει αρκετός χρόνος δεν πάω. 

Βικτώρια: Θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις και το Β2 επίπεδο; 

Σ4: Ναι θα το ήθελα. Θα ήθελα να μάθω και άλλα λογισμικά που θα μπορούσα να 

χρησιμοποιήσω μέσα στη τάξη. Κεντρίζουν την προσοχή των παιδιών πολλές φορές και 

μαθαίνουν γρηγορότερα. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. 

Σ4: Ότι θελήσεις είμαι στη διάθεσή σου. 

 

Συνέντευξη Πέμπτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ5 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, μόνιμος 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα σας. Λέγομαι Λύμπου Βικτώρια και θα ήθελα τη γνώμη σας για 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ που παρακολουθήσατε, στα 

πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος που κάνω στο Παμάκ. Το τηλέφωνό σας μου 

το έδωσε η Σμ. Έχετε λίγο χρόνο να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις ή να σας καλέσω 

κάποια άλλη στιγμή; 

Σ5: Ναι βεβαίως, έχω λίγο χρόνο, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. 

Βικτώρια: Ας ξεκινήσουμε. Είστε δάσκαλος ή νηπιαγωγός; 

Σ5: Είμαι δάσκαλος, βασικά φέτος έχω το τμήμα ένταξης. Είμαι δάσκαλος ειδικής 

αγωγής. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια διδάσκετε; 

Σ5: Διδάσκω 19 χρόνια σε δημοτικό. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Πριν παρακολουθήσετε το Β1 επίπεδο είχατε κάποιες γνώσεις στις 

ΤΠΕ; 

Σ5: Ναι είχα κάποιες. 

Βικτώρια: Θέλετε να μου πείτε πιο συγκεκριμένα; 

Σ5:Είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο στις ΤΠΕ 50 ωρών. 
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Βικτώρια: Στο οποίο μάθατε κάποια λογισμικά ή πώς να χρησιμοποιείται το Office; 

Σ5: Όχι, είχε σχέση με την εκμάθηση του Office. 

Βικτώρια: Η εκμάθηση κάποιων λογισμικών που θα μπορούσατε να τα αξιοποιήσετε 

στην τάξη ήταν ένας από τους λόγους που πήρατε μέρος στην επιμόρφωση Β1 

επιπέδου; 

Σ5: Γνώριζα κάποια λογισμικά που μου χρησιμεύουν από πριν και πιο πολύ πήγα για 

επικαιροποίηση των γνώσεων μου σε αυτά και για περαιτέρω επιμόρφωση. 

Βικτώρια: Είχατε ακούσει από συναδέλφους για το Β επίπεδο; 

Σ5: Είχα ακούσει εμπειρίες από άλλους συναδέλφους και έτσι αποφάσισα να πάω… για 

να μάθω λογισμικά που δεν γνώριζα. 

Βικτώρια: Ικανοποιήθηκε αυτή σας η επιθυμία; 

Σ5: Όχι. 

Βικτώρια: Για ποιο λόγο; 

Σ5: Το χρονικό διάστημα της επιμόρφωσης ήταν πολύ μικρό. Αυτά που κάναμε ήταν 

κατώτερα απ αυτά που εγώ περίμενα.  

Βικτώρια: Πιστεύετε πως αν υπήρχε περισσότερος χρόνος θα κάνατε πιο πολλά 

λογισμικά χρήσιμα για την τάξη; 

Σ5: Δεν το ξέρω αυτό. 

Βικτώρια: Ας εστιάσουμε λίγο στο πρόγραμμα της επιμόρφωσης. Είπατε πιο πριν πως 

ήταν λίγος ο χρόνος. Θα προτιμούσατε περισσότερες ώρες και μέρες; 

Σ5: Δε νομίζω. Με βοήθησε έτσι πως ήταν οργανωμένο. Τελείωσα πιο γρήγορα. 

Βικτώρια; Ήταν όμως αρκετά συμπυκνωμένο… 

Σ5: Καλύτερα… το πρόγραμμα δεν έκανε κοιλιά. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σχετικά με τις εργασίες, σας δυσκόλεψε η ολοκλήρωσή τους τα 

μεσοδιαστήματα; 

Σ5: Καθόλου. Ήξερα από πριν πόσες εργασίες πρέπει να κάνω και έτσι οργάνωσα το 

χρόνο μου, ο χρόνος δεν ήταν πιεστικός για εμένα. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Αξιοποιήσατε το υλικό της πλατφόρμας για να τις κάνετε; 

Σ5: Βεβαίως το αξιοποίησα. 

Βικτώρια: Πώς σας φάνηκε το υλικό; 

Σ5: Θα μπορούσε να είναι πιο περιεκτικό, πιο μαζεμένο, με λιγότερη θεωρία. 
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Βικτώρια: Σας διευκόλυνε η διαδικασία της επιλογής των εργασιών; 

Σ5: Με βόλεψε είναι η αλήθεια. 

Βικτώρια: Με ποιο κριτήριο επιλέγατε τις εργασίες που θα κάνετε; 

Σ5: Ανάλογα με το θέμα, διάλεγα το πιο οικείο σε εμένα. 

Βικτώρια: Ο επιμορφωτής σας σας βοήθησε με τυχόν απορίες ή δυσκολίες που μπορεί 

να είχατε; 

Σ5: Βεβαίως, βοηθήθηκα πολύ, απαντούσε άμεσα… ήταν έμπειρη σε αυτό, το είχε 

ξανακάνει. 

Βικτώρια: Σχετικά με τη διαχείριση της διδαχθείσας ύλης είπατε πως τα λογισμικά ήταν 

εύκολα… 

Σ5: Ναι, αλλά και αυτή (η επιμορφώτρια) έκανε ότι μπορούσε… επέλεγε λογισμικά που 

θα είναι χρήσιμα στη δουλεία μας. 

Βικτώρια: Είστε δηλαδή ευχαριστημένος από τη συνεργασία με αυτή… 

Σ5: Πάρα πολύ… ήταν φιλική, είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. 

Βικτώρια: Σχετικά με την πιστοποίηση που αναμένεται πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε; 

Σ5: Δε ξέρω ειλικρινά! Δε θεωρώ ότι είμαι έτοιμος. Θα ήταν καλύτερα να γίνει αμέσως 

μετά την επιμόρφωση. 

Βικτώρια: Θα θέλατε να συμμετέχετε και στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου; 

Σ5: Ναι θα το ήθελα. 

Βικτώρια: Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

Σ5: Γεια σας.  

 

Συνέντευξη Έκτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ6 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 30-40 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα Σ6. Λέγομαι Βικτώρια Λύμπου και το τηλέφωνό σου μου το 

έδωσε η Κ., μου είπε θα σε ενημερώσει σχετικά. Κάνω μια έρευνα για τις απόψεις 

επιμορφούμενων για το Β1 επίπεδο στις ΤΠΕ στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου. 
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Σ6: Ναι βεβαίως με ενημέρωσε. 

Βικτώρια: Μπορείς να μιλήσουμε τώρα ή να σε καλέσω κάποια άλλη στιγμή; 

Σ6: Μπορώ τώρα, έχω χρόνο μιας που τα παιδιά βλέπουν μια ταινία (γέλιο)… 

Βικτώρια: Ας αρχίσουμε λοιπόν, για να μη σε απασχολώ… Λοιπόν Σ6… πως και πήρες 

μέρος στο Β1 επίπεδο; 

Σ6: Κοίταξε Βίκυ… εμένα μου αρέσει γενικά να ψάχνομαι με τη τεχνολογία. Να 

φανταστείς και τώρα συμμετέχω σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα για το e twining 

παρέα με δύο φίλες μου. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία! Άρα χρησιμοποιείς και στη τάξη σου… αλήθεια πόσα χρόνια 

διδάσκεις; 

Σ6: Είμαι σε νηπιαγωγείο τα τελευταία 15 χρόνια… ναι γενικώς χρησιμοποιώ πολύ την 

τεχνολογία… εεε εκπαιδευτικά βίντεο κυρίως… θα ήθελα περισσότερα αλλά δεν έχω 

αυτή τη δυνατότητα λόγω έλλειψης εξοπλισμού. Υπάρχει ένας υπολογιστής και αυτός 

είναι στο γραφείο… 

Βικτώρια: Άρα γνώριζες κάποια πράγματα πριν παρακολουθήσεις το Β1… 

Σ6: Κοίτα γνώριζα το Office, χρησιμοποιώ πολύ και το power point… και σ αυτό με 

βοήθησε πολύ και το Β1 επίπεδο, γιατί δεν το γνώριζα και τέλεια… 

Βικτώρια: Χρησιμοποιούσες λογισμικά στην τάξη; 

Σ6: Όχι, δεν γνώριζα κάποια και σ αυτό το κομμάτι η επιμόρφωση μου πρόσφερε κάτι 

καινούργιο. Απλώς… το περίμενα λίγο πιο πρακτικό, μας έδειξε πιο πολύ θεωρία αλλά 

εντάξει… αυτό πιστεύω είναι θέμα της επιμορφώτριας και του τρόπου διδασκαλίας. 

Βικτώρια: Άρα θα προτιμούσες θα υπάρχει περισσότερη πρακτική στα λογισμικά… 

Σ6: Ναι… για παράδειγμα στην ύλη είχε τα power point… εντάξει… και μας τα 

παρουσίαζε όλα. Ήταν πολύ θεωρητικό, θα προτιμούσα κάτι πιο πρακτικό, αν ήταν έτσι 

θα μπορούσα να τα διαβάσω και μόνη μου… 

Βικτώρια: Όσον αφορά στις εργασίες σε πίεσαν; Πώς τα κατάφερες, δεδομένου ότι 

έχεις και τα παιδιά στο σπίτι, όπως μου ανέφερες; 

 Σ6: Ήμουν το φυτό της τάξης, τα διάβαζα όλα και γι αυτό δε ζορίστηκα ιδιαίτερα… 

δηλαδή δε ζορίστηκα να πω δεν προλαβαίνω. Σ αυτό βέβαια βοήθησε ότι υπήρχε 

συνεργασία και με άλλες κοπέλες… ήμασταν σαν ομάδα στις εργασίες, έτσι 

λειτουργήσαμε. 

Βικτώρια: Με ποιο κριτήριο επέλεγες ή επιλέγατε ποιες εργασίες θα κάνετε; Δεδομένου 

ότι δεν ήταν όλες υποχρεωτικές. 

Σ6: Ήταν ένας συνδυασμός… γενικά επιλέγαμε τις πιο εύκολες, ο κανόνας! Εντάξει 

επέλεγα κυρίως αυτές που μπορώ να αξιοποιήσω στο νήπιο… 
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Βικτώρια: Έχεις αξιοποιήσει κάποια; 

Σ6: Προς το παρόν όχι, λόγω έλλειψης εξοπλισμού, όπως σου είπα αλλά το πρόγραμμα 

με βοήθησε να τελειοποιηθώ στο power point, που το αξιοποιώ συχνά στη τάξη και 

εγκατέστησα και το tux paint αλλά δεν κατάφερα ακόμη να κάνω κάτι μ αυτό… 

Βικτώρια: Πολύ ωραία! Θα ήθελα λίγο να μου πεις τη γνώμη σου για το ωρολόγιο 

πρόγραμμα της επιμόρφωσης… 

Σ6: Α δεν είχα πρόβλημα! Κοίταξε να δεις… λόγω των παιδιών δε θα θελα να χαλάσω 

το σαββατοκύριακο μου, το αξιοποιώ για την οικογένεια. 

Βικτώρια: Όμως, δεν πιέστηκες με τα 2 τρίωρα την εβδομάδα; 

Σ6: Δεν ζορίστηκα καθόλου. Δε με κούρασε. Ίσα ίσα είχα και φρέσκιες τις εργασίες 

στο μυαλό μου και τις έκανα πιο εύκολα. Δε θα θελα να μεσολαβεί μια ολόκληρη 

εβδομάδα, θα τα ξεχνούσα. 

Βικτώρια: Δε σε βοηθούσε η επιμορφώτρια σε απορίες; 

Σ6: Ναι… βέβαια, ήταν πολύ συνεργάσιμη, ήταν επαρκής. Μας έδωσε και πολύ υλικό. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Η πιστοποίηση αναμένεται… πιστεύεις ότι θα ανταποκριθείς στις 

απαιτήσεις; 

Σ6: Δε ξέρω… το ότι διαρκεί πολύς χρόνος είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Θα 

έπρεπε κάθε ομάδα που τελειώνει τα μαθήματα να δίνει κατευθείαν. 

Βικτώρια: Ναι έχεις δίκιο… Θα ήθελες να πάρεις μέρος και στο Β2 επίπεδο; 

Σ6: Ναι θέλω να συνεχίσω. 

Βικτώρια: Ευχαριστώ πού για το χρόνο σου Σ6. 

Σ6: Καλή συνέχεια Βίκυ και καλή επιτυχία! 

 

 

Συνέντευξη Έβδομη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ7 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δασκάλα, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 
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Βικτώρια: Καλημέρα Σ7! Όπως σου προείπα η συνέντευξη αφορά στην άποψή σου για 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε; 

Σ7: Ναι Βίκυ, είμαι στη διάθεσή σου. 

Βικτώρια; Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις αν γνώριζες καθόλου από τη χρήση των ΤΠΕ 

πριν τη συμμετοχή σου στο Β1 επίπεδο. 

Σ7: Πέρα από την πιστοποίηση α επιπέδου στις ΤΠΕ, είχα γενικές γνώσεις 

υπολογιστών, το office δηλαδή γνώριζα από τον ιδιωτικό τομέα που δούλευα παλιά. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Γνώριζες ότι υπάρχουν προγράμματα, λογισμικά τα οποία θα 

μπορούσες να αξιοποιήσεις στη διδασκαλία σου; 

Σ7: Το γνώριζα… είχα ακούσει δηλαδή για το Β επίπεδο… ότι κάτι τέτοιο κάνουν εκεί 

και να σου πω… ήθελα λίγο να εκμοντερνιστώ, να πάψω να είμαι μια παραδοσιακή 

εκπαιδευτικός (γέλιο)… 

Βικτώρια: (γέλιο)… Σε βοήθησε να εκμοντερνιστείς τελικά; 

Σ7: Πολύ… όντως έμαθα πολλά πράγματα. Είχα μια εξαιρετική επιμορφώτρια αλλά να 

πω την αλήθεια δε δούλεψα στο σπίτι. 

Βικτώρια: Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων; 

Σ7: Δεν υπήρχε χρόνος ελεύθερος… δυστυχώς… 

Βικτώρια: Τι θα χαρακτήριζες ως μειονέκτημα στη συγκεκριμένη επιμόρφωση; 

Σ7: Ήταν πολλά και ο χρόνος περιορισμένος. Τα κάναμε όλα εν τάχει. Πέρα από τη 

θεωρία, θα μπορούσαμε να κάναμε και κάποια παραδείγματα μέσα στην τάξη, αυτό θα 

βοηθούσε πολύ την κατανόηση.  

Βικτώρια: Είναι και θέμα επιμορφωτή… 

Σ7: Είχαν κι αυτοί συγκεκριμένη ώρα για να διδάξουν συγκεκριμένη ύλη. Υπήρχε λίγος 

χρόνος είναι αλήθεια. Βέβαια το μείον της επιμόρφωσης είναι ότι δεν κάναμε εξάσκηση 

μέσα στην τάξη. 

Βικτώρια: Είναι όντως σημαντικό. Θα θελα να αναφερθούμε λίγο στο πρόγραμμα της 

επιμόρφωσης… θα προτιμούσες να γινόταν τους καλοκαιρινούς μήνες; 

Σ7: Όχι. Το καλοκαίρι δε θα μου άρεσε. Το πήρα απόφαση ότι πρέπει να το κάνω, 

πιέστηκα λίγο αλλά το έκανα. 

Βικτώρια: Τι ήταν αυτό που σε κούρασε περισσότερο; 

Σ7: Με κούρασε η απόσταση, διένυα αρκετά χιλιόμετρα για να πάω στο ΚΣΕ… 

Βικτώρια: Ίσως αν γινόταν το Σαββατοκύριακο θα ήταν πιο ξεκούραστο; 

Σ7: Όχι, το Σαββατοκύριακο είναι ιερό! (γέλιο) 
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Βικτώρια: Έχεις δίκιο! Θα προτιμούσες να γίνει η επιμόρφωση σε 12 εβδομάδες, όπως 

αρχικά προβλεπόταν; 

Σ7: Θα με κούραζαν. Θα προτιμούσα όμως περισσότερες ώρες για να τα μάθω σωστά. 

Βικτώρια: Οι εργασίες πως σου φάνηκαν; 

Σ7: Δε με κούρασαν καθόλου, δε με δυσκόλεψαν… η επιμορφώτρια μας τα εξηγούσε 

όλα πολύ καλά. 

Βικτώρια: Ασχολήθηκες με όλες τις εργασίες; 

Σ7: Έκανα μόνο τις υποχρεωτικές… 

Βικτώρια: Λόγω χρόνου ή δυσκολίας; 

Σ7: Δεν υπήρχε πίεση χρόνου… ούτε ήταν δύσκολες. Απλώς επέλεγα με το αν μπορώ 

να ανταπεξέλθω επαρκώς… 

Βικτώρια: Δεν σε βοηθούσε το διδακτικό υλικό; 

Σ7: Δεν το κοίταξα είναι η αλήθεια… 

Βικτώρια: Είσαι ικανοποιημένη από τη διδασκαλία του επιμορφωτή σου; 

Σ7: Ήταν άψογη! Δε χρησιμοποιούσε ορολογίες της πληροφορικής. Εξέπεμπε μια 

ηρεμία και έτσι μας έφευγε το άγχος! Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Μπορούσαμε να 

την πάρουμε και τηλέφωνο για απορίες… όλα μια χαρά! 

Βικτώρια: Θεωρείς ότι θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις των εξετάσεων; 

Σ7: Θα πρέπει να διαβάσω πολύ αλλά τώρα βαριέμαι! 

Βικτώρια: [γέλιο] Όλοι μας νομίζω! Το σκέφτεσαι για το Β2; 

Σ7: Είμαι ήδη 50 ετών, οπότε δεν ξέρω… αλλά το ότι είμαι εν ενεργεία εκπαιδευτικός 

είναι ένας λόγος να το παρακολουθήσω. 

Βικτώρια: Ευχαριστώ για το χρόνο σου, τελειώσαμε. 

Σ7: Ελπίζω να φάνηκα χρήσιμη, αντίο! 

 

 

Συνέντευξη Όγδοη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ8 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 30-40 
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Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα Σ8! Όπως εξηγώ και στο e mail που σου έστειλα η έρευνα μου 

αφορά στάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην επιμόρφωση Β1 στις ΤΠΕ. 

Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα, έχεις λίγο χρόνο; 

Σ8: Ναι, βέβαια Βίκυ, όσο χρόνο θέλεις! 

Βικτώρια: Ωραία… 

Σ8: Σε καταλαβαίνω γιατί κάνω και γω τώρα το μεταπτυχιακό μου και με αγχώνει πολύ 

η ιδέα της διπλωματικής, δεν βρήκα και θέμα ακόμη… 

Βικτώρια: Μην αγχώνεσαι, θέλει υπομονή και θα τα καταφέρεις. Θέλεις να αρχίσουμε 

για να μη σε καθυστερώ; 

Σ8: Ναι, βέβαια. 

Βικτώρια: Λοιπόν Σ8… προτού πάρεις μέρος στην επιμόρφωση, είχες ξανασχοληθεί με 

τις νέες τεχνολογίες, τις χρησιμοποιούσες στην τάξη σου; 

Σ8: Ναι ναι… είχα παρακολουθήσει κάποια επιδοτούμενα σεμινάρια, εξάμηνα σε 

ΚΕΚ… λεγόταν… «Γυναίκες σε νέες τεχνολογίες» νομίζω. 

Βικτώρια: Θυμάσαι τι ακριβώς μάθατε σε αυτό; Μόνο το office; 

Σ8: Όχι, καμία σχέση. Μάθαμε και λογισμικά, μόνο τη θεωρία δηλαδή και στο τέλος 

μας είπαν να κάνουμε μια εργασία… δραστηριότητα με ένα λογισμικό μέσα, κάτι σαν 

μικροσενάριο νομίζω… 

Βικτώρια: Πολύ ωραία! Άρα είχες μια ιδέα γι αυτά που θα κάνεις στο Β1 επίπεδο… 

Σ8: Ναι… είχα. 

Βικτώρια: Πίστευες ότι συμμετέχοντας στο Β1 θα μάθεις κάποια πράγματα 

περισσότερα χρήσιμα για την τάξη; 

Σ8: Πήρα μέρος για να ολοκληρώσω τον κύκλο πάνω στην κατάρτισή μου στους 

υπολογιστές. Και για δική μου επιμόρφωση, για να μάθω πώς να κάνω φύλλα εργασίας 

με ΤΠΕ για την τάξη μου. 

Βικτώρια: Τι πιστεύεις ότι προσφέρει η χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία σου; 

Σ8: Προσφέρουν και προσθέτουν στη διδασκαλία μου, αρέσει στα παιδιά, μαθαίνουν 

ευκολότερα. Νομίζω ο υπολογιστής τους κινεί το ενδιαφέρον. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Άρα αυτός ήταν ο βασικός λόγος… 

Σ8: Όχι μόνο αυτό… 

Βικτώρια: Δηλαδή; 
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Σ8: Και για επιπλέον προσόν, για μοριοδότηση. Η αξιολόγηση είναι ένα θέμα που μας 

«καίει». 

Βικτώρια: Από πού ενημερώθηκες για την επιμόρφωση; 

Σ8: Είχα ακούσει από συναδέλφους. 

Βικτώρια: Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα στις προσδοκίες σου; 

Σ8: Ήταν περισσότερο σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά έμαθα πολλά πράγματα. Η αλήθεια 

είναι ότι είχα και περιέργεια να πάω να δω τι κάνουν εκεί. 

Βικτώρια: Ικανοποιήθηκες δηλαδή από το πρόγραμμα… 

Σ8: Ναι και περιμένω στο β μέρος να μάθω ακόμα περισσότερα… 

Βικτώρια: Λαμβάνοντας υπόψη τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις 

σου, σε κούρασε το πρόγραμμα; 

Σ8: Κοίταξε να δεις… ήταν αγχωτικό γιατί είχα και το πανεπιστήμιο τις καθημερινές, 

ζορίστηκα λίγο. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσες να γινόταν η επιμόρφωση τα Σαββατοκύριακα; 

Σ8: Θα ήταν καλύτερα για μένα το Σαββατοκύριακο, αλλά πιστεύω όταν υπάρχει 

θέληση όλα γίνονται. 

Βικτώρια: Το γεγονός ότι γινόταν τα μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα πως σου 

φάνηκε; 

Σ8: Συνάδελφοι που είχαν παρακολουθήσει το Β επίπεδο, μου είπαν ότι έτσι ήταν 

καλύτερα. Εμένα δε με ενοχλούσε, περνούσε ευχάριστα η ώρα. 

Βικτώρια: Οι εργασίες που είχες να κάνεις σε δυσκόλεψαν; 

Σ8: Όχι, καθόλου. Μου φάνηκαν βατές. Κοίταξε πολλές φορές με βοηθούσε και το 

διδακτικό υλικό της πλατφόρμας. 

Βικτώρια: Τις έκανες όλες; 

Σ8: Θα το ήθελα αλλά λόγω περιορισμένου χρόνου, επέλεγα αυτές που θα μου ήταν 

χρήσιμες μέσα στο νήπιο. Αλλά όλες τις κοιτούσα… 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι αξιοποιήθηκε όλο το διδακτικό υλικό μέσα στην τάξη; 

Σ8: Όχι, δε γινόταν… ήταν πολύ… όμως είμαι ευχαριστημένη, πιστεύω ότι έγινε καλή 

διαχείριση του χρόνου. Ήταν όμως περιορισμένος. 

Βικτώρια: Πώς θα έκρινες τη συνεργασία με τον επιμορφωτή σου; 

Σ8: Είχαμε άψογη συνεργασία, όλες οι απορίες λύνονταν και ήταν στη διάθεση μας 

όποτε τον χρειαζόμασταν. 
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Βικτώρια: Ποιο πιστεύεις ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ8: Η μεταδοτικότητα, τι άλλο; 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σχετικά με την πιστοποίηση που αναμένεται πιστεύεις ότι θα 

μπορέσεις να ανταποκριθείς; 

Σ8: Πρέπει να διαβάσω πολύ, σε πρακτικό επίπεδο όμως ναι αλλά η θεωρία θέλει 

εμπέδωση. Ας πούμε… πρέπει να μάθω κάποιες έννοιες και όρους της πληροφορικής 

που μου είναι άγνωστοι. 

Βικτώρια: Θα ήθελες να συμμετέχεις και στο Β2 επίπεδο επιμόρφωσης; 

Σ8: Εννοείται! Για να κλείσει ο κύκλος! [γέλιο] 

Βικτώρια: Πολύ ωραία! Τελειώσαμε. Σ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου… 

Σ8: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία! 

Βικτώρια: Και σε σένα. Γεια σου. 

 

Συνέντευξη Ένατη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ9 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 30-40 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα, είσαι η Σ9; 

Σ9: Ναι… ποιος είναι; 

Βικτώρια: Είμαι η Βίκυ και σου τηλεφωνώ… 

Σ9: Αααα… ξέρω ξέρω για τη συνέντευξη… μου είπε η Σ7.  

Βικτώρια: Ακούω φασαρία έχεις χρόνο τώρα ή να σε καλέσω κάποια άλλη στιγμή; 

Σ9: Όχι, μπορώ τώρα. 

Βικτώρια: Σίγουρα; Αν είσαι απασχολημένη… 

Σ9: Όχι μπορώ! 

Βικτώρια: Ωραία, ας αρχίσουμε λοιπόν. Αρχικά θα ήθελα να μου πεις αν είχες 

προηγούμενες γνώσεις στις ΤΠΕ πριν την παρακολούθηση της επιμόρφωσης. 
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Σ9: Εντάξει είχα το Α επίπεδο… ήξερα γενικά να χειρίζομαι τον υπολογιστή, δεν 

γνώριζα κάτι ιδιαίτερα. 

Βικτώρια: Δεν γνώριζες δηλαδή κάποια λογισμικά που θα μπορούσες να 

χρησιμοποιήσεις στην τάξη σου. 

Σ9: Γνώριζα όσα κάναμε στο e twinning.  Στη τάξη δείχνω κυρίως εικόνες και βίντεο 

από το you tube. 

Βικτώρια: Συμμετέχοντας στην επιμόρφωση τι παραπάνω περίμενες να μάθεις; 

Σ9: Δεν ήξερα τι να περιμένω, είχα ακούσει όμως ότι ήταν δύσκολο. Πήγα πιο πολύ 

γιατί μου φάνηκε ενδιαφέρον σαν θέμα, πίστευα πως κάτι παραπάνω μπορεί να μάθω 

χρήσιμο για την τάξη μου. 

Βικτώρια: Έμαθες αυτό το κάτι παραπάνω; 

Σ9: Ναι έμαθα αρκετά πράγματα. Όμως δεν ξέρω αν θα τα εφαρμόσω, δεν έχω τον 

κατάλληλο εξοπλισμό μέσα στην τάξη μου. Οπότε μάλλον θα περιοριστώ. 

Βικτώρια: Ναι, αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω 

σχετικά και με το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς μου πες πως έχεις αρκετές 

οικογενειακές υποχρεώσεις. Κατάφερες να ολοκληρώσεις το πρόγραμμα; 

Σ9: Ναι, τα βόλεψα. Με δύο παιδιά ήταν πολύ δύσκολο για μένα αλλά τα κατάφερα. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσες η επιμόρφωση να γίνεται το Σαββατοκύριακο; Για να έχεις 

περισσότερο χρόνο ρωτάω. 

Σ9: Το Σαββατοκύριακο θα με έκλεινε, προτιμώ να το αφιερώνω στην οικογένεια μου. 

Βικτώρια: Σε κούρασε το γεγονός ότι υπήρχαν δύο τρίωρα την εβδομάδα; 

Σ9: Δε με κούρασε, όχι. Διάβαζα ενδιάμεσα και έτσι μπορούσα  να αφομοιώσω 

καλύτερα τις έννοιες. Για μένα ήταν το ιδανικό. Δε θα μπορούσα να αφιερώσω και 

περισσότερο χρόνο. 

Βικτώρια: Σε δυσκόλεψαν οι εργασίες που έπρεπε να παραδώσεις; 

Σ9:  Τις έκανα με μεγάλη ευκολία. Σε σύγκριση με άλλες εργασίες που κάνω για το 

μεταπτυχιακό μου, αυτές ήταν πολύ εύκολες.  

Βικτώρια: Έκανες μια επιλογή εργασιών; 

Σ9: Όχι, τις έκανα όλες, εντάξει… δεν τις κατέθεσα όμως όλες. Τις έκανα για 

εξάσκηση. 

Βικτώρια: Απαιτούσε πολύ χρόνο όμως αυτό. 

Σ9: Σε σχέση με τις εκατό σελίδες που διαβάζω για το μεταπτυχιακό μου την εβδομάδα, 

αυτό μου φάνηκε γελοίο. 
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Βικτώρια: Μπράβο που τα καταφέρνεις! Πως ήταν η συνεργασία με την επιμορφώτριά 

σου; 

Σ9: Είμαι πολύ ευχαριστημένη! Είναι και φίλη μου οπότε είχαμε πολύ καλό κλίμα. 

Ανταποκρινόταν άμεσα σε απορίες, τα συζητούσαμε οπότε… κανένα παράπονο δεν 

έχω. 

Βικτώρια: Ποιο πιστεύεις ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ9: Επειδή και εγώ η ίδια ασχολούμαι με ενήλικες, είμαι δασκάλα χορού, θα σου πω 

πως όταν διδάσκεις θα πρέπει να ξεχνάς ότι εσύ ξέρεις και να μην αποπαίρνεις τον 

άλλον που έχει απορίες, τίποτα δεν είναι δεδομένο. 

Βικτώρια: Πολύ σωστά! Σε σχέση με τις εξετάσεις, πως κρίνεις το γεγονός ότι 

μεσολαβεί τόσο μεγάλο διάστημα; 

Σ9: Εμένα με βολεύει γιατί θα έχω χρόνο για διάβασμα. 

Βικτώρια: Θα ήθελες να συνεχίσεις στο Β2 επίπεδο; 

Σ9: Ναι θα ήθελα. 

Βικτώρια: Τελειώσαμε. Σ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. 

Σ9: Τίποτα, καλή συνέχεια! Και καλή επιτυχία! 

Βικτώρια: Και σε εσένα! Γεια σου. 

 

Συνέντευξη: Δέκατη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ10 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, μόνιμος 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη; 

Σ10: Ναι, βέβαια. 

Βικτώρια: Θα ήθελα να μου πείτε αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή στην τάξη σας και 

με ποιο τρόπο. 

Σ10: Ναι, τον χρησιμοποιώ. Όχι πολύ, μη νομίζετε. Τα τελευταία χρόνια παίρνω 

μεγάλες τάξεις και τον χρησιμοποιώ κυρίως για να τους δείξω βίντεο ή κάτι τέτοιο. 

Βικτώρια: Έχετε διαδραστικό πίνακα στην τάξη σας; 
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Σ10: Ναι, έχω αλλά δεν τον χρησιμοποιώ ποτέ. 

Βικτώρια: Δεν γνωρίζετε; 

Σ10: Ναι. 

Βικτώρια: Τι γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή είχατε πριν να 

παρακολουθήσετε το β1 επίπεδο; 

Σ10: Όχι πολλά πράγματα. Κυρίως να μπαίνω στο you tube και να δείχνω βίντεο. 

Βικτώρια: Έχετε όμως πιστοποιηθεί και στο α επίπεδο, οπότε δεν γνωρίζεται κάποια 

πράγματα; 

Σ10: Πιστοποιήθηκα πριν χρόνια, τότε είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι πολλά πράγματα. 

Βικτώρια: Πώς προέκυψε η συμμετοχή σας στο β1 επίπεδο; 

Σ10: Θα πήγαιναν κι άλλοι συνάδελφοι και είπα κ γω να πάω. 

Βικτώρια: Θέλατε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή στην τάξη; 

Σ10: Κοιτάξτε… βλέπω ότι τα παιδιά το χρησιμοποιούν πολύ και δε θέλω να είμαι 

«έξω» από αυτό. Τους αρέσει και ήθελα να μάθω κάποια πράγματα για να κάνω το 

μάθημα πιο ελκυστικό. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Άρα αυτός είναι ο κύριος λόγος που πήρατε μέρος. 

Σ10: Εεεε… και αυτός. 

Βικτώρια: Για ποιον άλλο λόγο θα συμμετείχατε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης; 

Σ10: Εντάξει… η αλήθεια είναι… [παύση]. Υπάρχει και το θέμα της αξιολόγησης 

οπότε πήγα και γι αυτό. Δύο σε ένα [γέλιο]. 

Βικτώρια: Ως προς το πρώτο μέρος, το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες 

σας; 

Σ10: Ναι βεβαία, έμαθα αρκετά πράγματα χρήσιμα για την τάξη. Ξαναθυμήθηκα και 

κάποια που είχα ξεχάσει. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Ας μιλήσουμε λίγο για τη διοργάνωση του προγράμματος. Σας 

κούρασε το γεγονός ότι η επιμόρφωση γινόταν απογευματινές ώρες τις εργάσιμες 

μέρες;  

Σ10: Ναι είναι η αλήθεια ήταν αρκετά κουραστικό, εξαντλητικό θα έλεγα γιατί 

πηγαίναμε δύο φορές την εβδομάδα. Είμαι και από χωριό, οπότε έκανα και αρκετή ώρα 

να φτάσω. Αλλά και τι να έκανα. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε να γίνεται (η επιμόρφωση) τα Σαββατοκύριακα; 
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Σ10: Σε καμία περίπτωση. Ασχολούμαι και με αγροτικές δουλειές οπότε δε θα 

προλάβαινα με τίποτα. Καλύτερα έτσι. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε να το παρακολουθήσετε μία φορά την εβδομάδα; 

Σ10: Να σου πω την αλήθεια θα προτιμούσα να πηγαίνω μια φορά, να κάνω 

περισσότερες ώρες και να τελειώνω. 

Βικτώρια: Έχετε δίκιο, ειδικά αν είχατε και δρόμο να διανύσετε. Σχετικά με τις 

εργασίες σας δυσκόλεψε η ολοκλήρωσή τους; 

Σ10: Δεν μου φάνηκαν τόσο δύσκολες, ο επιμορφωτής τις εξηγούσε πολύ καλά και 

εξηγούσε και τις απορίες αλλά στο σπίτι λόγω και οικογενειακών υποχρεώσεων δεν 

είχα χρόνο. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε να μην υπήρχε δουλειά για το σπίτι; 

Σ10: Δε θέλω όταν πηγαίνω σε μια επιμόρφωση για να μάθω κάτι για τη δουλειά μου 

να μου βάζουν και εργασίες για το σπίτι. Έχω ήδη αρκετό διάβασμα για το σχολείο. Οι 

μεγάλες τάξεις έχουν προετοιμασία. 

Βικτώρια: Έχετε δίκιο. Όμως γι αυτό προβλεπόταν να μην είναι όλες υποχρεωτικές. 

Σ10: Ε ναι, αλλά και πάλι. Εντάξει τις έκανα, από δω από κει τα βόλεψα. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σχετικά με τη συνεργασία που είχατε με τον επιμορφωτή σας, 

είπατε πως σας βοήθησε και πως έλυνε τις απορίες σας. 

Σ10: Ναι… ήταν αρκετά συνεργάσιμος. Απλώς κάναμε πολύ θεωρία, δεν κάναμε 

πρακτική εξάσκηση. Αυτό με κούρασε. 

Βικτώρια: Ήταν λίγος ο χρόνος και δεν προλαβαίνατε; 

Σ10: Ναι, ήταν λίγος. Μέχρι να μαζευτούμε, να ανοίξουμε τον υπολογιστή και να 

συντονιστούμε… κάναμε και κανένα διάλειμμα, περνούσε η ώρα. 

Βικτώρια: Μέσα στην τάξη υπήρχαν διαφορετικά επίπεδα ως προς τις γνώσεις των 

εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές; 

Σ10: Ναι, εντάξει… οι πιο μεγάλοι [γέλιο] δεν ξέραμε όσα οι νέοι. Εντάξει όμως μας 

βοηθούσαν και εμάς. 

Βικτώρια: Ήταν βοηθητικό αυτό. Σχετικά με την πιστοποίηση πιστεύετε ότι θα 

ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των εξετάσεων; 

Σ10: Ξέρεις πότε θα γίνουν; 

Βικτώρια: Όχι δε γνωρίζω. 

Σ10: Δε ξέρω αν θα τα καταφέρω, τα χω ξεχάσει ήδη. Θέλει διάβασμα. Θα δούμε. 

Βικτώρια: Θα θέλατε να πάρετε μέρος και στο Β2 επίπεδο; 
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Σ10: Ας γίνει πρώτα και βλέπουμε. 

Βικτώρια: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Τελειώσαμε. 

Σ10: Γεια σας. 

Συνέντευξη: Ενδέκατη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ11 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση  

Βικτώρια: Λοιπόν Σ11, μπορούμε να ξεκινήσουμε; 

Σ11: Ναι, Βίκυ ρώτησέ με. 

Βικτώρια: Σ11, πόσα χρόνια είσαι στην εκπαίδευση; 

Σ11: Πόσα χρόνια έχω πάρει πτυχίο ή πόσα χρόνια είμαι εν ενεργεία; 

Βικτώρια: Εν ενεργεία… 

Σ11: Εν ενεργεία, 16 χρόνια. 

Βικτώρια: Μάλιστα… είσαι δασκάλα ή νηπιαγωγός; 

Σ11: Νηπιαγωγός. Και είμαι μόνιμη. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Πριν να πάρεις μέρος στο Β1 επίπεδο είχες κάποιες γνώσεις 

χρήσης του υπολογιστή στην τάξη; 

Σ11: Ναι, ναι είχα… είχε προηγηθεί και το Α επίπεδο οπότε είχα πάρει την 

πιστοποίηση, άρα είχα γνώσεις. 

Βικτώρια: Μόνο αυτό… δεν είχες πάρει μέρος σε κάποια άλλα σεμινάρια ή κάτι 

σχετικό; 

Σ11: Όχι, όχι. 

Βικτώρια; Ποιος ήταν ο λόγος που πήρες μέρος στο Β1 επίπεδο; 

Σ11: Για να μάθω να χειρίζομαι λογισμικά, να τα χρησιμοποιώ μέσα στην παιδαγωγική 

διαδικασία… αυτό… να κάνω τη δουλειά μου πιο εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα 

συγχρόνως. 

Βικτώρια: Πιο ενδιαφέρουσα για σένα ή για τα παιδιά; 

Σ11: Και για μένα και για τα παιδιά, ναι. 
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Βικτώρια: Τελικά το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σου; Έμαθες δηλαδή 

πράγματα χρήσιμα για την τάξη; 

Σ11: Ναι… ναι… ναι… 

Βικτώρια: Μάθατε δηλαδή λογισμικά που σου είναι χρήσιμα στο νηπιαγωγείο; 

Σ11: Ναι, αμέ. 

Βικτώρια: Έχεις τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσεις; 

Σ11: Έχω τη δυνατότητα, ναι, γιατί το σχολείο είναι εξοπλισμένο με υπολογιστές, δεν 

έχουμε βέβαια διαδραστικό αλλά εντάξει μπορώ να δουλέψω. 

Βικτώρια: Είναι εξοπλισμένο άρα το σχολείο. 

Σ11:Ναι είναι. 

Βικτώρια: Ωραία. Μιας που έχει ξεκινήσει η χρονιά έχεις εφαρμόσει κάτι από αυτά που 

έμαθες; 

Σ11: Ναι, αμέ! Πώς δεν έχω εφαρμόσει; Κατεβάσουμε διάφορα και ασχολούμαστε. 

Εννοιολογικούς χάρτες, το jungle puzzle χρησιμοποιώ… 

Βικτώρια: Αρέσει στα παιδιά; Βρίσκεις ότι μαθαίνουν καλύτερα; 

Σ11: Ναι, ναι. Εντείνουν την προσοχή τους περισσότερο θα έλεγα, κινεί το 

ενδιαφέρον… 

Βικτώρια: Είναι και μικρά γι αυτό… 

Σ11: Ναι ναι… 

Βικτώρια: Ας μιλήσουμε για την επιμόρφωση. Το γεγονός ότι γινόταν τις εργάσιμες 

μέρες και όχι το Σαββατοκύριακο, πώς σου φάνηκε; 

Σ11: Το προτιμούσα για να μη χαλάω και το Σαββατοκύριακό μου, το είχα βάλει σαν 

πρόγραμμα, το ήξερα ότι αυτές τις μέρες θα είμαι στριμωγμένη, δε με πείραξε καθόλου. 

Βικτώρια: Ολοκλήρωσες το πρόγραμμα όμως… 

Σ11: Ναι αμέ! Και χωρίς απουσίες να πω! 

Βικτώρια: Μπράβο, πολύ ωραία! Πώς σου φάνηκε το γεγονός ότι το πρόγραμμα έγινε 

πιο συμπυκνωμένα; Σε χρόνο… 

Σ11: Το προτιμούσα γιατί αλλιώς θα έπεφτε μέσα στο καλοκαίρι ή θα διακόπταμε και 

θα ξεκινούσαμε ξανά Σεπτέμβρη, κι αυτό δε θα μ άρεσε, δε βόλευε. Το προτιμούσα 

έτσι. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα υπήρχαν κάποιες εργασίες, 

μικρο δραστηριότητες, σε δυσκόλεψαν; 



117 
 

Σ11: Όχι, είχαμε καλή συνεργασία και επικοινωνία και η επιμορφώτρια ήταν πολύ 

επεξηγηματική, οπότε όχι ιδιαίτερα. 

Βικτώρια: Δε δυσκολεύτηκες. Αξιοποίησες το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας, που 

είχε και κάποια παραδείγματα; 

Σ11: Ναι, βέβαια το αξιοποίησα. 

Βικτώρια: Ήταν βοηθητικό για σένα δηλαδή… 

Σ11: Ναι αμέ! 

Βικτώρια: Οι εργασίες δεν ήταν όλες υποχρεωτικές, παρόλ αυτά τις έκανες όλες; 

Σ11: Μόνο δύο δεν έκανα, τις περισσότερες τις έκανα ναι. 

Βικτώρια: Σε σχέση με την επιμορφώτρια, πώς κρίνεις τη διαχείριση της ύλης που 

έπρεπε να διδαχθεί; 

Σ11: Καλή μου φάνηκε. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι αυτή είχε να κάνει με το επίπεδο της τάξης; 

Σ11: Όχι δε νομίζω, όχι. 

Βικτώρια: Υπάρχει ομοιομορφία της τάξης ως προς αυτά που γνώριζε η τάξη; 

Σ11: Υπήρχαν κάποιοι που ήξεραν πάρα πολλά και κάποιοι που δεν ήξεραν τόσα, 

υπήρχε μια ανισότητα σ αυτό αλλά στο τέλος τα κατάφεραν όλοι. 

Βικτώρια: Βοήθησε η επιμορφώτρια σε αυτό; 

Σ11: Ναι πάρα πολύ! 

Βικτώρια: Ανταποκρινόταν δηλαδή σε απορίες  που είχατε… 

Σ11: Ναι ναι… και κατ ιδίαν στο σπίτι, στο προσωπικό της τηλέφωνο… 

Βικτώρια: Οπότε δεν είχατε κάποιο πρόβλημα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το 

χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ11: Να είναι επικοινωνιακός, να είναι επεξηγηματικός και να προσπαθεί να βοηθήσει 

τους επιμορφούμενους. 

Βικτώρια: Σχετικά με τις εξετάσεις που αναμένονται, πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να 

ανταποκριθείς στις εξετάσεις; 

Σ11: Θα προσπαθήσω πολύ γιατί περνάει και ο καιρός, δεν έχουμε διαβάσει αλλά θα 

προσπαθήσω, νομίζω πως θα τα καταφέρω. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι έπρεπε να γίνει περισσότερη πρακτική άσκηση στα λογισμικά; 

Σ11:Όχι, αλλά θεωρώ πως οι εξετάσεις θα έπρεπε να είναι πιο κοντά στην επιμόρφωση. 
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Βικτώρια: Σχετικά με το Β2 επίπεδο, προτίθεσαι να συνεχίσεις; 

Σ11: Ναι ναι… 

Βικτώρια: Για ποιο λόγο θα ήθελες να συνεχίσεις; 

Σ11: Για να μάθω περισσότερα λογισμικά… για να τα εντάξω στην διδασκαλία μου. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία Σ11. Τελειώσαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. 

Σ11: Καλή συνέχεια! 

 

 

Συνέντευξη: Δωδέκατη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ12 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Γεια σου Σ12. Λέγομαι Λύμπου Βικτώρια και στα πλαίσια της διπλωματικής 

μου ερευνώ απόψεις επιμορφούμενων του Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ. 

Σ12: Τι ειδικότητα είσαι; 

Βικτώρια: Είμαι νηπιαγωγός. 

Σ12: Θέλεις δηλαδή τις απόψεις μας για την επιμόρφωση. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο; 

Βικτώρια: Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και μου απαντάς όπως εσύ θέλεις. Ή αν 

κάποια ερώτηση δε θέλεις δεν την απαντάς. Είναι ανώνυμο. Δε θα αναφερθεί κάπου το 

όνομά σου. 

Σ12: Εντάξει. 

Βικτώρια: Ας αρχίσουμε. Λοιπόν Σ12… είσαι νηπιαγωγός ή δασκάλα; 

Σ12: Νηπιαγωγός. 

Βικτώρια: Μόνιμη; 

Σ12: Ναι. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είσαι στην εκπαίδευση; 
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Σ12: Είμαι 17 χρόνια. Μου αναγνωρίστηκαν μόλις χθες από το ΠΥΣΠΕ και έτσι 

ανέβηκα. 

Βικτώρια: Ήσουν δηλαδή σε ιδιωτικό τομέα; 

Σ12: Σε παιδικό σταθμό. 

Βικτώρια: Ας ξεκινήσουμε για να μη σε απασχολώ. Λοιπόν, Σ12 θα ήθελα να μου πεις 

αν είχες κάποιες γνώσεις σχετικά με τη χρήση υπολογιστή πριν τη παρακολούθηση του 

Β1 επιπέδου. 

Σ12: Ναι είχα. 

Βικτώρια: Είχες κάνει κάποια σεμινάρια; 

Σ12: Είχα πάει σε φροντιστήριο, επειδή έβλεπα ότι μου χρειάζεται στη δουλεία μου, 

πήγα, πλήρωσα και έμαθα. 

Βικτώρια: Έμαθες εκεί μόνο το Office ή και λογισμικά που μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις; 

Σ12: Όχι, τα απολύτως απαραίτητα, το Office και μετά έδωσα πιστοποίηση Α επιπέδου 

και το πέρασα. 

Βικτώρια: Άρα δεν γνώριζες κάποια λογισμικά. 

Σ12: Όχι. 

Βικτώρια: Στην τάξη χρησιμοποιούσες τον υπολογιστή με κάποιο τρόπο; 

Σ12: Ναι πάντα, πάντα. 

Βικτώρια: Έδειχνες κάποια βίντεο; 

Σ12: Ναι και βίντεο και το Wikipedia, το είχα κάνει εγκατάσταση για παιδιά 

νηπιαγωγείου. Στο νηπιαγωγείο υπάρχει γωνιά υπολογιστή, έτσι όπως έχουμε δομημένο 

το νήπιο και είχα εγκαταστήσει κάποια προγράμματα που είναι αποκλειστικά για παιδιά 

νηπιαγωγείου και παίζαμε και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Ποιος ήταν ο λόγος που πήρες μέρος στο β1 επίπεδο ΤΠΕ; 

Σ12: Ήθελα να μάθω και κάτι παραπάνω. 

Βικτώρια: Είχες ακούσει  από κάποιον συνάδελφο κάτι; 

Σ12: Είχε έρθει e mail στο σχολείο μας και από εκεί ενημερώθηκα. 

Βικτώρια: Είχες ακούσει τι γινόταν, τι  μάθαιναν στο Β επίπεδο όπως ήταν πριν; 

Σ12: Είχα μια ιδέα και γινόταν και στον τόπο μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί 

δεν αναγκαζόμουν να κάνω χιλιόμετρα μακριά, όπως έκαναν άλλοι συνάδερφοι, για να 

επιμορφωθώ. 
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Βικτώρια: Αυτό σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Σ12 με βάση την άποψη που είχες 

ανταποκρίθηκε τελικά το πρόγραμμα στις προσδοκίες σου; 

Σ12: Ναι ανταποκρίθηκε και είχαμε μια εξαιρετικά καλή επιμορφώτρια. 

Βικτώρια: Εξαιρετικά καλή ως προς τι; 

Σ12: Ως προς τη μεταδοτικότητά της, ως προς τις γνώσεις της, ως προς την 

παιδαγωγική της κατάρτιση. 

Βικτώρια: Γνωρίζεις αν ήταν επιμορφώτρια και στο Β επίπεδο; 

Σ12: Δεν το γνωρίζω αυτό, πρώτη φορά τη συναντούσα. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Ας μιλήσουμε λίγο για την οργάνωση του προγράμματος. Σε 

κούρασε το γεγονός ότι γινόταν εργάσιμες μέρες μετά το σχολείο; 

Σ12: Καθόλου. Μου άρεσε πάρα πολύ. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσες ίσως να γινόταν Σαββατοκύριακο; 

Σ12: Α όχι με τίποτα, καθημερινές με βόλευε καλύτερα. 

Βικτώρια: Το γεγονός ότι ήταν δύο τρίωρα την εβδομάδα… 

Σ12: Μου άρεσε γιατί δεν τα ξεχνούσα. 

Βικτώρια: Σε αυτό το τρίωρο προλαβαίνατε να κάνετε αρκετή πρακτική άσκηση, όσο 

θα ήθελες; 

Σ12: Για μένα ήταν αρκετό αυτό. 

Βικτώρια: Ωραία. Σε σχέση με τις εργασίες που είχες να ολοκληρώσεις τα 

μεσοδιαστήματα, τις έκανες, είχες χρόνο στο σπίτι; 

Σ12: Ναι βέβαια τις έκανα, είμαι πολύ καλή μαθήτρια! [γέλιο] 

Βικτώρια: Τις έκανες όλες ή μόνο τις υποχρεωτικές; 

Σ12: Μόνο ότι ήταν υποχρεωτικό. Δεν υπήρχε χρόνος για περισσότερη δουλειά. 

Βικτώρια: Για να κάνεις τις εργασίες σου αξιοποίησες το διδακτικό υλικό της 

πλατφόρμας; 

Σ12: Ναι βέβαια, ναι. Με βοήθησε και η επιμορφώτρια μου να ανεβάζω τις εργασίες. 

Βικτώρια: Πως θα χαρακτήριζες τη διαχείριση της διδαχθείσας ύλης από την 

επιμορφώτρια; 

Σ12: Εξαιρετική. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο το γνωστικό επίπεδο των επιμορφούμενων στη 

διδασκαλία της; 
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Σ12: Ναι φυσικά. Εντάξει υπήρχαν κάποιοι που ήξεραν περισσότερα αλλά η 

επιμορφώτρια πήγαινε με βάση αυτά που είχε να διδάξει και γίνονταν κατανοητά και 

αντιληπτά από όλους. 

Βικτώρια: Έφευγες ικανοποιημένη δηλαδή από την επιμόρφωση… 

Σ12: Απόλυτα. 

Βικτώρια: Ποιο πιστεύεις ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ12: Να έχει καλή διάθεση πρώτα πρώτα, για να δώσει να καταλάβουν οι 

επιμορφούμενοι αυτά που εξηγεί γιατί δεν είχαν όλοι την ίδια γνώση του αντικειμένου 

επομένως έπρεπε μερικές φορές να εξηγεί και δυο και τρεις φορές. Είχε απίστευτη 

υπομονή, κατανόηση και τα έδινε να καταλάβουμε με όμορφο και απλοϊκό τρόπο που 

δε με δυσκόλεψε. Το αγάπησα χάρη στην επιμορφώτρια γιατί είχα ακούσει ότι άλλοι 

επιμορφωτές είχα φοβερές απαιτήσεις από τους επιμορφούμενους. 

Βικτώρια: Ως προς τη βαθμολογία των εργασιών σου, πιστεύεις ότι εκτιμήθηκε η 

προσπάθεια που έκανες; 

Σ12: Ναι, βέβαια. Τις έβλεπε πριν, μου έλεγε τα λάθη μου, τα διόρθωνα και μετά τα 

ανέβαζα. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Σε σχέση με τις εξετάσεις που αναμένονται πιστεύεις ότι θα 

μπορέσεις να ανταποκριθείς με βάση αυτά που διδάχθηκες; 

Σ12: Ναι άμα διαβάσω και λίγο γιατί πέρασε και αρκετός καιρός, νομίζω θα μπορέσω. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι περνάει τόσος χρόνος για την πιστοποίηση αυξάνονται οι 

πιθανότητες αποτυχίας; 

Σ12: Ναι είναι ανασταλτικός παράγοντας, περίμενα ότι θα γίνονταν οι εξετάσεις μέσα 

στις επόμενες μέρες μετά τα μαθήματα. Φυσικά έχω ξεχάσει κάποια πράγματα. 

Βικτώρια: Σωστά. Σε σχέση με το Β2 θα ήθελες να συμμετέχεις; 

Σ12: Αν το κάνει η συγκεκριμένη επιμορφώτρια θα πάω για χάρη της, γιατί θα μου 

δώσει να καταλάβω πράγματα. 

Βικτώρια: Ο επιμορφωτής δηλαδή κάνει μια επιμόρφωση επιτυχημένη; 

Σ12: Και αυτό και η δική μου διάθεση φυσικά. Με βοήθησε να κατανοήσω έννοιες που 

δεν τις ήξερα και ήταν πολύ απόμακρες από εμένα και με έκανε να αγαπήσω κάποια 

πράγματα. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σ12 ολοκληρώσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. 

Σ12: Γεια σου, καλή συνέχεια! 
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Συνέντευξη: Δέκατη Τρίτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ13 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, αναπληρώτρια 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα. Λέγομαι Λύμπου Βικτώρια και σας τηλεφωνώ γιατί κάνω τη 

διπλωματική μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ερευνώ απόψεις εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν στο Β1 επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ που έγινε το Μάιο. 

Σ13: Μάλιστα. Τώρα… δε θυμάμαι και πολλά αλλά τέλος πάντων. Ρωτήστε με. 

Βικτώρια: Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα από όλα είστε νηπιαγωγός ή δασκάλα; 

Σ13: Είμαι νηπιαγωγός. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είστε στην εκπαίδευση; 

Σ13: 8 χρόνια.  

Βικτώρια: Μόνιμη ή αναπληρώτρια; 

Σ13: Αναπληρώτρια. Μια ζωή αναπληρωτές θα είμαστε. Αλλά κάθε εμπόδιο σε καλό, 

τι να κάνουμε. 

Βικτώρια: Δίκιο έχετε! Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Είχατε κάποιες προηγούμενες γνώσεις 

χρήσης υπολογιστή πριν να παρακολουθήσετε το Β1 επίπεδο; 

Σ13: Έχω κάνει και το Α επίπεδο. Δεν είχα κάποια άλλη γνώση. 

Βικτώρια: Δε γνωρίζατε κάτι για λογισμικά και για τη χρήση τους στην τάξη; 

Σ13: Όχι τίποτα. 

Βικτώρια: Ήταν αυτός ένας λόγος για να πάρετε μέρος στο Β επίπεδο; Για να μάθετε 

κάποια λογισμικά για την τάξη; 

Σ13: Ναι, ακριβώς έτσι. 

Βικτώρια: Θεωρείτε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε κάποια λογισμικά στην τάξη; Τον 

υπολογιστή γενικά; 

Σ13: Ναι, υπήρχαν κάποια προγράμματα στην τάξη, που συνέβαλαν ώστε να 

χρησιμοποιώ τον υπολογιστή στην τάξη. 

Βικτώρια: Είναι φυσικά πιο περιορισμένα τα πράγματα στο νήπιο από ότι στο 

δημοτικό, δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις τεχνολογίες. 
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Σ13: Ναι βέβαια, πολύ πιο περιορισμένα. Γίνονται πολύ πιο απλουστευμένα. 

Βικτώρια: Θεωρείτε ότι προσφέρουν κάτι παραπάνω στο μάθημα; Στη διδασκαλία; 

Σ13: Ναι, εμείς έχουμε και άλλους τομείς που βοηθάν οι τεχνολογίες. Τη λεπτή 

κινητικότητα και την παρατηρητικότητα. 

Βικτώρια: Πολύ ενδιαφέρον. Η επιμόρφωση ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας, 

μάθατε δηλαδή πράγματα; 

Σ13: Ναι, ήταν πολύ καλά. 

Βικτώρια: Έχετε αξιοποιήσει κάποια από αυτά στην τάξη; Μιας που ξεκίνησε και η 

χρονιά.  

Σ13: Δυστυχώς, δεν έχουμε υπολογιστές στην τάξη. 

Βικτώρια: Άρα η έλλειψη εξοπλισμού είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας χρήσης της 

τεχνολογίας στην τάξη. 

Σ13: Ακριβώς, ναι. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Ας μιλήσουμε λίγο για την οργάνωση του προγράμματος. Πως 

κρίνεται το γεγονός ότι γινόταν τις καθημερινές μέρες μετά το σχολείο; 

Σ13: Εκεί δυσκολεύτηκα αρκετά, πάρα πολύ, ήταν πολλά, πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, 

δεν οδηγώ και έτσι ανάγκαζα άλλους να με πηγαίνουν, οπότε μαζί με μένα 

ταλαιπωρήθηκαν κι άλλοι άνθρωποι. 

Βικτώρια: Άρα για εσάς είτε γινόταν Σαββατοκύριακο είτε καθημερινές μέρες δεν θα 

άλλαζε κάτι. 

Σ13: Έτσι, δε θα υπήρχε άλλη ευκολία το Σαββατοκύριακο. Λόγω του νομού συμβαίνει 

αυτό, ήταν πολύ μακριά το ΚΣΕ. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να το παρακολουθήσω. 

Βικτώρια: Σας επιβάρυνε το γεγονός ότι έπρεπε να πηγαίνετε δύο φορές την εβδομάδα; 

Σ13: Ναι, αυτό το επιβάρυνε. Ήξερα όμως ότι έτσι είναι από την αρχή οπότε επιλογή 

μου ήταν να το κάνω. Δεν μπορώ να παραπονιέμαι. 

Βικτώρια: Ήταν καλύτερα που έγινε έτσι συμπυκνωμένα το πρόγραμμα; 

Σ13: Ναι ήταν καλύτερα γιατί τελειώσαμε πιο γρήγορα και τελείωσε και η ταλαιπωρία. 

Βικτώρια: Έχετε δίκιο. Σχετικά με τις μικροεργασίες στα μεσοδιαστήματα, δεδομένου 

ότι δεν είχατε πολλές γνώσεις, σας δυσκόλεψαν; 

Σ13: Αχ είχαμε μια πολύ καλή επιμορφώτρια, μας βοήθησε πάρα πολύ, τα κάναμε 

αμέσως, δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα με τις εργασίες. 

Βικτώρια: Τις κάνατε όλες τις εργασίες ή μόνο όσες ήταν υποχρεωτικές; 

Σ13: Τις υποχρεωτικές , κάθε φορά που τελείωνε η ενότητα έκανα και την εργασία. 
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Βικτώρια: Το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας το αξιοποιήσατε; 

Σ13: Ανάλογα με τις εργασίες που είχα να κάνω, το διάβαζα. Απλά από τότε τα έχω 

παρατήσει και περιμένω την πιστοποίηση. 

Βικτώρια: Το ότι θα γίνει αργότερα η πιστοποίηση… 

Σ13: Αυτό με αγχώνει εμένα προσωπικά, θεωρώ ότι μεγαλώνουν οι πιθανότητες 

αποτυχίας και να πω την αλήθεια απογοητεύτηκα που έσπασε το Β επίπεδο, θα 

προτιμούσα την προηγούμενη δομή. 

Βικτώρια: Για ποιο λόγο; 

Σ13: Γιατί απ ότι μας είπαν θα πάρουν ελάχιστους στο Β2 επίπεδο. 

Βικτώρια: Νιώθετε ότι θα μείνει κάπως στη μέση; 

Σ13: Ακριβώς. Αν το είχα καταλάβει από την αρχή, δεν θα πήγαινα. Τώρα έτσι θα 

μείνει μισό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω και αν οι αναπληρωτές έχουν δικαίωμα καν 

αίτησης. 

Βικτώρια: Πως θα κρίνατε την ανταπόκριση του επιμορφωτή σας σε τυχόν απορίες ή 

δυσκολίες που είχατε; 

Σ13: Είχαμε άψογη συνεργασία, είχαμε το ελεύθερο να επικοινωνούμε ανά πάσα ώρα 

και στιγμή μαζί της, με e mail αλλά και με τηλέφωνο.   

Βικτώρια: Θεωρείται πως ο επιμορφωτής είναι παράγοντας επιτυχίας μιας 

επιμόρφωσης; 

Σ13: Ναι, 1000%. Αν δε νοιώσεις ασφάλεια με τον επιμορφωτή, νομίζω ότι δεν μπορείς 

να συνεχίσεις. 

Βικτώρια: Ποιο θα λέγατε ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ13: Η μεταδοτικότητα, η συνεργασία που σου προσφέρει, το να μπορώ άνετα να 

μιλήσω μαζί του για οτιδήποτε με απασχολεί, να είναι ανοιχτός απέναντι σε εμένα.  

Βικτώρια: Μάλιστα. Στις εξετάσεις πιστοποίησης προτίθεστε να συμμετέχετε; 

Σ13: Ότι θα γίνουν αργότερα μου δημιουργεί ένα άγχος αλλά ναι. Θα το θεωρούσα 

μεγάλη βλακεία να έχω κάνει τόσα χιλιόμετρα, τόσο κόπο και να μην πάω να δώσω. 

Βικτώρια: Έχετε δίκιο. Για το Β2 προτίθεστε να συμμετέχετε; 

Σ13: Όταν θα γίνει, φυσικά και θα δηλώσω συμμετοχή. 

Βικτώρια: Ωραία. Τελειώσαμε, ελπίζω να μη σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Σ13: Τίποτα. Γεια σας. 
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Συνέντευξη: Δέκατη Τέταρτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ14 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δασκάλα, αναπληρώτρια 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα σας. Σας τηλεφωνώ γιατί ερευνώ απόψεις επιμορφούμενων 

δασκάλων ή νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ, 

που έγινε το Μάιο. Το τηλέφωνό σας μου το έδωσε η Σ. και μου είπε ότι ίσως θα 

μπορούσατε να με βοηθήστε. 

Σ14: Ναι βέβαια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

Βικτώρια: Σ14 είσαι δασκάλα; 

Σ14: Ναι, δασκάλα είμαι. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είσαι στην εκπαίδευση; 

Σ14: Εννέα χρόνια. Αναπληρώτρια. Ήμουν και άλλα έξι χρόνια σε ιδιωτικό. Έτσι είχα 

ξεκινήσει. 

Βικτώρια: Μάλιστα, ωραία. Σ14, πριν λάβεις μέρος στο Β1 επίπεδο είχες κάποιες άλλες 

γνώσεις χρήσης των υπολογιστών; 

Σ14: Είχα πάρει το Α επίπεδο, πριν από οχτώ χρόνια… μπορεί και περισσότερο, δέκα 

χρόνια νομίζω μες το νερό. 

Βικτώρια: Το Α επίπεδο είχε να κάνει με γνώσεις του office κυρίως, σχετικά με 

λογισμικά, με πράγματα πιο ουσιαστικά που μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέσα στην 

τάξη, είχες κάποια επαφή; 

Σ14: Ότι είχα ψάξει μόνη μου, δεν μου έδειξε κάποιος, δεν μου σύστησε κάποιος κάτι. 

Πολύ επιφανειακά πράγματα και κυρίως όταν έπρεπε να τα χρησιμοποιήσω μέσα στην 

τάξη. 

Βικτώρια: Χρησιμοποιούσε μέσα στην τάξη τις τεχνολογίες; 

Σ14: Σπάνια γιατί απαιτεί πολύ χρόνο, απαιτεί να έχεις προτζέκτορα, να έχεις 

υπολογιστή… δεν είναι πολύ δεδομένο αυτό. 

Βικτώρια: Έχεις δίκιο, συμβαίνει πολλά σχολεία να μην είναι εξοπλισμένα. Είναι ένας 

ανασταλτικός παράγοντας.  

Σ14: Έτσι. 
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Βικτώρια: Ποιος είναι ο λόγος που συμμετείχες στο Β επίπεδο; 

Σ14: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό εφόδιο εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις των 

τεχνικών μέσων στα σχολεία και βασικά δεν ξέρω αν θα κάνω και το Β2, ο σκοπός μου 

ήταν να έχω και αυτό το χαρτί, να στο πω έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τα συν και πλην, 

όχι σε ένα διορισμό, αλλά για ένα επιπλέον προσόν, πως μετράν τα μεταπτυχιακά, έτσι. 

Βικτώρια: Βέβαια, στους αναπληρωτές υπάρχει και η αναμονή του διορισμό οπότε ποτέ 

δεν ξέρεις… 

Σ14: Ποτέ δεν ξέρεις… θεωρώ… έχω βρεθεί και σε σχολεία με διαδραστικούς , έχω 

βρεθεί δύο φορές, με προβλημάτισε ότι δεν είχα καμία επίγνωση πώς να τον 

χρησιμοποιήσω αλλά και ούτε κάποιον να μου δείξει, είχα και την περιέργεια, γιατί 

συνήθως πάω και δεν έχει τίποτα το σχολείο αλλά να που έχει κιόλας. 

Βικτώρια: Διδαχθήκατε στο Β1 επίπεδο κάτι για τους διαδραστικούς; 

Σ14: Βεβαίως, κάναμε δύο μαθήματα και επειδή είχε στην αίθουσά μας διαδραστικό, 

ήταν και πολύ ζωντανό το μάθημα. 

Βικτώρια: Μάλιστα. 

Σ14: Και όταν κάναμε την τελική μας την εργασία σχεδόν μας υποχρέωσε η 

επιμορφώτρια να βάλουμε και ένα κομμάτι πως θα επεξεργαζόμασταν την ενότητα που 

είχαμε στη διδασκαλία μας  με τη χρήση διαδραστικού. 

Βικτώρια: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον! Άρα το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες σου; 

Σ14: Σαν Β1, μόνο αυτά που είδα ότι θα περιλαμβάνει στις ενότητες  του, γιατί μας 

είχαν δώσει το πρόγραμμα των ενοτήτων. Ακριβώς αυτό. Πολύ βασικά πράγματα σε 

πολύ λίγο χρονικό διάστημα, τα οποία φυσικά καθώς φέτος δεν έχω στην τάξη μου ούτε 

υπολογιστή, ούτε προτζέκτορα, ούτε διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό ότι θα τα 

ξεχάσω όλα μέχρι να έρθει η ώρα των εξετάσεων. 

Βικτώρια: Έχεις δίκιο. Πιστεύεις ότι η χρήση του υπολογιστή, του διαδραστικού, 

μπορεί να προσφέρει κάτι στη διδασκαλία; 

Σ14: Φυσικά, κάνει τη διαφορά. 

Βικτώρια; Ως προς το κομμάτι ενίσχυσης του ενδιαφέροντος ή ως προς το γνωστικό; 

Σ14: Και στο γνωστικό αλλά κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών , κερδίζεις πάρα 

πολύ χρόνο, από το να προσπαθείς μόνο με το βιβλίο και επίσης προσφέρει πολύ 

περισσότερες πληροφορίες  και ερεθίσματα απ ότι  το κλασικό βιβλίο και απ αυτά που 

θα πεις εσύ… όταν βλέπει κάτι το παιδί μαθαίνει πολύ καλύτερα. 

Βικτώρια: Έχεις δίκιο. Ας μιλήσουμε λίγο για την οργάνωση του προγράμματος. 

Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα, η επιμόρφωση γινόταν καθημερινές μέρες, σε 

βόλευε; Ήταν κουραστικό; 
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Σ14: Ναι, ήταν και συμπτυγμένο οπότε ήταν λίγο κουραστικό αλλά από το να τρέχω 

τρεις μήνες μία φορά την εβδομάδα, εγώ το προτιμούσα. Μέσα σε ενάμιση μήνα είχαμε 

τελειώσει. Εμένα με εξυπηρέτησε προσωπικά. 

Βικτώρια: Θεωρείς ότι κάποια έγιναν πιο γρήγορα, βιαστικά; 

Σ14: Όχι, ίσα ίσα. Θεωρώ ότι κάποια κομμάτια δεν έπρεπε να τα κάνουμε καν, ήταν 

βαρετά, δεν έπρεπε να ψάχνω, να βρω πληροφορίες. Γενικά εμένα μ αρέσει να κάνω 

κάτι όταν είμαι μπροστά στον υπολογιστή, όχι μόνο να ακούω. Υπήρχαν δυο τρία 

μαθήματα που αυτή τη στιγμή αν δεν έχω μπροστά μου το χρονοδιάγραμμα, δεν μπορώ 

να θυμηθώ ποια ήταν αλλά εκεί ήταν που είπα τώρα γιατί ήρθα αφού ήταν μόνο να 

ακούω; 

Βικτώρια: Θεωρείς ότι η αντιστοιχία θεωρίας-πρακτικής ήταν ότι έπρεπε; 

Σ14: Ναι, ναι. Σε ένα ποσοστό 80%, δηλαδή υπήρχαν και κομμάτια ου δεν ήταν 

συμμετοχικά για τον επιμορφούμενο. Αυτό είναι λίγο βαρετό, αυτό που είναι να το 

διαβάσεις ούτως ή άλλως δεν υπάρχει λόγος να στο πει κάποιος. Προτιμούσα να τα 

διαβάζω σπίτι μου αλλά όταν πήγαινα εκεί να έκανα κάποια πράγματα στον 

υπολογιστή. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σχετικά με τις εργασίες, σε δυσκόλεψε η διεκπεραίωσή τους τα 

μεσοδιαστήματα; 

Σ14: Καταρχάς, δεν υπήρχε η πίεση να παραδώσω εργασία την άλλη φορά, πολύ 

σημαντικό. Εμείς δηλαδή κάθε τρεις συνεδρίες δίναμε και μια εργασία. Και την 

τελευταία μάλιστα είχαμε και χρόνο μετά το πέρας των μαθημάτων. Δεν είχα θέμα με 

το χρόνο, ούτε δυσκολεύτηκα. Με δυσκόλεψε πολύ η τελευταία γιατί  έπρεπε να 

συνδυάσω όλες τις γνώσεις που είχα πάρει, εγώ ήθελα να το κάνω αυτό, να είναι κάτι 

δικό μου και επειδή δεν το είχα ξανακάνει μου πήρε πολλές ώρες, το κάνα όμως, που 

σημαίνει ότι είχα πάρει τα κατάλληλα εφόδια για να το κάνω, απλώς όταν δεν 

δουλεύεις κάτι κάθε μέρα , απαιτεί χρόνο, λογικό είναι. 

Βικτώρια: Για τις εργασίες σου, σε βοήθησε το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας; 

Σ14:Ναι το χρησιμοποιούσα, κάθε φορά έλεγε που να ψάξεις, οπότε ναι το 

χρησιμοποιούσα. 

Βικτώρια: Έχεις διαβάσει το υλικό; 

Σ14: Όχι, αν και το χω εκτυπώσει, όχι, δεν είμαι της θεωρίας καθόλου. 

Βικτώρια: Σχετικά με την επιμορφώτρια, είσαι ευχαριστημένη από τις μεθόδους 

διδασκαλίας που χρησιμοποιούσε; 

Σ14: Ήταν άψογη, ήταν φοβερή δεν είχα κανένα παράπονο. 

Βικτώρια: Σχετικά με την ανατροφοδότηση των εργασιών και τις τυχόν απορίες… 
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Σ14: Πάντα είχαμε χρόνο για να εξυπηρετηθούμε και σε ότι αφορούσε τις απορίες. Και 

αν στην πορεία που έκανα την εργασία είχα κάποια απορία, η επιμορφώτρια ήταν 

ανοιχτή να την ενοχλήσουμε ανά πάσα στιγμή είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά. 

Βικτώρια: Ποιο θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ14: Το επικοινωνιακό. Αν δεν κατανοητός στους επιμορφούμενους, τι να το κάνω; 

Δηλαδή η επιμορφώτρια είχε όλες αυτές τις θεωρητικές γνώσεις που εγώ δεν είχα αλλά 

ο λόγος της ήταν τόσο απλός, τόσο προσιτός, τα εξηγούσε όλα πολύ καλά και έτσι 

κυλούσαν όλα ρολόι και την ώρα του μαθήματος και μετά στην εργασία. Η 

μεταδοτικότητα να το πω καλύτερα. 

Βικτώρια: Σχετικά με το Β2 επίπεδο, προτίθεσαι να συμμετέχεις; 

Σ14: Ναι, αν πάρω το Β1 [γέλιο]. Δεν ξέρω πως θα είναι οι συνθήκες τότε, θέλω αλλά 

μετράνε πολλοί παράγοντες. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι περνάει αρκετός χρόνος μέχρι την πιστοποίηση είναι 

ανασταλτικός παράγοντας; Αυξάνονται οι πιθανότητες αποτυχίας; 

Σ14: Είναι άσχημο. Έπρεπε την ώρα που τελειώσαμε να μας δώσουν ένα περιθώριο 

δέκα ημερών και να πάμε να δώσουμε. Θα χουμε ξεχάσει και αυτά που κάναμε στην 

πράξη. 

Βικτώρια: Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. 

Σ14: Ελπίζω να σε βοήθησα. Γεια σου. 

 

 

 

Συνέντευξη: Δέκατη Πέμπτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ15 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 50-60 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, διευθύντρια 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Λοιπόν Σ15 ας αρχίσουμε. Όπως προείπαμε είσαι νηπιαγωγός. Πόσα χρόνια 

έχεις στην εκπαίδευση; 

Σ15: Ναι. Έχω τριάντα χρόνια. 

Βικτώρια: Μόνιμη ή ξεκίνησες ως αναπληρώτρια; 
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Σ15: Α… δούλεψα ως αναπληρώτρια τρία χρόνια αλλά δούλεψα και πέντε χρόνια σε 

ένα φορέα μέριμνας παιδιού. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Είχες κάποιες γνώσεις πληροφορικής, πριν τη συμμετοχή σου 

στο Β1 επίπεδο; 

Σ15: Είχα παρακολουθήσει το Α επίπεδο αλλά επειδή δεν είχα υπολογιστή και δεν το 

είχα δώσει μεγάλη σημασία δεν το καλλιέργησα. Όμως έδωσα εξετάσεις για την 

πιστοποίηση και το πήρα. 

Βικτώρια: Κάποιες άλλες γνώσεις; 

Σ15: Είχα πάει και σε ένα σεμινάριο, το οποίο γινόταν στη Βέροια, κάθε χρόνο γίνεται 

νομίζω , είχα παρακολουθήσει αλλά δεν μπορούσα να τα αντιληφθώ όλα, αλλά εντάξει. 

Και είχα πάει και στην Ιθάκη με ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιονίου και ήταν 

μια καλή εμπειρία. 

Βικτώρια: Τι γνώσεις πήρες από αυτά τα προγράμματα; 

Σ15: Ήταν κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, είχε και κάποιους φοιτητές εκεί, όμως 

εγώ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, γιατί ήταν προχωρημένα για μένα και έτσι δεν 

ξαναπήγα. Δεν είχα κάποιες άλλες γνώσεις. Εμπειρικά, ότι έχω μάθει. 

Βικτώρια: Στο σχολείο χρησιμοποιείς κάποια λογισμικά; 

Σ15:Όχι, όχι. Μέχρι πρότινος δεν είχαμε και υπολογιστή. 

Βικτώρια: Άρα υπάρχει και έλλειψη εξοπλισμού. 

Σ15: Υπήρχε, ναι. Προσπαθούμε να ζητήσουμε υπολογιστές, να κάνουμε το καλύτερο 

για τα παιδιά. 

Βικτώρια: Σωστά. Ποιος ήταν ο λόγος που συμμετείχες στο Β1 επίπεδο; 

Σ15: Για να μάθω κάτι που είναι χρήσιμο για την τάξη αλλά και για εμένα σαν άτομο. 

Και για  να μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της κοινωνίας, αν δεν ξέρεις 

υπολογιστές είσαι αναλφάβητος πλέον. 

Βικτώρια: Υπάρχει ο φόβος της αξιολόγησης στο δημόσιο; Έπαιξε ρόλο αυτό; 

Σ15: Όχι, εμένα δεν με επηρεάζει αυτό, διότι και στην προηγούμενη αξιολόγηση έτσι 

πως είχε γίνει εγώ δεν είχα δεχθεί να αξιολογηθώ. Αν γίνει τώρα, έχω το Α επίπεδο που 

δείχνει ότι ενδιαφέρομαι. Είχα παρακολουθήσει και ένα σεμινάριο, στο οποίο βέβαια, 

είχα την ατυχία όλοι να ξέρουν και δεν το παρακολουθήσαν πολύ, απλά συμμετείχαν 

στις εξετάσεις. Εγώ δεν μπόρεσα και λυπήθηκα πολύ, γιατί είχα μεράκι να μάθω. Κ 

τώρα που δεν μπόρεσα να συνεχίσω στο Β1 στεναχωρήθηκα, γιατί κάτι θα μάθαινα. 

Βικτώρια: Για ποιο λόγο σταμάτησες; 
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Σ15: Είχα κάνει ήδη δύο απουσίες και επειδή είμαι αιρετός , για λόγους δεοντολογίας, 

δεν συνέχισα. Είχα προγραμματισμένα κάποια πράγματα και δεν μπορούσα να τα 

ακυρώσω. Δεν ήθελα να μου γίνει η χάρη. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Παρόλο που δεν ολοκλήρωσες το πρόγραμμα, σχετικά με τον 

επιμορφωτή, από άλλα σεμινάρια που έχεις παρακολουθήσει, ποια χαρακτηριστικά 

θεωρείς ότι πρέπει να έχει; 

Σ15: Να έχει γνώσεις, να γνωρίζει το αντικείμενο, να έχει διάθεση, να έχει 

μεταδοτικότητα, να έχει υπομονή και να κάνει τον επιμορφούμενο να αισθάνεται άνετα.  

Βικτώρια: Ωραία. Θα ήθελες να κάνει άλλη μία προσπάθεια και να ολοκληρώσεις το 

Β1 επίπεδο; 

Σ15: Ναι, βέβαια. Θα ξανακάνω αίτηση. 

Βικτώρια: Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Τελειώσαμε. 

Σ15: Καλή συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέντευξη: Δέκατη Έκτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ16 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 50-60 

Ειδικότητα: Δασκάλα, διευθύντρια 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Σ16, ας ξεκινήσουμε. Όπως είπαμε είσαι δασκάλα. Πόσα χρόνια είσαι στην 

εκπαίδευση; 

Σ16: 27 χρόνια. 

Βικτώρια: Είσαι μόνιμη εκπαιδευτικός. 
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Σ16: Ναι. 

Βικτώρια: Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις αν είχες κάποιες γνώσεις προηγούμενες 

σχετικά με τη χρήση υπολογιστή ή αν τον χρησιμοποιούσες με κάποιο τρόπο στην 

τάξη; 

Σ16: Χρησιμοποιούσα πιο πολύ παλιά, γιατί τώρα είμαι διευθύντρια αλλά 

χρησιμοποιούσα κατά διαστήματα υπολογιστή και μέσα στην τάξη και εκτός για την 

προετοιμασία μου, όχι καθημερινά βέβαια, όταν αυτό ήταν εφικτό γιατί οι υποδομές δεν 

ήταν τόσο καλές, ούτε είχαμε καλή σύνδεση ούτε είχαμε τη δυνατότητα του λάπτοπ… 

δεν ήταν εύκολα. Ότι μπορούσα έκανα. 

Βικτώρια: Άρα η έλλειψη εξοπλισμού ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας. 

Σ16: Ναι, ναι. Γενικώς και η σύνδεση ανά τάξη δεν είναι εύκολη υπόθεση, εδώ δεν 

υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στα σχολεία. Στα περισσότερα σχολεία έχουμε 

κακές συνθήκες υποδομής κτηριακά και σύνδεσης , κακός υλικοτεχνικός εξοπλισμός. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Άρα δεν γνώριζες κάτι από λογισμικά. 

Σ16: Στο Α επίπεδο δεν κάναμε κάτι τέτοιο, στο Β1 κάναμε κάποια πράγματα. 

Βικτώρια: Ωραία. Ποιος ήταν ο λόγος που συμμετείχες στο Β επίπεδο επιμόρφωσης; 

Σ16: Για να μάθω περισσότερα. Νομίζω ότι όταν δεν γνωρίζει κανείς υπολογιστές 

σήμερα στην εκπαίδευση, είναι σοβαρό έλλειμμα για κάθε εκπαιδευτικό. 

Βικτώρια: Πιστεύεις δηλαδή ότι προσφέρουν κάτι στην διδασκαλία; 

Σ16: Βεβαίως, βεβαίως. Με μέτρο πάντα. Όλα αυτά τα εργαλεία πάντα με μέτρο. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι τα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα, γρηγορότερα; 

Σ16: Γίνεται πιο ευχάριστο και πιο ενδιαφέρον το μάθημα, εξοικονομείς και χρόνο 

αλλά και χρήμα γιατί οι φωτοτυπίες , κακά τα ψέματα, είναι ένα έξοδο, οπότε 

δουλεύοντας στον πίνακα με τον υπολογιστή είναι καλύτερα και κερδίζεις χρόνο και 

κερδίζεις και το ενδιαφέρον των παιδιών, είναι πολύ ωραίο. Βέβαια δεν είναι 

εφαρμόσιμο σε όλα τα μαθήματα. 

Βικτώρια: Σε ποια μαθήματα χρησιμοποιείς τον υπολογιστή περισσότερο; 

Σ16: Γλώσσα, Ιστορία πάρα πολύ, ειδικά Τρίτη Τετάρτη προσφέρεται γιατί μπορείς να 

δεις και βιντεάκια, σε ασκήσεις επίσης στα μαθηματικά, σε ασκήσεις περισσότερο αλλά 

και για το κείμενο προσφέρεται. 

Βικτώρια: Στα Φυσικά το έχεις εκμεταλλευτεί; 

Σ16: Όχι, μου αρέσει περισσότερο το βιωματικό. Βέβαια, έχει ενδιαφέροντα βίντεο για 

την εκτέλεση  πειραμάτων, όμως δεν το χω χρησιμοποιήσει. 
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Βικτώρια: Μάλιστα. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έμαθες κάποια 

πράγματα; 

Σ16: Πάρα πολλά. Περισσότερα από αυτά που περίμενα. Μακάρι να συμμετέχουν κι 

άλλοι εκπαιδευτικοί. 

Βικτώρια: Ωραία. Ας μιλήσουμε λίγο για την οργάνωση του προγράμματος. Το ότι 

γινόταν τις εργάσιμες μέρες, μετά το σχολείο, σε κούρασε; 

Σ16: Ήταν κουραστικό, γιατί ήταν δύο φορές την εβδομάδα και πέρα από αυτό έπρεπε 

να κάτσεις να μελετήσεις αυτά που έκανες για να μη τα ξεχάσεις  και να κάνεις μια 

εξάσκηση και μου έπαιρνε άλλες δυο ώρες. Βέβαια, εγώ είχα ιδιαίτερο μεράκι με αυτά 

που μάθαινα, μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα πιο πολύ να δουλέψω και πραγματικά 

δούλεψα πολύ καλά. Ήταν κουραστικό αλλά έτσι είναι , αν δεν δουλέψεις δεν μπορείς 

να μάθεις κάποια πράγματα. 

Βικτώρια: Έχεις δίκιο. Η ολοκλήρωση των εργασιών σε δυσκόλεψε; 

Σ16: Η επιμορφώτρια βοήθησε αρκετά. Ήταν κάτι που δεν το είχα ξανακάνει και 

δυσκολεύτηκα. Όμως είχαμε μία πολύ καλή επιμορφώτρια, είχαμε μια άμεση επαφή, 

ανά πάσα στιγμή, οπότε με βοήθησε. Φυσικά είχαμε και μία πολύ καλή συνεργασία  

μεταξύ μας  οι επιμορφούμενοι, είχαμε και διαδικτυακή επαφή, οπότε βοηθήθηκα. 

Βέβαια, ήθελα πολύ δουλειά. Δεν το μετανιώνω που πήρα μέρος, ούτε επιρρίπτω 

ευθύνες στο πρόγραμμα που με δυσκόλεψε ή στην επιμορφώτρια γιατί μέσα από αυτή 

τη δυσκολία κέρδισα πάρα πολλά. 

Βικτώρια: Σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας της επιμορφώτριας είσαι 

ευχαριστημένη ή περίμενες κάτι άλλο; 

Σ16: Όχι, επειδή ήταν πρωτόγνωρο το αντικείμενο για μένα δεν ξέρω τι άλλο θα 

μπορούσε να βοηθήσει, νομίζω ότι όλα ήταν πολύ καλά. 

Βικτώρια: Σχετικά με την ανταπόκρισή της σε απορίες, σε ανατροφοδότηση των 

εργασιών; 

Σ16: Υπήρχε, υπήρχε πάντα. Είμαι ευχαριστημένη. 

Βικτώρια: Ποιο θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ16: Η διαθεσιμότητα και η αποδοτικότητα. Πρέπει να μπορεί να μεταλαμπαδεύσει 

αυτό που κατέχει αλλά και να μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος. 

Βικτώρια: Θεωρείς πως ο επιμορφωτής είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην 

επιτυχία ενός προγράμματος; 

Σ16: Κατά ένα μεγάλο ποσοστό ναι αλλά μετράει και η συμμετοχή του 

επιμορφούμενου, η διάθεση και η προσπάθεια. Αυτά είναι όλα μαζί. Δηλαδή αν δεν 

δούλευα εγώ, δεν θα μάθαινα αυτά που πρόσφερε η επιμορφώτρια. Χρειάζεται και 

προσωπική προσπάθεια. 



133 
 

Βικτώρια: Μάλιστα. Θα ήθελες να συμμετέχεις και στο επόμενο επίπεδο; Ή σε κάποιο 

άλλο πρόγραμμα σχετικό με τις νέες τεχνολογίες; 

Σ16: Ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη που μπορεί να μάθει κανείς. 

Είμαι ένα άτομο που ψάχνομαι. Γενικώς θέλω να μαθαίνω πράγματα για τη δουλειά 

μου αλλά και για προσωπικό όφελος.  

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Τελειώσαμε. 

Σ16: Καλή συνέχεια, γεια σας. 

 

 

Συνέντευξη: Δέκατη Έβδομη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ17 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, μόνιμος 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε; 

Σ17: Ναι. 

Βικτώρια: Είστε δάσκαλος, μου είπατε. Πόσα χρόνια είστε στην εκπαίδευση; 

Σ17: 15 χρόνια. 

Βικτώρια: Πριν πάρετε μέρος στο Β1 επίπεδο, είχατε κάποιες γνώσεις σχετικά με τη 

χρήση τεχνολογιών; 

Σ17: Ναι , είχα κάνει και το Α επίπεδο και χρησιμοποιούσα και στη δουλειά μου τον 

υπολογιστή. 

Βικτώρια: Το Α επίπεδο είχε να κάνει κυρίως με τη χρήση του Office… 

Σ17: Ναι, ναι. Εκπαιδευτικά σενάρια όχι. 

Βικτώρια: Εσείς γνωρίζατε κάποια λογισμικά που είναι χρήσιμα στην τάξη; 

Σ17: Εεε… όχι ιδιαίτερα. Μπορεί κάτι να άκουγα αλλά δεν το χα ψάξει. 

Βικτώρια: Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούσατε τον υπολογιστή στην τάξη; 

Σ17: Έδειχνα κάποια βίντεο από το φωτόδεντρο ή κάποια άλλα βιντεάκια σχετικά με το 

μάθημα ή κατέβαζα κάποιες ασκήσεις, τις τύπωνα και τις έδινα στα παιδιά να τις 

λύσουν. 
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Βικτώρια: Μάλιστα. Πιστεύετε πως η χρήση τεχνολογιών προσφέρει κάτι παραπάνω 

στη διδασκαλία; 

Σ17: Βέβαια, γιατί συνδυάζουν εικόνα και ήχο και σου δίνουν και πολλές επιλογές. 

Βικτώρια: Είναι δηλαδή περισσότερο ελκυστικό για τα παιδιά, κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον; 

Σ17: Ναι, ναι. Ακριβώς. 

Βικτώρια: Ποιος ήταν ο λόγος που πήρατε μέρος στο Β1 επίπεδο; 

Σ17: Να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω και να βελτιώσω τη διδασκαλία μου. Μου 

αρέσει να μαθαίνω πράγματα. 

Βικτώρια: Ανταποκρίθηκε σε αυτή σας τη προσδοκία το πρόγραμμα; 

Σ17: Έμαθα αρκετά πράγματα. Ίσως να μπορούσα να μάθω περισσότερα, αλλά και 

αυτά που έμαθα ήταν αρκετά. 

Βικτώρια: Χρειαζόταν δηλαδή περισσότερος χρόνος; 

Σ17: Οι ώρες πιστεύω ήταν ικανοποιητικές, απλά ήθελα περισσότερο πρακτική και όχι 

θεωρία. 

Βικτώρια: Μέχρι στιγμής έχετε εφαρμόσει κάποια πράγματα που μάθατε μέσα στην 

τάξη; 

Σ17: Ναι, κάποια. Όχι πολλά όμως. Θέλει πολύ από πίσω για να γίνει μέσα στην τάξη. 

Θέλει πολύ προετοιμασία. 

Βικτώρια: Στο σχολείο σας υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός; 

Σ17: Υπάρχει βιντεοπροβολέας , υπάρχει και υπολογιστής, ηχεία δεν έχω, πρέπει να 

δανείζομαι για να κάνω κάτι. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Ας μιλήσουμε για την οργάνωση του προγράμματος. Πως σας 

φάνηκε το γεγονός ότι η επιμόρφωση γινόταν τις καθημερινές μέρες και όχι 

Σαββατοκύριακο; 

Σ17: Υπήρχε ένα θέμα με το ωράριο, επειδή είχα και ολοήμερο εκείνη τη μέρα και 

έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου αλλά από το να 

γίνονταν Σαββατοκύριακο, καλύτερο ήταν αυτό. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε να γίνει ένα τρίωρο την εβδομάδα για δώδεκα εβδομάδες, 

όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί; 

Σ17: Αυτό θα ήταν καλύτερο, πιο ξεκούραστο. Θα υπήρχε και χρόνος να 

προετοιμάσουμε τις επόμενες εργασίες. 

Βικτώρια: Σε σχέση με τις εργασίες, σας δυσκόλεψε η ολοκλήρωσή τους; 
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Σ17: Θέλει χρόνο. Για να αξιολογήσεις, για να πάρεις αυτά που θέλεις, για να τις 

οργανώσεις, χρειάζεται χρόνος. 

Βικτώρια: Αξιοποιήσατε το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας; 

Σ17: Ναι, το αξιοποίησα, το διάβασα, με κατατόπιζε. Στις εργασίες βοηθήθηκα και από 

το Ιφιγένεια. 

Βικτώρια: Με το Ιφιγένεια είχατε ασχοληθεί ή το μάθατε στην επιμόρφωση; 

Σ17: Στην επιμόρφωση. Έπαιρνα ιδέες και από κει. 

Βικτώρια: Ασχοληθήκατε με όλες τις εργασίες; 

Σ17: Όχι με όλες, μόνο με τις υποχρεωτικές. 

Βικτώρια: Ο επιμορφωτή σας σας βοήθησε στις εργασίες; 

Σ17: Ο επιμορφωτής μας ανέφερε κάποιες σελίδες που θα μπορούσαμε να βρούμε 

υλικό. Μας έδινε γενικές οδηγίες και μας έλεγε να κοιτάμε και παλιότερες εργασίες. 

Βικτώρια: Γενικά με τον τρόπο παρουσίασης της ύλης από τον επιμορφωτή σας είστε 

ευχαριστημένος; 

Σ17: Κάποιες μέρες το θεωρητικό κομμάτι ήταν πολύ και κούραζε. Θα προτιμούσα 

περισσότερη πρακτική άσκηση, όπως είπα και πριν. 

Βικτώρια: Ο επιμορφωτή σας ανταποκρινόταν σε απορίες που τυχόν είχατε; 

Σ17: Ναι, είχε γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. 

Βικτώρια: Ποιο θα λέγατε ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ17: Να σου λύνει τις απορίες και να σε κατατοπίζει. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σχετικά με την πιστοποίηση που αναμένεται, με βάση αυτά που 

μάθατε, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, πιστεύετε ότι θα μπορέσετε 

να ανταποκριθείτε; 

Σ17: Δεν ξέρω τι μπορεί να βάλουνε, αλλά πάνω σε αυτά που έχω δουλέψει νομίζω 

κάτι θα κάνω. 

Βικτώρια: Στο Β2 επίπεδο, προτίθεστε να συμμετέχετε; 

Σ17: Ναι, ναι. 

Βικτώρια: Τι παραπάνω πιστεύετε πως θα μάθετε στο Β2 επίπεδο; 

Σ17: Δεν μπορώ να ξέρω. Πιστεύω θα είναι πιο απαιτητικό, ίσως να θέλει περισσότερες 

εργασίες. 

Βικτώρια: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. 
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Σ17: Και  εγώ ευχαριστώ, γεια σας. 

 

 

 

Συνέντευξη: Δέκατη Όγδοη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ18 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δασκάλα, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα σας. Όπως σας είπα και πριν ερευνώ απόψεις επιμορφούμενων 

του Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκε το Μάιο. Είστε έτοιμη να 

ξεκινήσουμε; 

Σ18: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να έχεις! 

Βικτώρια: Είστε δασκάλα ή νηπιαγωγός; 

Σ18: Είμαι δασκάλα. Μόνιμη. 

Βικτώρια: Ωραία. Πόσα χρόνια έχετε στην εκπαίδευση; 

Σ18: Έχω 17 χρόνια. 

Βικτώρια: Προτού παρακολουθήσεις το Β1 επίπεδο γνώριζες κάτι από τις νέες 

τεχνολογίες ή χρησιμοποιούσες μέσα στην τάξη; 

Σ81: Βεβαίως. 

Βικτώρια: Γνώριζες κάποια λογισμικά ή μόνο τη χρήση του office; 

Σ18: Βασικά γνώριζα λογισμικά αλλά δεν τα χρησιμοποιούσα μέσα στην τάξη. 

Βικτώρια: Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούσες τις τεχνολογίες μέσα στην τάξη; Έδειχνες 

κάποια βίντεο ίσως; 

Σ18: Ναι, κυρίως βίντεο έδειχνα. Και αν είχαμε ιντερνέτ μέσα στην τάξη, ψάχναμε 

πληροφορίες στο Google. 

Βικτώρια: Ωραία. Πιστεύεις ότι χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες  στην τάξη, 

προσφέρουν κάτι παραπάνω στη διδασκαλία σου; 
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Σ18: Ναι, τραβούν το ενδιαφέρον και κάνουν τα παιδιά να παραμένουν συγκεντρωμένα 

και να έχουν αγωνία για να παρακολουθήσουν. Τους κεντράρουν το ενδιαφέρον πιο 

πολύ αλλά και είναι και ένας διαφορετικός τρόπος για να μάθουν. 

Βικτώρια: Μαθαίνουν καλύτερα δηλαδή… 

Σ18: Ναι. 

Βικτώρια: Το να μάθεις περισσότερα πράγματα για τη διδασκαλία σου ήταν ένας από 

τους λόγους που πήρες μέρος στο Β1 επίπεδο; 

Σ18: Εεε… όχι τόσο αυτό. Ήθελα να το έχω και το ένα και το δύο για προσωπική 

χρήση, και για να μάθω κάτι επιπλέον, που έμαθα κιόλας δηλαδή. Ήθελα να μάθω 

πράγματα που να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω μέσα στην τάξη. 

Βικτώρια: Άρα ήθελες να το έχεις και σαν επιπλέον προσόν; 

Σ18: Ναι, σαν επιπλέον προσόν. Συνδυαστικά και τα δύο. 

Βικτώρια: Ως προς το γνωστικό μέρος, το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες 

σου; 

Σ18: Ανταποκρίθηκε ναι. 

Βικτώρια: Έχεις χρησιμοποιήσεις κάτι από αυτά που έμαθες μέσα στην τάξη αυτούς 

τους δύο μήνες; 

Σ18: Αυτή τη στιγμή δεν είμαι μέσα στην τάξη γιατί είμαι συντονίστρια εκπαίδευσης 

προσφύγων, οπότε δε μου δόθηκε η ευκαιρία να το χρησιμοποιήσω. Όμως και στο 

σχολείο που ήμουν στην αρχή, δεν διέθετε τη τεχνολογία για να μπορέσω να 

χρησιμοποιήσω κάτι. Όμως αν βρισκόμουν σε σχολείο που διέθετε την κατάλληλη 

τεχνολογία, εννοείται ότι θα χρησιμοποιούσα.  

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Ας μιλήσουμε λιγάκι για την οργάνωση του προγράμματος, το 

οποίο γινόταν καθημερινές, εργάσιμες μέρες. Σε δυσκόλεψε το γεγονός αυτό; 

Σ18: Με δυσκόλεψε ναι. Ήταν πολλές οι ώρες και με δυσκόλεψε. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσες ίσως το Σαββατοκύριακο; 

Σ18: Θα προτιμούσα μία Παρασκευή, ας πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα με διευκόλυνε 

και το Σαββατοκύριακο. 

Βικτώρια: Μία μέρα δηλαδή με περισσότερες ώρες; 

Σ18: Ναι, αυτό καλύτερα. 

Βικτώρια: Οι εργασίες που υπήρχαν στα μεσοδιαστήματα σε δυσκόλεψαν; 

Σ18: Όχι, καθόλου. 

Βικτώρια: Για να τις κάνεις αξιοποίησες το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας; 
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Σ18: Βεβαίως, ναι. 

Βικτώρια: Ασχολήθηκες μόνο με τις υποχρεωτικές ή με όλες τις εργασίες; 

Σ18: Έκανα τις υποχρεωτικές και κάποιες από τις προαιρετικές. 

Βικτώρια: Σχετικά με τον επιμορφωτή, πώς σου φάνηκε ο τρόπος που παρουσίασε την 

ύλη; 

Σ18: Ήταν πολύ επεξηγηματική η επιμορφώτρια, πάρα πολύ. Και βοηθούσε σε όλα. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι προσαρμόστηκε η παρουσίαση της ύλης στο επίπεδο των 

συμμετεχόντων; 

Σ18: Εξηγούσε στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, γιατί υπήρχαν διάφορα επίπεδα μέσα 

στην τάξη. 

Βικτώρια: Πως θα έκρινες την ανταπόκρισή της σε απορίες που τυχόν υπήρχαν; 

Σ18: Ήταν πολύ καλή και αν κάτι δε μπορούσε εκείνη τη στιγμή να μας το εξηγήσει αν 

δεν είχαμε χρόνο, το έκανε την αμέσως επόμενη φορά. 

Βικτώρια: Ποιο θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ18: Η μεταδοτικότητα. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι ο επιμορφωτής είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην 

επιτυχία ενός προγράμματος; 

Σ18: Εννοείται. 

Βικτώρια: Σχετικά με την πιστοποίηση που αναμένεται, πιστεύεις ότι με αυτά που 

έμαθες θα καταφέρεις να ανταποκριθείς στις εξετάσεις; 

Σ18: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα με το που τελείωνε το πρόγραμμα να μας δινόταν ένα 

περιθώριο και να δίναμε εξετάσεις γιατί ομολογώ ότι τώρα που περνάει ο καιρός μπορεί 

να ξεχάσω κάποια πράγματα. Είναι πολύς καιρός από την ώρα των μαθημάτων μέχρι 

την ώρα των εξετάσεων. 

Βικτώρια: Σχετικά με το Β2 επίπεδο, προτίθεσαι να συμμετέχεις; 

Σ18: Εννοείται προτίθεμαι αν περάσω το Β1. 

Βικτώρια: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνος σου. Τελειώσαμε. 

Σ18: Να σαι καλά. Γεια σου. 

 

 

Συνέντευξη: Δέκατη Ένατη 
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Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ19 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δασκάλα, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα και πάλι Σ19. Όπως σου είπα και το πρωί στα πλαίσια της 

διπλωματικής μου ερευνώ απόψεις επιμορφούμενων που πήραν μέρος στο Β1 επίπεδο. 

Σ19: Μάλιστα, ωραία.  

Βικτώρια: Μπορούμε να αρχίσουμε; 

Σ19: Ναι, βέβαια. 

Βικτώρια: Είσαι δασκάλα όπως μου είπες. Πόσα χρόνια είσαι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικός; 

Σ19: Είμαι 18 χρόνια. 

Βικτώρια: Μόνιμη; 

Σ19: 17 χρόνια μόνιμη και άλλον ενάμιση χρόνο αναπληρώτρια. 

Βικτώρια: Ωραία. Πριν να πάρεις μέρος στο Β1 επίπεδο είχες κάποιες γνώσεις χρήσης 

των τεχνολογιών μέσα στην τάξη; 

Σ19: Όσον αφορά τα διαδραστικά βιβλία, το Google, τέτοια πράγματα ναι. Να μπαίνω 

σε διάφορα blogs, ασκήσεις online άλλα όχι να κάνω εγώ ασκήσεις, έτοιμες. Και είχα 

το Α επίπεδο. 

Βικτώρια: Εκπαιδευτικά λογισμικά γνώριζες; 

Σ19: Γνώριζα αλλά δεν τα χρησιμοποιούσα ιδιαίτερα μέσα στην τάξη. Τα 

χρησιμοποίησα ελάχιστες φορές. Πιο πολύ τα χρησιμοποιούσα για προσωπική χρήση, 

να σου πω την αλήθεια. 

Βικτώρια: Άρα είχες και προσωπικό ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες. 

Σ19: Ναι. 

Βικτώρια: Ήταν αυτός ένας λόγος που πήρες μέρος στο Β1 επίπεδο; 

Σ19: Πήρα μέρος και για να μάθω εγώ πράγματα και για να τα χρησιμοποιήσω μέσα 

στην τάξη. 

Βικτώρια: Τι πιστεύεις ότι θα προσφέρει περισσότερο η χρήση των τεχνολογιών στη 

διδασκαλία σου; 
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Σ19: Καταρχήν κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα για τα παιδιά, δηλαδή η τεχνολογία 

και τα οπτικοακουστικά μέσα κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα. Τρελαίνονται με αυτά 

τα πράγματα. Επίσης τους αρέσουν τα online παιχνίδια γιατί δεν είναι τόσο μονότονο 

το μάθημα. 

Βικτώρια: Σε ποια μαθήματα πιστεύεις ότι βοηθάν περισσότερο; 

Σ19: Κάποιες εφαρμογές βοηθάν πολύ στην Μελέτη Περιβάλλοντος, στην Ευέλικτη 

Ζώνη, στη Γεωγραφία, στην Ιστορία. Αυτά τα μαθήματα συνήθως είναι πιο ανιαρά για 

τα παιδιά και έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρον το μάθημα. 

Βικτώρια: Στο σχολείο σου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή; 

Σ19: Ναι, βέβαια. Διαδραστικούς, όμως πίνακες, έχουν μόνο οι μεγάλες τάξεις. 

Βικτώρια: Από αυτά που διδάχθηκες στο Β1 επίπεδο, έχεις χρησιμοποιήσεις κάποια 

μέσα στην τάξη; 

Σ19: Χρησιμοποιώ ότι είναι έτοιμο. Δεν έκατσα να κάνω εγώ δικά μου πράγματα. 

Βικτώρια: Θα ήθελε και περισσότερο χρόνο αυτό. Η επιμόρφωση που παρακολούθησες 

ανταποκρίθηκε τελικά στις προσδοκίες σου; Έμαθες κάτι χρήσιμο για τη διδασκαλία 

σου; 

Σ19: Σίγουρα έμαθα κάποια πράγματα. Ήταν και ένα κίνητρο για να ασχοληθώ πάλι με 

κάποια πράγματα που τα είχα αφήσει. Δηλαδή ενώ κάλλιστα θα μπορούσα να 

χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή για να γράψω ένα φύλλο εργασίας, εγώ κατέφευγα στο 

μολύβι και χαρτί γιατί το τελείωνα πιο γρήγορα. Από αυτή την άποψη σίγουρα με 

ωφέλησε. Μου έδωσε και κάποιες γνώσεις, μου άνοιξε τους ορίζοντες, η αλήθεια όμως 

είναι ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος όγκος ύλης, θα προτιμούσα να είναι μικρότερος και 

να μπορούμε να εμβαθύνουμε και να έχουμε περισσότερο χρόνο για πρακτική άσκηση. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Θα ήθελες δηλαδή περισσότερο χρόνο για πρακτική και λιγότερο 

για θεωρία. 

Σ19: Αν είχα το χρόνο να ασχοληθώ με καθετί που μάθαινα με τη μορφή εργασιών, θα 

είχα περισσότερα κίνητρα, θα είχα μάθει καλύτερα και θα τα χρησιμοποιούσα 

περισσότερο τώρα στην τάξη. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι η ανομοιογένεια της τάξης σε γνωστικό επίπεδο, έπαιξε κάποιο 

ρόλο; 

Σ19: Αυτό δε με απασχόλησε και τόσο αλλά η πίεση χρόνου με ενόχλησε πάρα πολύ. 

Μου φάνηκε πολύ πιεστικό για το χρόνο που μπορούσα να διαθέσω. 

Βικτώρια: Σε κούρασε το γεγονός ότι η επιμόρφωση γινόταν τις εργάσιμες μέρες; 

Σ19: Δεν με πείραζε ότι ήταν εργάσιμες αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ πυκνή η 

συχνότητα. Θα μπορούσε να είναι μια φορά την εβδομάδα ή να είναι δύο φορές την 

εβδομάδα από μιάμιση ώρα ή ακόμα και έτσι αλλά να είχαμε περισσότερο χρόνο μέσα 
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στην τάξη να κάνουμε πράγματα εκεί και όχι μόνο οδηγίες και να πάμε να τα κάνουμε 

στο σπίτι μετά. 

Βικτώρια: Σε επιβάρυνε το γεγονός ότι είχες εργασίες για το σπίτι; 

Σ19: Πάρα πολύ. Γιατί υπήρχαν και άλλες υποχρεώσεις. 

Βικτώρια: Η ολοκλήρωση των μικροεργασιών τα μεσοδιαστήματα σε δυσκόλεψε; Σε 

κούρασε; 

Σ19: Ναι, θα προτιμούσα να έχουμε χρόνο μέσα στην αίθουσα, να ξεκινάμε την 

εργασία εκεί, να έχουμε κάποιες κατευθύνσεις από τον επιμορφωτή και να την 

ολοκληρώσω στο σπίτι. Γιατί έτσι έχανα πάρα πολύ χρόνο μέχρι να βρω τι θέλει να 

κάνω. Είχα απορίες και έψαχνα στο διαδίκτυο απαντήσεις. Μέχρι και βιντεάκια 

έβρισκα που έδειχναν τι πρέπει να κάνω. 

Βικτώρια: Δε βοηθήθηκες από το εκπαιδευτικό υλικό που ήταν αναρτημένο στην 

πλατφόρμα; 

Σ19: Έμπαινα και εκεί αλλά μου ήταν πιο εύκολο να ρωτήσω το σύζυγο, ας πούμε και 

να πάρω άμεσα απάντηση. 

Βικτώρια: Σε διευκόλυνε το γεγονός ότι μόνο ένα μέρος των εργασιών ήταν 

υποχρεωτικές; 

Σ19: Αυτό ναι. 

Βικτώρια: Με ποιο κριτήριο έκανες την επιλογή των εργασιών; 

Σ19: Ότι μου ήτανε πιο εύκολο. [γέλιο] 

Βικτώρια: Σχετικά με τον επιμορφωτή, είσαι ικανοποιημένη από τον τρόπο που 

διαχειρίστηκε και παρουσίασε την ύλη; 

Σ19: Δεδομένου των συνθηκών και της πίεσης χρόνο νομίζω έγινε καλή επιλογή. Με 

βοηθούσε κιόλας στις απορίες, δεν έχω παράπονο. Και ακόμα και όταν έφευγα και είχα 

κάποια απορία στην πράξη, την επόμενη φορά μου την έλυνε. 

Βικτώρια: Ποιο θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ19: Πρέπει να έχει μεταδοτικότητα και να μην είναι πολύ θεωρητικός. Είμαι γενικά 

πρακτικός άνθρωπος οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δείχνει στην πράξη τι να κάνουμε. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Θεωρείς ότι ο επιμορφωτής αποτελεί παράγοντα μιας 

επιτυχημένης επιμόρφωσης; 

Σ19: Φυσικά. Ένας σωστός επιμορφωτής μπορεί να κάνει το δύσκολο εύκολο. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σχετικά με τις εξετάσεις που αναμένονται πιστεύεις ότι θα 

καταφέρεις να ανταποκριθείς; 
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Σ19: Προσωπικά όχι. Δηλαδή θα πρέπει να διαβάσω πάρα πολύ γιατί ο όγκος της ύλης 

ήταν πάρα πολύ μεγάλος. 

Βικτώρια: Σε αγχώνει το γεγονός ότι έχει περάσει αρκετός καιρός; 

Σ19: Φυσικά. Και όχι μόνο αυτό αλλά πιστεύω ότι δε θα πάω να δώσω. Αν αργήσει 

πολύ, θα μου είναι αδιάφορο τότε. 

Βικτώρια: Αν καταφέρεις να πιστοποιηθείς, θα σε ενδιέφερε να συνεχίσεις και στο Β2 

επίπεδο; 

Σ19: Ναι, θα με ενδιέφερε. Το βρίσκω ενδιαφέρον με βάση αυτά που έκανα στο Β1 

επίπεδο. 

Βικτώρια: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Τελειώσαμε. 

Σ19: Τίποτα. Γεια σου. 

 

 

Συνέντευξη: Εικοστή 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ20 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 50-60 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, μόνιμος 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα Σ20. Όπως σου προείπα ερευνώ απόψεις επιμορφούμενων που 

συμμετείχαν στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

που κάνω. Η συζήτησή μας θα είναι ανώνυμη. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε; 

Σ20: Ναι. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είσαι εν ενεργεία εκπαιδευτικός; 

Σ20: Γύρω στα 20. Μόνιμος. 

Βικτώρια: Πριν να πάρεις μέρος στο Β1 επίπεδο είχες κάποιες γνώσεις χρήσης των 

νέων τεχνολογιών; 

Σ20: Πολύ λίγες. 

Βικτώρια: Μέσα στην τάξη χρησιμοποιούσες με κάποιο τρόπο τον υπολογιστή; 

Σ20: Στα νησιά που πήγαινα, σε πολλά σχολεία δεν είχαμε και υπολογιστές. 

Βικτώρια: Κυρίως δηλαδή αξιοποιούσες το βιβλίο. 
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Σ20: Ναι. 

Βικτώρια: Ποιος ήταν ο λόγος που πήρες μέρος στο Β1 επίπεδο; 

Σ20: Για να εκσυγχρονιστώ λιγάκι. 

Βικτώρια: Σε ενδιέφερε να μάθεις κάποια πράγματα για την τάξη; 

Σ20: Τα παιδιά δεν μπορούμε να τα φτάσουμε πλέον, μας έχουν ξεπεράσει. 

Βικτώρια: Έχεις δίκιο. Πιστεύεις πως αν εντάξεις τις τεχνολογίες στο μάθημά σου, θα 

βοηθήσουν τη διδασκαλία σου με κάποιο τρόπο; 

Σ20: Θα βοηθήσει αλλά υπάρχει και το πρόβλημα του εθισμού της οθόνης. Ήδη τα 

παιδιά παίζουν όλη μέρα στο σπίτι με τους υπολογιστές. 

Βικτώρια: Θεωρείς ότι πρέπει να γυρίσουμε στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; 

Σ20: Πρέπει να γίνει συνδυασμός και των δύο. Όλα με μέτρο. Την τεχνολογία την 

έχουν ήδη σπίτι, μπορούν να βρουν πληροφορίες, δεν χρειάζονται καθοδήγηση. 

Βικτώρια: Χρησιμοποιώντας λογισμικά, όπως αυτά που διδάχθηκες στο Β1, δε θα γίνει 

πιο ενδιαφέρον το μάθημα; 

Σ20: Φοβάμαι ότι το κομπιούτερ είναι και ένας πειρασμός. Πιστεύω ότι μέχρι μια 

ηλικία δε θα έπρεπε να χρησιμοποιούν και ειδικά ελεύθερο το διαδίκτυο. Πιστεύω ότι 

είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί δεν το χρησιμοποιούν πρωτίστως για τη γνώση. Στη 

τάξη πρέπει να γίνονται λίγα και επιλεγμένα πράγματα. 

Βικτώρια: Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης σε βοήθησε τελικά να μάθεις κάποια 

πράγματα τόσο για προσωπική όσο και για εκπαιδευτική χρήση; 

Σ20: Κυρίως έμαθα να μπαίνω στο διαδίκτυο, να παίρνω κάποια πράγματα για να τα 

παρουσιάζω στα παιδιά. 

Βικτώρια: Έχεις αξιοποιήσεις αυτό το λίγο χρονικό διάστημα κάποια πράγματα μέσα 

στην τάξη; 

Σ20: Λίγα πράγματα. Για μένα πιο ωφέλιμο ήταν το Α επίπεδο. Το Β1 επίπεδο ήταν 

πολύ προχωρημένο για μένα. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Ας περάσουμε λίγο στην οργάνωση του προγράμματος. Το 

γεγονός ότι γινόταν καθημερινές μέρες, πιο συμπυκνωμένα, πως σου φάνηκε; Σε 

δυσκόλεψε; 

Σ20: Με δυσκόλεψε γιατί όπως είπες ήταν πολύ συμπυκνωμένο και δεν είχαμε την 

πολυτέλεια να το ξαναπούμε εκεί και να τα ξανακάνουμε στην πράξη. Δεν κάναμε 

πολλές ασκήσεις εκεί. 

Βικτώρια: Θεωρείς ότι ήταν λίγο το διάστημα, λίγος ο χρόνος; 

Σ20: Εγώ που ήμουν αρχάριος δεν βοηθήθηκα ιδιαίτερα. 
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Βικτώρια: Έπρεπε μάλλον να γίνει περισσότερη πρακτική άσκηση; 

Σ20: Ναι. Λιγότερη θεωρία. Πιστεύω ότι έπρεπε να τελειώσει μια ύλη θεωρητική και 

δεν μπορούσαμε να αφομοιώσουμε τόσο γρήγορα όλες αυτές τις πληροφορίες. 

Βικτώρια: Κατάλαβα. Άρα πιστεύεις ότι δεν έγινε κατάλληλη προσαρμογή της ύλης 

στο επίπεδο των συμμετεχόντων. 

Σ20: Προφανώς ήταν προκαθορισμένη η ύλη και δεν μπορούσε να γίνει κάτι. 

Βικτώρια: Απ ότι καταλαβαίνω σε δυσκόλεψαν οι εργασίες που έπρεπε να κάνεις. 

Σ20: Δυσκολεύτηκα ναι. 

Βικτώρια: Δεν βοηθήθηκες από το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας; 

Σ20: Και από αυτό αλλά κυρίως έψαχνα στο διαδίκτυο. Να σου πω την αλήθεια πήρα 

μέρος γιατί μου χρειάζεται για γραφειοκρατικές δουλειές του σχολείου. Απελπίστηκα 

όμως, δεν βοηθήθηκα ιδιαίτερα. 

Βικτώρια: Ολοκλήρωσες όμως το πρόγραμμα και τις εργασίες. 

Σ20: Εντάξει έκανα τις πιο εύκολες και τις ανέβαζα. 

Βικτώρια: Στις εξετάσεις πιστοποίησης πιστεύεις θα τα καταφέρεις; 

Σ20: Έχει περάσει τόσος καιρός, τα χω ξεχάσει. Η αποτυχία είναι δεδομένη.[γέλιο] 

Βικτώρια: Θα ήθελες να δεις πως είναι και το Β2 επίπεδο; 

Σ20: Όχι βέβαια. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Τελειώσαμε. 

Σ20: Καλό βράδυ. 

 

 

Συνέντευξη: Εικοστή Πρώτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ21 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, μόνιμος 

Απομαγνητοφώνηση 
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Βικτώρια: Σ21, καλησπέρα και πάλι. Να σου υπενθυμίσω η συνέντευξη είναι ανώνυμη 

και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εργασίας μου. 

Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε; 

Σ21: Ωραία, ναι. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είσαι εν ενεργεία εκπαιδευτικός; 

Σ21: 18 χρόνια. 

Βικτώρια: Προτού να πάρεις μέρος στο Β1 επίπεδο γνώριζες κάτι σχετικό με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών στην τάξη; 

Σ21: Χρησιμοποιούσα διάφορα προγράμματα, ασκήσεις μέσα από το διαδίκτυο, τέτοια. 

Βικτώρια: Χρησιμοποιούσες κάποια λογισμικά; 

Σ21: Όχι. Μόνο το office. Κάποια πράγματα που έκανα μόνος μου ή που έβρισκα 

έτοιμα στο διαδίκτυο. 

Βικτώρια: Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στο μάθημά σου, πιστεύεις ότι 

βελτιώνεται η διδασκαλία σου; 

Σ21: Σίγουρα. Και στο γνωστικό μέρος αλλά και δείχνοντας εικόνα, κεντρίζεται το 

ενδιαφέρον και η προσοχή, και με τρόπο ευχάριστο αφομοιώνουν καλύτερα. 

Βικτώρια: Ο λόγος που πήρες μέρος στο Β1 επίπεδο ήταν για να μάθεις κάτι 

περισσότερο για να το αξιοποιήσεις στη διδασκαλία σου; 

Σ21: Όχι ακριβώς. Πιο πολύ για εμπειρία συμμετείχα. Δεν πιστεύω ότι θα αξιοποιήσω 

κάτι περισσότερο από αυτά που κάνω. Πιο πολύ ήθελα να δω καινούρια πράγματα. 

Βικτώρια: Για δική σου επιμόρφωση δηλαδή. 

Σ21: Ναι. 

Βικτώρια: Από αυτά που περίμενες, η επιμόρφωση ανταποκρίθηκε τελικά στις 

προσδοκίες σου; 

Σ21: Σε πολύ καλό βαθμό. 

Βικτώρια: Σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος, το γεγονός ότι γινόταν τις 

εργάσιμες μέρες σε δυσκόλεψε; 

Σ21: Καθόλου, ίσα ίσα με εξυπηρετούσε κιόλας, ήταν μια διέξοδος για μένα. 

Βικτώρια: Το γεγονός ότι γινόταν δύο τρίωρα την εβδομάδα, σε κούρασε; 

Σ21: Ήταν καλύτερα έτσι, ολοκληρώθηκε πιο γρήγορα το πρόγραμμα. 

Βικτώρια: Πως σου φάνηκαν οι μικρο εργασίες στα μεσοδιαστήματα; Σε δυσκόλεψαν; 
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Σ21: Όχι, ήταν πολύ καλές. Ευχάριστα τις έκανα, δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερες 

δυσκολίες. 

Βικτώρια: Για να τις ολοκληρώσεις αξιοποίησες το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας; 

Σ21: Ναι, βέβαια. 

Βικτώρια: Σε κούρασε το γεγονός ότι είχες και δουλειά για το σπίτι; Πέρα από τις ώρες 

του προγράμματος; 

Σ21: Μου άρεσε αυτό γιατί έκανα έτσι και πρακτική άσκηση. Δεν ήταν μεγάλος φόρτος 

εργασίας. 

Βικτώρια: Με ποιο κριτήριο επέλεγες ποιες εργασίες θα κάνεις; 

Σ21: Διάλεγα αυτές που είχαν πιο εύκολα θέματα. Φανταζόμουν ότι αυτές θα τις 

παρουσίαζα στα παιδιά, οπότε επέλεγα ποιες θα καταλάβουν καλύτερα. 

Βικτώρια: Άρα σκεφτόσουν και τις ανάγκες της τάξης σου. 

Σ21: Ναι, πρώτα από όλα αυτό. 

Βικτώρια: Σχετικά με απορίες που προέκυπταν είτε στο χώρο του ΚΣΕ είτε στο σπίτι, 

υπήρχε ανταπόκριση από τον επιμορφωτή; 

Σ21: Σε υπερβολικό βαθμό θα έλεγα. Ήταν υπερπροστατευτικός. Είμαι απόλυτα 

ευχαριστημένος. 

Βικτώρια: Σχετικά με τρόπο διαχείρισης της ύλης και την αντιστοιχία θεωρίας και 

πράξης, είσαι ευχαριστημένος; 

Σ21: Η αλήθεια είναι ότι πάντα η θεωρία κουράζει λίγο αλλά είναι απαραίτητη και 

δόθηκε με ικανοποιητικό τρόπο. 

Βικτώρια: Τι θα έλεγες ότι χαρακτηρίζει έναν καλό επιμορφωτή; 

Σ21: Να μπορεί να εξηγήσει και την παραμικρή λεπτομέρεια που φαντάζει χαζή. Μου 

άρεσε ο τρόπος που μας προσέγγισε και μας βοήθησε ο επιμορφωτής. 

Βικτώρια: Σχετικά με τις εξετάσεις που αναμένονται, με όσα έχεις μάθει, πιστεύεις θα 

καταφέρεις να ανταποκριθείς στις εξετάσεις; 

Σ21: Πιστεύω πως ναι. 

Βικτώρια: Θα ήθελες να συμμετέχεις και στο Β2 επίπεδο; 

Σ21: Ναι. Ίσως μάθω κάτι καινούριο για την τάξη. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. 

Σ21: Τίποτα. Καλή συνέχεια. 
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Συνέντευξη: Εικοστή Δεύτερη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ22 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δασκάλα, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Ας αρχίσουμε. Πρώτα από όλα θα ήθελα να μου πεις πόσα χρόνια είσαι εν 

ενεργεία εκπαιδευτικός. 

Σ22: Εν ενεργεία 15 χρόνια. 

Βικτώρια: Μόνιμη; 

Σ22: Ναι ναι. 

Βικτώρια: Πριν πάρεις μέρος στο Β1 επίπεδο γνώριζες πώς να αξιοποιήσεις ή είχες 

αξιοποιήσεις τις νέες τεχνολογίες στην τάξη σου; 

Σ22: Χρησιμοποιούσα σε κάποιες περιπτώσεις, έπαιρνα από κάποιες ιστοσελίδες 

εκπαιδευτικές κάποια πράγματα που μπορούσα να αξιοποιήσω μέσα στην τάξη. Όταν 

βέβαια υπήρχαν και οι κατάλληλες υποδομές στην τάξη. 

Βικτώρια: Γνώριζες κάποια λογισμικά; 

Σ22: Όχι. Ως επί ων πλείστων έπαιρνα από ιστοσελίδες κάποια έτοιμα μαθήματα και 

παρουσίαζα αυτά. Έτοιμα πράγματα δηλαδή. Και να σου πω την αλήθεια αυτή τη 

στιγμή, επειδή δεν ασχολήθηκα άλλο, και αυτά που κάναμε στο Β1 επίπεδο δεν τα 

θυμάμαι. 

Βικτώρια: Δεν έχεις αξιοποιήσει δηλαδή κάτι μέσα στην τάξη. 

Σ22: Όχι. Έχω φέτος υπολογιστή μέσα στην τάξη αλλά μόνο τα διαδραστικά βιβλία 

χρησιμοποιώ. 

Βικτώρια: Τι περισσότερο πιστεύεις ότι προσδίδουν οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία 

σου; 

Σ22: Κοίτα, για παράδειγμα αν έχω μαθηματικά, προβάλλω το μάθημα στον πίνακα και 

έχουν όλοι τη δυνατότητα να το παρακολουθούν ταυτόχρονα οπότε έτσι δεν χάνουμε 

χρόνο. 

Βικτώρια: Πήρες μέρος στο Β επίπεδο για να μάθεις πώς να αξιοποιείς καλύτερα τις 

τεχνολογίες στο μάθημά σου; 
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Σ22: Ναι, μου δινόταν η ευκαιρία να μάθω κάτι παραπάνω. Και η δυνατότητα να πάρω 

την πιστοποίηση, να πω ότι το χω και αυτό. Σαν επιπλέον προσόν. Αλλά και να μη 

κληρωνόμουν δε θα με πείραζε ιδιαίτερα. 

Βικτώρια: Ολοκληρώνοντας την επιμόρφωση, πιστεύεις ότι έμαθες κάποια πράγματα; 

Σ22: Παρόλο που πολλά από αυτά που μάθαμε δεν τα χρησιμοποιώ και τα χω ξεχάσει, 

έστω που έμαθα να κάνω υπερσυνδέσμους που δεν τους ήξερα, και αυτό κέρδος ήταν. 

Βικτώρια: Ωραία. Σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος, το γεγονός ότι η 

επιμόρφωση γινόταν καθημερινές, εργάσιμες μέρες σε δυσκόλεψε; 

Σ22: Η αλήθεια είναι ότι το διάστημα εκείνο, που ήταν προς το τέλος της χρονιάς, ήταν 

κουραστικό. Πολλά πράγματα τα αμέλησα γιατί παρακολουθούσα και ήθελα να είμαι 

εντάξει στο σεμινάριο. Ήταν δύσκολο. Και το γεγονός ότι δύο φορές την εβδομάδα 

έπρεπε να κάνω κάτι, δε βοηθούσε, έπρεπε να είναι πιο χαλαρά. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσες να μην έχεις εργασίες ίσως για το σπίτι; 

Σ22: Αν δεν είχα εργασία για το σπίτι, δεν θα έμπαινα στη λογική να ασχοληθώ. Ήταν 

ένα κίνητρο για μένα. 

Βικτώρια: Σε δυσκόλεψαν οι εργασίες; 

Σ22: Στην αρχή δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, είχα πρόβλημα, δεν καταλάβαινα τι ζητάει η 

κάθε εργασία. Σιγά σιγά όμως μπήκα στο κλίμα. 

Βικτώρια: Το διδακτικό υλικό που ήταν αναρτημένο στην πλατφόρμα, το αξιοποίησες; 

Σ22: Ναι, το διάβαζα αλλά επιλεκτικά. Διάβαζα μόνο ότι αφορούσε στις εργασίες που 

είχαμε να κάνουμε. Όχι όλο το υλικό. 

Βικτώρια: Με ποιο κριτήριο επέλεγες ποιες εργασίες θα κάνεις, δεδομένου ότι δεν ήταν 

όλες υποχρεωτικές; 

Σ22: Αρχικά σκεφτόμουν να κάνω όσες μπορώ περισσότερες, έκανα έξι, γιατί τόσο 

καλύτερο θα ήταν για μένα, για να μάθω. 

Βικτώρια: Ο επιμορφωτής σε βοήθησε στις δυσκολίες που αντιμετώπισες με τις 

εργασίες; 

Σ22: Ναι, όσες φορές χρειάστηκε, ιδίως στην αρχή. 

Βικτώρια: Είσαι ικανοποιημένη από τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποίησε; 

Σ22: Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν πολύ λίγος ο χρόνος και η ύλη ήταν πάρα πολύ. 

Έπρεπε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να δούμε πιο διεξοδικά κάποια πράγματα 

και να τα κάνουμε πράξη. 

Βικτώρια: Ποιο θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ22: Να μπορεί να κάνει πιο απλό το υλικό που πρέπει να διδάξει. Αυτό. 
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Βικτώρια: Σχετικά με τις εξετάσεις που αναμένονται, με όσα έμαθες, πιστεύεις ότι θα 

μπορέσεις να ανταποκριθείς; 

Σ22: Εμείς της πρώτης περιόδου πιστεύω δε θα θυμόμαστε τίποτα. Έπρεπε να δώσουμε 

εξετάσεις αμέσως μετά την επιμόρφωση. Έτσι αυξάνονται και οι πιθανότητες 

αποτυχίας. 

Βικτώρια: Σχετικά με το Β2 επίπεδο, θα ήθελες να συμμετέχεις; 

Σ22: Θα εξαρτηθεί από το πότε θα γίνει και τι υποχρεώσεις θα έχω τότε. 

Βικτώρια: Σ22, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, τελειώσαμε. 

Σ22: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία! 

Συνέντευξη: Εικοστή Τρίτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ23 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Λοιπόν Σ23, είσαι δασκάλα ή νηπιαγωγός; 

Σ23: Είμαι νηπιαγωγός. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια διδάσκεις; 

Σ23: 12 χρόνια. 

Βικτώρια: Πριν να πάρεις μέρος στο Β1 επίπεδο γνώριζες με ποιο τρόπο μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις τις νέες τεχνολογίες στην τάξη; Ή γενικά για προσωπική χρήση; 

Σ23: Όχι, καθόλου. 

Βικτώρια: Πως τα κατάφερες και πιστοποιήθηκες στο Α επίπεδο; 

Σ23: Δεν έκανα κάποιου είδους σεμινάρια αλλά πήρα μια δασκάλα στο σπίτι και μου 

έδειξε. 

Βικτώρια: Πιστεύεις πως αν αξιοποιήσεις τις νέες τεχνολογίες στο μάθημά μου αυτό θα 

ενισχυθεί με κάποιο τρόπο; 

Σ23: Ναι, σίγουρα. Σε μαθήματα όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος μπορώ να δείχνω 

κάποια βίντεο. 

Βικτώρια: Ωραία, ναι. Για ποιο λόγο συμμετείχες στο Β1 επίπεδο; 
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Σ23: Κοίταξε και για να μάθω κάποια πράγματα καλύτερα στο κομπιούτερ αλλά και 

γιατί θεωρείται πολύ απαραίτητο. 

Βικτώρια: Ως επιπλέον προσόν δηλαδή. 

Σ23: Ναι. 

Βικτώρια: Σχετικά με το γνωστικό μέρος, το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες σου; Έμαθες κάποια πράγματα; 

Σ23: Κάποια πράγματα έμαθα αλλά ο χρόνος ήταν πολύ μικρός και ήταν όλα 

μπερδεμένα. Το τρέχανε το πρόγραμμα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να είναι πιο απλωμένο 

το πρόγραμμα. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσες δηλαδή το πρόγραμμα να γίνει σε δώδεκα εβδομάδες, όπως 

αρχικά ήταν προγραμματισμένο; 

Σ23: Ναι, σίγουρα. 

Βικτώρια: Ένα τρίωρο ήταν αρκετό για σένα ή θα ήθελες περισσότερο χρόνο; 

Σ23: Νομίζω ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για πρακτική άσκηση. 

Βικτώρια: Το γεγονός ότι γινόταν τις εργάσιμες μέρες σε κούρασε; 

Σ23: Μου ήταν αδιάφορο, δεν με πείραζε όποτε και να γινότανε. 

Βικτώρια: Η ολοκλήρωση των εργασιών τα μεσοδιαστήματα σε δυσκόλεψε; Κάποιοι 

ισχυρίζονται ότι τους δυσκόλεψε η κατανόηση των οδηγιών. 

Σ23: Με δυσκόλεψαν. Πολλές φορές ζητούσα βοήθεια από μια φίλη μου για να μου 

εξηγήσει ορισμένα πράγματα. 

Βικτώρια: Σχετικά με τις απορίες δε βοηθήθηκες από τον επιμορφωτή; 

Σ23: Εεε… με βοήθησε. Βασικά δεν ξέρω, δεν καταλάβαινα και πολλά από τον 

επιμορφωτή. 

Βικτώρια: Δεν είχε μεταδοτικότητα; 

Σ23: Μεταδοτικότητα είχε αλλά εγώ ίσως δεν είχα το κατάλληλο επίπεδο.  Το τμήμα 

είχε πιο υψηλό επίπεδο, ενώ εγώ δεν γνώριζα καλά υπολογιστές. 

Βικτώρια: Θεωρείς ότι ο επιμορφωτής δεν προσάρμοσε την ύλη ανάλογα με το επίπεδο 

των συμμετεχόντων; 

Σ23: Δεν ξέρω. Πάντως εγώ δεν καταλάβαινα και πολλά. Ήθελα περισσότερη βοήθεια. 

Βικτώρια: Το εκπαιδευτικό υλικό  της πλατφόρμας  δεν ήταν βοηθητικό για σένα; Δεν 

το αξιοποίησες; 

Σ23: Ούτε το άνοιξα. Δεν το είδα καθόλου, δεν το χρησιμοποίησα. 
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Βικτώρια: Πιστεύεις ότι με όσα έχεις μάθει, θα ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των 

εξετάσεων; 

Σ23: Ναι, άμα διαβάσω. 

Βικτώρια: Σχετικά με τις εργασίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισες, ολοκλήρωσες 

μόνο τις υποχρεωτικές; 

Σ23: Όχι, παρέδωσα περισσότερες εργασίες. Τις έκανα για πρακτική. 

Βικτώρια: Με ποιο κριτήριο επέλεγες τις εργασίες που θα κάνεις; 

Σ23: Σκεφτόμουν αν μπορώ να τις κάνω μέσα στο νήπιο. 

Βικτώρια: Από όσα έχεις μάθει, είναι κάποια από αυτά αξιοποιήσιμα στο νήπιο; 

Σ23: Ναι, είναι. Βέβαια σε ορισμένα νηπιαγωγεία δεν υπάρχει ούτε υπολογιστής. 

Βικτώρια: Πως θα έκρινες τον επιμορφωτή σχετικά με την ανταπόκρισή του σε απορίες 

ή στην ανατροφοδότηση των εργασιών; 

Σ23: Εντάξει δεν ρωτούσα και πολλές φορές για να μη γίνω φορτική αλλά όσες φορές 

ζήτησα βοήθεια, μου την έδωσε. 

Βικτώρια: Ποιο χαρακτηριστικό βασικό θα έλεγες ότι πρέπει να έχει ένας επιμορφωτής; 

Σ23: Η μεταδοτικότητα. Βέβαια, πολλές φορές προχωρούσε γρήγορα γιατί θεωρούσε 

δεδομένο ότι κάποια πράγματα τα ξέρουμε όλοι. Μερικές φορές χρησιμοποιούσα και 

πιο σύνθετες έννοιες και πάρα πολλά δεν τα καταλάβαινα. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σχετικά με το Β2 επίπεδο, θα ήθελες να συμμετέχεις; 

Σ23: Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε. 

Βικτώρια: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. 

Σ23: Τίποτα. Καληνύχτα. 

 

 

Συνέντευξη: Εικοστή Τέταρτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ24 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δασκάλα, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 
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Βικτώρια: Καλησπέρα Σ24. Όπως σου είπα και προηγουμένως, η συνέντευξη αφορά 

στη επιμόρφωση Β1 επιπέδου. Η συνομιλία μας θα μαγνητοφωνηθεί και θα είναι 

ανώνυμη. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε; 

Σ24: Ναι, φυσικά. Σε ακούω. 

Βικτώρια: Καταρχάς, είσαι δασκάλα ή νηπιαγωγός; 

Σ24: Είμαι δασκάλα. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είσαι εν ενεργεία εκπαιδευτικός; 

Σ24: 17 χρόνια.  

Βικτώρια: Πριν να πάρεις μέρος στο Β1 επίπεδο είχες κάποιες γνώσεις χρήσης 

υπολογιστή; Ή χρησιμοποιούσες νέες τεχνολογίες στην τάξη; 

Σ24: Ναι, έχω το ECDL και το Α επίπεδο. 

Βικτώρια: Με ποιο τρόπο χρησιμοποιούσες τις νέες τεχνολογίες στο μάθημά σου; 

Σ24: Έμπαινα συνήθως σε site διάφορα για πληροφορίες, παραμύθια εικονογραφημένα 

βλέπουμε, μουσική ακούμε… 

Βικτώρια: Γνώριζες κάποια λογισμικά; 

Σ24: Όχι συγκεκριμένα κάτι. 

Βικτώρια: Ποιος ήταν ο λόγος που πήρες μέρος στο Β1 επίπεδο; 

Σ24: Για επιπλέον γνώσεις και επειδή μπορεί να χρησιμεύσεις στο μέλλον κάπου. 

Βικτώρια: Σαν προσόν εννοείς; 

Σ24: Ναι, σαν επιπλέον προσόν. 

Βικτώρια: Ως προς το πρώτο μέρος, έμαθες τελικά κάποια παραπάνω πράγματα από την 

επιμόρφωση; 

Σ24: Ναι, έμαθα. 

Βικτώρια: Από αυτά που έχεις μάθει, έχουν περάσει και δύο μήνες της σχολικής 

χρονιάς, έχεις αξιοποιήσεις κάτι στην τάξη; 

Σ24: Να σου πω την αλήθεια, φέτος έχω ολοήμερο και δεν χρειάστηκε κάτι. Πάλι 

μπαίνω στο youtube, βλέπουμε βιντεάκια, δεν κάνω κάτι πιο συγκεκριμένο. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Ας μιλήσουμε λίγο για την οργάνωση του προγράμματος. Το 

γεγονός ότι γινόταν τις εργάσιμες μέρες πώς σου φάνηκε; 

Σ24: Δε με πείραξε καθόλου. Πιο καλά με βόλευε έτσι. 

Βικτώρια: Το πρόγραμμα ήταν αρκετά συμπυκνωμένο. Σε κούρασε; 
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Σ24: Θα προτιμούσα να είναι πιο απλωμένο. 

Βικτώρια: Οι εργασίες που έπρεπε να ολοκληρώσεις τα μεσοδιαστήματα σε 

δυσκόλεψαν; 

Σ24: Δεν τις έκανα με ευκολία. Να πω την αλήθεια χρειάστηκα και βοήθεια. 

Βικτώρια: Βοήθεια από τον επιμορφωτή; 

Σ42: Όχι, και από άλλους που γνώριζαν περισσότερο. 

Βικτώρια: Αξιοποίησες το υλικό που βρισκόταν αναρτημένο στην πλατφόρμα; 

Σ24: Ναι, αρκετά. 

Βικτώρια: Κάποιες εργασίες ήταν υποχρεωτικές και κάποιες προαιρετικές, 

ασχολήθηκες με όλες ή μόνο με τις υποχρεωτικές; 

Σ24: Τις έκανα όλες. 

Βικτώρια: Σχετικά με τον επιμορφωτή, είσαι ευχαριστημένη από τον τρόπο που 

διαχειρίστηκε και παρουσίασε την ύλη; 

Σ24: Αρκετά. Αν και πιστεύω ότι ήταν κι αυτός πιεσμένος λόγω χρόνο. Τις γνώσεις τις 

είχε. 

Βικτώρια: Σε ικανοποίησε ο χρόνος που διέθετε σε πρακτική άσκηση; 

Σ24: Εντάξει, θα προτιμούσα περισσότερο πρακτική. Θα ήθελα και τις εργασίες ακόμα 

να τις κάναμε εκεί. 

Βικτώρια: Σε επιβάρυνε το γεγονός ότι υπήρχαν εργασίες για το σπίτι; 

Σ24: Θα το προτιμούσα αν υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν οι εργασίες στο ΚΣΕ. 

Βικτώρια: Σε απορίες που είχες, ο επιμορφωτής ανταποκρινόταν; Είσαι ικανοποιημένη; 

Σ24: Ναι. 

Βικτώρια: Ποιο θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ24: Να είναι αναλυτικός γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες γνώσεις. Και πιο πρακτικός. 

Βικτώρια: Σχετικά με τις εξετάσεις που αναμένονται, πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις; 

Σ24: Πιστεύω ναι, αν γίνουν σύντομα. 

Βικτώρια: Σε αγχώνει το γεγονός ότι περνάει αρκετός καιρός; 

Σ24: Δεν με αγχώνει αλλά σίγουρα είναι αρνητικό. 

Βικτώρια: Θα ήθελες να συμμετέχεις και στο Β2 επίπεδο; 

Σ24: Ναι, βέβαια, 
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Βικτώρια: Ευχαριστώ πολύ Σ24, τελειώσαμε. 

Σ24: Ελπίζω να σε βοήθησα. Καλό βράδυ. 

 

 

Συνέντευξη: Εικοστή Πέμπτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ25 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 50-60 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, μόνιμος 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα σας. Όπως σας είπα και χθες διερευνώ απόψεις επιμορφούμενων 

του Β1 επιπέδου στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας. Είστε έτοιμος να 

ξεκινήσουμε; 

Σ25: Ναι, βεβαίως. 

Βικτώρια: Μου είπατε ότι είστε δάσκαλος. Πόσα χρόνια διδάσκετε; 

Σ25: Διδάσκω 23 χρόνια. 

Βικτώρια: Πριν να πάρετε μέρος στο Β1 επίπεδο, αξιοποιούσατε τις νέες τεχνολογίες 

στην τάξη; 

Σ25: Δε γνωρίζω και πολλά πράγματα. Όχι ιδιαίτερα. Κυρίως χρησιμοποιούσα το 

διαδίκτυο για πληροφορίες ή για να κατεβάζω φύλλα εργασίας. Αυτά. 

Βικτώρια: Γνωρίζατε κάποια λογισμικά; 

Σ25: Όχι, τίποτα. Μόνο τυχαία είχα δει κάποια αλλά δεν έτυχε να τα χρησιμοποιήσω. 

Βικτώρια: Ποιος ήταν ο λόγος που συμμετείχατε στο Β1 επίπεδο; 

Σ25: Εντάξει, χρειάζεται νομίζω. Τα παιδιά τώρα ξέρουν καλά να χειρίζονται 

υπολογιστή άρα δεν μπορούμε να μένουμε πίσω. Και επειδή και για την υπηρεσία 

χρειάζεται να το έχουμε κι αυτό. 

Βικτώρια: Ως προσόν; 

Σ25: Ναι. Δεν ξέρεις πότε μπορεί αν μας το ζητήσουν. 

Βικτώρια: Πώς σας φάνηκε η επιμόρφωση; Ήταν ενδιαφέρουσα για εσάς; 

Σ25: Ναι, φυσικά. Έμαθα κάποια πράγματα, όχι πολλά. Δεν το πολυκατέχω. Αλλά ήταν 

ενδιαφέρουσα, ναι. 
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Βικτώρια: Σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος, σας κούρασε το γεγονός ότι 

γινόταν τις καθημερινές, εργάσιμες μέρες; 

Σ25: Ναι, είναι η αλήθεια. Πολύ. Έχουμε και κάποια ηλικία. [γέλιο] 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε κάποια άλλη στιγμή να γίνεται; 

Σ25: Όχι, εντάξει. Έτσι τελειώναμε κιόλας και είχαμε το Σαββατοκύριακο ελεύθερο. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε ίσως να είναι πιο απλωμένο το πρόγραμμα; Ήταν αρκετά 

συμπυκνωμένο. 

Σ25: Ναι, ήταν. Αλλά καλύτερα. Τελειώσαμε γρήγορα. Θα προτιμούσαμε ίσως να 

είχαμε εκεί περισσότερο χρόνο για να κάνουμε κάποια πράγματα στο κομπιούτερ. Είχα 

απορίες και νομίζω όλα γίνονταν πολύ γρήγορα. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε λιγότερη θεωρία ίσως; 

Σ25: Θα προτιμούσα καθόλου θεωρία. Πρακτικά με ενδιέφερε να μάθω αν μπορώ να 

χρησιμοποιήσω κάτι στην τάξη. 

Βικτώρια: Έχετε χρησιμοποιήσει κάτι από αυτά που μάθατε στην τάξη; 

Σ25: Όχι, πολλά. Έχω χρησιμοποιήσει τα διαδραστικά βιβλία και το Google earth. Αυτό 

μου άρεσε πολύ και στα παιδιά αρέσει. Μας ταξιδεύει! 

Βικτώρια: Πολύ ωραία, ενδιαφέρον. Σχετικά με τις εργασίες που έπρεπε να 

ολοκληρώσετε δυσκολευτήκατε; 

Σ25: Πάρα πολύ. 

Βικτώρια: Σας βοήθησε ο επιμορφωτής σας; 

Σ25: Ναι. Ότι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος. Στην αρχή πελάγωσα αλλά μετά τα 

κατάφερνα κάπως. 

Βικτώρια: Για να τις κάνετε αξιοποιούσατε το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας; 

Σ25: Ναι, επιλεγμένα αλλά ναι. Μόνο ότι ήταν χρήσιμο για τις εργασίες μου. 

Βικτώρια: Με ποιο κριτήριο επιλέγατε ποιες εργασίες θα κάνετε; Δεδομένου ότι δεν 

ήταν όλες υποχρεωτικές. 

Σ25: Επέλεγα τις πιο εύκολες. Αλλά και ποιες μπορώ να κάνω μέσα στην τάξη. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Ποια ήταν η συμβολή του επιμορφωτή σας στην υλοποίηση των 

εργασιών σας; 

Σ25: Με βοηθούσε πολύ, έλυνε όλες τις απορίες. Αφιέρωνε πολύ χρόνο και προσωπικό 

χρόνο, αφού μπορούσαμε να τον ενοχλούμε και στο προσωπικό του τηλέφωνο. Όπου 

έκανα λάθος, μου το έλεγε και το διορθώναμε μετά και τις ξανανέβαζα. 

Βικτώρια: Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που παρουσίασε την ύλη; 
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Σ25: Ναι. Αν και η ύλη ήταν πολύ μεγάλη. Ότι μπορούσε έκανε. Προσπαθούσε να τα 

πει όσο πιο απλά γίνονταν και αυτό βοηθούσε κάπως. 

Βικτώρια: Ποιο θα λέγατε ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ25: Ακριβώς αυτό. Να τα λέει όσο πιο απλά γίνεται για να καταλαβαίνουν όλοι. Να 

μην παπαγαλίζει απλώς την θεωρία. Να μην τα λέει επειδή έτσι πρέπει αλλά να τα λέει 

όπως μπορούμε να τα καταλάβουμε. Να προσαρμόζεται στο επίπεδο των μαθητών του. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σχετικά με τις εξετάσεις που αναμένονται, με όσα μάθατε, τόσο σε 

πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, πιστεύετε θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε; 

Σ25: Σε καμία περίπτωση, θα προσπαθήσω όμως. Από τότε που τελειώσαμε δεν ξανά 

ασχολήθηκα. Αν δίναμε αμέσως μετά, κάτι μπορεί να γινόταν, τώρα δύσκολα. 

Βικτώρια: Θα θέλατε να συμμετέχετε και στο Β2 επίπεδο; 

Σ25: Δεν ξέρω αν θέλω αλλά βλέπω ότι σίγουρα πρέπει. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας 

και της δουλειάς μας έχουν αυξηθεί. 

Βικτώρια: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Τελειώσαμε. 

Σ25: Καλή συνέχεια. Καληνύχτα. 

 

 

Συνέντευξη: Εικοστή Έκτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ26 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, μόνιμος 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα σας. Όπως σας είπα και το πρωί η συνομιλία σας αφορά σε 

απόψεις σας για το Β1 επίπεδο που παρακολουθήσατε τον περασμένο Μάιο. Η 

συνομιλία μας είναι ανώνυμη. 

Σ26: Πολύ ωραία. Αφορά μεταπτυχιακό; 

Βικτώρια: Ναι, εκπονώ τη διπλωματική μου. Θέλετε να αρχίσουμε; 

Σ26: Ναι. 

Βικτώρια: Μου έχετε πει ότι είστε δάσκαλος. Πόσα χρόνια διδάσκετε; 

Σ26: 15 χρόνια. 
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Βικτώρια: Μάλιστα. Αξιοποιείτε τις τεχνολογίες στο μάθημά σας; 

Σ26: Ναι, αρκετά. 

Βικτώρια: Με ποιο τρόπο; 

Σ26: Χρησιμοποιώ αρκετά τα διαδραστικά βιβλία, λογισμικά και πέρα από αυτό και τα 

κλασικά. Πληροφορίες στο διαδίκτυο, βίντεο, τέτοια. 

Βικτώρια: Έχετε καλές γνώσεις. Πιστεύετε ότι χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες, 

βελτιώνεται κάπως το μάθημά σας; 

Σ26: Φυσικά. Δεν γίνεται να μένουμε προσκολλημένοι στα παλιά, πρέπει να 

προχωράμε μπροστά, το επιβάλλει η κοινωνία μας. Τα παιδιά πλέον ξέρουν 

περισσότερα από εμάς. Αν δεν τις εντάξουμε στο μάθημά μας, τότε αυτό είναι βαρετό 

για αυτά. Χώρια που είναι και πολύ ελκυστικά. 

Βικτώρια: Έχετε δίκιο. Δεδομένου ότι γνωρίζετε αρκετά πράγματα, για ποιο λόγο 

πήρατε μέρος στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου; 

Σ26: Τα ήξερα αυτά που κάναμε, να πω την αλήθεια. Ήταν πολύ εύκολα για μένα. 

Απλώς δεν είχα ένα χαρτί που να το αποδεικνύει. Μου αρέσει να ψάχνομαι πολύ, 

παρακολουθώ και κάποια δωρεάν σεμινάρια εξ αποστάσεως που γίνονται. 

Βικτώρια: Για ποιο λόγο χρειάζεται να έχετε απλώς μία πιστοποίηση; 

Σ26: Κοίταξε, αν θέλεις να διεκδικήσεις μια ανώτερη θέση, αυτό χρειάζεται. Έχουμε 

φτάσει σε ένα σημείο να μαζεύουμε μόνο χαρτιά. 

Βικτώρια: Αυτό είναι γεγονός. Ας περάσουμε στην οργάνωση του προγράμματος. Πως 

σας φάνηκε το γεγονός ότι γινόταν καθημερινές, εργάσιμες μέρες; 

Σ26: Δε με πείραζε αυτό ιδιαίτερα, αν και ήταν εξαντλητικό θα έλεγα. Είχαμε και τις 

εργασίες ενδιάμεσα και δυσκολευόμουν. Είχα και έκτη τάξη, είχα αναλάβει και την 

καλοκαιρινή γιορτή και την αποφοίτησή τους, οπότε οι ώρες που φαίνονταν ατελείωτες. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε να είναι πιο αραιά τα μαθήματα; 

Σ26: Αν ξεκινούσαν νωρίτερα ναι, αλλά αφού έγινε έτσι, καλύτερα που τελειώσαμε 

γιατί αλλιώς θα πήγαινε καλοκαίρι. 

Βικτώρια: Τα δύο τρίωρα την εβδομάδα σας φάνηκαν πολλά; 

Σ26: Σας είπα, ήταν εξαντλητικό για μένα αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Να σου πω 

καλύτερα να πηγαίναμε μια φορά την εβδομάδα καμιά ώρα παραπάνω και να μην 

πηγαίναμε δύο. 

Βικτώρια: Ήταν μακριά για εσάς το ΚΣΕ; 

Σ26: Ναι, ήθελα κάποια χιλιόμετρα για να πάω.  
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Βικτώρια: Οπότε επιβαρυνόσασταν επιπλέον. Σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις 

εργασίες που είχατε, σας δυσκόλεψαν; 

Σ26: Εκτός από το ότι μου έπαιρναν πολύ χρόνο που δεν είχα, όχι δεν με δυσκόλεψαν. 

Μου φάνηκαν βατές. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε να μην έχετε δουλειά για το σπίτι; 

Σ26: Αυτό εννοείται. Καλύτερα να τις κάναμε εκεί, 

Βικτώρια: Έχετε ασχοληθεί ή βοηθηθήκατε από το εκπαιδευτικό υλικό που ήταν 

αναρτημένο στην πλατφόρμα της επιμόρφωσης; 

Σ26: Όχι, καθόλου. Όταν θα έρθουν οι εξετάσεις, θα το διαβάσω τότε. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Πως σας φάνηκαν οι μέθοδοι διδασκαλίας του επιμορφωτή και ο 

τρόπος που παρουσίασε την ύλη; 

Σ26: Ήταν πολύ καλός, διαβασμένος. Αλλά ήταν μεγάλος ο όγκος, λίγος ο χρόνος. Και 

ήταν βαρετή η θεωρία. Ποιος ο λόγος να ακούσω πράγματα που τα χω ξανακούσει; 

Καλύτερα να κάναμε πιο πολύ πρακτική, είναι πιο χρήσιμο. 

Βικτώρια: Ανταποκρινόταν επαρκώς αν είχατε κάποια απορία; Ή θέλατε βοήθεια; 

Σ26: Ναι, ναι. Αν και δεν χρειάστηκα κάτι ιδιαίτερο. 

Βικτώρια: Ποιο θα λέγατε ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ26: Να μιλάει στη γλώσσα των μαθητών του. Δε γίνεται να χρησιμοποιείς δύσκολες 

έννοιες, δεν τις καταλαβαίνουν όλοι. Και εγώ στην τάξη μου αυτό προσπαθώ να κάνω. 

Βικτώρια: Πιστεύετε ότι με τις γνώσεις που έχετε ότι θα ανταποκριθείτε στις εξετάσεις; 

Σ26: Ναι. Θα διαβάσω κιόλας και πιστεύω ναι. 

Βικτώρια: Θα θέλατε να συμμετέχετε και στο Β2 επίπεδο; 

Σ26: Όταν γίνει, ναι θα συμμετέχω. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Τελειώσαμε. 

Σ26: Καλή συνέχεια. Γεια σας. 

 

  

Συνέντευξη: Εικοστή Έβδομη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ27 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 30-40 
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Ειδικότητα: Δασκάλα, αναπληρώτρια 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Σ27, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε; 

Σ27: Ναι, Βίκυ ας αρχίσουμε. 

Βικτώρια: Πριν να πάρεις μέρος στο Β1 επίπεδο, είχες κάποιες γνώσεις χρήσης των 

νέων τεχνολογιών στην τάξη; 

Σ27: Νομίζω αυτές που έχουν όλοι. Κατεβάζω έτοιμα φύλλα εργασίας, βλέπουμε 

διάφορα βιντεάκια, τέτοια. 

Βικτώρια: Λογισμικά δεν έχεις χρησιμοποιήσει; 

Σ27: Κάποια λίγα πράγματα είχα βρει στο διαδίκτυο αλλά δεν έτυχε να τα 

χρησιμοποιήσω γιατί πρώτα από όλα δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στα σχολεία 

που πηγαίνω. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Για ποιο λόγο πήρες μέρος στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου; 

Σ27: Για να μάθω κάτι παραπάνω ίσως… για να το κάνω και αυτό. 

Βικτώρια: Τι εννοείς; 

Σ27: Ήθελα να το έχω και σαν προσόν, δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Μπορεί 

και να μας το ζητήσουν κάπου. Δεν ξέρω. Απλά είπα να το κάνω και αυτό, αφού είχα 

χρόνο. 

Βικτώρια: Ναι, έχεις δίκιο. Όσον αφορά στο γνωστικό μέρος, έμαθες κάποια πράγματα 

από την επιμόρφωση; 

Σ27: Ναι, όχι πάρα πολλά αλλά είδα κάποια λογισμικά που μπορώ να χρησιμοποιήσω 

στην τάξη μου, αν έχω υπολογιστή βέβαια. Κάποια που κάναμε τα ήξερα. 

Βικτώρια: Μέχρι αυτή τη στιγμή έχεις αξιοποίηση κάτι από αυτά που έμαθες; 

Σ27: Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε τάξη, δεν έχω προσληφθεί ακόμη. Αν με πάρουν, 

ίσως κάτι κάνω, δεν ξέρω. 

Βικτώρια: Καλή επιτυχία εύχομαι. 

Σ27: Ευχαριστώ. 

Βικτώρια: Ας συνεχίσουμε. Το γεγονός ότι μετά το σχολείο έπρεπε να πηγαίνεις και 

στην επιμόρφωση, πως σου φάνηκε; 

Σ27: Κουραστικό. Δεν έχω και αυτοκίνητο, καταλαβαίνεις. Ευτυχώς το κάναμε μαζί με 

μία φίλη μου και πηγαινοερχόμασταν μαζί. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσες να γινόταν Σαββατοκύριακο ή μετά το πέρας του σχολικού 

έτους; 
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Σ27: Όχι με τίποτα. Καλύτερα έτσι. Τελειώσαμε και πιο γρήγορα. 

Βικτώρια: Η συμπύκνωση του προγράμματος σε δύο τρίωρα την εβδομάδα, σε 

δυσκόλεψε; 

Σ27: Δε με δυσκόλεψε αυτό ιδιαίτερα. Με δυσκόλεψε το γεγονός ότι έπρεπε ενδιάμεσα 

να παραδώσουμε και κάποια εργασία. Κι αυτό απαιτούσε πολύ χρόνο στο σπίτι. Χώρια 

που κάποια πράγματα δεν τα καταλάβαινα κιόλας. Ευτυχώς που τα κάναμε μαζί με τη 

φίλη μου και έτσι τα καταφέραμε. 

Βικτώρια: Για να τις κάνετε αξιοποιήσατε το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας; 

Σ27: Αναγκαστικά. Μου φάνηκαν δύσκολες οι εργασίες. Δεν καταλάβαινα και μερικές 

φορές τι ζητούσαν. 

Βικτώρια: Ο επιμορφωτής σου δε σε βοήθησε σε απορίες που είχες; 

Σ27: Με βοήθησε πολύ. Του έστελνα e mail και απαντούσε αμέσως σχεδόν.  

Βικτώρια: Τις εργασίες τις έκανες όλες ή μόνο τις υποχρεωτικές; 

Σ27: Μόνο τις υποχρεωτικές και τις πιο εύκολες φυσικά. [γέλιο] 

Βικτώρια: Είσαι ευχαριστημένη από τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο επιμορφωτής την 

ύλη; 

Σ27: Ναι, εντάξει. Μας έδινε και καταλαβαίναμε κάποια πράγματα. Βέβαια, ο χρόνος 

στο ΚΣΕ μου φάνηκε λίγος. Ήθελα περισσότερη εξάσκηση. Αλλά τι να κάνει κι αυτός. 

Αν έπρεπε αυτή την ύλη να παραδώσει, αυτό έκανε. 

Βικτώρια: Την προσάρμοσε πιστεύεις στο επίπεδο των συμμετεχόντων; 

Σ27: Υπήρχαν κάποιοι που ήξεραν καλά και κάποιοι λιγότερο. Ότι μπορούσε έκανε και 

όση βοήθεια μπορούσε έδωσε. 

Βικτώρια: Θεωρείς ότι ήταν μεγάλος ο όγκος της ύλης που έπρεπε να παραδοθεί; 

Σ27: Υπερβολικά μεγάλος. Καλύτερα να κάναμε πιο λίγα πράγματα και να κάναμε 

περισσότερη εξάσκηση σε αυτά. Τώρα είδαμε πολλά και από λίγο. Τίποτα 

ολοκληρωμένο. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσες να μην έχεις εργασίες για το σπίτι; 

Σ27: Αυτό εννοείται! Καλύτερα να τελειώναμε ότι ήταν εκεί. 

Βικτώρια: Πως θα έκρινες τον επιμορφωτή σου σχετικά με την ανατροφοδότηση των 

εργασιών; 

Σ27: Σχετικά γρήγορα τις έβλεπε και διόρθωνε αν χρειαζόταν. Μας έλεγε να μην τις 

υποβάλλουμε οριστικά ώστε να έχουμε το περιθώριο διόρθωσης. 
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Βικτώρια: Πολύ ωραία. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού 

επιμορφωτή; 

Σ27: Να έχει μεταδοτικότητα. Να διδάσκει με περισσότερη πράξη και όχι θεωρία και 

να μη θεωρεί κάποια πράγματα αυτονόητα. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των 

εξετάσεων που αναμένονται; 

Σ27: Θα διαβάσω και πιστεύω πως ναι. 

Βικτώρια: Θα ήθελες να συμμετέχεις και στο Β2 επίπεδο; 

Σ27: Δεν ξέρω αν εμείς οι αναπληρωτές θα μπορούμε να συμμετέχουμε αλλά αν 

μπορούμε, ναι γιατί όχι. 

Βικτώρια: Σε ευχαριστώ πολύ Σ27 για το χρόνο σου. Τελειώσαμε. 

Σ27: Καλή συνέχεια. Γεια σου. 

 

 

Συνέντευξη: Εικοστή Όγδοη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ28 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, μόνιμη 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα και πάλι Σ28! Ελπίζω να μη σε ενοχλώ. Είμαι η Βίκυ και 

τηλεφωνώ για τη συνέντευξη που σου είπα ότι θέλω να κάνουμε. 

Σ28: Όχι, δε με ενοχλείς. Πες μου. 

Βικτώρια: Μου είπες πριν ότι είσαι νηπιαγωγός. Πόσα χρόνια είσαι στην εκπαίδευση; 

Σ28: 19 χρόνια με φέτος. 

Βικτώρια: Τι γνώριζες πριν την επιμόρφωση του Β1 επιπέδου για τη χρήση και την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη τάξη; 

Σ28: Γνώριζα αρκετά πράγματα. Εξάλλου έχω και την πιστοποίηση του Α επιπέδου.  

Ασχολούμαι και με το πρόγραμμα e twinning, οπότε η αξιοποίηση των τεχνολογιών στο 

μάθημά μου είναι  καθημερινή. 

Βικτώρια: Για ποιο λόγο συμμετείχες στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου; 
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Σ28: Για να μάθω ίσως κάποια περισσότερα πράγματα, είχα ακούσει και για τα 

διδακτικά σενάρια, τα οποία είχα μόνο δει στο Ιφιγένεια και από περιέργεια για να δω 

τι κάνουν εκεί. Κατά τη γνώμη μου κανείς δεν πρέπει να είναι ηλεκτρονικά 

αναλφάβητος σήμερα. Ακόμα και τα πιο μικρά που έχουμε εμείς στο νήπιο γνωρίζουν, 

μιμούνται κινήσεις. Η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους 

στο σπίτι τους οπότε πρέπει να είναι και μέσα στο σχολείο. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Τι πιστεύεις ότι προσφέρουν οι τεχνολογίες στο μάθημά σου; 

Σ28: Πρώτα από όλα γίνεται πιο ελκυστικό σίγουρα. Τα μικρά με το που δουν εικόνα 

καθηλώνονται. Οπότε βοηθάει και στην πειθαρχία. Μετά για παράδειγμα με το e 

twinning επικοινωνούμε εύκολα και γρήγορα και με άλλα σχολεία χωρίς μετακίνηση. 

Βλέπουμε επίσης βίντεο, παίζουμε παιχνίδια, γενικά είναι μια ευκολία. 

Βικτώρια: Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στο σχολείο σου; 

Σ28: Με πολύ κόπο και πίεση καταφέραμε να έχουμε ότι χρειαζόμαστε. 

Βικτώρια: Η επιμόρφωση ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχες αρχικά για το 

πρόγραμμα; 

Σ28: Ναι, σε ικανοποιητικό βαθμό. Αν και πιστεύω πως πολλά πράγματα έγιναν 

επιφανειακά, πιστεύω έμαθα κάποια πράγματα. 

Βικτώρια: Υπήρχαν κάποιες ενότητες με τις οποίες δεν ασχοληθήκατε πολύ; 

Σ28: Υπήρχε έλλειψη χρόνου. Ο όγκος της ύλης ήταν τεράστιος, οι απορίες μέσα στο 

μάθημα πολλές και περνούσε η ώρα πολύ γρήγορα. Σε κάποια πράγματα που εγώ τα 

ήξερα βαριόμουν κιόλας. Υπήρχε μεγάλη ανομοιογένεια στο τμήμα. Κάποιο γνώριζαν 

καλά και κάποιοι ελάχιστα. 

Βικτώρια: Δεν επαρκούσε δηλαδή το τρίωρο. Θα προτιμούσες περισσότερη ώρα στο 

ΚΣΕ; 

Σ28: Ίσως να γινόταν μια φορά την εβδομάδα και περισσότερες ώρες. Και αυτό θα ήταν 

κουραστικό όμως. Δεν ξέρω. Ίσως να μειωνόταν η ύλη. Να κάναμε πιο λίγα πράγματα 

και να τα κάναμε σωστά. 

Βικτώρια: Χρειαζόταν λες περισσότερη πρακτική άσκηση. 

Σ28: Ναι, βέβαια. 

Βικτώρια: Το γεγονός ότι η επιμόρφωση γινόταν εργάσιμες μέρες, πως σου φάνηκε, σε 

κούρασε; 

Σ28: Ναι, με κούρασε. Αν λάβεις υπόψη και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Παραμέλησα πολλά πράγματα για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και 

στις εργασίες. Αλλά εντάξει, το πήρα απόφαση έκανα υπομονή και τελείωσε. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσες να γίνεται η επιμόρφωση Σαββατοκύριακο; 
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Σ28: Όχι. Το ίδιο κουραστικό θα ήταν. 

Βικτώρια: Σε δυσκόλεψε το γεγονός πως είχες και εργασίες να ολοκληρώσεις; 

Σ28: Ναι, καλύτερα να μην είχαμε. Ας τις κάναμε εκεί. Για να κάναμε και περισσότερη 

εξάσκηση. Βέβαια, ευτυχώς δεν ήταν κι όλες υποχρεωτικές, οπότε έκανα τις 

απαραίτητες και εντάξει. 

Βικτώρια: Με ποιο κριτήριο επέλεγες ποιες εργασίες θα κάνεις; 

Σ28: Τις διάβαζα όλες. Κοιτούσα ποια είναι πιο κοντά στο αντικείμενό μου. Οι 

περισσότερες ήταν για πιο μεγάλα παιδιά. 

Βικτώρια: Σε δυσκόλεψαν οι εργασίες; 

Σ28: Όχι ιδιαίτερα.  

Βικτώρια: Αξιοποίησες το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας για να τις κάνεις; 

Σ28: Όχι, δεν υπήρχε προσωπικός χρόνος. Να σου πω την αλήθεια και ακόμα δεν έχω 

ανοίξει να δω τι έχει. Αν είχα κάποια απορία ή δυσκολία με βοηθούσε η επιμορφώτρια. 

Βικτώρια: Είσαι ικανοποιημένη από τον τρόπο παρουσίασης της ύλης από την 

επιμορφώτρια; 

Σ28: Ήταν άψογη. Νομίζω μας παρουσίασε την ύλη ανάλογα με το επίπεδό μας. Δεν 

μας έλεγε δύσκολες έννοιες, τα έκανε όσο πιο απλά μπορούσε. Αφιέρωνε χρόνο, ακόμα 

και στα διαλείμματα ήταν εκεί και εξηγούσε. Και επιπλέον μας έλεγε πως μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το καθετί στο σχολείο. Κάναμε και πολλά παραδείγματα. 

Βικτώρια: Η ανατροφοδότηση των εργασιών που ανέβαζες ήταν άμεση; 

Σ28: Πολύ, σχεδόν την ίδια μέρα. Ότι δεν κάναμε σωστά, το εξηγούσε, το διορθώναμε 

και το ξανανεβάζαμε. Πολλές φορές παρουσιάζαμε και μέσα στην τάξη τις εργασίες 

μας. Αυτό μου άρεσε πολύ γιατί έβλεπα και εργασίες άλλων συναδέλφων και έπαιρνα 

ιδέες. Θα ήταν καλό να υπάρχει ένας κοινός τόπος που μετά το πέρας οι εργασίες να 

ανέβουν εκεί και να τις βλέπουμε όλοι. 

Βικτώρια: Πολύ καλή ιδέα! Ποιο θα έλεγες ότι είναι το γνώρισμα ενός καλού 

επιμορφωτή; 

Σ28: Η μεταδοτικότητα και να λύνει όλες τις απορίες άμεσα. 

Βικτώρια: Πιστεύεις ότι θα ανταποκριθείς στις εξετάσεις πιστοποίησης που 

αναμένονται; 

Σ28: Περνάει ο καιρός και αυτό είναι μείον για τους επιμορφούμενους αλλά πιστεύω 

πως ναι, με πολύ διάβασμα. 

Βικτώρια: Θα ήθελες να συμμετέχεις και στο Β2 επίπεδο; 

Σ28: Φυσικά! 
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Βικτώρια: Τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ Σ28 για το χρόνο σου. 

Σ28: Καλή συνέχεια. Γεια σου. 

 

 

Συνέντευξη: Εικοστή Ένατη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ29 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 50-60 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, μόνιμος 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα σας κύριε Σ29. Αν είστε έτοιμος μπορούμε να ξεκινήσουμε. 

Σ29: Φυσικά.  

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός; 

Σ29: Είμαι 24 χρόνια. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχω θέση Προϊσταμένου, 

Διευθυντή, ας πούμε σ ένα δημοτικό σχολείο του νομού μας.  

Βικτώρια: Προτού να πάρετε μέρος στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου, είχατε κάποιες 

γνώσεις χρήσης ή αξιοποίησης των τεχνολογιών στην τάξη; 

Σ29: Όπως σας είπα νωρίτερα τελευταία είμαι Διευθυντής, οπότε δεν έχω πολλές ώρες 

σε τάξη οπότε δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο να αξιοποιήσω τον υπολογιστή στην τάξη. 

Βέβαια, παλιότερα το έκανα, ναι, αλλά υπήρχε το πρόβλημα της έλλειψης του 

εξοπλισμού, οπότε αυτό ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας, όσον αφορά στις γνώσεις 

μου, έχω την πιστοποίηση Α επιπέδου και το χρησιμοποιώ και στις γραφειοκρατικές 

δουλειές του σχολείου. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Για ποιο λόγο πήρατε μέρος στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου; 

Σ29: Γιατί έχω μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες και γιατί θέλω να γνωρίζω 

πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά και αποτελεσματικά μέσα στην τάξη. 

Βεβαίως, η επιμόρφωση τέτοιου περιεχομένου επιβάλλεται στις μέρες μας, το απαιτεί η 

κοινωνία. 

Βικτώρια: Το γεγονός ότι είστε σε μια τέτοια θέση,  επηρέασε την απόφασή σας να 

συμμετέχετε; 

Σ29: Βεβαίως. Δυστυχώς οι γνώσεις που έχουμε πρέπει να είναι πιστοποιημένες 

ειδάλλως δεν αναγνωρίζονται. 
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Βικτώρια: Πιστεύετε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη 

βελτιώνουν τη διδασκαλία; 

Σ29: Φυσικά. Όπως σας είπα το επιβάλλει η κοινωνία μας. Τα παιδιά γνωρίζουν ήδη 

πολλά πράγματα οπότε καλό θα ήταν και εμείς να τους δείξουμε το σωστό δρόμο. Το 

μάθημα φυσικά βελτιώνεται, καθώς κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέρει 

ήχο, εικόνα και άλλα πράγματα που σε πραγματικό χρόνο είναι αδύνατον να τα δουν τα 

παιδιά. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Ας μιλήσουμε για την οργάνωση της επιμόρφωσης. Πως σας 

φάνηκε το γεγονός ότι αυτή γινόταν εργάσιμες μέρες μετά το σχολείο; Θα 

προτιμούσαμε ίσως να γινόταν κάποια άλλη στιγμή; 

Σ29: Ήταν πράγματι κουραστικό. Όμως δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. 

Σε συνδυασμό με άλλες οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις ήταν 

εξαντλητικό. Το αρνητικό βέβαια ήταν ότι έγινε πολύ βιαστικά, σε αντίθεση με αυτό 

που αρχικά είχε προγραμματιστεί. 

Βικτώρια: Θα προτιμούσατε να γίνει σε δώδεκα εβδομάδες; 

Σ29: Ναι, θα το προτιμούσα. Θα ήταν πιο χαλαρό. Θα υπήρχε και περισσότερος χρόνος 

για εξάσκηση στο σπίτι. Θα μπορούσαμε να τα αφομοιώσουμε καλύτερα. Δε θα 

πιεζόμασταν τόσο. Ίσως ακόμα να υπήρχε χρόνος για να διαβάσουμε και το διδακτικό 

υλικό της πλατφόρμας. 

Βικτώρια: Θα θέλατε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για πρακτική εξάσκηση στο 

χώρο του ΚΣΕ; 

Σ29: Ναι, θα το ήθελα. Κάποια πράγματα μου φάνηκαν δύσκολα. Ειδικά κάποια 

λογισμικά ήταν πρωτόγνωρα για μένα. Δυσκολεύτηκα να καταλάβω πως μπορώ να τα 

αξιοποιήσω. Τα κατάφερα όμως. 

Βικτώρια: Η ολοκλήρωση των εργασιών σας δυσκόλεψε; 

Σ29: Στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τι ζητούσαν. Μετά με τη βοήθεια του 

επιμορφωτή, τα κατάλαβα.  

Βικτώρια: Αξιοποιήσατε το διδακτικό υλικό της πλατφόρμας; 

Σ29: Ναι, αλλά επιλεκτικά. Εννοώ πως διάβαζα μόνο αυτά που χρειαζόμουν για τις 

εργασίες, δεν υπήρχε χρόνος για να τα κοιτάξω όλα, αν και θα ήθελα. Όπως σας είπα 

ήταν πολύ συμπυκνωμένο το πρόγραμμα. 

Βικτώρια: Κάνατε όλες τις εργασίες ή μόνο τις υποχρεωτικές; 

Σ29: Μόνο όσες ήταν απαραίτητες. Δυστυχώς ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. 

Βικτώρια: Σχετικά με τον επιμορφωτή, είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που 

παρουσίασε και διαχειρίστηκε την ύλη; 
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Σ29: Ήταν αδύνατον χρονικά να γίνουν όλα. Οπότε φαντάζομαι υπήρχε μια 

ελαστικότητα ώστε να γίνει κάποια επιλογή. Πιστεύω ήταν ικανοποιητική. Το επίπεδο 

των επιμορφούμενων δεν ήταν πολύ υψηλό, μεσαίο θα έλεγα, οπότε προσαρμόστηκε ο 

επιμορφωτής σε αυτό. 

Βικτώρια: Πως θα τον κρίνατε ως προς τις απορίες που είχατε τόσο στην τάξη όσο και 

έξω από αυτή, όταν υλοποιούσατε τις εργασίες; 

Σ29: Ήταν εξαιρετικός, συνεργάσιμος και φοβερά επεξηγηματικός. Ποτέ δε φεύγαμε 

από το ΚΣΕ με απορία. Και όταν ακόμα είχα κάποια απορία όταν υλοποιούσα τις 

εργασίες, του έστελνα ένα e mail και απαντούσε αμέσως. 

Βικτώρια: Ποιο θα λέγατε ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ29: Αν μη τι άλλο, η μεταδοτικότητα. 

Βικτώρια: Πιστεύετε ότι με όσα μάθατε τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό 

επίπεδο, θα ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των εξετάσεων; 

Σ29: Πιστεύω πως ναι, αν και έχει περάσει αρκετός καιρός. 

Βικτώρια: Προτίθεστε να συμμετέχετε και στο Β2 επίπεδο; 

Σ29: Ναι, φυσικά. 

Βικτώρια: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Τελειώσαμε. 

Σ29: Καλή επιτυχία. Γεια σας. 

 

 

Συνέντευξη: Τριακοστή 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Σ30 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 30-40 

Ειδικότητα: Δασκάλα, αναπληρώτρια 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα. Σε καλώ για τη συνέντευξη που σου είπα το πρωί. Είσαι έτοιμη 

να ξεκινήσουμε; 

Σ30: Ναι, είμαι. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είσαι εν ενεργεία εκπαιδευτικός; 

Σ30: Οχτώ χρόνια τώρα. Είμαι αναπληρώτρια. 
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Βικτώρια: Ωραία. Πριν πάρεις μέρος στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου είχες κάποιες 

γνώσεις χρήσης των νέων τεχνολογιών στην τάξη; 

Σ30: Ναι, είχα αρκετές. Μου αρέσει να παρακολουθώ σεμινάρια, διαδικτυακά κυρίως, 

είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για το Scratch από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ένα 

άλλο σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σχετικό με λογισμικά που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία και άλλα. Γενικά ψάχνομαι, οπότε 

γνώριζα αρκετά πράγματα. 

Βικτώρια: Τι πιστεύεις ότι προσφέρει παραπάνω η χρήση τεχνολογιών στο μάθημά 

σου; 

Σ30: Κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, το κάνει πιο ενδιαφέρον, κερδίζω χρόνο 

από το να ασχολούμαι με φωτοτυπίες και μπορώ να δείξω στα παιδιά πράγματα που 

είναι δύσκολο να γίνουν σε πραγματικό χρόνο. 

Βικτώρια: Για ποιο λόγο συμμετείχες στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου; 

Σ30: Για να δω καινούρια πράγματα που δεν ξέρω και φυσικά για να πάρω την 

πιστοποίηση. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα, δεν ξέρω αν αυτό μοριοδοτείται 

αργότερα στον Ασεπ ή χρειαστεί κάπου αλλού. Κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα κυνήγι 

σεμιναρίων και μεταπτυχιακών. Υπάρχει η ανασφάλεια του αύριο. Αλλά πέρα από 

αυτό, η επιμόρφωση ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. 

Βικτώρια: Είσαι ευχαριστημένη δηλαδή; 

Σ30: Ναι αρκετά. Πολλά πράγματα τα ήξερα που κάναμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι 

βαρέθηκα. Από το κάθε τι μαθαίνεις, παίρνεις κάτι. Γνώρισα και άλλους συναδέλφους, 

ήταν πολύ καλά. Όμως αρκετά κουραστικό. 

Βικτώρια: Σε κούρασε το γεγονός ότι γινόταν εργάσιμες μέρες μετά το σχολείο; 

Σ30: Με κούρασε το γεγονός ότι το ΚΣΕ ήταν μακριά από το σπίτι μου και έπρεπε να 

κατεβαίνω στην πόλη με το αμάξι δύο φορές τη μέρα και το γεγονός ότι ήταν στο τέλος 

της χρονιάς, οπότε ήταν όλη η κούραση μαζεμένη. Είχα και διάφορες άλλες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακές, οπότε ήταν όλα μαζί. 

Βικτώρια: Σε επιβάρυνε το γεγονός ότι γινόταν δύο τρίωρα την εβδομάδα; 

Σ30: Ναι, πολύ. Ένα έπρεπε να είναι, όπως θα γίνει τώρα στη 2η περίοδο. Είμαστε λίγο 

αδικημένοι εμείς της 1ης περιόδου. Ήταν πολύ συμπυκνωμένο. Αν ήταν μια φορά την 

εβδομάδα, θα είχαμε χρόνο ενδιάμεσα και για τις ασκήσεις και για λίγο διάβασμα. 

Βικτώρια: Σχετικά με τις εργασίες, σε δυσκόλεψαν; 

Σ30: Όχι, καθόλου. Τις έκανα ευχάριστα. Βέβαια, θα προτιμούσα να φεύγω από το 

ΚΣΕ και να μην έχω υποχρεώσεις για το σπίτι. Θα ήταν καλύτερα να τις κάνουμε εκεί. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Για να τις κάνεις, αξιοποίησες το διδακτικό υλικό της 

πλατφόρμας; 



168 
 

Σ30: Όχι, δεν υπήρχε χρόνος. Ίσως το διαβάσω για την πιστοποίηση. 

Βικτώρια: Έκανες όλες τις εργασίες ή μόνο τις υποχρεωτικές; 

Σ30: Επειδή όπως σου είπα μου αρέσει να ασχολούμαι, στην αρχή τις έκανα όλες. 

Έτυχε να παρουσιάσω και μία στο ΚΣΕ, επειδή κανείς άλλος δεν την είχε κάνει. 

Αργότερα δεν προλάβαινα και τόσο. Έκανα μόνο τα διδακτικά σενάρια. 

Βικτώρια: Είσαι ευχαριστημένη από τον τρόπο που διαχειρίστηκε και παρουσίασε ο 

επιμορφωτής την ύλη; 

Σ30: Θα έλεγα ναι. Προσαρμόστηκε στο χρόνο που είχε και στο επίπεδο των 

συμμετεχόντων, το οποίο ήταν αρκετά χαμηλό. Δυσκολευόντουσαν πολύ, δεν 

προχωρούσαμε γρήγορα και κάποιες φορές πραγματικά βαρέθηκα. 

Βικτώρια: Ανταποκρινόταν άμεσα σε απορίες των επιμορφούμενων και στην 

ανατροφοδότηση των εργασιών; 

Σ30: Αμεσότατα. Ήταν άψογος σε αυτό. Εγώ βέβαια, δεν είχα ιδιαίτερες απορίες. Αλλά 

ήταν συνεργάσιμος,  μας έδωσε και το προσωπικό του τηλέφωνο. 

Βικτώρια: Ποιο θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού επιμορφωτή; 

Σ30: Η αμεσότητα και η μεταδοτικότητα. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Πιστεύεις ότι θα ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των εξετάσεων 

πιστοποίησης; 

Σ30: Πιστεύω πως ναι. Για να βοηθηθούμε στο διάβασμα, ο επιμορφωτής μας έδωσε 

και ένα cd με όλη την ύλη. Βέβαια, αργούν πολύ και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες 

αποτυχίας. Θα δούμε. 

Βικτώρια: Θα ήθελες να συμμετέχεις και στο Β2 επίπεδο; 

Σ30: Φυσικά, αν και δεν ξέρω αν δικαιούμαστε εμείς οι αναπληρωτές. 

Βικτώρια: Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου Σ30. Τελειώσαμε. 

Σ30: Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. 

 

 

Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων Επιμορφωτών 

 

Συνέντευξη: Πρώτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Ε1 
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Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 50-60 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, διευθυντής 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλημέρα σας. Όπως σας είχα πει και στο τηλέφωνο, συνομιλία μας θα είναι 

ανώνυμη και αφορά στην εμπειρία και τη γνώμη σας για το Β1 επίπεδο, όπως αυτό 

υλοποιήθηκε το Μάιο.  

Ε1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε. 

Βικτώρια: Ε1 θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση έχετε. 

Ε1: Είμαι στο 32ο προς 33ο έτος. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είστε επιμορφωτής; 

Ε1: Πέρασα την επιμόρφωση επιμορφωτών 2010-2011, οπότε ασχολούμαι από το 2012 

και μετά, μία πενταετία τώρα. 

Βικτώρια: Στην ειδικότητα είστε δάσκαλος; 

Ε1: Ναι, είμαι δάσκαλος γενικής αγωγής. 

Βικτώρια: Συμμετέχετε ή συμμετείχατε παλιότερα σε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης; 

Ε1: Ναι. Πέρασα και το πρόγραμμα επιμόρφωσης Α επιπέδου, που αφορούσε τη χρήση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β επιπέδου, 

πιστοποιημένος και στα δύο και έτσι στη βάση του βιογραφικού μου μαζί με άλλες 

σπουδές, πήγα στην επιμόρφωση επιμορφωτών το 2010-2011, στο ΠΑΚΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Έχετε λάβει μήπως μέρος σε ψηφιακές κοινότητες; 

Ε1: Είμαι δημιουργός και συντηρητής ιστοσελίδων και σε ότι αφορά τις ψηφιακές 

κοινότητες ναι, σε ιστολόγια του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, όπου είχα 

δημιουργήσει περισσότερα από ένα ιστολόγια και στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β 

επιπέδου αλλά και της ενασχόλησής μου με το Δημοτικό Σχολείο, για παράδειγμα το 

σχολείο έχει μια στατική σελίδα και δύο blogs, ένα στο Google και ένα στο Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο. Επίσης από παλιότερα, είχα δημιουργήσει μια εκπαιδευτική πύλη 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια στατική πύλη με σωρεία πληροφοριών σε ότι αφορά 

τα τεκταινόμενα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, βιβλιογραφία, επειδή έτυχε να είμαι 

και υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εδώ, είναι πάρα πολλές εργασίες 

ανεβασμένες εκπαιδευτικών, νηπιαγωγών και δασκάλων από παλιότερα μέχρι αυτή τη 

χρονική στιγμή, πάρα πολλές εργασίες, είναι ανεβασμένη μια ενδεικτική βιβλιογραφία 

για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανεβασμένη πάρα πολύ μεγάλη πληροφόρηση για 

τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών και πολλά άλλα πράγματα. 
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Βικτώρια: Τα θέματα αυτών των blogs έχουν να κάνουν με τις προηγούμενες σπουδές 

σας; 

Ε1: Η εκπαιδευτική πύλη δεν είναι blog, είναι στατική ιστοσελίδα και ως ένα βαθμό 

έχουν να κάνουν και με τις προηγούμενες σπουδές, κυρίως επειδή ήταν ο πρώτος 

ιστότοπος με τον οποίο ασχολήθηκα, έχει να κάνει με την ενασχόλησή μου ως 

υπεύθυνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Βικτώρια: Έχετε κάποιο μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; 

Ε1: Ναι. Η διπλωματική μου ήταν στην θεματική ενότητα «Εισαγωγή στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον» και το θέμα της ήταν «Ανάλυση περιεχομένου εννοιών της 

αειφορίας στα σχολικά βιβλία της Γλώσσας Γ’ Δημοτικού». 

Βικτώρια: Μάλιστα. 

Ε1: Επιπλέον βέβαια, οι θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκα στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού μου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ήταν Διοίκηση Εκπαιδευτικών  

Μονάδων, Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εισαγωγή στο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Βικτώρια: Σχετικά με τους λόγους συμμετοχής σας σε προγράμματα επιμόρφωσης, ως 

επιμορφωτής, πέρα από το οικονομικό μέρος προφανώς, υπάρχει κάποιος άλλος λόγος 

για τον οποίο συμμετέχετε; 

Ε1: Προφανώς ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η ενασχόλησή μου με την εκπαίδευση 

ενηλίκων, άλλωστε σας είπα ότι είχα κάνει και τη θεματική ενότητα της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου. 

Βικτώρια: Ωραία. Σχετικά με τη νέα δομή του Β επιπέδου, εσείς είστε ευχαριστημένος 

από τη διοργάνωση του προγράμματος; 

Ε1: Η διοργάνωση ήταν πολύ καλή. 

Βικτώρια: Είχατε συμμετέχει και στο Β επίπεδο όπως γινόταν πριν. 

Ε1: Ναι, τώρα το Β επίπεδο σπάει σε δύο επίπεδα, το Β1 και το Β2, το πρώτο 36 ώρες 

είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 

τόπο, και το Β2, απλά οι προϋποθέσεις με στενοχώρησαν, δυσκόλεψαν για τους 

επιμορφούμενους ως ένα βαθμό γιατί προϋποθέτει πιστοποίηση του Β1 επιπέδου. 

Επιπλέον, έγινε μια πολύ καλή δουλειά με την πλατφόρμα Moodle, που υπάρχει και μας 

βοηθάει πάρα πολύ, έχει όλο το υλικό εκεί πάνω. Μάλιστα από αύριο ξεκινάει η 2η 

περίοδος επιμόρφωσης του Β1 επιπέδου και το υλικό ως ένα βαθμό έχει 

επικαιροποιηθεί, στο πλαίσιο των παρατηρήσεων που είχαν γίνει μετά το πέρας της 1ης 

περιόδου επιμόρφωσης, η οποία ήταν ταχύρρυθμη βέβαια, διήρκησε δύο μήνες, ενώ 

τώρα θα είναι κανονικά τρεις ώρες την εβδομάδα για κάθε επιμορφούμενο. Απλώς, μια 

παρατήρηση που έχω να κάνω, εξακολουθεί ο όγκος της ύλης να είναι μεγάλος, αυτό 

βέβαια ξέρουμε ότι συμβαίνει συνήθως γιατί σε κάποιες συναντήσεις το υλικό το οποίο 

θα διαχειριστούμε αφορά μια γέφυρα που θέλουν να γίνει με το Β2 επίπεδο, να υπάρξει 



171 
 

δηλαδή μία όσμωση του Β1 και του Β2 επιπέδου, να προϊδεαστούν οι επιμορφούμενοι 

για το τι θα δουν και με τι θα ασχοληθούν στο Β2 επίπεδο. 

Βικτώρια: Πιστεύετε πως αυτός ο όγκος ύλης μπορεί να καλυφθεί με τις προβλεπόμενες 

ώρες και τόσο συμπυκνωμένα, όπως έγινε; 

Ε1: Ίσως θα χρειάζονταν κάποιες περισσότερες ώρες. Βέβαια, το καλό πλέον είναι ότι 

αυτός ο τρόπος επιμόρφωσης αφορά και τη συμμετοχή όλων των υπόλοιπων 

ειδικοτήτων που ήταν αδικημένες μέχρι τώρα, για παράδειγμα τους γυμναστές και 

αφορά και την επιμόρφωση επιμορφωτών πλέον για τις συστάδες ειδικοτήτων που θα 

δημιουργηθούν στο Β2 επίπεδο, που είναι θέμα χρόνου. Θεωρώ πως φέτος έγινε έτσι, 

για να μπορέσουμε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, από χρονική άποψη, να 

επιμορφωθούν και για το Β2 επίπεδο οι υπόλοιπες συστάδες, οι οποίες θα είναι πάρα 

πολλές. Αν θυμάμαι καλά στο σύνολο 13 συστάδες. 

Βικτώρια: Σχετικά με την ενημέρωση που είχατε πριν ξεκινήσει το Β1 επίπεδο, είστε 

ικανοποιημένος από τον τρόπο που αυτή έγινε; 

Ε1: Ναι. Ο φορέας υλοποίησης του έργου ενημερώνει με πάρα πολύ καλό τρόπο και 

mails έρχονται και βέβαια υπήρξε και ένα σεμινάριο στην Αθήνα, το οποίο όσοι δεν 

είχαν την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν δια ζώσης, είχαν την δυνατότητα να το 

παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως. 

Βικτώρια: Ήταν εύκολη η επικοινωνία σας με άλλους επιμορφωτές σχετικά με απορίες 

που τυχόν είχατε ή διευκρινήσεις; Ήταν εύκολα διαχειρίσιμη η πλατφόρμα; 

Ε1: Εύκολη ήταν ναι αλλά έτσι κι αλλιώς η επικοινωνία με τους επιμορφωτές 

αφορούσε ας το πούμε τη γνωριμία που έχουμε κάνει στο πλαίσιο της επιμόρφωσής 

μας. Υπάρχει βέβαια και η ομάδα συζητήσεων των επιμορφωτών, η οποία είναι πάρα 

πολύ χρήσιμη, οπότε οι απορίες μας λύνονταν πάρα πολύ εύκολα. 

Βικτώρια: Σχετικά με τις εργασίες που έπρεπε να υλοποιηθούν και να ανέβουν στη 

πλατφόρμα, ήταν πιο δύσκολες από αυτές του Β επιπέδου; 

Ε1: Όχι, δεν ήταν πιο δύσκολες. Θα έλεγα ότι ήταν εναρμονισμένες με αυτές του Β 

επιπέδου γιατί επί της ουσίας από τις τέσσερις οι δύο αφορούσαν μικροσενάρια, που 

μπορούμε να πούμε ότι είναι μια φέτα σεναρίων, όπως αυτών που υλοποιούσαν οι 

συνάδελφοι στο Β επίπεδο. 

Βικτώρια: Οι επιμορφούμενοι ανταποκρίνονταν με ευκολία σε αυτές; Υπήρχαν 

προβλήματα; 

Ε1: Όχι ανταποκρίθηκαν, οι περισσότεροι υλοποίησαν περισσότερες από τις τέσσερις 

που ήταν να κάνουν, αυτό βέβαια ως ένα βαθμό επιβάρυνε τον επιμορφωτή. 

Βικτώρια: Έχετε δίκιο. Σχετικά με τον όγκο του υλικού, ήταν πολύ μεγάλος, όπως μου 

είπατε, κάνατε κάποια επιλογή ή τα διδάξατε όλα; 

Ε1: Όχι, δεν προλαβαίναμε άλλωστε. Υπήρχε επιλογή, με πολύ μεγάλη ενημέρωση 

προς τους συναδέλφους ότι μπορούν, ότι ενδεχομένως παραλείπουμε για το κέρδος του 
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χρόνου, να το βρούνε, γιατί είχαν δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα και 

μπορούσαν ανά πάσα στιγμή και οι ίδιοι να διαβάσουν το υλικό. 

Βικτώρια; Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή του υλικού; 

Ε1: Στη βάση της μορφωτικής φυσιογνωμίας των συναδέλφων σε ότι αφορά τις ΤΠΕ 

και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο, μία φόρμα που είχα φτιάξει μέσα στο Google και από κει και πέρα 

αποφασιζόταν και στην πορεία το τι θα κάνουμε από όλο αυτό το υλικό. Άλλωστε μια 

είχε δοθεί και η διακριτική ευχέρεια από το φορέα υλοποίησης του έργου. Επί της 

ουσίας δηλαδή δεν αφήσαμε κάτι απλά γινόταν πιο σύντομα κάποια πράγματα. Αυτό 

ήταν και επισήμανση των διοργανωτών. Ότι η ύλη είναι καθαρά βοηθητική, μπορεί να 

συνοψιστεί ως ένα βαθμό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε 

το πρόγραμμα. 

Βικτώρια: Πως σας φαίνεται το γεγονός ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης δεν έγιναν 

αμέσως μετά το πέρας της 1ης περιόδου; 

Ε1: Για τους συναδέλφους είναι κάπως δύσκολο το να έρθουν σε επαφή μετά από 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τη προϋπόθεση όμως ότι η επιμόρφωση γίνεται για να 

ασχοληθούν ως ένα βαθμό και στην πράξη, μέσα στην τάξη, δεν νομίζω ότι θα έχει 

επίπτωση στο αποτέλεσμα της πιστοποίησης και θα μπορέσουν οι περισσότεροι αν όχι 

όλοι να πιστοποιηθούν για να πάνε στο Β2 επίπεδο. 

Βικτώρια: Είστε ευχαριστημένος από την υποστήριξη και τον εξοπλισμό του ΚΣΕ; 

Δημιουργήθηκαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης; 

Ε1: Όχι, μέχρι στιγμής υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους τεχνικούς 

υπεύθυνους που είχα σε όλες τις επιμορφώσεις και στο τελευταίο ΚΣΕ που 

πραγματοποιήθηκε το Β1 επίπεδο, ο τεχνικός ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος και 

βοηθούσε, ήταν παρών πριν την έναρξη του προγράμματος, παρέμενε, 

συνεργαζόμασταν και έμενε και μετά το τέλος κάθε τρίωρου και συνεργαζόμασταν για 

την επόμενη συνεδρία και είμαι πολύ ευχαριστημένος από την υποδομή. 

Βικτώρια: Με ποιο τρόπο σας βοήθησε η 1η περίοδος επιμόρφωσης να γίνετε πιο 

αποτελεσματικός επιμορφωτής για τη 2η περίοδο επιμόρφωσης που ξεκινάει; 

Ε1: Με βοήθησε το αρνητικό της 1ης περιόδου. Δηλαδή ο ταχύρρυθμος χαρακτήρας 

της. Με έκανε να είμαι σε μεγάλη εγρήγορση. Βέβαια, υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο 

άγχος και σίγουρα πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο αν έτρεχε η 

επιμόρφωση κανονικά σε δώδεκα εβδομάδες και όχι σε έξι. 

Βικτώρια: Πιστεύετε ότι δεν έπρεπε να γίνει, να ακυρωθεί; 

Ε1: Αυτό θεωρώ ότι ήταν δεσμευτικό από τη μεριά του φορέα υλοποίησης, γιατί είναι 

προγράμματα που υλοποιούνται από το ΕΣΠΑ και μάλλον υπήρχε η υποχρέωση να 

τελειώσει μια περίοδο πριν το κλείσιμο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Πέρυσι 

εδώ έγινε μόνο ένα τμήμα, παρόλο που ήταν να γίνουν έξι, διότι ήμουν ο μόνος 

επιμορφωτής. 
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Βικτώρια: Άρα υπάρχει άμεση ανάγκη επιμόρφωσης νέων επιμορφωτών. 

Ε1: Προφανώς. Καταρχάς για τις συστάδες που θα δημιουργηθούν. Εδώ στο νομό 

υπάρχουν τέσσερις επιμορφωτές αλλά στο μέτρο της οικονομικής αποζημίωσης της 

επιμόρφωσης, η οποία πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ και πρόκειται να μειωθεί κι άλλο. 

Και αυτό σας το λέω γιατί μέχρι χθες υπήρχαν συζητήσεις για το αξίζει να ξεκινήσει 

κάποιος σαν επιμορφωτής. Εκ των τεσσάρων επιμορφωτών που είμαστε στο νομό, μόνο 

οι δύο συμμετέχουμε, επειδή οικονομικά δε συμφέρει τους υπόλοιπους. Για φέτος η 

κυβέρνηση θα ψηφίσει νόμο για παρακράτηση των αμοιβών μας, γύρω στο 26% στο 

καθαρό ποσό, το μισό σχεδόν. Ήδη έχει γίνει μείωση, γιατί ο κάθε επιμορφωτής 

πληρώνεται ανάλογα με τα τυπικά προσόντα που διαθέτει. Αυτό έγινε από την 

επιμόρφωση της 1ης περιόδου και μετά. 

Βικτώρια: Άρα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. 

Ε1: Και αν δεν αλλάξει αυτό, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν διαθέσιμοι επιμορφωτές σε 

επόμενες επιμορφώσεις. 

Βικτώρια: Και μία τελευταία ερώτηση που αφορά τον αντίκτυπο της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ ως προς τη χρήση τους στην τάξη. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι 

ανασταλτικοί παράγοντας χρήσης των υπολογιστών στη διδασκαλία; 

Ε1: Καταρχάς οι υποδομές. Τα σχολεία δεν έχουν τις υποδομές που πρέπει ώστε 

κάποιος συνάδελφος έστω μια φορά την εβδομάδα να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στην 

τάξη. Κάποιοι από τους συναδέλφους, βέβαια, το έχουν εντάξει στην καθημερινότητά 

τους, κάποιοι άλλοι όμως παρόλο που έχουν κάνει και την επιμόρφωση δεν τις 

αξιοποιούν. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλημέρα σας. 

Ε1: Καλημέρα σας. 

 

 

Συνέντευξη: Δεύτερη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Ε2 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός, διευθύντρια 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε έτοιμη να ξεκινήσουμε; 

Ε2: Ναι βεβαίως. Σας ακούω. 
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Βικτώρια: Ποια είναι η ειδικότητά σας; 

Ε2: Νηπιαγωγός. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είστε στην εκπαίδευση; 

Ε2: 18 χρόνια. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τι θέση έχετε στην εκπαίδευση; 

Ε2: Είμαι προϊσταμένη. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια ασχολείστε με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών; 

Ε2: Από το 2012 και μετά, αφού πρώτα είχα περάσει την επιμόρφωση των 

επιμορφωτών το 2010-2011. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Συμμετέχετε αυτή τη στιγμή ή παλιότερα σε άλλα προγράμματα 

επιμόρφωσης; Είτε ως επιμορφούμενη είτε ως επιμορφώτρια. 

Ε2: Είμαι επόπτρια στην ΑΣΠΑΙΤΕ  και συνεχίζω ως επιμορφώτρια στη δεύτερη 

περίοδο του προγράμματος Β1. 

Βικτώρια: Ως επιμορφούμενη συμμετέχετε σε κάποια προγράμματα; 

Ε2: Τώρα όχι. Αλλά όταν γίνεται κάτι και είμαι διαθέσιμη συμμετέχω. 

Βικτώρια: Συμμετέχετε σε ψηφιακές κοινότητες; 

Ε2: Όχι. 

Βικτώρια: Έχετε κάποιο blog; 

Ε2: Ναι έχω και του σχολείου και δικό μου, το οποίο το δημιούργησα στα πλαίσια το Β 

επιπέδου ως επιμορφούμενη. 

Βικτώρια: Πέρα από το βασικό σας πτυχίο, έχετε κάνει κάποιες άλλες σπουδές; 

Ε2: Ναι. Έχω δύο μεταπτυχιακά. «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης» και 

«Παιδαγωγικό παιχνίδι». 

Βικτώρια: Το προσωπικό blog που έχετε έχει να κάνει με τη θεματολογία των σπουδών 

σας; 

Ε2: Όχι, καμία σχέση. Έχω ένα του νηπιαγωγείου και ένα του συλλόγου εκπαιδευτικών, 

γιατί είμαι πρόεδρος στο σύλλογο. 

Βικτώρια: Σχετικά με τους λόγους συμμετοχής σας ως επιμορφώτρια στο Β1 επίπεδα, 

πέρα από τον προφανή, τον οικονομικό δηλαδή… 

Ε2: Καλά αυτός δεν είναι προφανής γιατί δεν είναι χρήματα αυτά που παίρνουμε πλέον, 

έχουν μειωθεί πολύ. 
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Βικτώρια: Για ποιο λόγο εσείς συμμετέχετε; 

Ε2: Βασικά επειδή το είχα ξεκινήσει εδώ και χρόνια, από συνήθεια πλέον, είναι εύκολο 

για μένα και μου αρέσει που βοηθάω τους συναδέλφους και τους δείχνω κάποια 

πράγματα που ξέρω. 

Βικτώρια: Σχετικά με τη νέα δομή του Β επιπέδου, είστε ικανοποιημένη από τη 

διοργάνωση του προγράμματος Β1; 

Ε2: Η πρώτη περίοδος ήταν λίγο βιαστική, έγινε γρήγορα αλλά ήταν καλά οργανωμένη. 

Βέβαια, σε ένα μήνα μέσα έγιναν όλα. Τώρα που γίνεται μια φορά την εβδομάδα 

λειτουργεί πιο καλά και πιο εύκολα. 

Βικτώρια: Υπήρχε άμεση ενημέρωση για τη νέα δομή του προγράμματος; 

Ε2: Υπήρξε ενημέρωση αλλά όχι άμεση, χρειάστηκε να τηλεφωνήσω σε άλλους 

συναδέλφους για να μάθω πως θα γίνει ακριβώς. 

Βικτώρια: Παρακολουθήσατε κάποια ημερίδα σχετική; 

Ε2: Κάνανε μία συνάντηση αλλά υπήρχαν πολλά άτομα εκεί και δεν μπορούσαν να 

λυθούν όλες οι απορίες. Εγώ δεν πήγα, το παρακολουθούσα διαδικτυακά. 

Βικτώρια: Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δε βοηθηθήκατε από το forum των 

επιμορφωτών της πλατφόρμας; 

Ε2: Όχι ιδιαίτερα. Έμπαιναν όλοι μέσα και έγραφαν διάφορα πράγματα. Εγώ μίλησα με 

ένα συγκεκριμένο άτομο που γνώριζε και με βοήθησε. 

Βικτώρια: Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα, είπατε πριν ότι έγινε πολύ βιαστικά. Θα 

προτείνατε να μην είχε ξεκινήσει, εφόσον είχε περάσει αρκετό χρονικό διάστημα; 

Ε2: Το καλύτερο ήταν να ξεκινήσει από Σεπτέμβριο και να γίνει πιο οργανωμένα. 

Βικτώρια: Θεωρείτε πως το προτεινόμενο διδακτικό υλικό ήταν δυνατόν να καλυφθεί 

στις προβλεπόμενες ώρες; 

Ε2: Ήταν πολύ. Δεν μπορούσε να καλυφθεί. Και τώρα κάποια πράγματα πάλι δεν 

προλαβαίνουμε να τα κάνουμε μέσα στο προβλεπόμενο τρίωρο και να συμμετέχουν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί. Είναι δύσκολο. Γιατί δεν είναι και όλοι στο ίδιο επίπεδο. 

Βικτώρια: Κάνετε επιλογή του υλικού που θα διδάξετε; 

Ε2: Όχι, εγώ το ακολουθώ όλο. Απλά προσπαθώ να συμπυκνώσω κάποια. Θέλω να 

τους τα δείχνω όλα και δουλεύουν σε ομάδες. Δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν όλοι. 

Θέλω να χουν μια εικόνα από όλη την ύλη. 

Βικτώρια: Δυσκολεύονται οι επιμορφούμενοι; 

Ε2: Δυσκολεύονται αρκετά ναι. 

Βικτώρια: Πως θα κρίνατε το υλικό συγκριτικά με αυτό του Β επιπέδου; 
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Ε2: Το υλικό πριν ήταν πιο εύκολο. Δεν υπήρχε και η πλατφόρμα του moodle. Και αυτό 

ακόμα τους δυσκολεύει, αλλά σιγά σιγά προσαρμόζονται. 

Βικτώρια: Είστε ικανοποιημένη από τον εξοπλισμό του ΚΣΕ; 

Ε2: Ναι και υπάρχει και καλή συνεργασία με τους τεχνικούς. Βοηθάνε σε ότι προκύψει. 

Έχουν ανανεώσει και τα προγράμματά τους και τα λογισμικά. 

Βικτώρια: Με ποιο τρόπο σας βοήθησε η επιμόρφωση να γίνετε πιο αποτελεσματική ως 

επιμορφώτρια; 

Ε2: Μπήκα και εγώ στη διαδικασία να ξαναδιαβάσω όλο το υλικό και να ξαναθυμηθώ 

κάποια πράγματα και να οργανώσω καλύτερα τη διδασκαλία μου με βάση τον όγκο του 

υλικού που δόθηκε. Ο οποίος όγκος θα έπρεπε να μειωθεί. 

Βικτώρια: Θεωρείτε αρνητικό το γεγονός ότι η πιστοποίηση δεν έγινε αμέσως μετά την 

1η περίοδο επιμόρφωσης; 

Ε2: Το καλύτερο θα ήταν να γίνει άμεσα. Αυτό ζητάνε και οι επιμορφούμενοι. 

Βικτώρια: Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιος πιστεύετε  ότι είναι ο πιο σημαντικός 

λόγος για τον οποίο κάποιοι εκπαιδευτικού ακόμα δεν έχουν εντάξει τις τεχνολογίες 

στη διδασκαλία τους; 

Ε2: Τα νηπιαγωγεία δεν έχουν εξοπλιστεί ακόμα με υπολογιστές. Όσοι δουλεύουν 

φέρνουν δικό τους υπολογιστή. Υπολογιστές παίρνουμε με δωρεές. Κάποιοι 

υπολογιστές που υπάρχουν είναι πάρα πολύ παλιοί. Θα πρέπει αρχικά να υπάρξει 

κάποιο πρόγραμμα ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού των νηπιαγωγείων. 

Πιστεύω μετά και οι ίδιοι νηπιαγωγοί θα ασχοληθούν περισσότερο. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

Ε2: Καλό βράδυ.  

 

 

Συνέντευξη: Τρίτη 

Ψευδώνυμο Συνεντευξιαζόμενου: Ε3 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 40-50 

Ειδικότητα: Δάσκαλος, διευθυντής 

Απομαγνητοφώνηση 

Βικτώρια: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε έτοιμος να αρχίσουμε τη συνέντευξη; 

Ε2: Ναι βεβαίως. Σας ακούω. 
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Βικτώρια: Τι ειδικότητα έχετε; 

Ε3: ΠΕ70, κλάδος δασκάλων. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια είστε στην εκπαίδευση; 

Ε3: 20 έτη. 

Βικτώρια: Πόσα χρόνια ασχολείστε με την εκπαίδευση ενηλίκων, ως επιμορφωτής Β 

επιπέδου; 

Ε3: Από την αρχή έναρξης των προγραμμάτων, το 2009. 

Βικτώρια: Πέρα από το βασικό σας πτυχίο, έχετε κάνει κάποιες άλλες σπουδές; 

Ε3: Βεβαίως. Δύο μεταπτυχιακά και διδακτορικό. 

Βικτώρια: Ποια θεματική αφορούν; 

Ε3: Το ένα σχετικά με τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου και το άλλο είναι στο ΕΑΠ, Σπουδές στην εκπαίδευση και διδακτορικό σχετικά 

με την επιμόρφωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών . 

Βικτώρια: Μάλιστα. Πέρα από την επιμόρφωση Β επιπέδου, συμμετέχετε σε άλλα 

προγράμματα ως επιμορφωτής; 

Ε3: Ναι. Και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, είμαι επιστημονικό προσωπικό 

και σαν επόπτης στην ΑΣΠΑΙΤΕ και σε δύο πανεπιστήμια, Αιγαίου και Θεσσαλίας, ως 

εκπαιδευτής στην εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων και σε άλλα προγράμματα που 

διοργανώνονται από Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά βάση στο Βόρειο 

Αιγαίο. 

Βικτώρια: Συμμετέχετε σε ψηφιακές κοινότητες; 

Ε3: Ναι, πολύ θα έλεγα. Περισσότερο για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, που 

έχουν σχέση τόσο με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση όσο και γενικότερα για 

θέματα σχετικά με την εκπαίδευση. 

Βικτώρια: Ως επιμορφούμενος, συμμετέχετε; 

Ε3: Ναι, και ως επιμορφούμενος  προσπαθώ όσο μου επιτρέπει ο χρόνος να 

συμμετάσχω σε διάφορα προγράμματα για ανατροφοδότηση των γνώσεων μου. 

Πρόσφατα παρακολούθησα τρία τέτοια επιμορφωτικά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, που έχουν σχέση περισσότερο με συμβουλευτική και ψυχολογία. 

Βικτώρια: Ποιος είναι ο λόγος που συμμετέχετε σε προγράμματα ως επιμορφωτής; 

Ε3: Θεωρώ ότι είναι μια δυναμική διαδικασία η αξιοποίηση των παιδαγωγικών νέων 

τεχνολογιών, πράγμα που σημαίνει ότι για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

είναι αναγκαία η ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού οπλοστασίου των εκπαιδευτικών και 

με τη χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Το θεωρώ καθήκον μου, δηλαδή, να 
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προσφέρω ένα λιθαράκι από την πλευρά μου με τις γνώσεις που έχω αποκτήσει και την 

εμπειρία μου. 

Βικτώρια: Σωστά. Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Β1 επιπέδου, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε το Μάιο, ποια είναι η άποψή σας; 

Ε3: Η πρώτη φάση είχε μια διαφοροποίηση από τη δεύτερη φάση που ξεκίνησε εδώ και 

ένα μήνα. Είχε δύο τρίωρες συναντήσεις δια ζώσης την εβδομάδα και συνολικά ήταν 

έξι εβδομάδες. Ο χρόνος ήταν επαρκής, θα μπορούσε βέβαια να είναι μία συνάντηση 

την εβδομάδα, όπως τώρα, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος εμπέδωσης του 

περιεχομένου κάθε συνάντησης από τους επιμορφούμενους. Υπήρχε κάποιο στρίμωγμα 

χρονικό για τους επιμορφούμενους. 

Βικτώρια: Πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερα να ακυρωθεί και να ξεκινήσει κανονικά από 

τη νέα σχολική χρονιά, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος; 

Ε3: Όχι. Δεδομένου ότι υπάρχει η τεχνογνωσία από το παλιό Β επίπεδο, το περιεχόμενο 

δεν αλλάζει δραματικά στο Β1, έχει περιοριστεί το θεωρητικό μέρος και έχει 

διατηρηθεί ο χρόνος για το πρακτικό μέρος, δηλαδή για τη διδασκαλία των πρακτικών 

εφαρμογών και είναι πιο ελκυστικό για τους επιμορφούμενους. Δεδομένου ότι αυτό που 

μαθαίνουν το εφαρμόζουν άμεσα στην εκπαιδευτική πράξη. 

Βικτώρια: Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένος από την ενημέρωση που είχατε για τη νέα 

δομή του Β επιπέδου; 

Ε3: Ναι, απολύτως. Δεδομένου ότι και παρεχόμενο υλικό υπήρξε έγκαιρα, οδηγός 

σπουδών, κατευθύνσεις. Δεν υπήρχε πρόβλημα, ούτε στην ενημέρωση ούτε και στην 

παροχή υποστηρικτικού επιστημονικού υλικού από την επιστημονική ομάδα. 

Βικτώρια: Κρίνετε ότι είναι δυνατό να καλυφθεί το παρεχόμενο διδακτικό υλικό στις 

προβλεπόμενες ώρες; 

Ε3: Ναι, είναι δυνατόν, δεδομένου ότι υπάρχει και μια σχετική αυτονομία, ευελιξία. 

Βέβαια, υπάρχει ένας οδηγός από τον οποίο δεν μπορεί να αποκλίνει πολύ κάποιος, 

ωστόσο κατά κατηγορία δίνεται η δυνατότητα στον επιμορφωτή να προσεγγίσει και να 

εστιάσει κατά το δοκούν στο αντικείμενο που είναι πιο κοντά στις γνώσεις του κάθε 

επιμορφούμενου. 

Βικτώρια: Εσείς με ποιο κριτήριο επιλέγατε που θα δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα; 

Ε3: Με βάση την 20ετή εμπειρία μου στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις τρεις 

βαθμίδες. Με ενδιαφέρει η εκμάθηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων και κυρίως η 

εφαρμογή ρεαλιστικών εφαρμογών που δε θα περιορίζονται μόνο στα στενά πλαίσια 

της τάξης. Στόχος για μένα είναι η ενίσχυση και η εξωστρέφεια της μονάδας και 

υπάρχουν πολλά τέτοια υλικά εντός του περιεχομένου της επιμόρφωσης. 

Βικτώρια: Οι επιμορφούμενοι δυσκολεύτηκαν με όλη τη διαδικασία; Όπως δηλαδή 

στην διεκπεραίωση των εργασιών; 
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Ε3: Καθ όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης που ολοκληρώθηκε, θα έλεγα ελάχιστα 

δυσκολεύτηκαν. Μετά τις δύο πρώτες συναντήσεις και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν 

τα εμπόδια και οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν. 

Βικτώρια: Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία σας με τους άλλους εκπαιδευτές 

μέσω της πλατφόρμας του Β επιπέδου; 

Ε3: Το forum είναι ενεργό, συχνά ανταλλάσουμε απόψεις και προβληματισμούς. 

Προσωπικά όποιες διευκρινίσεις χρειάστηκα, οι συνάδελφοί μου ανταποκρίθηκαν. 

Βικτώρια: Ωραία. Ο εξοπλισμός του ΚΣΕ ήταν επαρκής, ικανοποιητικός; Υπήρχαν 

προβλήματα; 

Ε3: Ναι. Το συγκεκριμένο ΚΣΕ από τότε που ξεκίνησαν οι επιμορφώσεις ήταν πλήρως 

εξοπλισμένο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. 

Βικτώρια: Με ποιο τρόπο η επιμόρφωση του Β επιπέδου συνέβαλε ώστε να γίνεται ο 

ίδιος πιο αποτελεσματικός ως επιμορφωτής; 

Ε3: Το κυριότερο είναι η επαφή με τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Αντλούνται έτσι 

παραστάσεις, βιώματα, κάθε φορά καινούρια πράγματα και νέες εκπαιδευτικές 

καταστάσεις. Από την άλλη, είναι ένα κίνητρο για μένα να προσαρμόζω κάθε φορά τη 

διδασκαλία μου στις δυνατότητες του κάθε επιμορφούμενου. 

Βικτώρια: Δεδομένου ότι η περιοχή σας είναι μια κλειστή κοινωνία και γνωρίζετε τις 

υποδομές που υπάρχουν, οι εκπαιδευτικοί έχουν εντάξει τις νέες τεχνολογίες δυναμικά 

στη διδασκαλία τους; 

Ε3: Έχουμε τη τύχη το μέρος μας να είναι πλήρως εξοπλισμένο σε όλα τα σχολεία 

όλων των βαθμίδων και το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν 

εκπαιδευτεί από το Β επίπεδο ήδη τις έχουν εντάξει επιτυχώς στο μάθημά τους. 

Βικτώρια: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε. 

Ε3: Γεια σας. 
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