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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής στην ελληνική σχολική εκπαίδευση έχει να 

αντιμετωπίσει μια πολυδιάστατη και απαιτητική θέση εργασίας. Η ανάγκη για συνεχή 

επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση είναι φανερή. Πώς όμως μια διαδικασία 

επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης μπορεί να καταστεί αποτελεσματική; Η 

απάντηση είναι με μια σωστά σχεδιασμένη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών η 

οποία θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης 

αλλά και ατομικών πλάνων επαγγελματικής ανάπτυξης. Αν και έχουν διεξαχθεί 

κάποιες έρευνες διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών εκπαιδευτικών πληροφορικής 

αυτές κατέγραψαν μόνο τις συνειδητές και ρητές ανάγκες/επιθυμίες των 

εκπαιδευτικών, ενώ το πλαίσιο αναφοράς αλλάζει συνεχώς. Η παρούσα έρευνα 

μελετά τόσο τις συνειδητές και ρητές, τις συνειδητές και μη ρητές όσο και τις 

λανθάνουσες ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής της περιφερειακής ενότητας 

Ηρακλείου. H έρευνα καταλήγει σε καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών σε 

επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων, η οποία αναδεικνύει μια αυξανόμενη ανάγκη των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής για παιδαγωγικές και διδακτικές ικανότητες που τον 

ενδυναμώνουν κατά τη διδασκαλία και μάθηση στο σχολικό εργαστήριο. 
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ABSTRACT 

The computer science teacher in Greek school education is facing a multifaceted and 

demanding job. The need for continuous professional development and training is 

evident. But how a process of professional development and training can be effective? 

The answer is a well-designed training needs assessment which will inform the 

development and evaluation of training programs and individual professional 

development plans. Although there have been some studies investigating the training 

needs of computer science teachers, those studies recorded only the conscious and 

explicitly expressed needs/wants of teachers while the context is constantly changing. 

This study investigates explicitly expressed training needs, felt but not explicitly 

expressed training needs and latent training needs of computer science teachers in 

Iraklion Region. The study revealed training needs in terms of knowledge and 

abilities, which emphasize in pedagogical and teaching empowerment of computer 

science teachers. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πληροφορικής στην ελληνική σχολική εκπαίδευση είναι 

πολυδιάστατος και απαιτητικός. Υπηρετώντας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

από την πρώτη (Α) Δημοτικού έως και την Τρίτη (Γ) Λυκείου, στη Γενική και στην 

Επαγγελματική εκπαίδευση, έχει να αντιμετωπίσει μια απαιτητική θέση εργασίας, η 

οποία περιγράφεται κατακερματισμένα σε Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και 

Υπουργικές Αποφάσεις, αλλά καθορίζεται και από τις πραγματικές ανάγκες της 

τρέχουσας σχολικής πραγματικότητας.  

Ο ερευνητής υπηρετώντας ως σχολικός σύμβουλους πληροφορικής έχει την ευθύνη 

της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών πληροφορικής 

(Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002). Έρχεται σε καθημερινή επαφή 

με τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να 

οργανώσει επιμορφωτικά προγράμματα που υποστηρίζουν την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Για να ανταπεξέλθει στο ρόλο του, είναι ανάγκη πρώτα 

να ανιχνεύσει τα κύρια χαρακτηριστικά που συγκροτούν το ρόλο του εκπαιδευτικού 

πληροφορικής αναλύοντας το πλαίσιο αναφοράς (Καραλής, 2005), έτσι ώστε με βάση 

αυτό να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Αν και έχουν διεξαχθεί κάποιες έρευνες διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 

εκπαιδευτικών πληροφορικής (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005˙ Πανσεληνάς & 

Γώγουλος, 2008˙ Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010˙ Γιαννακοπούλου, 2012) 

κατέγραψαν μόνο τις συνειδητές και ρητές ανάγκες/επιθυμίες των εκπαιδευτικών, 

ενώ το πλαίσιο αναφοράς αλλάζει συνεχώς. Εντούτοις, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί 

δεν εκφράζουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες απαντώντας σε μια ερώτηση «σε ποια 

γνωστικά αντικείμενα θα θέλατε να επιμορφωθείτε» είτε διότι (α) νιώθουν απειλή ή 

ντροπή να υπονοήσουν ελλείψεις και ανεπάρκειες, είτε διότι (β) ενώ αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στη σχολική πράξη δεν αναγνωρίζουν προοπτικές επίλυσής τους μέσω 

μιας διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης, είτε διότι (γ) ενώ έχουν ικανότητες οι 

οποίες φανερώνονται στην σχολική πράξη δεν έχουν σκεφθεί πως θα μπορούσαν να 

τις καλλιεργήσουν και αξιοποιήσουν περαιτέρω μέσω μιας διαδικασίας 

επαγγελματικής ανάπτυξης, είτε διότι (δ) αν και έχουν εμπεριστατωμένη γνώμη, από 

μια μακρά περίοδο άτυπης μαθητείας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (Μαυρογιώργος, 

2009), για τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, δεν έχουν 
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σχηματοποιήσει με ενεργό τρόπο τις προοπτικές καλλιέργειας των χαρακτηριστικών 

αυτών από τη πλευρά τους, είτε διότι (ε) δεν έχουν συνειδητοποιήσει ελλείψεις και 

ανεπάρκειες. Οι τέσσερις πρώτες περιπτώσεις αναφέρονται σε συνειδητές αλλά 

άρρητες εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ η πέμπτη περίπτωση σε λανθάνουσες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να καταγράψει τόσο τις συνειδητές και ρητές, τις 

συνειδητές και μη ρητές όσο και τις λανθάνουσες ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, μελετώντας το εξελισσόμενο 

πλαίσιο αναφοράς και το ρόλο του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε αυτό (Χασάπης, 

2000˙ Καραλής 2005) θέτοντας τα εξής ερωτήματα: (α) Ποιος είναι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής στο σχολείο και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της 

θέσης εργασίας του, όσον αφορά στο παιδαγωγικό/διδακτικό του έργο; Ποιες είναι οι 

γνώσεις, οι στάσεις και οι ικανότητες που απαιτούνται για να διαδραματίσει με 

επιτυχία το ρόλο του στη σχολική τάξη και στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ; (β) Ποιες 

είναι οι συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; (β) Πως εξειδικεύονται οι συνειδητές και 

οι λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο 

ικανοτήτων πραγματοποίησης διδασκαλίας στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ και στη 

σχολική τάξη; (γ) Ποιες είναι οι ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής ως προς τον τρόπο και τις αρχές με τις οποίες πρέπει να διενεργείται 

ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής; 

Οι διαδικασίες συλλογής των δεδομένων εντάχθηκαν στο πλαίσιο επιμορφωτικού 

σεμιναρίου «Διερεύνησης Εκπαιδευτικών Αναγκών» για 8 εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής με τη μορφή σειράς βιωματικών εργαστηρίων (workshop), το οποίο 

διοργανώθηκε από το σχολικό σύμβουλο και ερευνητή.  

Στο πλαίσιο των βιωματικών εργαστηρίων έλαβαν χώρα: 

(Α) Οκτώ (8) εστιασμένες ατομικές συνεντεύξεις με σκοπό τη διερεύνηση (α) των 

συνειδητών και ρητών επιθυμιών για επιμόρφωση (wants), όσον αφορά στο 

περιεχόμενο («τι;») και τον τρόπο («πως;») της επιμορφωτικής διαδικασίας και (β) 

των γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες στη σχολική 

τάξη/εργαστήριο σύμφωνα με την εμπειρία του ίδιου του εκπαιδευτικού. Για την 

επίτευξη του πρώτου στόχου χρησιμοποιούνται όπως και σε παλαιότερη έρευνα 



12 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

(Πανσεληνάς & Γώγουλος, 2008) ανοικτές ερωτήσεις ώστε να αναδειχθούν όλες οι 

συνειδητές και ρητές επιθυμίες (wants) των συμμετεχόντων. Για την επίτευξη του 

δεύτερου στόχου χρησιμοποιούνται: (α) ανοικτές ερωτήσεις οι οποίες ανιχνεύουν τις 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων περί του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού καλώντας 

τον να προβεί σε προσωπική κρίση και να ξεχωρίσει ποια από τα χαρακτηριστικά του 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού διαθέτει και ποια όχι, (β) η ιστορικο-βιογραφική 

προσέγγιση (Μαυρογιώργος, 2009) και οι ιστορίες ζωής (Βεργίδης, 2003, σ. 111): ο 

αναστοχασμός των βιωμάτων από τις σχολικές εμπειρίες ως μαθητές, ως φοιτητές και 

ως εκπαιδευτικοί αναδεικνύει συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν είχαν 

σχηματοποιηθεί ώστε να είναι και ρητές, και (γ) η τεχνική του «αναστοχασμού 

κρίσιμων επεισοδίων στην εργασία» (Grant, 2002, σ. 157): γίνεται προσπάθεια να 

ανακληθεί η εμπειρία τόσο αρνητικών όσο και θετικών περιστατικών στην εργασία. 

Με τις παραπάνω μεθόδους γίνεται προσπάθεια να καταστεί εφικτή η σχηματοποίηση 

από τους εκπαιδευτικούς με ενεργό τρόπο και τελικά η έκφραση συνειδητών αλλά 

άρρητων εκπαιδευτικών αναγκών (Queeny, 1995). 

(Β) Μη συμμετοχική παρατήρηση 8 διδασκαλιών με σκοπό τη διερεύνηση των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην τάξη. Ρόλο παρατηρητή είχε ο σχολικός 

σύμβουλος και ερευνητής όσο και οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Η παρατήρηση 

διαμόρφωσε υποθέσεις για τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής σε επίπεδο ικανοτήτων πραγματοποίησης διδασκαλίας. 

(Γ) Ομαδική εστιασμένη συζήτηση»  ή Ομαδική Συνέντευξη (Βεργίδης, 2003, σ. 

113): με σκοπό τη συν-διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας των 

οκτώ (8) εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωση προτάσεων  για τη διεξαγωγή 

επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η συγκεκριμένη διαδικασία εξυπηρέτησε στην 

αξιοπιστία της κατηγοριοποίησης των δεδομένων που προέκυψαν από τις ατομικές 

συνεντεύξεις και στην ερμηνεία τους. 

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων στα ανοικτά 

ερωτήματα της συνέντευξης και πίνακες παρατήρησης εμφάνισης ή απουσίας 

διδακτικών ικανοτήτων. 

Το πρώτο μέρος της έρευνας αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο και περιλαμβάνει τα 

τρία πρώτα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφει το πλαίσιο 
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αναφοράς της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής, δηλαδή τον ρόλο του εκπαιδευτικού πληροφορικής στην διδασκαλία 

της Πληροφορικής στη σχολική εκπαίδευση, στο πλαίσιο των νέων εργασιακών, 

κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Το δεύτερο 

κεφάλαιο περιγράφει το ρόλο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής πράξης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, καθώς 

και τις προσπάθειες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής. Το τρίτο 

κεφάλαιο εξηγεί την έννοια της ανάγκης και της εκπαιδευτικής ανάγκης, εξηγεί τη 

σημασία και τη διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και περιγράφει τις 

προσπάθειες διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής στον ελληνικό σχολείο. Το δεύτερο μέρος της έρευνας αποτελεί το 

ερευνητικό πλαίσιο και περιλαμβάνει το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο. Το τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζει την προβληματική της έρευνας, τον σκοπό, τους στόχους και 

τα ερευνητικά της ερωτήματα. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μέθοδο της 

έρευνας δηλαδή το δείγμα, τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων, τα εργαλεία 

συλλογής δεδομένων, τη μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων και το σχεδιασμό για την 

εξασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας. Το τρίτο μέρος 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας και περιλαμβάνει το έκτο, έβδομο, όγδοο 

και ένατο κεφάλαιο. Το έκτο κεφάλαιο απαντάει στο ερώτημα σχετικά με το ρόλο και 

τη θέση εργασίας του εκπαιδευτικού πληροφορικής. Το έβδομο κεφάλαιο απαντάει 

στο ερώτημα σε σχέση με τις συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές τους ανάγκες σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων. Το όγδοο προβαίνει σε υποθέσεις σε 

σχέση με τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής 

σε επίπεδο ικανοτήτων πραγματοποίησης διδασκαλίας στο σχολικό εργαστήριο ή 

τάξη. Το ένατο κεφάλαιο απαντάει στο ερώτημα σχετικά με τις ρητές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε σχέση με το «πως» ενός προγράμματος 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής. Τέλος, το τέταρτο μέρος και το δέκατο 

κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα ανά ερευνητικό ερώτημα, τα συγκρίνει με 

παλαιότερα ευρήματα, τα ερμηνεύει με βάση το θεωρητικό μας πλαίσιο και προβαίνει 

στην ανάδειξη των περιορισμών της έρευνας και σε προτάσεις που αφορούν σε 

προοπτικές μελλοντικής έρευνας και σχεδιασμού προγραμμάτων επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών πληροφορικής. 

  



14 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Το  πλαίσιο αναφοράς 

1.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις νέες εργασιακές, 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

1.1.1. Ο εκπαιδευτικός στην σύγχρονη κοινωνία  

Στην σύγχρονη κοινωνία, η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη και οι νέες 

εκπαιδευτικές πρακτικές που υπαγορεύει η μελέτη της δια βίου μάθησης και η 

κοινωνία της πληροφορίας απορρίπτουν τον εύκολο ρόλο της αυθεντίας για τον 

εκπαιδευτικό. Αυτές ακριβώς οι νέες συνθήκες απαιτούν νέους ρόλους, για 

παράδειγμα, το ρόλο του διευκολυντή στη μάθηση και το ρόλο του σχεδιαστή 

εκπαιδευτικού υλικού, σε ένα πλαίσιο διαρκούς αναστοχασμού και διαλεκτικής 

μεταξύ θεωρίας, πράξης και επιταγών εκπαιδευτικής πολιτικής. 

1.1.2. Στην εποχή της κρίσης και των μνημονίων 

Στην εποχή της κρίσης και των μνημονίων, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

γίνεται ολοένα και περισσότερο συγκεντρωτικό (Ball, 2008 όπ. αναφ. στους Υφαντή 

& Βοζαίτης, 2009 σελ. 34) με αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση στην τεχνοκρατική 

προσέγγιση του διδακτικού έργου στην τάξη. Στη βάση αυτής της τεχνοκρατικής 

προσέγγισης  η εκπαιδευτική πολιτική έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει παραμέτρους 

όπως η αξιολόγηση και η απόδοση λόγου. 

Στο σύγχρονο ελληνικό δημόσιο σχολείο αναζητούνται και σχεδιάζονται διαδικασίες 

εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Π.Δ. 152/2013, 

Υπουργική Απόφαση 30972/Γ1, ΦΕΚ 614/Β/15-3-2013). Οι συγκεκριμένες 

διαδικασίες επανακαθορίζουν και εξειδικεύουν τη θέση εργασίας του εκπαιδευτικού 

στο σχολείο και την αναμενόμενη από αυτόν συμπεριφορά. 

Επίσης, πραγματοποιούνται αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα (Ν. 4186/2013). Η 

οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών και ενδεχομένως η κοινωνική τους θέση 

έχει πληγεί (Νόμος 4024/2011˙ ΑΔΕΔΥ: Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2011) και η 

μονιμότητα και σταθερότητα της επαγγελματικής τους θέσης καθίσταται επισφαλής 

(Νόμος 4172/2013, άρθρο 82˙ Υ.Α. 119655/Δ1/30−8−2013). 
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1.2. Πληροφορική και Σχολική Εκπαίδευση 

Ιστορικά, η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών ή αλλιώς των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) και της Πληροφορικής στη σχολική 

εκπαίδευση μπορεί να ενταχθεί σε τρεις κατηγορίες. Ο Μακράκης αναφερόμενος σε 

αυτές τις τρεις κατηγορίες μιλάει για διεθνή πρότυπα εισαγωγής (Makrakis, 1988, 

Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995): 

Το πρώτο αποδίδεται ως «τεχνοκεντρική» ή «κάθετη» προσέγγιση και 

επικεντρώνεται στην Πληροφορική ως ένα ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο στο 

αναλυτικό πρόγραμμα. Το δεύτερο πρότυπο αποδίδεται ως «ολοκληρωμένη» ή 

«οριζόντια» προσέγγιση. Στο πρότυπο αυτό τόσο η διδασκαλία της Πληροφορικής, 

όσο και η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) 

στην εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώνεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα 

του αναλυτικού προγράμματος. Το τρίτο πρότυπο αποδίδεται με τον όρο «εφικτή-

μικτή» ή «μεταβατική» ή πραγματολογική προσέγγιση. Πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό το 

πρότυπο έχει ο συνδυασμός ενός ανεξάρτητου μαθήματος Πληροφορικής και η 

ταυτόχρονη προοδευτική ενσωμάτωση του υπολογιστή ως εργαλείου υποστήριξης 

της μάθησης και της διδασκαλίας στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. 

(Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995).  

1.2.1. Πληροφορική στο Δημοτικό 

Από τo Μάιο του 2010, με την υπουργική απόφαση (Φ.3/609/60745/Γ1) με θέμα: 

«Ορισμός 800 12θέσιων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)», ορίζεται η εισαγωγή της Πληροφορικής ως 

ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τη διδασκαλία του 

νέου μαθήματος με όνομα “ΤΠΕ” αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί με ειδικότητα 

Πληροφορικής Π.Ε.19 και Π.Ε.20. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εκδοχή του 

ΑΠΣ του μαθήματος των ΤΠΕ «Στο Ολοήμερο Δημοτικό ακολουθείται το εφικτό ή 

πραγματολογικό πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες 

διδάσκονται βασικές γνώσεις Πληροφορικής, ενώ, ταυτόχρονα, οι ΤΠΕ αξιοποιούνται 

ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα» 

(Φ.12/879/88413 /Γ1-28-07-2010, ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β, σελ. 15965). Τα δημοτικά τα 

οποία ακολουθούν το Ε.Α.Ε.Π το σχολικό έτος 2013-2014 έφτασαν τα 1287 

(ΥΠΑΙΘ, Φ.50/267/131333/Γ1/17-09-2013). 
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1.2.2. Πληροφορική στο Γυμνάσιο 

Με τη σύνταξη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών για την 

Πληροφορική στην Ελλάδα υιοθετήθηκε για το Γυμνάσιο η «εφικτή-μικτή» ή 

πραγματολογική προσέγγιση (Κόμης 2004). Υπάρχει το ανεξάρτητο μάθημα της 

«Πληροφορικής», το οποίο έχει ως στόχο τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως 

γνωστικό αντικείμενο αλλά και την αξιοποίηση του «ως εργαλείο σκέψης και 

μάθησης» (Δ.Ε.Π.Π.Σ
1
, 1999). Συγχρόνως, στα προγράμματα σπουδών των 

υπόλοιπων μαθημάτων προτείνονται δραστηριότητες με εκπαιδευτικό λογισμικό. 

Εξαιτίας της υιοθέτησης του μικτού μοντέλου ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στα Νέα Προγράμματα Σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

(Τζιμογιάννης κ.α., 2011), οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής καλούνται να διδάξουν 

την Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο (Διδακτική Πληροφορικής) αλλά και να 

υποστηρίξουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική και καθημερινή ζωή των 

μαθητών, διαμορφώνοντας ψηφιακά εγγράμματους πολίτες.  Συγχρόνως οι 

εκπαιδευτικοί πληροφορικής έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν το μάθημα 

«Σχολική και Κοινωνική Ζωή» των «Βιωματικών Δράσεων» της Α΄ Γυμνασίου. 

1.2.3. Πληροφορική στο Γενικό Λύκειο 

Στο Νόμο για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις» (Ν. 4186, ΦΕΚ 193/17-9-2013) στο Κεφάλαιο Α΄/ Άρθρο 2 καθορίζεται η 

διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ). Σύμφωνα 

με αυτήν διδάσκεται στην Α’ τάξη το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» 

και στην Β’ και Γ’ τάξη του μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ» σε όλους 

τους μαθητές του Γενικού Λυκείου. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής 

έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν ή/και να υποστηρίξουν το μάθημα «Ερευνητικές 

Εργασίες» της Α’ και Β’ Γενικού Λυκείου. Το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιείται 

μόνο η Α’ τάξη του Νέου ΓΕΛ. 

1.2.4. Πληροφορική στο Επαγγελματικό Λύκειο 

Στο Νόμο για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις» (Νόμος. 4186/2013) στο Κεφάλαιο Β΄/ Άρθρο 9 καθορίζεται η διάρθρωση 

του προγράμματος σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Σύμφωνα με 

                                                
1 Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την Πληροφορική 
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αυτήν διδάσκεται στην Α’ τάξη το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» σε όλες τις 

ομάδες προσανατολισμού. Στη Β’ και Γ’ τάξη διδάσκονται τα μαθήματα της 

ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής. Οι αντίστοιχες ειδικότητες είναι (α) Τεχνικός 

Εφαρμογών Πληροφορικής, (β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και (γ) Τεχνικός 

Εφαρμογών Λογισμικού. Το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιείται μόνο η Α’ τάξη του 

Νέου ΕΠΑΛ. 

1.3. Ο ρόλος και τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού 

πληροφορικής στο σχολείο 

Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής, όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί, είναι υποχρεωμένος να 

επιδιώκει τους γενικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης όπως διατυπώνονται στον 

Νόμο 1566/1985 και τον νέο Νόμο για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ (Νόμος 4186/2013). 

Επιπροσθέτως, έχει και ειδικά εκπαιδευτικά καθήκοντα που εκπορεύονται από την 

επιστημονική του εξειδίκευση και αναφέρονται τόσο στο Δ.Ε.Π.Π.Σ, στα Νέα 

Προγράμματα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, στον νέο Νόμο για τα ΓΕΛ 

και τα ΕΠΑΛ, στους Οδηγούς και τα Βιβλία του Καθηγητή, στις Οδηγίες 

Διδασκαλίας, αλλά και στον Κανονισμό του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & 

Εφαρμογών Η/Υ. Η επιτυχία αυτής της επιδίωξης φαίνεται ότι έχει σχεδιαστεί 

κεντρικά να αξιολογείται από το Προεδρικό Διάταγμα για την «Αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Π.Δ. 152/2013).  

1.3.1. Ο εκπαιδευτικός πληροφορικής και οι γενικότεροι στόχοι του 

σχολείου 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής καλούνται να συμβάλουν 

στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων όλων των μαθητών (γνωστική, συναισθηματική, 

πνευματική και σωματική ανάπτυξη), ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να 

έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να 

ζήσουν δημιουργικά. Ειδικότερα, υποβοηθούν τους μαθητές: (α) να καλλιεργούν και 

να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες τους, να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική 

ταυτότητα και συνείδηση, (β)  να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το 

ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού,  (γ) 
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να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής 

προσπάθειας και συνεργασίας, (δ) να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της 

επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να 

διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό (Νόμος 1566/1985, Νόμος 4186/2013). 

Τόσο στο ΓΕΛ όσο και στο ΕΠΑΛ (Νόμος 4186/2013) οι εκπαιδευτικοί και 

επομένως και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής καλούνται, συν όλα τα 

προαναφερθέντα, να συμβάλουν (α) στην προετοιμασία των νέων για την κοινωνία 

των ευρωπαίων πολιτών, (β) στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας, (γ) στην ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και στη διαμόρφωση συνείδησης 

ενεργού πολίτη, (δ) στη διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι 

μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη 

δημιουργία και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία μετέχουν (ε) στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων (ζ) στην καλλιέργεια 

της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και (η) στην 

καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην 

αγορά εργασίας. 

Στα ΕΠΑΛ οι εκπαιδευτικοί και επομένως και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, συν 

όλα τα παραπάνω, καλούνται να συμβάλουν (α) στην καλλιέργεια των βασικών 

κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 

και την κοινωνική ένταξη, (β) στην παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, (γ) στην 

ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς 

και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και 

επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου 

Μάθησης, (δ) στη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη 

εκπαιδευτική βαθμίδα και (ε) στην ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την 

ποιότητα της τεχνικής − επαγγελματικής εκπαίδευσης. (Νόμος 4186/2013, Κεφάλαιο 

Β’, Άρθρο 6). 



19 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

1.3.2. Τα  ειδικότερα καθήκοντα του εκπαιδευτικού Πληροφορικής 

Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής επιδιώκει τα μαθησιακά αποτελέσματα και 

ακολουθεί τις οδηγίες των Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής και των άλλων 

μαθημάτων που έχει ανάθεση ανάλογα με τη βαθμίδα και το είδος του σχολείου στο 

οποίο βρίσκεται. 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) 

(Υ.Α 21072β/Γ2, ΦΕΚ 304/Β/13-3-2003) «Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο) είναι να αποκτήσουν οι μαθητές 

μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του 

υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού». Σύμφωνα με το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη, στάσεις και 

δεξιότητες δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς και διάθεση για ενεργοποίηση 

τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο συνεργασιών. Επίσης, στόχος είναι οι μαθητές 

να  γνωρίσουν τον υπολογιστή ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ως γνωστικό – 

διερευνητικό εργαλείο και ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών 

στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων. Η παιδαγωγική και 

διδακτική μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί επικεντρώνεται στο μαθητή και 

με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαφοροποίηση και εξατομίκευση της μάθησης 

και εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και στην δια βίου μάθηση. 

Συγχρόνως ο γενικός σκοπός του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της 

Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση είναι «οι μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες 

ψηφιακές ικανότητες (δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που 

σχετίζονται με τις ΤΠΕ) έτσι ώστε να ενισχύσουν τη μάθηση, τη συνεχή και δια βίου 

ανάπτυξη και, τελικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης». 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος σκοπός, το Π.Σ προτείνει τέσσερις (4) 

άξονες μελέτης: (α) Οι ΤΠΕ ως επιστημονικό πεδίο και τεχνολογικό εργαλείο, (β) Οι 

ΤΠΕ ως μαθησιακό-γνωστικό εργαλείο, (γ) Οι ΤΠΕ ως μεθοδολογία επίλυσης 

προβλημάτων και (δ) Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο. Συγχρόνως, προτείνεται η 

διδασκαλία του μαθήματος να έχει εργαστηριακό προσανατολισμό και να προωθεί 

την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Επίσης υπογραμμίζεται η σημασία των 

διερευνητικών και εποικοδομητικών προσεγγίσεων σε ένα πλαίσιο αυτενέργειας, 

δημιουργικότητας και συνεργασίας (Υ.Α 113719/Γ1, ΦΕΚ 2323/Β/3-10-2011). 
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Το Δ.Ε.Π.Π.Σ ισχύει και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε όλα τα Δημοτικά και 

Γυμνάσια, ενώ τα Νέα Π.Σ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση εφαρμόζονται πιλοτικά 

από το σχολικό έτος 2011-2012  και σχεδιάζεται η καθολική τους εφαρμογή σε 

κάποια από τις επόμενες σχολικές χρονιές. 

Για τα μαθήματα του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ από το σχολικός έτος 2014-2015, οι 

μαθητές θα ακολουθούν τα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων τα οποία 

εκδόθηκαν με ΦΕΚ 932/53248/Γ2/14-4-2014 (Π.Σ Εφαρμογές Πληροφορικής) και 

ΦΕΚ 934/53235/Γ2/14-4-2014 (Π.Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών). 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής αναλαμβάνει κατά προτεραιότητα υπεύθυνος 

του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ) και 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση, συντήρηση και 

αποκατάσταση προβλημάτων μαζί με τα Κέντρα Πληροφορικής και Νεων 

Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ). Επίσης, παρέχει υποστήριξη σε θέματα χρήσης Η/Υ σε 

εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων όταν αυτοί επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το 

εργαστήριο για την πραγματοποίηση κάποιας διδασκαλίας (ΥπΕΠΘ, 2005). 

Επομένως, οι στόχοι που καλούνται να επιδιώξουν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής 

είναι ποικίλοι και απαιτητικοί και εκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο, καλύπτοντας τόσο τη Γενική όσο και την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση. Όσο πιο απαιτητικός γίνεται  ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για την συνεχή και 

ουσιαστική επιμόρφωση και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

2.1 Η επιμόρφωση για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

πράξης και την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών  

Κυρίαρχη αποτελεί η αντίληψη (Καράκιζα & Κωσταλίας, 2009˙ Χριστοπούλου, 

2009, Υφαντή & Βαζαίτης, 2009) ότι το κλειδί της βελτίωσης της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στα σχολεία είναι ο εκπαιδευτικός. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ουσιαστική 

επιμόρφωσή του συμβάλει στην επαγγελματική και επιστημονική του ανάπτυξη και 

τελικά στην βελτίωση του -παρεχόμενου από αυτόν- διδακτικού έργου. 

Με βάση τον ορισμό που δίνει η Χατζηπαναγιώτου (2001 όπ. αναφ. στο ΑΔΕΔΥ: 

Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2011), η επιμόρφωση προσδιορίζεται ως η θεσμική ή μη, 

οργανωμένη διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση των σχετικών με την επιτέλεση 

εκπαιδευτικού έργου δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων. Συγχρόνως, ο όρος 

επαγγελματική ανάπτυξη αφορά στη διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων, γνώσεων και 

στάσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών σε θέματα γνωστικού και παιδαγωγικού 

χαρακτήρα, στη συμπλήρωση των γνώσεων τους, στη βελτίωση της διδακτικής τους 

ικανότητας, στην ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και στη βαθύτερη 

συνειδητοποίηση του ρόλου τους στην κοινωνία (Fullan & Hargreaves, 1992, όπ. 

αναφ. στο Υφαντής & Βοζαίτης, 2009).  

Ο Βουγιούκας (2011) περιγράφει τρία (3) μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών. (α) το «παραδοσιακό-τεχνοκρατικό», (β) το «τεχνοκρατικό-

στοχαστικό» και (γ) το «στοχαστικο-κριτικό». Το «παραδοσιακό-τεχνοκρατικό» 

μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης «δίνει έμφαση στην κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών πάνω στις απαραίτητες δεξιότητες για την εκπλήρωση των 

θεσμοθετημένων υποχρεώσεών τους» (Συνωδή, 2003 όπ. αναφ. στον Βουγιούκα, 

2011, σελ. 150). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι εκπαιδευτικού διδάσκουν τους 

μαθητές τους αρκούμενοι στην εφαρμογή της σχετικής εκπαιδευτικής νομοθεσίας και 

των προγραμμάτων σπουδών χωρίς ανατροφοδότηση και αναστοχασμό. Αντίθετα, το 

«τεχνοκρατικό-στοχαστικό» μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης αναδεικνύει τη 

συμβολή του αναστοχασμού, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να εξετάζουν 

κριτικά και δυναμικά τη σύνδεση της εκπαιδευτικής θεωρίας με τη δική τους σχολική 
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πρακτική (Schon, 1987 όπ. αναφ. . στον Βουγιούκα, 2011). Τέλος, στο «στοχαστικο-

κριτικό» μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τις 

αντιφάσεις και τα διλήμματα της εκπαίδευσης και τα υποβάλλει σε κριτική ανάλυση 

ώστε να κατανοήσει τις αιτίες και να αναζητήσει λύσεις μέσα στο συγκεκριμένο 

κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπει στο μαθητή να συνδέει 

τη λύση των προβλημάτων με ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που πολλές φορές 

θεωρούνται αυτονόητα από την κοινωνία και αποτελούν κατεστημένο (Βουγιούκας, 

2011). 

Ο ισχυρισμός ότι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου παράγεται από ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο στοχεύει στην αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού 

στους σκοπούς του οργανισμού (Πασιαρδής, 2004, όπ. αναφ. στο Υφαντής & 

Βαιζαίτης, 2009, σελ. 33˙ Goldstein & Ford, 2002˙ Queeney, 1995) αποτελεί ικανή 

και αναγκαία συνθήκη για το «παραδοσιακό-τεχνοκρατικό» μοντέλο αλλά μόνο 

αναγκαία για το «τεχνοκρατικό-στοχαστικό».  

Τόσο στο «τεχνοκρατικό-στοχαστικό» όσο και στο «στοχαστικό-κριτικό» απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η διαρκής και δια βίου ανάλυση και ο κριτικός στοχασμός των 

εμπειριών τους από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Ως κριτικό στοχασμό 

εννοούμε την αξιολόγηση της εγκυρότητας των προϋποθέσεων επάνω στις οποίες 

θεμελιώνονται οι νοητικές μας συνήθειες, καθώς και τη διερεύνηση των πηγών τους 

και των συνεπειών τους (Mezirow, 1990, όπ. αναφ. στον Κόκκο, 2010). Είναι 

συμβατή και με τα παραπάνω δύο μοντέλα η άποψη ότι τόσο η επιμόρφωση όσο και 

η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι ανάγκη να βασίζεται τόσο στις 

επαγγελματικές τους εμπειρίες (Keiny, 1994˙ Υφαντή & Βοζαίτη, 2009) και στην 

καθημερινότητά τους (Korthagen, 2001 όπ. αναφ. στην Φωτοπούλου, 2008), όσο και 

στις εμπειρίες τους ως μαθητές και σπουδαστές (Μαυρογιώργος, 2009).  

2.2  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

Μελέτες που αφορούν στην αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και στη διδακτική της Πληροφορικής συγκλίνουν στην 

υιοθέτηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και στη διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών τους αναγκών (Καράκιζα & Κωσταλία, 2009, σελ 3˙ Χριστοπούλου, 

2009, σελ 2˙ Μαλλιάρα & Παπανικολάου, 2010, σελ 1-2˙).  
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O σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να είναι επιστημονικά επαρκής, διδακτικά και 

παιδαγωγικά εξοπλισμένος (Δαγδιλέλης, 2002 στο Καράκιζα & Κωσταλίας, 2009). 

Ειδικότερα, εξαιτίας της υιοθέτησης του μικτού μοντέλου ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Τζιμογιάννης κ.α., 2011) οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής 

καλούνται να διδάξουν την Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο (Διδακτική 

Πληροφορικής) αλλά και να υποστηρίξουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική και 

καθημερινή ζωή των μαθητών, διαμορφώνοντας ψηφιακά εγγράμματους πολίτες 

(ΥΠΑΙΠΘ, Κανονισμός Εργαστηρίου, 2005). 

2.2.1. Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

ευρείας κλίμακας 

Τα κυριότερα επιμορφωτικά προγράμματα ευρείας κλίμακας που υλοποιήθηκαν και 

υλοποιούνται για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής την τελευταία δεκαετία είναι τα 

ακόλουθα: (α) Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, (β) 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής και (γ) Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου. 

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον 

Οδηγό του Εκπαιδευτή (Βαλμάς. Γεωργιάδου, Πήλιουρας, Σαλαγιάννη, Σαλίχος & 

Σκιά, 2010) είναι υποχρεωτικό και απευθύνεται στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε αυτούς που προσλαμβάνονται ως 

αναπληρωτές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, απευθύνεται και στους εκπαιδευτικούς 

Πληροφορικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Η Α΄ Φάση του 

προγράμματος χαρακτηρίζεται ως γνωστική-εργαστηριακή και περιλαμβάνει 

εισηγήσεις και επιμόρφωση με τη μορφή εργαστηρίων (workshops). Η Β΄ Φάση 

χαρακτηρίζεται ως πρακτική και περιλαμβάνει παρακολούθηση δειγματικών 

διδασκαλιών σε σχολικές τάξεις. Τέλος,  η Γ’ Φάση χαρακτηρίζεται ως 

αναστοχαστική και περιλαμβάνει αναστοχασμό της εμπειρίας των επιμορφούμενων 

από την σχολική τάξη και αξιολόγηση της επιμόρφωσης. Οι Β΄ και Γ΄ Φάσεις 

ακολουθούνται μόνο από τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία λιγότερη των 8 

μηνών, οι οποίοι έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το Δημόσιο.  

Οι βασικές αρχές του προγράμματος είναι (α) ο καθοριστικός ρόλος των γνώσεων και 

των εμπειριών των επιμορφούμενων, (β) η ενεργητική συμμετοχή των 

επιμορφούμενων στην επιμορφωτική διαδικασία, (γ) η συνεργατική διερεύνηση των 
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υπο μελέτη θεμάτων και (δ) ο στοχαστικός και αναστοχαστικός χαρακτήρας της 

επιμορφωτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, κρίνεται αναγκαίο οι επιμορφωτές 

(α) να προσεγγίζουν τον επιμορφούμενο ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, (β) να 

αξιοποιούν τις εμπειρίες, τα βιώματα και τη δημιουργικότητά του και (γ) να 

συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη και μάλιστα με την προοπτική της εφαρμογής 

της στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε σχολικής τάξης.  

Εξαιτίας των μηδαμινών έως ελάχιστων προσλήψεων που έγιναν από το 2010 έως 

σήμερα όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής το πρόγραμμα αυτό 

εφαρμόστηκε κυρίως σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πληροφορικής και ως επί τω 

πλείστον μόνον η Α φάση αφού οι περισσότεροι διέθεταν προϋπηρεσία. Επίσης, δεν 

υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών με αποτέλεσμα να μην 

γνωρίζουμε κατά πόσον δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να εφαρμοσθούν οι βασικές 

αρχές του προγράμματος όπως περιγράφονται στον Οδηγό. 

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής πραγματοποιήθηκε 

και ολοκληρώθηκε σε δύο επιμορφωτικές φάσεις τρίμηνης διάρκειας (Απρίλιος-

Ιούνιος και Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2008). Οι επιμορφωτικές συναντήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε) τα οποία 

ήταν πιστοποιημένα εργαστήρια πληροφορικής σχολείων.  Κύριος σκοπός του έργου 

ήταν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής να αποκτήσουν την ικανότητα και τα 

απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες σύγχρονες 

απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα λόγω των ειδικών συνθηκών που 

σχετίζονται με την επιστήμη της Πληροφορικής (Θεοδώρου, 2012). Τα αντικείμενα 

των επιμορφωτικών σεμιναρίων ήταν προσανατολισμένα σε τρεις βασικούς άξονες 

(α) επικαιροποίηση και ανανέωση των γνώσεων του επιστημονικού πεδίου και 

ενημέρωση σε τεχνολογίες αιχμής, (β) εκπαίδευση για την παιδαγωγική αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε και εκπαιδευτικού λογισμικού στη Διδακτική της Πληροφορικής και (γ) 

γνωριμία με ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Η πρόταση προς τους επιμορφωτές με βάση των οδηγό σπουδών ήταν στην αρχή της 

κάθε επιμορφωτικής συνάντησης (τριώρου) να γίνεται μια σύντομη εισαγωγή με 

χρήση των τεχνικών της εισήγησης ή της επίδειξης και στη συνέχεια οι 

επιμορφούμενοι να εξασκούνται αυτόνομα ατομικά ή ομαδικά στους υπολογιστές σε 

Δραστηριότητες. Η «Δραστηριότητα» αποτελούσε βασικό στοιχείο της 

επιμορφωτικής διαδικασίας και αφορούσε στην αυτόνομη εξάσκηση των 
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επιμορφούμενων υπό την καθοδήγηση σαφώς ορισμένων βημάτων και οδηγιών. 

«Κάθε δραστηριότητα ήταν σχεδιασμένη με γνώμονα την αντιμετώπιση του 

διαφορετικού επιπέδου των επιμορφούμενων» (Θεοδώρου, 2012). Υπήρξε 

πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών μόνο για τον άξονα β  (Διδακτική της 

Πληροφορικής) στο οποίο όμως δεν υπήρχε ενότητα αφιερωμένη στις βασικές αρχές 

και στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχε μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής. Για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Ηρακλείου 

συμμετείχαν οι 120 από τους 202 μόνιμους εκπαιδευτικούς πληροφορικής που 

υπηρετούσαν τα σχολικά έτη 2007-2008 και 2008-2009.  

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου Τ.Π.Ε σχεδιάστηκε για να αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε στη 

διδακτική πράξη (Επίσημος κόμβος της Επιμόρφωσης: http://b-epipedo2.cti.gr). Στην 

επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ μπορούν να λάβουν μέρος φιλόλογοι (ΠΕ02), 

μαθηματικοί (ΠΕ03), καθηγητές φυσικών επιστημών (ΠΕ04), καθηγητές γαλλικής, 

αγγλικής και γερμανικής γλώσσας (ΠΕ05/06/07), καθηγητές πληροφορικής 

(ΠΕ19/20), δάσκαλοι (ΠΕ70) και νηπιαγωγοί (ΠΕ60). Για εκπαιδευτικούς 

Πληροφορικής πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-2014 και 

σχεδιάζεται να διεξαχθεί και το 2014-2015.  

Στόχοι της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, όπως παρατίθενται στον επίσημο 

δικτυακό τόπο, είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να: 

 κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για την αναβάθμιση και το μετασχηματισμό της 

διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης και την επίτευξη των στόχων 

που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών 

 μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 

ΤΠΕ για την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινότητες 

μάθησης. Ειδικότερα, να κατανοήσουν και να μετέχουν στις νέες διαστάσεις 

του διαδικτύου (web 2.0), όπως η κοινωνική δικτύωση και ο νέος ρόλος 

χρηστών ως συν-δημιουργών του ψηφιακού περιεχομένου. 

 αποκτήσουν συνολική εποπτεία για το υπάρχον Εκπαιδευτικό λογισμικό, τα 

υπάρχοντα γενικά και ειδικά εργαλεία, καθώς και το Διαδίκτυο και τα θέματα 
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ασφαλούς χρήσης του, ειδικότερα εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 (blogs, 

wikis, podcasts, social networks κ.α.), συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου (Learning Management Systems), ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια 

συλλογής και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού (πχ. «Ιφιγένεια»/ βιβλιοθήκη 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, «Φωτόδενδρο», σύστημα προβολής 

ηλεκτρονικών σχολικών βιβλίων), τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν για 

την ένταξη των Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη 

 είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλο για την ειδικότητά τους 

εκπαιδευτικό λογισμικό ή γενικά και ειδικά  εργαλεία 

 αντιληφθούν την αναγκαιότητα και το ρόλο της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε στην τάξη 

 κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε 

να μπορούν να την εντάξουν στην διδακτική πράξη. Ειδικότερα για την 

περίπτωση των τεχνολογιών Web 2.0, να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα 

εφαρμογής τους ως μέσο για το μετασχηματισμό της διδασκαλίας και να τις 

χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν για το σκοπό αυτό. 

 είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά το διαδραστικό πίνακα της 

τάξης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των 

Τ.Π.Ε στην τάξη. 

 αναπτύξουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο με τους 

μαθητές τους, όσο και με τους συναδέλφους τους με τη βοήθεια των 

τεχνολογιών Web 2.0. 

Στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε οι επιμορφωτικές διαδικασίες συμπληρώνονται 

με την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων Β’ επιπέδου ΤΠΕ μέσα στην σχολική 

τάξη από τους επιμορφούμενους, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής 

διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν «παρεμβάσεις» στην 

τάξη, δηλαδή υλοποιούν με τους μαθητές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 

αξιοποίηση ΤΠΕ, με την καθοδήγηση και υποστήριξη των επιμορφωτών τους. Οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασίζονται σε αναλυτικά σενάρια που διατίθενται στο 

πλαίσιο του επιμορφωτικού υλικού και συνάδουν κατά το δυνατόν με τα 

προγράμματα σπουδών του σχολείου για τα συγκεκριμένα μαθήματα, τη 
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συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης, εντάσσονται στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

«υποστηρικτικές συναντήσεις», κατά τις οποίες οι επιμορφωτές προετοιμάζουν τους 

επιμορφούμενους για την υλοποίηση ισάριθμων «παρεμβάσεων» με αξιοποίηση ΤΠΕ 

στην τάξη με τους μαθητές τους. Η διαδικασία αυτή έχει ως επιπρόσθετο στόχο τα 

οφέλη που προκύπτουν από την επιμόρφωση να φτάνουν πολύ γρήγορα και με μαζικό 

τρόπο στους μαθητές. 

Στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου πραγματοποιείται πρόγραμμα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτών σε ειδικά Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (Πα.Κ.Ε) στα οποία 

υπάρχει μια μικρή ενότητα που αναφέρεται στις αρχές και μεθόδους της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Δεν ξέρουμε όμως κατά πόσο αυτό διασφαλίζει την οριζόντια εφαρμογή 

των αρχών και μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων στο σχεδιασμό του 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών από την πλευρά των επιμορφωτών. 

2.2.2. Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής τα 

οποία οργανώνονται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο 

Όπως αναφέρει στη μελέτη του ο Μπουλουμπάσης (2012) ο ρόλος του σχολικού 

συμβούλου ως επιμορφωτή αλλά και ως διοργανωτή επιμορφωτικών προγραμμάτων 

προσδιορίζεται μέσα από ένα πλαίσιο νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και 

υπουργικών αποφάσεων. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό (Ν. 1304/1982˙ Υπουργική 

Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) δίνεται η δυνατότητα στο σχολικό 

σύμβουλο να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σε ώρες 

εκτός διδακτικού ωραρίου, στα οποία μπορεί να αξιοποιεί ως επιμορφωτές, κατά την 

κρίση του, και άλλους ειδικούς επιστήμονες και παιδαγωγούς. Όταν μάλιστα ο 

σχολικός σύμβουλος διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν αδυναμία στην 

άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου, προτείνει την εφαρμογή συγκεκριμένου 

προγράμματος επιμόρφωσης για κάθε έναν από αυτούς (Υ.Α, άρθρο 8, παρ. 1). 

 

Με ποιο τρόπο διαμορφώθηκαν οι στόχοι και η μεθοδολογία των παραπάνω 

προγραμμάτων ευρείας κλίμακας αλλά και αυτών που διοργανώνουν οι σχολικοί 

σύμβουλοι; Ποιά είναι η αποτελεσματικότητά τους; Προφανώς οι απαντήσεις δεν 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Σίγουρα όμως η βελτίωση της 

σχολικής εκπαίδευσης μέσα από την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
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πρέπει να αποτελεί στόχο κάθε τέτοιου προγράμματος και αυτή δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αν δεν διερευνηθούν πρώτα οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών 

3.1. Η έννοια της ανάγκης και της εκπαιδευτικής ανάγκης 

3.1.1. Η έννοια της ανάγκης 

Βασική αρχή του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε 

ενήλικές αποτελεί η κάλυψη των αναγκών τους (ενδεικτικά Rogers, 1999˙ Καραλής, 

2005). Ο Rogers (1999) συνδέει την ανάγκη με την υποκίνηση και την προσεγγίζει ως 

αναζήτηση αρμονίας και ηρεμίας μέσω της μείωσης των συγκρούσεων μεταξύ των 

διαφόρων πλευρών του εγώ και των διαφόρων εμπειριών του (εσωτερική επίλυση) 

και τη μείωση των συγκρούσεων και εντάσεων μεταξύ του «εγώ» και το εξωτερικού 

κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος (εξωτερική επίλυση).  

Ο Βεργίδης (2003) αποσαφηνίζει την έννοια της ανάγκης προσεγγίζοντάς την από 

διαφορετικές πλευρές: 

Ψυχολογική προσέγγιση 

Η ψυχολογική προσέγγιση αφορά στην ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των αναγκών 

του Maslow (1968 όπ. αναφ. στον Rogers, 1999, σελ. 127) στην οποία γίνεται φανερό 

ότι στον άνθρωπο προέχει η ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών και των αναγκών 

για ασφάλεια, ακολουθούν οι κοινωνικές ανάγκες για ένταξη και αποδοχή, οι ανάγκες 

αυτοεκτίμησης και στη συνέχεια προκύπτουν οι ανάγκες για πρόσκτηση γνώσης, οι 

αισθητικές ανάγκες και οι ανάγκες για αυτοπραγμάτωση. Η συγκεκριμένη μάλιστα 

ιεράρχηση συνεπάγεται ότι προκειμένου να  επιδιωχθούν γνωστικές, αισθητικές  ή 

και ανάγκες αυτοπραγμάτωσης πρέπει πρώτα να έχουν ικανοποιηθούν οι 

προαναφερθείσες πρωταρχικές  ανάγκες σε σημαντικό βαθμό (προεκπλήρωση) (όπ. 

αναφ. στους Rogers, 1999, σελ. 127˙ Βεργίδης, 2003, σελ. 106). 

Ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση 

Σύμφωνα με την ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση όταν από τα άτομα 

συνειδητοποιείται μια έλλειψη σε σχέση με ένα γενικό κανόνα ή πρότυπο, η έλλειψη 

αυτή εκφράζεται ως κοινωνική ανάγκη. 

Πολιτιστική προσέγγιση 

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η συμβολή των πολιτιστικών προτύπων στη 

διαμόρφωση των αναγκών. Οι ανάγκες του ατόμου διαμορφώνονται με βάση τις 



30 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

πεποιθήσεις και τις αξίες μιας κοινωνικής ομάδας. Αυτή η διάσταση της πολιτιστικής 

εξάρτησης των αναγκών και των ορμών του ατόμου υπογραμμίζεται και από τον 

Rogers (1999, σελ. 127). 

Οικονομική προσέγγιση 

Σύμφωνα με την οικονομική προσέγγιση των αναγκών, ανάγκες προκύπτουν από την 

έλλειψη γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις των 

θέσεων εργασίας  

Δομολειτουργική προσέγγιση 

Στο πλαίσιο της δομολειτουργικής προσέγγισης, οι ανάγκες των ατόμων και των 

κοινωνικών ομάδων προκύπτουν από τις δομές μέσα στις οποίες ζουν και από τις 

λειτουργίες που επιτελούν. Η αλλαγή στις δομές και στις λειτουργίες δημιουργεί 

ανάγκες. 

3.1.2. Η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης  

Στο πλαίσιο της μελέτης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων 

η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης έχει χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικές 

ερμηνείες (α) Ως την απόσταση ή ανακολουθία μεταξύ κάποιας υφιστάμενης 

κατάστασης και κάποιας επιθυμητής, δηλαδή ως έλλειμμα γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων (Knowledge, Skills and Abilities – KSA’s) οι οποίες θεωρούνται 

αναγκαίες για την επιτέλεση κάποιας εργασίας (Task) σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

(Queeney, 1995, σελ. 3; Gupta, 1999, σελ. 4; Χασάπης, 2000, σελ. 31; Goldstein & 

Ford, 2002, σελ. 25) ή  για «την ισότιμη συμμετοχή σε διαστάσεις της κοινωνικής 

ζωής και (β) ως το ενδιαφέρον και το κίνητρο που έχει κάποιος να συμμετάσχει σε 

μια εκπαιδευτική διαδικασία το οποίο πιθανόν να προκύπτει από υποκειμενικές 

εκτιμήσεις» (Καραλής, 2005, σελ. 16). Η δεύτερη ερμηνεία προκύπτει και από την 

προσέγγιση του Rogers (1999), η οποία προαναφέρθηκε και συνδέει την εκπαιδευτική 

ανάγκη με το κίνητρο (υποκίνηση) συμμετοχής σε ένα εκπαιδευτικό  πρόγραμμα. O 

Alan Rogers (1999) μιλάει για επιθυμία εσωτερικής και εξωτερικής επίλυσης 

συγκρούσεων ως αιτία ανάπτυξης εκπαιδευτικών αναγκών, ενώ ο Carl Rogers και ο 

Maslow ισχυρίζονται ότι κυρίως η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων οδηγεί στη 

μάθηση (όπ. αναφ. στον Alan Rogers, 1999, σελ. 126).  
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Εντούτοις, προκύπτει το ακόλουθο ερώτημα: ταυτίζεται το κίνητρο και η επιθυμία 

συμμετοχής σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την εκπαιδευτική ανάγκη; 

Ο Βεργίδης (2003), επιχειρώντας να προσδιορίσει τη διαφορά μεταξύ ανάγκης και 

επιθυμίας στο επίπεδο του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, 

επισημαίνει ότι προκειμένου μια επιθυμία/ανάγκη να χαρακτηριστεί εκπαιδευτική 

ανάγκη είναι απαραίτητο η εκπαίδευση να αποτελεί απάντηση σε αυτήν την 

επιθυμία/ανάγκη και στις καταστάσεις και τα προβλήματα που τη δημιούργησαν. 

Στην ίδια γραμμή με τον Βεργίδη (2003), η Queeny (1995, σ. 3-4) διαχωρίζει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες (needs) από τις επιθυμίες (wants) του ατόμου για  εκπαίδευση. 

Επισημαίνει ότι ενώ η ανίχνευση των επιθυμιών είναι χρήσιμη, από μόνη της δεν 

προσφέρει μια επαρκή βάση για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, 

διότι περιορίζεται από τις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων που αφορούν στο εύρος 

των ευκαιριών τους για εκπαίδευση και για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικές ανάγκες εκφράζονται ως Γνώσεις, 

Δεξιότητες, Στάσεις και Ικανότητες (Knowledge, Skills, Attitudes 

Abilities/Performance Abilities/Competences) οι οποίες είναι αναγκαίες αλλά όχι 

διαθέσιμες προκειμένου να εκτελεσθεί κάποια εργασία (Task) (Quenney, 1995; 

Goldstein & Ford, 2002; Brown, 2002; Καραλής, 2005). 

Ως Γνώση ορίζεται εδώ η απομνημόνευση πληροφοριών, η κατανόηση μιας έννοιας, 

ενός συνόλου εννοιών ή ενός φαινομένου. Ως Δεξιότητα η ικανότητα για την 

εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας νοητικού και κινητικού χαρακτήρα 

(Χασάπης, 2000, σελ. 32). Ως Στάση ορίζεται ως ένα σύνολο αξιών και αντιλήψεων 

οι οποίες καθορίζουν τις επιλογές και τη συμπεριφορά των ανθρώπων (Κόκκος, 1999 

όπ. αναφ. στον Καραλή 2005, σελ. 17). 

 Ως Ικανότητα ορίζεται η ικανότητα να επιλέξεις ή όχι να δράσεις με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, αξιοποιώντας γνώσεις και 

δεξιότητες προκειμένου να φέρεις εις πέρας μια εργασία ή μια δραστηριότητα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών αναγκών σε 

επαγγελματίες το πλαίσιο αφορά σε εργασιακό πλαίσιο. Όπως είναι φανερό η 

ικανότητα προϋποθέτει και την υιοθέτηση συγκεκριμένων στάσεων (Queneey, 1995; 

Grant, 2002, σ.157). 
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Τέλος, οι εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δυνατό να αναφέρονται τόσο σε άτομα όσο και 

στους πληθυσμούς-στόχους, οι οποίοι ορίζονται με βάση κάποια χαρακτηριστικά 

(Βεργίδης, 2003, σ. 106˙ Καραλής, 2005, σ. 20). 

3.1.3. Ρητές, Μη ρητές και Λανθάνουσες ανάγκες 

Σύμφωνα με τον Βεργίδη (2003, σ. 109) και την Queneey (1995, σ. 82-84) και με 

κριτήριο το βαθμό που οι εκπαιδευτικές ανάγκες συνειδητοποιούνται και 

εκφράζονται από τους εκπαιδευόμενους, οι εκπαιδευτικές ανάγκες διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες: (α) ανάγκες συνειδητές και ρητές (expressed needs) (β) ανάγκες 

συνειδητές και μη ρητές (felt needs) και (γ) ανάγκες λανθάνουσες (και προφανώς μη 

ρητές). 

Συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες (Expressed needs) ονομάζονται οι 

ανάγκες τις οποίες τα άτομα αναγνωρίζουν ότι έχουν και τις εκφράζουν σε μια 

διαδικασία διερεύνησής αναγκών. 

Συνειδητές και μη ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες (Felt needs) ονομάζονται οι  

ανάγκες τις οποίες τα άτομα αναγνωρίζουν, με κάποιο τρόπο, ότι έχουν, αλλά δεν 

συζητούν γι’ αυτές. Σε αυτή την κατηγορία είναι δυνατόν να ανήκουν οι ανάγκες οι 

οποίες δεν έχουν ακόμα σχηματοποιηθεί από τα άτομα με ενεργό τρόπο έτσι ώστε να 

μπορούν να εκφρασθούν, όπως επίσης και οι ανάγκες για τις οποίες τα άτομα νιώθουν 

απειλή ή ντροπή στην περίπτωση που τις εκφράσουν (Quenney, 1995, σ. 82-84). 

Λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες ονομάζονται οι ανάγκες τις οποίες τα άτομα 

δεν έχουν συνειδητοποιήσει, δεν αναγνωρίζουν και επομένως δεν εκφράζουν. 

Κατά τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών είναι σκόπιμο να διερευνηθούν οι ρητές 

αλλά και οι άρρητες εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου για ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να επιδιώξει τόσο τους στόχους του οργανισμού όσο και την 

επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων (Queneey, 1995, σ. 84).  

Εντούτοις, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τα άτομα να 

συνειδητοποιήσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, διότι αυτό θα οδηγήσει στην 

άμεση υποκίνησή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες (Monette, 1977, σ. 122; 

Queneey, 1995, σ. 83)  και σε διαδικασίες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (Knowles, 

1986 όπ. αναφ. στην Grant, 2002). 
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3.2. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 

3.2.1. Η σημασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

Σύμφωνα με τον Καραλή (2005, σ. 18) η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών 

αναγκών σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι σημαντική για  δύο λόγους: 

(α) διότι συνδέεται με την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων και (β) με την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος. «Όταν ένα πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες 

των συμμετεχόντων, τότε προωθείται η ενεργητική συμμετοχή τους». 

Αποτελεσματικό είναι ένα πρόγραμμα όταν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 

προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Όταν οι στόχοι του προγράμματος δεν 

συνδέονται με τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα, τότε το πρόγραμμα  δεν 

εξυπηρετεί τους λόγους για τους οποίους σχεδιάστηκε. 

Επίσης, η Grant (2002) υποστηρίζει ότι τουλάχιστον στη συνεχιζόμενη (δια βίου) 

επαγγελματική ανάπτυξη, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών οδηγεί με 

περισσότερες πιθανότητες τους επαγγελματίες σε μάθηση και αλλαγή στην πράξη. Η 

διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών σύμφωνα με τη Grant (2002) βοηθά στο 

σχεδιασμό ενός επιμορφωτικού προγράμματος και στην ατομική ανατροφοδότηση 

σχετικά με τη διάγνωση ατομικών επιμορφωτικών αναγκών.  

Από την άλλη βέβαια, η ίδια ερευνήτρια επισημαίνει τον κίνδυνο που ελλοχεύει όταν 

οργανώνονται διαδικασίες μάθησης με μοναδικό κριτήριο μετρήσιμες εκπαιδευτικές 

ελλείψεις. Επισημαίνει ότι η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτική διότι είναι δυνατόν να περιορίσει τις δυνατότητες και ευκαιρίες 

που δίνει στον εκπαιδευόμενο επαγγελματία για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και για 

ευκαιρίες μάθησης που καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες που δύσκολα ανιχνεύονται 

μέσα από τυπικές διαδικασίες ανίχνευσης στον παρόντα χρόνο. Αυτό, επισημαίνει, 

ισχύει ακόμα περισσότερο σε επαγγέλματα στα οποία διάφοροι παράγοντες αλλάζουν 

χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης των αλλαγών (Grant, 2002). 

 Η Brown (2002), εστιάζοντας στις ανάγκες του οργανισμού, υποστηρίζει ότι η 

διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών έχει σημασία (α) στο να αναγνωρίσει 

συγκεκριμένα προβλήματα σε οργανισμούς, (β) στο να επιτύχει τη συνεργασία της 

διοίκησης του οργανισμού στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, (γ) να 

συλλέξει δεδομένα ώστε να αναπτύξει μια έγκυρη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και (δ) να εκτιμήσει το κόστος και τα οφέλη του εκπαιδευτικού 
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προγράμματος. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η επισήμανση που κάνει ότι μια διερεύνηση 

εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατό να  διαγνώσει (α) τους στόχους του οργανισμού 

αλλά και τη συμβολή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην επίτευξη αυτών των 

στόχων, (β) ελλείψεις γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες θεωρούνται 

αναγκαίες για την αποδοτική επιτέλεση κάποιας εργασίας, (γ) προβλήματα τα οποία 

δεν μπορούν να επιλυθούν από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και (δ) τις βέλτιστες 

συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι εφικτό να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

(Brown, 2002). Ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο, η Barbazette (2006) υποστηρίζει ότι 

η κυριότερη αξία της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών σε ένα οργανισμό είναι 

ότι με αυτή διασφαλίζεται ότι η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των 

υπαλλήλων του οργανισμού σε μια επιμορφωτική διαδικασία που βασίζεται στη 

διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών σημαίνει και βελτίωση της λειτουργίας του 

οργανισμού. 

3.2.2. Η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

Η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών προϋποθέτει την ανάλυση του 

πλαισίου αναφοράς (Καραλής, 2005) ή πεδίου αναφοράς όπως ονομάζει ο Χασάπης 

(2000), την ανάλυση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού στόχου, την επιλογή και 

χρήση τεχνικών διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού-στόχου σε 

επίπεδο ομάδας αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Όπως αναφέρει ο Καραλής (2005) οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες αφορούν άτομα και πληθυσμούς-στόχους αλλά ορίζονται 

πάντοτε σε σχέση με ένα σύνολο δραστηριοτήτων που ονομάζεται πλαίσιο αναφοράς, 

ενώ ο Χασάπης (2000) το ονομάζει πεδίο αναφοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο «Ως 

διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών ορίζεται η συστηματική ερευνητική 

διαδικασία του προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών ενός πληθυσμού-στόχου 

σε σχέση με ένα δεδομένο πλαίσιο αναφοράς. Η διαδικασία της διερεύνησης 

εκπαιδευτικών αναγκών καταλήγει στον προσδιορισμό του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου μιας παρέμβασης, που αναφέρεται στο συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο 

και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλειμμάτων του σε σχέση με το 

πλαίσιο αναφοράς» (Καραλής, 2005, σελ. 20). Έτσι, η διερεύνηση εκπαιδευτικών 

αναγκών αποτελεί μια διαδικασία που είναι δυνατόν να αφορά από προσωπικές 

ανάγκες έως και τις ανάγκες ενός οργανισμού ή ενός θεσμού όπως το εκπαιδευτικό 

σύστημα (Καραλής, 2005). 
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Ο Βεργίδης (2003), στην εργασία του για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, επισημαίνει, κατ’ αναλογία με τους 

Καραλή (2005) και Χασάπη (2000), τα στάδια (α) της μελέτης της υπάρχουσας 

κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός-στόχος, (β) της 

ανάλυσης των κοινωνικοοικονομικών, επαγγελματικών και πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού-στόχου και της επιλογής της ομάδας-στόχου στην 

οποία θα απευθυνθεί η εκπαίδευση, (γ) της διερεύνηση των αναγκών της ομάδας-

στόχου και της ενδεχόμενης συμβολής της εκπαίδευσης στην εκπλήρωση αυτών των 

αναγκών με βάση το εκάστοτε κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο και (δ) 

της διερεύνησης των διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση 

του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η προσέγγιση της Διερεύνησης των Εκπαιδευτικών Αναγκών (Training Needs 

Assessment)  ενός Οργανισμού (Queeny,1995; Gupta, 1999, Goldstein & Ford, 2002; 

Brown, 2002; Barbazette, 2006; Cekada, 2010) διακρίνει τρία σημαντικά στάδια τα 

οποία συσχετίζονται μεταξύ τους:  

(α) το στάδιο ανάλυσης του Οργανισμού (Organizational analysis). Το στάδιο 

ανάλυσης του οργανισμού αφορά στη διακρίβωση των τομέων στους οποίους ο 

οργανισμός έχει πρόβλημα και η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι κάποιο 

πρόγραμμα ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης. Επιπροσθέτως, στο συγκεκριμένο στάδιο 

εντοπίζονται οι γνώσεις και οι ικανότητες που θα πρέπει να έχουν οι υπάλληλοι του 

οργανισμού τώρα και στο μέλλον, καθώς ο οργανισμός, η νομοθεσία και οι 

εργασιακές συνθήκες αλλάζουν (Brown, 2002).  

(β) το στάδιο ανάλυσης κάθε σημαντικής Λειτουργίας και Εργασίας (Task) που 

επιτελείται στον οργανισμό (Operation/Task Analysis) στο επίπεδο των Γνώσεων, 

Δεξιοτήτων, Στάσεων και Ικανοτήτων (Knowledge, Skills, Attitudes 

Abilities/Performance Abilities/Competences) που απαιτούνται για την επιτυχή 

εκτέλεση και αποπεράτωσή της. Η έλλειψη απαραίτητης γνώσης ή δεξιότητας 

σημαίνει ανάγκη για επιμόρφωση (Cekada, 2010). 

 (γ) το στάδιο ανάλυσης σε ατομικό επίπεδο (Individual Analysis), όπου για κάθε 

υπάλληλο διερευνούνται οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι στάσεις και οι ικανότητες που 

είναι αναγκαίες αλλά όχι διαθέσιμες προκειμένου να εκτελεσθεί κάποια εργασία 

(Task) στο πλαίσιο των καθηκόντων του (Job description).  
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Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα αντιμετωπίσει 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ελλείψεις/ανεπάρκειες στο πλαίσιο του οργανισμού 

αλλά και σε ατομικό επίπεδο.  

Η Barbazette (2006) προτείνει ότι κάθε διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ενός 

οργανισμού πρέπει να απαντά σε  πέντε (5) ερωτήσεις: στο «Γιατί», στο «Ποιοι», στο 

«Πώς», στο «Τι» και στο «Πότε». 

 Το «Γιατί» περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποερωτήματα: Γιατί η συγκεκριμένη 

ανεπάρκεια αποτελεί πρόβλημα για τον οργανισμό και επομένως απαιτείται η 

αντιμετώπισή της; Είναι το κόστος της συγκεκριμένης ανεπάρκειας στον 

οργανισμό μεγαλύτερο από το κόστος υλοποίησης ενός προγράμματος 

ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης; 

 Το «Ποιοι» περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποερωτήματα: Ποιοι επηρεάζονται 

από τη συγκεκριμένη ανεπάρκεια και επομένως πώς πρέπει το πρόβλημα να 

επιλυθεί ούτως ώστε να ικανοποιηθούν; Ποιοι υπάλληλοι αποτελούν την 

ομάδα-στόχο του προγράμματος ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης και ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά τους; Ποιοι άλλοι θα επωφεληθούν από ένα 

πρόγραμμα ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης; 

 Το «Πως» περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποερωτήματα: Πως η συγκεκριμένη 

ανεπάρκεια στις λειτουργίες του οργανισμού μπορεί να διορθωθεί; Η 

διενέργεια ενός προγράμματος ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης θα βοηθήσει 

στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ανεπάρκειας; Πως η έλλειψη μιας 

γνώσης, δεξιότητας ή ικανότητας οδήγησε στο πρόβλημα; 

 Το «Τι» περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποερωτήματα: Ποιος είναι ο καλύτερος 

τρόπος να εκτελείται μια συγκεκριμένη εργασία; Σε ποιες εργασίες ή 

λειτουργίες του οργανισμού υπάρχει πρόβλημα;  

 Το «Πότε» περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποερωτήματα: Πότε είναι καλύτερο 

για τον οργανισμό να πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση; Πότε είναι καλύτερο 

για τους υπαλλήλους να πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση; 

Στο πλαίσιο της ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών η διερεύνηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

γενικότερα προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν μπορεί παρά να λαμβάνει 

υπόψη του τις προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί 
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από την άτυπη μαθητεία τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα από τη στιγμή που πήγαν στο 

σχολείο έως και τη στιγμή που ασκούν τα καθήκοντά τους ως εκπαιδευτικοί 

(Μαυρογιώργος, 2009˙ Υφαντή & Βοζαίτης, 2009). 

Επίσης, η πολυπλοκότητα της σχολικής τάξης παράγει εκπαιδευτικές ανάγκες οι 

οποίες δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθούν αποκλειστικά από την ανάλυση 

«Εκπαιδευτικές Ανάγκες»= «Τι προκρίνει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τον 

αποτελεσματικό εκπαιδευτικό»- «Υπάρχουσα κατάσταση». Υπάρχουν και 

εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τον αναστοχασμό της εμπειρίας και την 

ανάλυση κρίσιμων επεισοδίων στην εργασία. Εκεί που η προσωπική θεωρία του κάθε 

εκπαιδευτικού διερμηνεύει τις σύγχρονες απαιτήσεις της καθημερινότητας στη 

σχολική τάξη, όπως αυτή διαμορφώνεται και από τα ειδικότερα του καθήκοντα ως 

εκπαιδευτικός ειδικότητας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής (Grant, 2002˙ Υφαντή & Βοζαίτης, 2009). 

 

3.3 Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής  

Αν και υπάρχουν δεκάδες μελέτες οι οποίες διερευνούν τις επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών (ενδεικτικά Λευθεριώτου, 2005˙ ΟΕΠΕΚ, 2011, Κοκκίνης, 2011˙ 

Μπουλαλά, 2012˙ Καρβέλου, 2012) ελάχιστες εστιάζουν στους εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005˙ Πανσεληνάς & Γώγουλος, 

2008˙ Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010˙ Γιαννακοπούλου, 2012). Συγχρόνως 

υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν προσπαθήσει να αξιολογήσουν τα 

προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής όπως το πρόγραμμα 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» (Καράκιζα & Κωσταλίας, 2009˙ 

Χριστοπούλου, 2009˙ Τραψιώτη, 2010˙ Θεοδώρου, 2012) και πρόσφατα το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου (Μποντίλας & Σμιξιώτη, 2014˙ Χαρπαντίδου 

& Τραχανοπούλου, 2014˙ Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014).  

Οι Παπαδάκης & Αθανασόπουλος το 2005 πραγματοποίησαν την πρώτη και 

μεγαλύτερη σε μέγεθος δείγματος (724 συμμετέχοντες) πανελλαδική διερεύνηση 

εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πληροφορικής. Χρησιμοποιώντας 

ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις ερωτηματολογίου και χρησιμοποιώντας βολική 
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δειγματοληψία, ανέδειξαν την ανάγκη των εκπαιδευτικών πληροφορικής να 

επιμορφωθούν (α) σε επιμέρους τομείς του γνωστικού αντικειμένου όπως «Ανάπτυξη 

δυναμικών ιστοσελίδων», «Δίκτυα Η/Υ» και «Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών», (β) 

στην «Ειδική Διδακτική της Πληροφορικής» (γ) στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και 

σε μικρότερο ποσοστό στην (δ) «Γενική Διδακτική» και (ε) στα «Παιδαγωγικά». Δεν 

ήταν πολύ σαφές στην παρουσίαση της έρευνάς τους ποιές γνώσεις και ικανότητες 

περιελάμβαναν οι θεματικές ενότητες: «Ειδική Διδακτική της Πληροφορικής»  

«Συμβουλευτική Ψυχολογία», «Γενική Διδακτική» και «Παιδαγωγικά». Εντούτοις, η 

Γιαννακοπούλου (2012, σελ. 135-136) χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο των 

Παπαδάκη & Αθανασόπουλου (2005) μας έδωσε κάποιες περισσότερες πληροφορίες: 

Η «Γενική Διδακτική» παρουσιάστηκε στους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς και στις 

δύο μελέτες ως «Αρχές & Θεωρίες μάθησης, μοντέλα και στρατηγικές διδασκαλίας, 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία», η «Ειδική Διδακτική της Πληροφορικής» 

αναφέρεται ως η προσαρμογή της Γενικής Διδακτικής σε θέματα του γνωστικού 

αντικειμένου με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών, η «Συμβουλευτική 

Ψυχολογία», ως «προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών και σχέσεις διδασκόντων-

διδασκομένων-γονέων» και τα «Παιδαγωγικά» ως «Φιλοσοφία και θεωρητικό 

υπόβαθρο, Ρεύματα παιδαγωγικής επιστήμης, Ρόλος εκπαιδευτικού». Στο 

ερωτηματολόγιο υπήρχαν και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες προσπάθησαν να 

διαγνώσουν εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως προκύπτουν από ελλείψεις γνώσεων ή 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική συγκεκριμένων 

μαθημάτων. Συγκεκριμένα: «Πόσο καλά θεωρείτε ότι γνωρίζετε τα ακόλουθα 

γνωστικά πεδία;», «Επιλέξτε πέντε (5) από τα παρακάτω μαθήματα που θεωρείτε ότι 

παρουσιάζουν τις περισσότερες δυσκολίες στη διδακτική τους». Τα αποτελέσματα 

από την ανάλυση των συγκεκριμένων απαντήσεων έδειξαν ότι τα τρία πεδία που οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι γνωρίζουν λιγότερο καλά είναι οι «Εφαρμογές Ειδικής 

Χρήσης» (λογισμικά σχεδίασης και λογιστικά πακέτα), το «Εκπαιδευτικό Λογισμικό» 

(Πληροφορικής ή άλλων ειδικοτήτων) και τα «Δίκτυα Η/Υ». Τα μαθήματα στα οποία 

παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες διδακτικές δυσκολίες είναι η «Τεχνολογία 

Επικοινωνιών», τα «Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Ι & ΙΙ» και λιγότερο η 

«Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» και τα «Πολυμέσα-

Δίκτυα». Για τη μέθοδο της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες στην έρευνα  των 

Παπαδάκη & Αθανασόπουλου (2005) προτίμησαν τη δια ζώσης και τη μεικτή, ενώ 

για το χρόνο της επιμόρφωσης προτίμησαν δίωρα, δύο φορές την εβδομάδα.  
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Οι Πανσεληνάς & Γώγουλος (2008) χρησιμοποιώντας ανοικτές και κλειστές 

ερωτήσεις ερωτηματολογίου με σκοπό τη διερεύνηση των ρητών εκπαιδευτικών 

αναγκών, σε μια έρευνα με μεγάλη συμμετοχή στην περιφέρεια της Κρήτης (185 

συμμετέχοντες), ανέδειξαν την ανάγκη των εκπαιδευτικών πληροφορικής να 

επιμορφωθούν στο γνωστικό αντικείμενο, σε θέματα διδακτικής της πληροφορικής και 

σε θέματα υποστήριξης του δικτύου Η/Υ του εργαστηρίου. Ειδικότερα στο γνωστικό 

αντικείμενο αναδείχθηκε η ανάγκη για επιμόρφωση στα «Δίκτυα Η/Υ», στη «Σχεδίαση 

και ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων», στη «Δημιουργία Πολυμέσων» και σε θέματα 

«Επεξεργασίας ήχου, εικόνας και βίντεο» . Η εκπαίδευση στα «Δίκτυα Η/Υ» ζητείται 

να έχει πρακτική χρησιμότητα που αφορά τόσο στο στήσιμο, στη συντήρηση και στη 

σωστή λειτουργία του σχολικού εργαστηρίου όσο και στη διδακτική στήριξη του 

αντίστοιχου μαθήματος. Στην περίπτωση των θεμάτων διδακτικής της πληροφορικής 

προέκυψε η ανάγκη (α) για επιμόρφωση σε θέματα «Διδακτικής της Πληροφορικής», 

(β) «Εκπαιδευτικών λογισμικών για την Πληροφορική» και (γ) «Γλωσσών 

προγραμματισμού για την εκπαίδευση – Logo». Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 6 

στους 98 ερωτώμενους της Αν. Κρήτης δήλωσαν (σε ανοικτή ερώτηση) ότι 

επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα «Διαχείρισης σχολικής τάξης» ή σε 

οποιοδήποτε άλλο παιδαγωγικό θέμα. Οι παραπάνω ερευνητές επισημαίνουν ότι η 

θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προτάθηκαν μέσω των 

ερωτηματολογίων παρουσίασε κυρίως ομοιότητες αλλά και κάποιες διαφορές σε 

σχέση με το πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» που άρχισε να 

πραγματοποιείται εκείνο τον καιρό. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών Πληροφορικής υπήρχαν ενότητες «Συστήματα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων (εισαγωγικές έννοιες)» και «MS Office και Open Office (εφαρμογές 

αυτοματισμού γραφείου)» που δεν εκφράστηκαν ως εκπαιδευτικές ανάγκες από την 

επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Για την περίπτωση της Δυτικής Κρήτης ήταν 

σαφές στους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς ότι την διοργάνωση των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης θα αναλάμβανε το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Π.Ιν.Επ) 

του Υπουργείου Εσωτερικών και στην περίπτωση της Αν. Κρήτης το Π.Ιν.Επ και ο 

σχολικός σύμβουλος. Στην περίπτωση του Π.Ιν.Επ  θα λάμβαναν χώρα εντός 

εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, ενώ στην περίπτωση 

του της διοργάνωσης από τον σχολικό σύμβουλο κυρίως απογεύματα. 
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Οι Καράκιζα & Κωσταλίας την επόμενη χρονιά (2009) σε μια προσπάθεια να 

αξιολογήσουν το πρόγραμμα «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» 

χρησιμοποίησαν ερωτήσεις κλειστού τύπου για την αξιολόγησή του και ανοικτού 

τύπου με τις οποίες ζητήθηκε από τους επιμορφούμενους (54 συμμετέχοντες) να 

καταθέσουν προτάσεις και ιδέες για μελλοντικά προγράμματα επιμόρφωσης. Ως προς 

τον πρώτο άξονα της επιμόρφωσης «Επικαιροποίηση γνώσεων», οι επιμορφούμενοι 

έμειναν ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών 

επικαιροποίησης των γνώσεων (δείκτης αποδοχής 75) και λιγότερο από την κατανομή 

του χρόνου στις επιμέρους ενότητες (δείκτης αποδοχής 66). Τη μεγαλύτερη αποδοχή 

είχαν οι ενότητες «Πολυμέσα» (88) και «Εργαλεία συγγραφής Πολυμεσικών 

εφαρμογών» (85) και τη μικρότερη ο «Δομημένος Προγραμματισμός» (74) και το 

«MS office και Open Office (εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου)» (73). Όσον αφορά 

στον Άξονα επιμόρφωσης «Διδακτική της Πληροφορικής» παρατηρήθηκε πολύ 

υψηλός βαθμός αποδοχής (89) με υψηλότερο δείκτη στις ενότητες «Οργάνωση και 

Σχεδίαση Μαθήματος» (90), Διδασκαλία και Μάθηση (89) και Αξιολόγηση μαθητή 

(88). Όσον αφορά στον Άξονα επιμόρφωσης «Εκπαιδευτικά Λογισμικά» υψηλότερη 

αποδοχή παρουσιάζει η ενότητα «Λογισμικό των Μικρόκοσμων» (86).  Οι 

εκπαιδευόμενοι ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι από τους εκπαιδευτές του άξονα 

επιμόρφωσης «Διδακτική της Πληροφορικής» (89 και 90) και λιγότερο από αυτούς 

του Άξονα «Επικαιροποίηση γνώσεων» ίσως γιατί οι πρώτοι πέρασαν πρόγραμμα 

«Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών» και οι δεύτεροι όχι. Ως προς το χρόνο επιμόρφωσης 

προτιμούν την αρχή του σχολικού έτους παρά το τέλος, ενώ θεωρούν την 3ωρη 

χρονική διάρκεια του μαθήματος οριακά μεγάλη. Στις ανοικτές ερωτήσεις προτάθηκε 

η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να επιλέγει το διδακτικό αντικείμενο που θέλει να 

παρακολουθήσει και να το μαθαίνει σε βάθος αφού αφιερωθούν περισσότερες από 3 

διδακτικές ώρες. Επίσης προτείνονται θέματα όπως ευρύτερα θέματα παιδαγωγικής 

και διδακτικής, διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, επίλυσης συγκρούσεων κ.α. 

αλλά δεν αναφέρεται από του ερευνητές η συχνότητα αναφοράς σε τέτοια θέματα. 

Στο ίδιο συνέδριο με τους Καράκιζα & Κωσταλία (2009), η Χριστοπούλου (2009) 

επισημαίνει ότι το 60% των ερωτώμενων (δείγμα 70 εκπαιδευτικών πληροφορικής) 

από το Ν. Πρέβεζας και το Ν. Θεσπρωτίας απάντησαν, στην μελέτη της, ότι το 

πρόγραμμα «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» δεν ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες και τις ανάγκες τους. Αντίθετα από τη Χριστοπούλου (2009) και σε 
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συμφωνία με τους Καράκιζα & Κωσταλiα (2009), η Τραψιώτη (2010) αξιολογώντας 

το ίδιο πρόγραμμα επιμόρφωσης με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου αναφέρει ότι σε 

ένα τμήμα επιμορφούμενων εκπαιδευτικών πληροφορικής του Ν. Ημαθίας (24 

εκπαιδευτικοί) το εκτίμησαν ως αρκετά χρήσιμο και εφαρμόσιμο στην τάξη. Ωστόσο 

αναφέρθηκε ότι ο χαρακτήρας του ήταν περισσότερο «ενημερωτικός» και δεν υπήρχε 

επιμόρφωση σε βάθος. 

Την ίδια χρονιά (2010), οι Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος σε μια προσπάθεια να 

αντλήσουν δεδομένα για το σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών πληροφορικής επέδωσαν ερωτηματολόγιο σε 178 εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής των Νομών Αττικής, Ιωαννίνων και Άρτας. Η επιθυμία των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής για επιμόρφωση φάνηκε να αφορά (α) Εκπαιδευτική 

Μεθοδολογία και Διδακτική Πρακτική, (β) Επικαιροποίηση και εμβάθυνση σε 

συγκεκριμένους τομείς του γνωστικού αντικειμένου, (γ) Διαχείριση σχολικού 

εργαστηρίου. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι ενώ 44% δηλώνουν ότι θέλουν να 

επιμορφωθούν στην εκπαιδευτική μεθοδολογία και διδακτική πρακτική σε επόμενη 

ανοικτή ερώτηση για τις θεματικές στις οποίες επιθυμούν να επιμορφωθούν 

αναφέρουν τη «Διδακτική της Πληροφορικής» σε ποσοστό μόνο 10% και τη 

«Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» σε ποσοστό 3%. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει κατά τη γνώμη μας την ανάγκη η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών να 

διεξάγεται με όρους απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων και όχι αποκλειστικά με 

όρους «Θεματικών ενοτήτων» και να διερευνά όχι μόνο τις ρητές ανάγκες αλλά και 

τις συνειδητές και άρρητες μέσα από την εξέταση των εμπειριών των εκπαιδευτικών. 

Μόνο τότε θα έχουμε πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό 

προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιθυμίες 

και ανάγκες των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά στους τομείς της Πληροφορικής που θα 

ήθελαν οι ερωτώμενοι της ίδιας μελέτης να επιμορφωθούν αναφέρθηκαν κυρίως η 

«Logo-Ρομποτική», η «Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών με project» και η 

«ανάπτυξη web». Όσον αφορά στον χρόνο της επιμόρφωσης το 52% των 

εκπαιδευτικών επιλέγει ως περίοδο διεξαγωγής επιμορφωτικών δράσεων την αρχή 

του σχολικού έτους και το 35% κατά τη διάρκεια του. Η πλειοψηφία (87%) προτιμά 

τη διεξαγωγή σεμιναρίων κατά τις εργάσιμες ημέρες. Όσον αφορά στο ωράριο των 

συναντήσεων κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, το 56% επιλέγει ώρες εκτός ωραρίου 

διδασκαλίας στον ελεύθερό τους χρόνο αλλά όχι κατά την διάρκεια των διακοπών. Οι 
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περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτιμούν σεμινάρια μέσης χρονικής διάρκειας (40% 

από 11 – 20 ώρες, 22.4% από 21 – 35 ώρες). Γενικά επιθυμούν μέσο πλήθος και 

αριθμό συναντήσεων, αλλά μικρή σχετικά έκταση της επιμόρφωσης. Φαίνεται ότι 

προτιμούν να αφιερώνουν τρεις τουλάχιστον ώρες ανά συνάντηση προκειμένου να 

ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα το σεμινάριο. «Όσον αφορά στους επιμορφωτές, το 

30% των εκπαιδευτικών προτιμά ερευνητές εξειδικευμένους σε συγκεκριμένα 

αντικείμενα και το 18% συναδέλφους τους, εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Ένα πολύ 

μικρό ποσοστό 1.5% προτιμά μέλη ΔΕΠ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ 

σχεδόν οι μισοί προτιμούν επιμορφωτές και από τους τρεις παραπάνω χώρους» 

(Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010, σελ. 6-7). 

Η Γιαννακοπούλου (2012) χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο των Παπαδάκη & 

Αθανασόπουλο (2005) χρησιμοποίησε ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις διερεύνησης 

των ρητών εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πληροφορικής του Ν. Πέλλης 

(85 εκπαιδευτικοί). Στις ερωτήσεις αυτές υπήρχαν και κάποιες οι οποίες 

προσπάθησαν να διαγνώσουν εκπαιδευτικές ανάγκες όπως προκύπτουν από ελλείψεις 

γνώσεων ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε συγκεκριμένα 

μαθήματα. Συγκεκριμένα: «Πόσο καλά θεωρείτε ότι γνωρίζετε τα ακόλουθα 

γνωστικά πεδία;», «Επιλέξτε πέντε (5) από τα παρακάτω μαθήματα που θεωρείτε ότι 

παρουσιάζουν τις περισσότερες δυσκολίες στη διδακτική τους». Όμως, οι απαντήσεις 

στις συγκεκριμένες ερωτήσεις δεν έτυχαν σύγκρισης με τις απαντήσεις στα 

ερωτήματα: «Αν σχεδιάζατε εσείς…ποια αντικείμενα θα συμπεριλαμβάνατε στο 

αναλυτικό πρόγραμμα;» ή «.Σε ποια αντικείμενα…θα θέλατε να επιμορφωθείτε;». Με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 

γνωρίζουν αρκετά καλά έως πολύ καλά το γνωστικό αντικείμενο των «Πολυμέσων» 

σε ποσοστό 82,3% και παρ’ όλα αυτά επιθυμούν να επιμορφωθούν στην «Ανάπτυξη 

εφαρμογών Πολυμέσων» κατά 92.9%.  Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα της έρευνας 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον διότι η Γιαννακοπούλου (2012) παρουσιάζει τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών πληροφορικής για ποικίλα αντικείμενα επιμόρφωσης 

τα οποία επέλεξαν (κλειστές ερωτήσεις) ή ανέφεραν (ανοικτές ερωτήσεις), καθώς και 

για τα χαρακτηριστικά μιας επιθυμητής επιμόρφωσης όπως οι εκπαιδευτικοί την 

αντιλαμβάνονται. 

 Έτσι, όσον αφορά στο γνωστικό αντικείμενο, τα αποτελέσματα της μελέτης της 

αναδεικνύουν την επιθυμία για επιμόρφωση: 
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(α) στο αντικείμενο του «Προγραμματισμού Η/Υ» σε ποσοστό 62,4%, αφού μάλιστα 

επισημαίνουν ότι το γνωρίζουν από «λίγο» έως «μέτρια» σε ποσοστό 51,7%. Η 

συγκεκριμένη απάντηση απαιτούσε περαιτέρω διευκρινήσεις, διότι δεν έχει 

εμφανιστεί με αυτήν την μορφή σε προηγούμενη μελέτη παρά μόνο με τη μορφή 

«Γλωσσών προγραμματισμού για την εκπαίδευση-Logo» (Πανσεληνάς & Γώγουλος, 

2008), «Logo-Ρομποτική» (Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010), «Λογισμικό 

Μικρόκοσμων» (Καράκιζα & Κωσταλίας, 2009) ως επιθυμία για επιμόρφωση και 

«Δομημένος Προγραμματισμός» ως ενότητα του προγράμματος «Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» η οποία μάλιστα είχε μειωμένη αποδοχή (Καράκιζα 

& Κωσταλίας, 2009). Ως προς αυτό, κάποια πιθανή εξήγηση είναι δυνατόν να μας 

δώσουν οι απαντήσεις στην ερώτηση «Επιλέξτε πέντε (5) από τα παρακάτω 

μαθήματα που θεωρείτε ότι παρουσιάζουν τις περισσότερες δυσκολίες στη διδακτική 

τους». Στη λίστα των πρώτων μαθημάτων υπάρχει η «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον», το «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο» 

και η «Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρμογών». Επομένως, πιθανότατα, η διδασκαλία 

αυτών των μαθημάτων να αποτέλεσε εκπαιδευτική ανάγκη των ερωτώμενων 

εκπαιδευτικών, όπως διαπιστώθηκε για το Α.Ε.Π.Π και στην έρευνα των Παπαδάκη 

& Αθανασόπουλου (2005). Επίσης, ενώ δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών η ενότητα «Δομημένος Προγραμματισμός» στο πρόγραμμα 

«Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» δεν ισχύει το ίδιο για τον Άξονα 

επιμόρφωσης «Διδακτική της Πληροφορικής» και συγκεκριμένα για τις ενότητες 

«Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος», «Διδασκαλία και Μάθηση», και 

«Αξιολόγηση μαθητή» (Καράκιζα & Κωσταλίας, 2009). Συνεπώς, η σχεδίαση, 

οργάνωση, πραγματοποίηση και αξιολόγηση μαθήματος Προγραμματισμού Η/Υ 

(Διδακτική του Προγραμματισμού) προκύπτει ως ανάγκη από τη μελέτη της 

συγκεκριμένης βιβλιογραφίας. 

(β) στην «ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων» σε ποσοστό 98,8% και  

(γ) στην «ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων»  σε ποσοστό 92,9%.  

Όσον αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των «Δικτύων Η/Υ» ενώ δηλώνεται από τους 

μισούς (50,6%) ότι το γνωρίζουν από «λίγο» έως «αρκετά καλά», μόλις 47% 

επιθυμούν να επιμορφωθούν σε αυτό σε αντιδιαστολή με τις παλαιότερες μελέτες των 

Παπαδάκη & Αθανασόπουλου (2005) και Πανσεληνά & Γώγουλου (2008). Τα 

«Δίκτυα Η/Υ» έχουν την ιδιαιτερότητα να διδάσκονται σε βάθος μόνο στα ΕΠΑΛ, 
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συγχρόνως όμως έχουν και πρακτική χρησιμότητα που αφορά στο στήσιμο, στη 

συντήρηση και στη σωστή λειτουργία του σχολικού εργαστηρίου. Όπως δηλώνεται 

από τη Γιαννακοπούλου (2012) περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο υπηρετούσαν στα ΕΠΑΛ. 

Όσον αφορά στα αντικείμενα της Διδακτικής και των Παιδαγωγικών οι εκπαιδευτικοί 

έδειξαν μεγάλη επιθυμία να επιμορφωθούν από «αρκετά» έως «πάρα πολύ» στην 

Ειδική Διδακτική της Πληροφορικής σε ποσοστό 98,8%  και στη Συμβουλευτική 

Ψυχολογία σε ποσοστό 91,8% και μικρότερη επιθυμία στα αντικείμενα της Γενικής 

Διδακτικής (63,5%) και της Παιδαγωγικής (48,2%) όπως ορίστηκαν πιο πάνω. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την επιθυμία να επιμορφωθούν σε αντικείμενα 

όπως Ορθοφωνία σε ποσοστό 29,41%, Εκπαίδευση Ενηλίκων σε ποσοστό 22,35% 

και Ψυχολογία σε ποσοστό 15,29%. 

Όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με «τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός 

προγράμματος επιμόρφωσης» προτιμούν την «μεικτή μέθοδο επιμόρφωσης» σε 

ποσοστό 40%, την «εξ αποστάσεως» σε ποσοστό 28% και την «δια ζώσης» σε 

ποσοστό 27,24%.  

Όσον αφορά στο χρόνο της επιμόρφωσης προτιμούν 1 με 2 φορές την εβδομάδα σε 

ποσοστό 70% και με συνολική διάρκεια προγράμματος 1-3 μήνες σε ποσοστό 

94,12%. 

Ο Θεοδώρου το 2012 αξιολόγησε το Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής» διερευνώντας τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων (75 συμμετέχοντες) 

ως προς την αξιοποίηση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων χρησιμοποιώντας 

ερωτηματολόγιο κυρίως με κλειστές και ελάχιστες ανοικτές ερωτήσεις αλλά και με τη 

διεξαγωγή δύο (2) συνεντεύξεων. Οι ερωτηθέντες απέδωσαν στην «σύνδεση θεωρίας 

και πράξης» πολύ μεγάλη σημασία και κατέληξαν ότι δεν εφαρμόστηκε στο βαθμό 

που θα έπρεπε στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, αν και η χρήση των 

«Δραστηριοτήτων» του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος θα μπορούσε να έχει 

ένα θετικό ρόλο ως προς αυτήν την αρχή. Επίσης οι ερωτηθέντες έδωσαν πολύ 

μεγάλη σημασία στην ενεργητική συμμετοχή των επιμορφούμενων στην οργάνωση, 

σχεδίαση και πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαπιστώνοντας ότι στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα στο επίκεντρο ήταν το αντικείμενο της διδασκαλίας και το 

διδακτικό υλικό και όχι οι εκπαιδευόμενοι. Συγχρόνως, οι ερωτηθέντες έδωσαν 
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μεγάλη σημασία στην αξιοποίηση ενεργητικών και συμμετοχικών τεχνικών 

διδασκαλίας και στην αξιοποίηση στης εμπειρίας και των γνώσεων των συμμετεχόντων 

αλλά οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν μεταξύ των έμπειρων εκπαιδευτών ενηλίκων 

και των υπολοίπων, με τους έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων να δίνουν πολύ 

μεγαλύτερη σημασία από τους υπόλοιπους. Τέλος, «η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων θεωρεί πως η εγκαθίδρυση κατάλληλου επικοινωνιακού κλίματος και η 

ύπαρξη καλών σχέσεων μεταξύ των φορέων της μαθησιακής διαδικασίας είναι στοιχεία 

που επηρεάζουν θετικά τη διαδικασία υλοποίησης ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος και ότι αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας του» 

(Θεοδώρου, 2012, σελ. 143). Η συγκεκριμένη προϋπόθεση υπήρξε στο πρόγραμμα 

«Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», κατά τον Θεοδώρου, εξαιτίας του 

ό,τι οι εκπαιδευτές ήταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί πληροφορικής, είχαν ήδη καλές 

σχέσεις, αφού μοιράζονταν τις ίδιες εμπειρίες και τα ίδια προβλήματα και εμπόδια 

στη μάθηση. Όπως όμως επισημαίνει ο Θεοδώρου οι καλές σχέσεις μεταξύ 

εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 

εγκαθίδρυση κατάλληλου μαθησιακού κλίματος σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής στο Βόλο το Μάρτιο του 

2014 έχουμε και τις πρώτες μελέτες για την Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου των 

Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (Μποντίλας & Σμιξιώτη, 2014˙ Παπαδάκης & 

Καλογιαννάκης, 2014˙ Χαρπαντίδου & Τραχανοπούλου, 2014). Τόσο οι 

Χαρπαντίδου & Τραχανοπούλου (2014) όσο και οι Μποντίλας & Σμιξιώτη (2014) 

επισημαίνουν την ιδιαιτερότητα του προγράμματος ως προς την φάση της εφαρμογής 

των διδακτικών σεναρίων των επιμορφούμενων στα σχολικά εργαστήρια (πρακτική 

άσκηση) και της διαδικασίας αναστοχασμού της εμπειρίας μετά από αυτήν την 

πρακτική άσκηση.  

Ιδιαίτερα, οι Μποντίλας & Σμιξιώτη (2014) υπογραμμίζουν την αξία της 

συγκεκριμένης διαδικασίας του αναστοχασμού. Με τον αναστοχασμό οι 

εκπαιδευτικοί «συνειδητοποιούν τις προσωπικές τους επιλογές και θέτουν ερωτήματα 

όσον αφορά τις πρακτικές και τις εναλλακτικές λύσεις» (Μποντίλας & Σμιξιώτη, σελ. 

9). Οι ερευνητές επισημαίνουν όμως, ότι, ο αναστοχασμός δεν είναι εύκολη υπόθεση 

ακόμα και για έμπειρους εκπαιδευτικούς και δεν έχει ενσωματωθεί στη σχολική 

κουλτούρα. Εντούτοις, καταλήγουν, ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι 
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επιμορφούμενοι «αναστοχαζόμενοι τα τεκταινόμενα στην τάξη εντόπισαν τα θετικά 

και τα αρνητικά σημεία της διδασκαλίας και συνειδητοποίησαν ότι η επιτυχία της 

κρίνεται από πολλούς παράγοντες, που απαιτείται να λαμβάνουν καθημερινά υπόψη» 

(Μποντίλας & Σμιξιώτη, σελ. 10). Με αποτέλεσμα, ο αναστοχασμός της διδακτικής 

πράξης να καλλιεργεί την εσωτερική δέσμευση του εκπαιδευτικού απέναντι στους 

μαθητές του, «αφού ως επί το πλείστον η διδακτική πράξη δεν παρατηρείται ούτε 

παρακολουθείται από άλλους τρίτους» (Μποντίλας & Σμιξιώτη, σελ. 10). 

Τέλος, οι Παπαδάκης & Καλογιαννάκης (2014) προβαίνουν σε μια αξιολόγηση του 

προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου μέσω ερωτηματολογίου που επιδόθηκε σε 

24 επιμορφούμενους της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, όπως αυτό προέκυψε 

από την ανάλυση των απαντήσεων σε τέσσερις (4) συνεντεύξεις. Για την αξιολόγηση 

του Προγράμματος χρησιμοποιήθηκε τόσο περιγραφική όσο και επαγωγική 

στατιστική προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα και οι υποθέσεις της έρευνας. 

Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν διθυραμβικά για το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ 

επιπέδου αφού (α) το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της επιμόρφωσης (επικαιρότητα 

προγράμματος σπουδών, δομή, ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού, εφαρμόσιμο στην 

πράξη, βελτίωση διδακτικών ικανοτήτων των επιμορφωμένων) αξιολογήθηκε από 

«αρκετά καλό» έως «πάρα πολύ καλό» σε ποσοστό 100%. Συγχρόνως, διαπιστώθηκε 

με συγκριτική στατιστική ανάλυση των απαντήσεων μέρους του ερωτηματολογίου, το 

οποίο επιδόθηκε στην αρχή και στο τέλος της επιμόρφωσης, ότι η επιμόρφωση 

«οδήγησε στο μετασχηματισμό της διδακτικής διαδικασίας της διδασκαλίας των 

επιμορφωμένων εκπαιδευτικών της έρευνας» (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014, 

σελ. 7). Οι ερευνητές ερμηνεύουν αυτή την επιτυχία στην απόκτηση, από τη μεριά 

των επιμορφωμένων, της ικανότητας να δημιουργούν σενάρια διδασκαλίας τα οποία 

βασίζονται σε «ενεργητικές και ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές διδασκαλίας» 

(Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014, σελ. 9).  Εντούτοις, ως προς την οργάνωση του 

προγράμματος οι Παπαδάκης & Καλογιαννάκης (2014) επισημαίνουν κάποιες 

αδυναμίες έτσι όπως αυτές αναφέρθηκαν στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο: Η 

μεγάλη χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης (6 μήνες), η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά 

με τη διαδικασία πιστοποίησης και η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την πρακτική 

άσκηση. Επίσης, επισημαίνουν την προτίμηση των ερωτηθέντων επιμορφωμένων στο 

μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης αντί του «συμβατικού» σε ποσοστό 100%. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σκοπός και Ερωτήματα της έρευνας 

4.1. Προβληματική: τεκμηρίωση του σκοπού και των 

ερωτημάτων της έρευνας 

Οι νέες εργασιακές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, οι εξελίξεις στην ένταξη 

της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε στο σχολείο και ο πολυδιάστατος ρόλος του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής δημιουργούν ειδικές ανάγκες επιμόρφωσης και 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Σε προηγούμενο κεφάλαιο περιγράφηκαν, εν συντομία, 

τα κυριότερα προγράμματα ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής, με πιο πρόσφατο το πρόγραμμα Αξιοποίησης των Τ.Π.Ε στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Β΄ επίπεδο) αλλά και η περίπτωση των επιμορφώσεων που 

οργανώνουν οι σχολικοί σύμβουλοι πληροφορικής. Μια συσχέτιση των 

χαρακτηριστικών αυτών των προγραμμάτων με τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής θα βοηθούσε στο σχεδιασμό ανάλογων 

προγραμμάτων αλλά και στην μετεξέλιξη αυτών που βρίσκονται εν ενεργεία.  

Αν και υπάρχουν δεκάδες μελέτες οι οποίες διερευνούν τις επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών (ενδεικτικά Λευθεριώτου, 2005˙ ΟΕΠΕΚ, 2011, Κοκκίνης, 2011˙ 

Μπουλαλά, 2012˙ Καρβέλου, 2012) ελάχιστες εστιάζουν στους εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005˙ Πανσεληνάς & Γώγουλος, 

2008˙ Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010˙ Μπάκος, 2011˙ Γιαννακοπούλου, 

2012) Οι λιγοστές αυτές έρευνες καταγράφουν μόνο τις συνειδητές και ρητές 

ανάγκες/επιθυμίες των εκπαιδευτικών πληροφορικής, ενώ το πλαίσιο αναφοράς 

αλλάζει συνεχώς (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005˙ Πανσεληνάς & Γώγουλος, 

2008˙ Μπέλου, Λάδιάς & Μικρόπουλος, 2010˙ Γιαννακοπούλου, 2012) ή εστιάζουν 

σε ειδικά θέματα (δες Μπάκος, 2011, για διαπολιτισμικότητα).  

Επιπροσθέτως, η διερεύνηση των ρητών εκπαιδευτικών αναγκών είναι χρήσιμη αλλά 

από μόνη της δεν προσφέρει μια επαρκή βάση για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος, διότι περιορίζεται από τις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων, που 

αφορούν στο εύρος των ευκαιριών τους για εκπαίδευση και για προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη (Queeny, 1995, σ. 3-4). Για παράδειγμα, επισημαίνεται ότι 
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οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι πολύ συχνά πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες αφορούν στην απόκτηση νέας γνώσης και ικανοτήτων σε πεδία καινούρια ή 

σε πεδία που σπάνια χρησιμοποιούν, ενώ η συστηματική μελέτη (Office of 

Continuing Proffesional Education, 1985; Queeney & Smutz, 1990 όπ. αναφ. στην 

Queeny, 1995, σ. 13-14)  έδειξε έλλειψη ικανοτήτων σε δραστηριότητες που 

χρησιμοποιούσαν καθημερινά. Από ό,τι είναι γνωστό, καμία από τις μελέτες 

διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών εκπαιδευτικών πληροφορικής δεν έχει 

ανιχνεύσει τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής, όπως αυτές 

προκύπτουν από την παρατήρηση διδασκαλιών στο σχολικό εργαστήριο/τάξη. Αν και 

οι Kalyva & Kordaki παρατήρησαν το 2006 τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής στο 

σχολικό εργαστήριο δεν προέβησαν σε διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών 

αλλά έμειναν σε μια κατηγοριοποίηση της συμπεριφοράς τους.  

Επίσης, οι εκπαιδευτικές ανάγκες που βασίζονται στις εμπειρίες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής στους χώρους εκπαίδευσης δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Η 

Γιαννακοπούλου (2010) «άγγιξε» το ζήτημα ρωτώντας τους εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής σε ποια μαθήματα δυσκολεύονται να διδάξουν. Εντούτοις, οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πληροφορικής για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 

ως μαθητές, ως φοιτητές και ως εκπαιδευτικοί και η ανάλυση κρίσιμων περιστατικών 

στην εργασία, δεν έτυχαν ανάλυσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες που για διάφορους λόγους δεν κατέστησαν ρητές 

μετά από μια απευθείας ερώτηση «σε ποιες θεματικές ενότητες επιθυμείς να 

επιμορφωθείς;» ενός ερωτηματολογίου ή μιας συνέντευξης. Ο λόγος είναι ότι, είτε 

δεν είχαν ακόμα σχηματοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς με ενεργό τρόπο έτσι ώστε 

να μπορούν να εκφρασθούν, είτε γιατί οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν απειλή ή ντροπή 

στην περίπτωση που τις εξέφραζαν (Queeney, 1995). Από τη στιγμή όμως που οι 

ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν οι νέες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που 

αποκτούν συνδέονται με τις εμπειρίες τους και με τις συνθήκες που τους 

δημιούργησαν την ανάγκη για μάθηση (Jarvis, 2004), ο σχεδιασμός ενός 

προγράμματος που βασίζεται στην διερεύνηση των εμπειριών των εκπαιδευτικών που 

δημιούργησαν τις εκπαιδευτικές ανάγκες έχει όλες τις προοπτικές να είναι 

αποτελεσματικός. 

Τέλος, από ό,τι έγινε γνωστό στην προηγούμενη ενότητα, δεν υπάρχουν μελέτες 

διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πληροφορικής που να 
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παρουσιάζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους σε επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων. 

Με τέτοιο τρόπο, δηλαδή, που να οδηγούν απευθείας και με σαφήνεια στη σχεδίαση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης με σκοπό και στόχους την απόκτηση των συγκεκριμένων 

γνώσεων και ικανοτήτων. Όπως έγινε φανερό στη μελέτη των προηγούμενων 

ερευνών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής, η παράθεση «θεματικών 

ενοτήτων» επιμόρφωσης ως επιθυμίες/εκπαιδευτικές ανάγκες των ερωτώμενων 

δημιουργεί μερικές φορές ασάφειες και σύγχυση (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 

2005˙ Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010). Πολύ περισσότερο όταν αυτή έχει να 

κάνει με θεματικές ενότητες όπως «παιδαγωγικά», «διδακτική της πληροφορικής», 

«ψυχολογία», οι οποίες πρέπει εκ των υστέρων να αναλυθούν σε επίπεδο γνώσεων 

και ικανοτήτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος, τότε 

που ο σχεδιαστής δεν θα μπορεί να ρωτήσει τους εκπαιδευτικούς για το τι 

πραγματικά εννοούν. 

Για τους παραπάνω λόγους, καθίσταται αναγκαία και χρήσιμη μια συστηματική και 

σε βάθος διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, 

που σκοπεύει στην ανίχνευση και αναλυτική παρουσίαση, τόσο των συνειδητών και 

ρητών, όσο των συνειδητών και μη ρητών, όσο και των λανθανουσών αναγκών τους. 

Οι σχολικοί σύμβουλοι πληροφορικής έχοντας την ευθύνη της επιστημονικής και 

παιδαγωγικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών πληροφορικής (Υπουργική Απόφαση 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους 

εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν και να οργανώσουν 

επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και να υποστηρίξουν την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Με δεδομένο ότι ο ερευνητής είναι σχολικός 

σύμβουλος πληροφορικής στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, υπάρχει η 

δυνατότητα να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής (συνολικά 198 εκπαιδευτικοί) ως μελέτη περίπτωσης.  

Είναι δυνατό να διεξαχθεί με εγκυρότητα και αξιοπιστία, αν λάβει κανείς υπόψη ότι 

εξαιτίας του επιμορφωτικού ρόλου των σχολικών συμβούλων διασφαλίζεται η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε συλλογικές διαδικασίες διερεύνησης 

των ατομικών και συλλογικών εκπαιδευτικών τους αναγκών και τα αποτελέσματα και 

τα συμπεράσματα της μελέτης είναι δυνατόν να τύχουν άμεσης αξιοποίησης. 
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4.2. Σκοπός της έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να καταγράψει τόσο τις συνειδητές και ρητές, τις 

συνειδητές και μη ρητές όσο και τις λανθάνουσες ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, μελετώντας το εξελισσόμενο 

πλαίσιο αναφοράς και το ρόλο του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε αυτό (Χασάπης, 

2000˙ Καραλής 2005). 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούν στη (-ν)  

o περιγραφή του ρόλου και της θέσης εργασίας του εκπαιδευτικού 

πληροφορικής όσον αφορά στο παιδαγωγικό/διδακτικό του έργο  

o διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πληροφορικής ως  

προς: 

 Το περιεχόμενο και τους επιμορφωτικούς στόχους: (α) γνωστικό 

αντικείμενο της Πληροφορικής (β) διδακτική (γ) παιδαγωγικά 

θέματα 

 Τον τρόπο και τις αρχές με τις οποίες πρέπει, κατά τη γνώμη των 

εκπαιδευτικών, να διενεργείται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών πληροφορικής  

Στη συνέχεια παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης: 

1. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού πληροφορικής στο σχολείο και 

ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας του, όσον αφορά 

στο παιδαγωγικό/διδακτικό του έργο; Ποιες είναι οι γνώσεις, οι 

στάσεις και οι ικανότητες που απαιτούνται για να διαδραματίσει με 

επιτυχία το ρόλο του στη σχολική τάξη και στο σχολικό εργαστήριο 

Η/Υ; 

2. Ποιες είναι οι συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

3. Πως εξειδικεύονται οι συνειδητές και οι λανθάνουσες εκπαιδευτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο ικανοτήτων 

πραγματοποίησης διδασκαλίας στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ και στη 

σχολική τάξη; 
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4. Ποιες είναι οι ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής ως προς τον τρόπο και τις αρχές με τις οποίες πρέπει να 

διενεργείται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

πληροφορικής; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μέθοδος Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση τόσο των συνειδητών και 

ρητών, των συνειδητών και μη ρητών, όσο και των λανθανουσών αναγκών των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής. Γι’ αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιήσουμε κυρίως ποιοτικές μεθόδους έρευνας (Βεργίδης, 1999˙ Βεργίδης & 

Καραλής, 1999). 

5.1. Το δείγμα: οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής της έρευνας 

Ο πληθυσμός-στόχος είναι 198 μόνιμοι εκπαιδευτικοί πληροφορικής, που υπηρετούν 

με μόνιμη σχέση εργασίας στη Δευτεροβάθμια αλλά και στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση.  

Από αυτούς επιλέχθηκαν μετά από πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο 

«διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και επαγγελματικής ανάπτυξης», 8 

εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ώστε να «δημιουργηθούν διάφορα στρώματα στο 

δείγμα βάσει ορισμένων κεντρικών ετερογενών στοιχείων» («Αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ύστερα από διαστρωμάτωση» στο Bird et al. 1999, σ. 354-355). Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, προσκαλέσαμε για συμμετοχή στην έρευνα συγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουμε συλλογή δεδομένων από 

εκπαιδευτικούς και των τεσσάρων (4) ειδών σχολείου (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό 

Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο), από 4 γυναίκες και 4 άνδρες, από 4 που 

παρακολούθησαν την επιμόρφωση Β’ επιπέδου και από 4 που δεν την είχαν 

παρακολουθήσει μέχρι τη στιγμή της συλλογής δεδομένων. 

5.2. Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Εργαστηριακό βιωματικό σεμινάριο διερεύνησης εκπαιδευτικών Αναγκών 

Οι διαδικασίες συλλογής των δεδομένων εντάχθηκαν στο πλαίσιο επιμορφωτικού 

σεμιναρίου «Διερεύνησης Εκπαιδευτικών Αναγκών» για 8 εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής με τη μορφή σειράς βιωματικών εργαστηρίων (workshop), το οποίο 

διοργανώθηκε από το σχολικό σύμβουλο και ερευνητή (για σχετικές προσπάθειες δες 

Riise J. Christian and Dirk Reyntjens 1998; Ministry of Interior and Japan 

International Cooperation Agency, 2010). 

Στόχοι του βιωματικού σεμιναρίου 
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o Η βιωματική διερεύνηση και συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

κάθε ενός συμμετέχοντος με τη βοήθεια του κριτικού στοχασμού και με 

διευκολυντές το σχολικό σύμβουλο και ομάδα συναδέλφων εκπαιδευτικών 

πληροφορικής.  

o Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση σχετικών επιμορφωτικών δράσεων και η 

ανατροφοδότηση της αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

Το σεμινάριο περιελάμβανε  

o «Eστιασμένες ατομικές συνεντεύξεις» με σκοπό τη διερεύνηση (α) των 

συνειδητών και ρητών επιθυμιών για επιμόρφωση (wants), όσον αφορά στο 

περιεχόμενο («τι;») και τον τρόπο («πως;») της επιμορφωτικής διαδικασίας 

και (β) των γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες 

στη σχολική τάξη/εργαστήριο σύμφωνα με την εμπειρία του ίδιου του 

εκπαιδευτικού.  

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου χρησιμοποιούνται όπως και σε 

παλαιότερη έρευνα (Πανσεληνάς & Γώγουλος, 2008) ανοικτές ερωτήσεις 

ώστε να αναδειχθούν όλες οι συνειδητές και ρητές επιθυμίες (wants) των 

συμμετεχόντων (Παράρτημα, Τελικός Οδηγός Συνέντευξης, Ερωτήσεις 4 & 5 

Άξονας 2, Ερωτήσεις 1-6 Άξονας 3). Η εξαγωγή των εκπαιδευτικών αναγκών 

από τις επιθυμίες γίνεται σε δεύτερο στάδιο, απαντώντας στην ερώτηση αν η 

εκπαίδευση αποτελεί απάντηση σε αυτήν την επιθυμία/ανάγκη (Βεργίδης, 

2003).  

Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου χρησιμοποιούνται: (α) ανοικτές 

ερωτήσεις οι οποίες ανιχνεύουν τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων περί του 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού καλώντας τον να προβεί σε προσωπική κρίση 

και να ξεχωρίσει ποια από τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού 

εκπαιδευτικού διαθέτει και ποια όχι (Παράρτημα, Τελικός Οδηγός 

Συνέντευξης, Ερώτηση 1 Άξονας 1, Ερώτηση 1 Άξονας 2). Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο αναδεικνύονται συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες όμως δεν 

είχαν σχηματοποιηθεί, (β) η ιστορικο-βιογραφική προσέγγιση 

(Μαυρογιώργος, 2009) και οι ιστορίες ζωής (Βεργίδης, 2003, σ. 111): ο 

αναστοχασμός των βιωμάτων από τις σχολικές εμπειρίες ως μαθητές, ως 

φοιτητές (για τους περισσότερους συμμετέχοντες εκεί υπήρξε η πρώτη επαφή 
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με την Επιστήμη της Πληροφορικής και τη διδακτική της) και ως 

εκπαιδευτικοί αναδεικνύει συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν είχαν 

σχηματοποιηθεί ώστε να είναι και ρητές (Παράρτημα, Τελικός Οδηγός 

Συνέντευξης, Ερωτήσεις 2 & 3 Άξονας 1), (γ) η τεχνική του «αναστοχασμού 

κρίσιμων επεισοδίων στην εργασία» (Grant, 2002, σ. 157): γίνεται 

προσπάθεια να ανακληθεί η εμπειρία τόσο αρνητικών όσο και θετικών 

περιστατικών στην εργασία (Παράρτημα, Τελικός Οδηγός Συνέντευξης, 

Ερωτήσεις 2 & 3 Άξονας 2). Τα αρνητικά «φέρνουν στο φως» μη 

σχηματοποιημένες συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες  με τη μορφή ελλείψεων 

σε γνώσεις ή ικανότητες. Τα θετικά, «φέρνουν στο φώς» συμπεριφορές, οι 

οποίες αφού αναλυθούν και συνδεθούν με τη θεωρία, είναι δυνατόν να 

βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση νέων περιστατικών, 

καλλιεργώντας την σχετική ικανότητα στον εκπαιδευτικό.  

Με τις παραπάνω μεθόδους γίνεται προσπάθεια να καταστεί εφικτή η 

σχηματοποίηση από τους εκπαιδευτικούς με ενεργό τρόπο και τελικά η 

έκφραση συνειδητών αλλά άρρητων εκπαιδευτικών αναγκών (Queeny, 1995). 

o «Μη συμμετοχική παρατήρηση διδασκαλιών» με σκοπό τη διερεύνηση των 

διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην τάξη. Ρόλο παρατηρητή είχε 

ο σχολικός σύμβουλος και ερευνητής όσο και οι συμμετέχοντες στο 

σεμινάριο. O διδάσκων ήταν ο μοναδικός που προέβη σε προφορικό 

αναστοχασμό μετά τη διδασκαλία με σκοπό τη συνεισφορά στη συζήτηση για 

τη διαμόρφωση των ατομικών και συλλογικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία συνέβαλε στην συνειδητοποίηση των ατομικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και στην αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση (Queeney, 

1995, σ. 110).  Τα συμπληρωμένα Φύλλα Παρατήρησης από τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς συνέλεξε ο εκπαιδευτικός που πραγματοποίησε 

τη διδασκαλία για την ανατροφοδότηση του προσωπικού του αναστοχασμού
2
 

και ο ερευνητής για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του 

εκπαιδευτικού και της ομάδας (Βεργίδης, 2003, σ. 112).  Η παρατήρηση 

ανέδειξε υποθέσεις σχετικά με τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής, όσον αφορά στις ικανότητες πραγματοποίησης 

διδασκαλίας.  

                                                
2 Δεν θα γίνει συζήτηση σε αυτή τη φάση διότι θα εκληφθεί ως αξιολογική κρίση και μάλιστα δημόσια 
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o «Ομαδική εστιασμένη συζήτηση»  ή «Ομαδική Συνέντευξη» (Βεργίδης, 

2003, σ. 113): με σκοπό τη συν-διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών της 

ομάδας των οκτώ (8) εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωση προτάσεων  για τη 

διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

εξυπηρέτησε επίσης στην αξιοπιστία της κατηγοριοποίησης των δεδομένων 

που προέκυψαν από τις ατομικές συνεντεύξεις, αφού συγκρίθηκαν τα πρώτα 

αποτελέσματα της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών σε ατομικό επίπεδο 

με τα αποτελέσματα της ομαδικής εστιασμένης συζήτησης. Επίσης, βοήθησε 

στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μετά την ανάλυση των δεδομένων και την 

έκδοση των αποτελεσμάτων δίνεται ατομικά, εμπιστευτική ανατροφοδότηση από τον 

ερευνητή, που αφορά στα αποτελέσματα της διερεύνησης των ατομικών 

εκπαιδευτικών τους αναγκών αλλά και τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών αναγκών 

της ομάδας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο και σύμφωνα με τον Βεργίδη (2003, σ. 111) παρατηρείται μια 

ομάδα εκπαιδευτικών πληροφορικής (ομάδα-στόχος) ως τυπική ομάδα των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής της Π.Ε. Ηρακλείου (πληθυσμός-στόχος) 

συνδυάζοντας ποικίλες τεχνικές. Για την ακρίβεια μάλιστα θα λέγαμε ότι πληθυσμός 

είναι οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη και είναι δυνατό να δηλώσουν συμμετοχή σε σεμινάρια εκτός ωραρίου 

εργασίας τους. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εργαλείων της 

έρευνας (Οδηγός Ατομικής Συνέντευξης, Κλείδα Παρατήρησης διδασκαλίας) 

διεξάγεται πιλοτική συνέντευξη και πιλοτική παρατήρηση.  Με αυτό τον τρόπο 

προκύπτει και η τελική διαμόρφωση των αξόνων της συνέντευξης και η τελική κλείδα 

παρατήρησης. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν εργαλεία που μετρούν με 

εγκυρότητα και αξιοπιστία αυτά που επιδιώκεται να μετρηθούν με στόχο να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. 
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5.3. Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 

5.3.1. Εστιασμένες Ατομικές Συνεντεύξεις 

Έλαβαν χώρα 8 εστιασμένες ατομικές συνεντεύξεις προκειμένου να απαντηθούν τα 

ερωτήματα της έρευνας σε συνδυασμό με την ανάλυση περιεχομένου της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας και έρευνας και την παρατήρηση μιας διδασκαλίας ανά 

εκπαιδευτικό. Ο οδηγός συνέντευξης βρίσκεται στο Παράρτημα 

5.3.2. Κλείδα παρατήρησης διδασκαλίας  

Με τη μέθοδο της παρατήρησης διαπιστώνονται οι πραγματικές δεξιότητες, στάσεις 

και ικανότητες του εκπαιδευτικού, έτσι όπως διαμορφώνονται σε συμπεριφορές μέσα 

στη σχολική τάξη/εργαστήριο. Αξιοποιήθηκε μέρος της κλείδας παρατήρησης που 

χρησιμοποίησε ο Αποστολόπουλος (2014, σελ.40-49) και προέρχεται από 

προσαρμογή της εργασίας της Danielson (2007). Η επιλογή έγινε από τον ερευνητή 

με βάση την σπουδαιότητα και την παρατηρησιμότητα των κριτηρίων σε μια 

διδακτική ώρα, τη συνάφεια με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην τάξη και το 

εργαστήριο καθώς και την συνάφεια των κριτηρίων με  τα κριτήρια του Π.Δ 

152/2013. Η κλείδα παρατήρησης βρίσκεται στο Παράρτημα. 

5.4. Η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων 

5.4.1. Ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων 

Το περιεχόμενο μιας συνέντευξης είναι ο διάλογος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ο αναλυτής περιεχομένου έχει όλες τις 

πληροφορίες όταν έχει το βίντεο, λιγότερες πληροφορίες όταν έχει τον ήχο και ακόμα 

λιγότερες όταν έχει το μετεγγραμμένο κείμενο. 

Το συγκεκριμένο περιεχόμενο δεν χρειάζεται να είναι σε μορφή κειμένου. Κρίνεται 

ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί κάποιο λογισμικό για να βρίσκει λέξεις ή 

φράσεις από ένα κείμενο. Άλλωστε αυτό που ανιχνεύεται είναι το νόημα από τις 

απαντήσεις του ερωτώμενου με βάση τα ερωτήματα της έρευνας και το 

θεωρητικό/εννοιολογικό πλαίσιο και όχι συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις. Το 

τελευταίο δεν θα βοηθούσε κατά τη γνώμη μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα 

πρόσθετε κάτι παραπάνω η καταγραφή σε κείμενο από την καταγραφή σε αρχείο 

ήχου, μάλλον θα αφαιρούσε. Ο αναλυτής έχει το σύνολο του διαλόγου 
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καταγεγραμμένο και προσβάσιμο σε αρχείο ήχου (Παράρτημα). Ο διάλογος ως ήχος 

διαθέτει και στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να καταγραφούν στο μετεγγραμένο 

κείμενο εύκολα (ένταση, τονισμός, συναίσθημα). 

Πώς πραγματοποιείται η ανάλυση: 

Ο αναλυτής ακούει τις απαντήσεις όσες φορές χρειάζεται (ομιλία σε αρχείο ήχου) και 

σε 

1ο επίπεδο ξεχωρίζει ποιες είναι οι απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα της 

έρευνας και κάνει μια πρώτη κωδικοποίηση τους, και σε 

2ο επίπεδο  τις κατηγοριοποιεί με βάση τις υπάρχουσες κατηγορίες του θεωρητικού 

πλαισίου αλλά και δημιουργεί κατηγορίες και υποκατηγορίες όπου αυτό είναι 

αναγκαίο ( παράδειγμα: Κατηγορία: «Διαθέτει Διδακτική Ικανότητα», Υποκατηγορία 

«Διαθέτει Ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού επιστημονικής γνώσης σε 

διδακτέα» κ.ο.κ) 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν δίνουν όλες τις 

απαντήσεις τους αμέσως μετά από μια ερώτηση, αλλά είτε ήδη έχουν δώσει μια 

απάντηση στην ερώτηση που μόλις έγινε είτε απαντούν αργότερα στη συνέντευξη 

όταν σκεφτούν μια απάντηση που δεν είχαν σκεφτεί πιο πριν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

μιλούν για εκπαιδευτικές τους ανάγκες αφού έχει ήδη απαντηθεί αυτή η ερώτηση ή 

μιλούν για το «πως» της επιμόρφωσης όταν ρωτούνται για το «τι». Κατά την 

ανάλυση των δεδομένων και την έκδοση των αποτελεσμάτων λαμβάνουμε υπόψη 

όλες τις σχετικές απαντήσεις όποτε και αν δόθηκαν. 

5.4.2 Ο ρόλος της ιστορικο-βιογραφικής προσέγγισης, των ιστοριών 

ζωής και του αναστοχασμού κρίσιμων επεισοδίων στην εργασία. 

Για το τέταρτο υποερώτημα του 1ου ερευνητικού ερωτήματος δηλαδή «Ποιες είναι οι 

γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες στη σχολική 

τάξη/εργαστήριο σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των ίδιων των 

εκπαιδευτικών;» και για τα ερωτήματα 1.2, 1.3 και 2.2 της ατομικής εστιασμένης 

συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε η ιστορικο-βιογραφική προσέγγιση (Μαυρογιώργος, 

2009), οι ιστορίες ζωής (Βεργίδης, 2003, σ. 111) και η τεχνική του «αναστοχασμού 

κρίσιμων επεισοδίων στην εργασία» (Grant, 2002, σ. 157). Με αυτόν τον τρόπο 

μπορέσαμε να καταστεί εφικτή η σχηματοποίηση από τους εκπαιδευτικούς με ενεργό 
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τρόπο και τελικά η έκφραση συνειδητών αλλά άρρητων –με άμεσο τρόπο- 

αντιλήψεων και βιωμάτων. 

Για το δεύτερο υποερώτημα του 2
ου

 ερευνητικού ερωτήματος δηλαδή «Ποιες είναι οι 

συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων;» και 

για το ερώτημα 2.3 χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του αναστοχασμού κρίσιμων 

επεισοδίων στην εργασία» (Grant, 2002, σ. 157). Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να 

καταστεί εφικτή η σχηματοποίηση από τους εκπαιδευτικούς με ενεργό τρόπο και 

τελικά η έκφραση συνειδητών αλλά άρρητων –με άμεσο τρόπο- εκπαιδευτικών 

αναγκών. 

5.4.3 Μέθοδος ανάλυσης 1ου ερευνητικού ερωτήματος 

Προκειμένου να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα  

«Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού πληροφορικής στο σχολείο και ποια τα 

βασικά χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας του, όσον αφορά στο 

παιδαγωγικό/διδακτικό του έργο; Ποιες είναι οι γνώσεις, οι στάσεις και οι ικανότητες 

που απαιτούνται για να διαδραματίσει με επιτυχία το ρόλο του στη σχολική τάξη και 

στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ;» 

αναλύεται σε 4 υποερωτήματα: 

1. Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια η σημασία της διδασκαλίας της Πληροφορικής και 

των Τ.Π.Ε στην σχολική εκπαίδευση σύμφωνα με την ελληνική εκπαιδευτική 

νομοθεσία; 

2. Ποιες είναι οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις/τεχνικές/μέθοδοι για τη 

Διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε στην σχολική εκπαίδευση 

σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία;  

3. Ποιες είναι οι ικανότητες του εκπαιδευτικού που αφορούν στην  άσκηση του 

διδακτικού του έργου στη σχολική τάξη/εργαστήριο με βάση την εκπαιδευτική 

έρευνα και την εκπαιδευτική νομοθεσία; 

4. Ποιες είναι οι γνώσεις, οι στάσεις και οι ικανότητες που πρέπει να κατέχει ο 

εκπαιδευτικός πληροφορικής ώστε να διαδραματίσει με επιτυχία το ρόλο του στη 

σχολική τάξη και στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα 

βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών; 
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Για τα δύο πρώτα υποερωτήματα αναλύεται το περιεχόμενο του Νόμου 1566/1985 

και του 4186/2002 για τους σκοπούς του σχολείου, του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ των 

μαθημάτων Πληροφορικής, του Νέου Π.Σ για το Δημοτικό και Γυμνάσιο, των Π.Σ 

των νέων μαθημάτων του Λυκείου 

Για το τρίτο υποερώτημα επιλέχθηκαν οι περισσότερες από τις ικανότητες που 

αξιολόγησε ο Αποστολόπουλος (2014, σελ.40-49) και προέρχονται από προσαρμογή 

της εργασίας της Danielson (2007). Η επιλογή έγινε από τον ερευνητή με βάση την 

σπουδαιότητα των ικανοτήτων, τη συνάφεια με τη διδασκαλία της Πληροφορικής 

στην τάξη και το εργαστήριο, τη δυνατότητα ελέγχου των κριτηρίων αξιολόγησης 

των ικανοτήτων σε μια διδακτική ώρα, καθώς και την συνάφεια των κριτηρίων με  τα 

κριτήρια του Π.Δ 152/2013. 

Για το τέταρτο υποερώτημα, αναλύονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα του Άξονα 1 

και της ερώτησης 2 του Άξονα 2 της ατομικές εστιασμένης συνέντευξης (ανάλυση 

περιεχομένου απαντήσεων σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου) δηλαδή οι γνώσεις, 

δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες στη σχολική 

τάξη/εργαστήριο σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. 

5.4.4 Μέθοδος ανάλυσης 2ου ερευνητικού ερωτήματος 

Προκειμένου να απαντηθεί το 2ο ερευνητικό ερώτημα  

«Ποιες είναι οι συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής 

σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων;» 

αναλύεται σε 2 υποερωτήματα: 

1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων;  

2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- εκπαιδευτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και 

στάσεων 

Για το πρώτο ερώτημα, αναλύονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα 2.1, 2.4 και 2.5 του 

Άξονα 2 της ατομικής εστιασμένης συνέντευξης (ανάλυση περιεχομένου απαντήσεων 

σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου). Ειδικότερα, στο ερώτημα 2.1, εξετάζονται οι 

απαντήσεις του εκπαιδευτικού που αφορούν στο «σε τι χρειάζομαι επιμόρφωση». 



60 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

Για το δεύτερο ερώτημα, αναλύονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα 2.1 και 2.3 του 

Άξονα 2 της ατομικής εστιασμένης συνέντευξης (ανάλυση περιεχομένου απαντήσεων 

σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου). Ειδικότερα, στο ερώτημα 2.1, συγκρίνονται οι 

απαντήσεις του εκπαιδευτικού που αφορούν στο «τι έχω σε σχέση με τις απαντήσεις 

το ερώτημα 1.1», με τις απαντήσεις στο ερώτημα 1.1 και τις απαντήσεις στο ερώτημα 

2.1 που αφορούν στο «σε τι χρειάζομαι επιμόρφωση». Δηλαδή, απαντήσεις στο 2
ο
 

υποερώτημα του 2
ου

 ερευνητικού ερωτήματος αποτελούν οι απαντήσεις του 

εκπαιδευτικού στο ερώτημα 1.1 που δεν βρίσκονται ούτε στις απαντήσεις του 

εκπαιδευτικού που αφορούν στο «τι έχω σε σχέση με τις απαντήσεις το ερώτημα 

1.1», ούτε στις απαντήσεις στο ερώτημα 2.1 που αφορούν στο «σε τι χρειάζομαι 

επιμόρφωση» συν τις απαντήσεις στο ερώτημα 2.3. Οι απαντήσεις στο ερώτημα 2.3 

υπολογίζονται ως συνειδητές αλλά άρρητες με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 

αναφερθεί ρητά ως εκπαιδευτικές ανάγκες στα 2.1, 2.4 και 2.5. Εφόσον έχουν 

αναφερθεί ρητά προφανώς υπολογίζονται ως απάντηση στο πρώτο ερώτημα. 

5.4.5 Μέθοδος ανάλυσης 3ου ερευνητικού ερωτήματος 

«Πως εξειδικεύονται οι συνειδητές και  οι λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο ικανοτήτων πραγματοποίησης διδασκαλίας 

στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ και στη σχολική τάξη;» 

Με τη μέθοδο της παρατήρησης μιας διδασκαλίας μίας ή δύο ωρών και 

χρησιμοποιώντας την «κλείδα παρατήρησης διδασκαλίας» η οποία συμπληρώθηκε 

από τον ερευνητή σχολικό σύμβουλο μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις και όχι να 

βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις πραγματικές ικανότητες του εκπαιδευτικού. 

Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων θα χρειαζόμαστε περισσότερες από δύο 

(2) παρατηρήσεις διδασκαλιών (Αποστολόπουλος, 2014). Εντούτοις, μπορούμε να 

κάνουμε υποθέσεις για τις πραγματικές διδακτικές ικανότητες έτσι όπως αυτές 

εκδηλώνονται ως συμπεριφορές στη σχολική τάξη/εργαστήριο. Με αυτόν τον τρόπο, 

η παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων στη σχολική τάξη μπορεί να βοηθήσει στη 

διαμόρφωση υποθέσεων για εξειδίκευση των συνειδητών και των λανθανουσών 

εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. 
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5.4.6 Μέθοδος ανάλυσης 4ου ερευνητικού ερωτήματος 

«Ποιες είναι οι ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής ως 

προς τον τρόπο και τις αρχές με τις οποίες πρέπει να διενεργείται ένα πρόγραμμα 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής;» 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου στις απαντήσεις των ερωτημάτων του 

Άξονα 3 της συνέντευξης με τον τρόπο που περιγράφηκε στην ενότητα 5.4.1. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη δώσει μια 

απάντηση στην ερώτηση για «τα χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα χρήσιμου και 

μετασχηματιστικού επιμορφωτικού προγράμματος» απαντώντας στην ερώτηση 2.4 

και 2.5. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μιλούν για το «πως» της επιμόρφωσης όταν 

ρωτούνται για το «τι».  

Επίσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν κάτι να προτείνουν που εμπίπτει στις 

«αρχές και στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων» όταν ρωτήθηκαν για «τα 

χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα χρήσιμου και μετασχηματιστικού επιμορφωτικού 

προγράμματος».  

Κατά την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων λαμβάνουμε 

υπόψη όλες τις σχετικές απαντήσεις όποτε και αν δόθηκαν. 

5.5. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία της έρευνας 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας εξασφαλίζεται από την πιλοτική 

συνέντευξη χρησιμοποιώντας Πιλοτικό Οδηγό Συνέντευξης και την πιλοτική 

παρατήρηση χρησιμοποιώντας Πιλοτική Κλείδα Παρατήρησης. Μετά τις 

παρατηρήσεις τόσο του ερευνητή όσο και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

διαμορφώθηκαν τα τελικά εργαλεία. 

Επίσης, η αξιοπιστία της κατηγοριοποίησης των δεδομένων που προέκυψαν από τη 

συνέντευξη τεκμαίρεται από τη σύγκριση των πρώτων αποτελεσμάτων της έρευνας 

με τα αποτελέσματα της ομαδικής εστιασμένης συζήτησης στην οποία οι ίδιοι οι  

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέδειξαν τις συλλογικές εκπαιδευτικές ανάγκες της 

ομάδας των οκτώ (8) εκπαιδευτικών και προχώρησαν στη διαμόρφωση προτάσεων 

για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων. 
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Τέλος, η αξιοπιστία επιλογής των συμπεριφορών/ικανοτήτων που απουσίαζαν από 

την εκάστοτε διδασκαλία και καταγράφηκαν στην κλείδα παρατήρησης τεκμαίρεται 

από το σχολιασμό που έκαναν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν 

και σχολίασαν την κάθε διδασκαλία ως παρατηρητές.  
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Αποτελέσματα της ανάλυσης των απαντήσεων σε 

κάθε ερευνητικό ερώτημα με τη μορφή κωδικοποιημένων δεδομένων σε κατηγορίες 

(2
ο
 επίπεδο ανάλυσης). Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων τα ονόματα τους κωδικοποιούνται ως Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8 

και αναφέρονται όλοι ως άρρενες. Έτσι, όταν στην ενότητα Αποτελέσματα 

εμφανίζεται μια κατηγορία/κωδικοποίηση με επισήμανση πχ (Ε1, Ε3, Ε5) σημαίνει 

ότι η συγκεκριμένη κατηγορία/κωδικοποίηση εμφανίστηκε ή αφορά στους 

συμμετέχοντες Ε1, Ε3 και Ε5. 

Το 6
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα τέσσερα (4) 

υποερωτήματα του 1
ου

 ερευνητικού ερωτήματος. Το 7
ο
 κεφάλαιο τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης για τα δύο (2) υποερωτήματα του 2
ου

 ερευνητικού ερωτήματος ανά 

συμμετέχοντα (7.1 έως 7.8) και συγκεντρωτικά (7.9). Το 8
ο
 κεφάλαιο τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης για το 3
ο
 ερευνητικό ερώτημα ανά συμμετέχοντα (8.1 

έως 8.8) και συγκεντρωτικά (8.9). Το 9
ο
 κεφάλαιο τα αποτελέσματα της ανάλυσης για 

το 4
ο
 ερευνητικό ερώτημα συγκεντρωτικά για όλους τους συμμετέχοντες και ανά 

ερώτημα του Άξονα 3 της συνέντευξης. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά 

συμμετέχοντα για το 2
ο
 και το 3

ο
 ερευνητικό ερώτημα πραγματοποιήθηκε 

προκειμένου να επιδοθεί στους συμμετέχοντες ατομική ανατροφοδότηση σχετικά με 

τη διάγνωση των ατομικών επιμορφωτικών τους αναγκών, όπως άλλωστε ήταν στους 

στόχους και στις συμβατικές υποχρεώσεις του σεμιναρίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ρόλος και η θέση εργασίας του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής 

6.1 Οι στόχοι και η σημασία της διδασκαλίας της 

Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε στην σχολική εκπαίδευση 

σύμφωνα με την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία 

Σύμφωνα με την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία οι στόχοι και η σημασία της 

διδασκαλίας της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε στην σχολική εκπαίδευση είναι οι 

εξής: 

Η σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των 

αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού και η καλλιέργεια της ικανότητας για κριτική 

προσέγγιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. Οι παραπάνω 

στόχοι διατυπώνονται στους Νόμους 1566/1985 και 4186/2013. Στην ίδια 

κατεύθυνση (α) το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 

για την υποχρεωτική εκπαίδευση αναφέρεται στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 

δεοντολογίας και κατάλληλης κοινωνικής συμπεριφοράς, (β) το Νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση αναφέρεται στη διάσταση των «Τ.Π.Ε ως 

κοινωνικό φαινόμενο» και τέλος (γ) το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Εφαρμογές Πληροφορικής» του Γενικού Λυκείου θέτει ως διδακτικό στόχο: να 

απαριθμούν τις εφαρμογές της πληροφορικής, να ευαισθητοποιηθούν και να 

αναπτύξουν προβληματισμό για τα κοινωνικά, ηθικά και πολιτισμικά ζητήματα της 

ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε στην καθημερινή ζωή. 

Η ανάπτυξη αντίληψης συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας με στόχο 

τη δημιουργία. Επιδιώκεται οι μαθητές να συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών 

έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι παραπάνω στόχοι 

διατυπώνονται στους Νόμους 1566/1985 και 4186/2013. Στην ίδια κατεύθυνση το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για την υποχρεωτική 

εκπαίδευση αναφέρεται στην ενεργοποίηση των μαθητών και στην ανάπτυξη 

δημιουργικότητας ως μέλη ομάδας αλλά και σε ατομικό επίπεδο. 

Η κατανόηση της σημασίας της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο παραπάνω 

στόχος διατυπώνεται στους Νόμους 1566/1985 και 4186/2013. Στην ίδια κατεύθυνση 
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(α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση θέτει τον άξονα 

μελέτης: «οι Τ.Π.Ε ως επιστημονικό πεδίο» και (β) το Πρόγραμμα Σπουδών του 

μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» θέτει ως στόχο «να διακρίνουν την αξία της 

Επιστήμης Υπολογιστών και της Πληροφορικής».  

Η κατανόηση θεμελιωδών εννοιών και τομέων της Επιστήμης Υπολογιστών. 

Τα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και 

«Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης Η/Υ» θέτουν ως στόχο οι μαθητές να 

«περιγράφουν θεμελιώδεις έννοιες και τομείς της Επιστήμης Υπολογιστών και το Π.Σ 

του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης Η/Υ» θέτει ως άξονες μελέτης 

τομείς της επιστήμης όπως είναι τα Λειτουργικά συστήματα, τα Πληροφορικά 

συστήματα και οι Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα Δεδομένων και η Τεχνητή 

Νοημοσύνη. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων. 

Ο παραπάνω στόχος διατυπώνεται στους Νόμους 1566/1985 και 4186/2013. Στην 

ίδια κατεύθυνση (α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση 

θέτει τον άξονα μελέτης: «Οι ΤΠΕ ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων», (β) το 

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» θέτει ως στόχους 

(1) να δημιουργούν και να επεξεργάζονται δεδομένα οποιασδήποτε ψηφιακής μορφής 

και (2) να αναλύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές στο 

διαδίκτυο, σε κινητές συσκευές και στους υπολογιστές και τέλος (γ) το Πρόγραμμα 

Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ) θέτει ως 

στόχους (1) την ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και (2) την επίλυση 

προβλημάτων με την ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας κυρίως για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση. Ο παραπάνω στόχος διατυπώνεται στους Νόμους 

1566/1985 και 4186/2013 και εξειδικεύεται ως εξής: (α) Παροχή ολοκληρωμένων 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, (β) Δυνατότητα παρακολούθησης 

εργασιακών εξελίξεων, (γ) Δυνατότητα πρόσληψης νέων τεχνολογικών και 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και (δ) 

δυνατότητα ανέλιξης σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. 

Τεχνολογικός αλφαβητισμός. Για την υποχρεωτική εκπαίδευση, το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) θέτει ως στόχο την «αρχική 
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αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή» και τον «τεχνολογικό 

αλφαβητισμό». Στην ίδια κατεύθυνση,  το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση θέτει τον άξονα μελέτης «Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό 

εργαλείο».  

Τέλος, τόσο το ΔΕΠΠΣ όσο και το Νέο Π.Σ θέτουν ως άξονα μελέτης «τις Τ.Π.Ε 

ως μαθησιακό-γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο». 

6.2 Οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις/ 

τεχνικές/μέθοδοι για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής και 

των Τ.Π.Ε στην σχολική εκπαίδευση σύμφωνα με την 

εκπαιδευτική νομοθεσία  

Σύμφωνα με την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία (Δ.Ε.Π.Π.Σ στην Υ.Α 21072β/Γ2 

με ΦΕΚ 304/Β/13-3-2003, Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση στην Υ.Α 113719/Γ1 με ΦΕΚ 2323/Β/3-10-2011, Π.Σ Εφαρμογές 

Πληροφορικής με ΦΕΚ 932/53248/Γ2/14-4-2014, Π.Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη 

Υπολογιστών με ΦΕΚ 934/53235/Γ2/14-4-2014) προτείνονται οι εξής διδακτικές 

προσεγγίσεις/τεχνικές/μέθοδοι για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε 

στην σχολική εκπαίδευση: 

«Μαθητοκεντρική προσέγγιση»: Η συγκεκριμένη προσέγγιση προτείνεται στο 

ΔΕΠΠΣ. Στην ίδια κατεύθυνση (α) το Νέο Π.Σ για την υποχρεωτική εκπαίδευση 

υπογραμμίζει την «ενεργό συμμετοχή» του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, (β) τα 

προγράμματα σπουδών των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή 

στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ» του Γενικού Λυκείου προτείνουν τη χρήση 

«ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών» και τέλος (γ) το Π.Σ  του «Εισαγωγή στις 

Αρχές της Επιστήμης Η/Υ» προτείνει συγκεκριμένα την «ομαδοσυνεργατική 

προσέγγιση». Συγχρόνως,  τόσο το ΔΕΠΠΣ όσο το Νέο Π.Σ για την υποχρεωτική 

εκπαίδευση και το νέο πρόγραμμα σπουδών του «Εφαρμογές Πληροφορικής» 

υπογραμμίζουν τη σημασία  

 της «αυτενέργειας» των μαθητών 

 το ΔΕΠΠΣ και το Νέο Π.Σ, της «δημιουργικότητας» και  

 το ΔΕΠΠΣ, της «διαφοροποιημένης και εξ ατομικευμένης προσέγγισης» 

και τέλος 
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 το Νέο Π.Σ και το Π.Σ του «Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης Η/Υ», 

της «Εποικοδομητικής προσέγγισης» 

«Εργαστηριακός προσανατολισμός»: Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός 

προτείνεται τόσο από το Νέο Π.Σ για την υποχρεωτική εκπαίδευση όσο και από 

τα δύο νέα Π.Σ Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου. 

Δραστηριότητες με Τ.Π.Ε ως χώροι έρευνας: Ο συγκεκριμένος 

προσανατολισμός προτείνεται από το Νέο Π.Σ για την υποχρεωτική εκπαίδευση 

και  διατυπώνεται και αλλού μέσα στο κείμενο του Νέου Π.Σ ως «διερευνητική 

προσέγγιση». Στην ίδια κατεύθυνση τα δύο νέα Π.Σ των μαθημάτων 

Πληροφορικής του ΓΕΛ προτείνουν τις δραστηριότητες «αναζήτησης και 

ανακάλυψης». 

Δραστηριότητες με Τ.Π.Ε ως χώροι επικοινωνίας και συνεργασίας: Ο 

συγκεκριμένος προσανατολισμός προτείνεται από το Νέο Π.Σ για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Στην ίδια κατεύθυνση το Π.Σ του «Εφαρμογές 

Πληροφορικής» προτείνει την «αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση» και 

το Π.Σ του «Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης Η/Υ» την «ομαδοσυνεργατική 

προσέγγιση». Συγχρόνως και τα δύο Π.Σ των μαθημάτων του Λυκείου προτείνουν 

ως θεωρία μάθησης και διδακτική προσέγγιση 

 τον «κοινωνικό εποικοδομισμό» και  

 το Π.Σ του «Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης Η/Υ» εξειδικεύει 

προτείνοντας την «μάθηση με υποστήριξη» (scaffolding). 

Η θεματολογία των δραστηριοτήτων «θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα 

νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής και της 

κοινωνικής ζωής». Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός προτείνεται από το Νέο 

Π.Σ για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Στην ίδια κατεύθυνση τα νέα Π.Σ των 

μαθημάτων του ΓΕΛ προτείνουν την αξιοποίηση «αυθεντικών παραδειγμάτων» 

από τη σχολική και κοινωνική ζωή. 

6.3 Οι ικανότητες του εκπαιδευτικού που αφορούν στην  

άσκηση του διδακτικού του έργου στη σχολική 
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τάξη/εργαστήριο με βάση την εκπαιδευτική έρευνα και την 

εκπαιδευτική νομοθεσία. 

Επιλέχθηκαν οι περισσότερες από τις ικανότητες που αξιολόγησε ο 

Αποστολόπουλος (2014, σελ.40-49) και προέρχονται από προσαρμογή της 

εργασίας της Danielson (2007). Η επιλογή έγινε από τον ερευνητή με βάση την 

σπουδαιότητα των ικανοτήτων, τη συνάφεια με τη διδασκαλία της Πληροφορικής 

στην τάξη και το εργαστήριο, τη δυνατότητα ελέγχου των κριτηρίων αξιολόγησης 

των ικανοτήτων σε μια διδακτική ώρα, καθώς και την συνάφεια των κριτηρίων με  

τα κριτήρια του Π.Δ 152/2013. Οι ικανότητες είναι δεκαοκτώ (18) και 

κατηγοριοποιούνται σε επτά (7) κατηγορίες. Μία ικανότητα κατηγοριοποιείται 

συγχρόνως σε δύο κατηγορίες. Πρόκειται για την «Ικανότητα καλής επικοινωνίας 

με τους μαθητές» : 

6.3.1. Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης 

 Ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές 

 Ικανότητα να ενισχύει την αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μαθητών 

6.3.2. Διαχείριση της τάξης 

 Ικανότητα δημιουργίας προτύπων συμπεριφοράς και κανόνων στη 

σχολική τάξη οι οποίοι τηρούνται αμοιβαία 

 Ικανότητα παρακολούθησης της συμπεριφοράς των μαθητών 

 Ικανότητα αντιμετώπισης της κακής συμπεριφοράς των μαθητών 

6.3.3. Ικανότητα επικοινωνίας 

 Ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές 

6.3.4 Μορφές διδασκαλίας και εμπλοκή των μαθητών 

 Ικανότητα να μεταδίδει το ενδιαφέρον για τη διδακτέα ύλη 

 Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία 

 Ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή 

ετοιμότητα των μαθητών (αδύναμοι, δυνατοί) 
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 Ικανότητα σύνδεσης της εισήγησης, των ερωτήσεων ή της συζήτησης 

με προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 

  Ικανότητα σύνδεσης του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων με 

σαφείς διδακτικούς στόχους 

 Ικανότητα σύνδεσης της διδακτέας ύλης με πράγματα ή καταστάσεις 

που είναι σχετικές με τα βιώματα των μαθητών 

 Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών 

προσεγγίσεων 

 Ικανότητα λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων εργασίας 

6.3.5 Ικανότητα ευελιξίας και ανταπόκρισης στις ανάγκες των 

μαθητών 

 Ικανότητα αξιοποίησης των λαθών και των αποριών των μαθητών για 

να διευρύνουν τη μάθησή τους 

 Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται 

6.3.6 Συνοχή της διδασκαλίας-Διαχείριση του διδακτικού χρόνου 

 Ικανότητα δόμησης του μαθήματος και διαχείρισης του χρόνου 

6.3.7 Αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διδασκαλία 

 Ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών 

 Ικανότητα παροχής σωστής και ποιοτικής ανατροφοδότησης στους 

μαθητές 

6.4 Οι γνώσεις, οι στάσεις και οι ικανότητες που πρέπει να 

κατέχει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής ώστε να 

διαδραματίσει με επιτυχία το ρόλο του στη σχολική τάξη και 

στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ σύμφωνα με τις αντιλήψεις και 

τα βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών 

6.4.1. Γνώσεις 

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών, όπως ανεδείχθησαν από τις απαντήσεις τους στα ερωτήματα του 
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Άξονα 1 και της ερώτησης 2 του Άξονα 2 της ατομικής εστιασμένης συνέντευξης 

ο εκπαιδευτικός πληροφορικής είναι απαραίτητο να γνωρίζει πολύ καλά:  

 το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε,  

 τη Διδακτική του Γνωστικού Αντικειμένου και  

 θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  

(αναφέρθηκε από όλους τους συμμετέχοντες).  

Η γνώση αυτή δεν πρέπει να αρκείται στα βασικά και διαχρονικά αλλά θα πρέπει 

να παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις στις Τ.Π.Ε και τις εφαρμογές της 

(αναφέρεται από Ε2, Ε3, Ε6, Ε7). 

Επίσης ο Ε8 που εργάζεται σε Δημοτικό αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός 

πληροφορικής θα πρέπει να γνωρίζει και τα προγράμματα σπουδών των άλλων 

μαθημάτων του Δημοτικού. 

6.4.2 Ικανότητες 

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών όπως ανεδείχθησαν από τις απαντήσεις τους στα ερωτήματα του 

Άξονα 1 και της ερώτησης 2 του Άξονα 2 της ατομικής εστιασμένης συνέντευξης 

ο εκπαιδευτικός πληροφορικής είναι απαραίτητο να διαθέτει: 

Α. Διδακτική Ικανότητα  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να  

 σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις και τη φύση του 

γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών (όλοι οι συμμετέχοντες εκτός Ε2) 

 διαθέτει ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική 

σε διδακτέα γνώση (όλοι οι συμμετέχοντες εκτός Ε2) 

 διαθέτει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας 

ιδιαίτερα την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών (όλοι οι 

συμμετέχοντες εκτός Ε2). Η πρόκληση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω: 

 εναλλακτικών  κατάλληλων μεθόδων και 

εκπαιδευτικών τεχνικών (όλοι οι συμμετέχοντες εκτός 
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Ε2) (πχ παιχνίδι (Ε3, Ε5), μέθοδος project στο 

Δημοτικό αναφέρεται από Ε3) 

 φέροντας για μελέτη πραγματικά υλικά (πχ καλώδιο 

οπτικής ίνας – Ε5) 

 κατάλληλου περιεχομένου  και λογισμικών (, Ε3) 

 ενδιαφερουσών εργασιών για το σπίτι (Ε5) 

 δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τους μαθητές 

(όλοι οι συμμετέχοντες εκτός Ε2) 

 δραστηριότητες που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του 

σχολικού εργαστηρίου και του σχολικού χρόνου, 

γεγονός που καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση των μαθητών 

και δημιουργεί υψηλές προσδοκίες (Ε6-ΕΠΑΛ)  

 διαθέτει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας 

ιδιαίτερα την συμμετοχή όλων των μαθητών (όλοι οι συμμετέχοντες 

εκτός Ε2) μέσω πχ 

 Επιλογής ενδιαφέροντος θέματος (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7) 

 Κατάλληλης σύνθεσης ομάδων (Ε3) 

 Κατάλληλης επιβράβευσης (Ε4) 

 Κατάλληλης οργάνωσης πχ Φύλλων εργασίας (Ε1, Ε4) 

 Σαφών οδηγιών (Ε8-Δημοτικό) 

 Διαθέτει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν νόημα 

για τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και 

τις Τ.Π.Ε με τη σχολική ζωή (Δημοτικό) και τις εμπειρίες της 

καθημερινής ζωής (όλοι εκτός Ε2) πχ μέσω κατάλληλων 

παραδειγμάτων.  

 Διαθέτει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται 

(Ε1,Ε2, Ε3, Ε4 Ε5, Ε6): 

 Όταν πέφτει το ρεύμα (Ε1) 

 Όταν δεν αρκούν οι υπολογιστές (Ε4) 

 Όταν προκύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση του σχολικού 

εργαστηρίου (Ε6) 

 Όταν δεν είναι φανερό πως η σχολική γνώση συνδέεται με την 

καθημερινή εμπειρία (Ε5) 
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 Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών (Ε2) 

 Διαθέτει ικανότητα παρουσίασης του περιεχομένου με τρόπο που 

«ρέει», προφορικά ή με άλλον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης (Ε2, 

Ε5, Ε6) 

 Διαθέτει αποτελεσματικότητα δηλαδή ικανότητα να δημιουργεί τις 

συνθήκες ώστε οι μαθητές του να  

 αποκτούν γνώσεις και ικανότητες (Ε5) 

 κατανοούν σε βάθος τη επιστήμη της πληροφορικής 

εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας και κατασκευής των 

προϊόντων της (Ε6) 

 έχει διαμορφωμένους διδακτικούς στόχους (Ε3, Ε6) τους οποίους θα 

τους αξιολογεί στο ίδιο το μάθημα (Ε6) 

 διαθέτει ικανότητα διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και 

διδακτικής: «διαχείριση και επικοινωνία με μαθητές από διάφορες 

ηλικιακές ομάδες οι οποίοι μαθαίνουν διαφορετικά, έχουν άλλες 

γνώσεις, έχει διαφορετικό πλαίσιο μάθησης ο κάθε ένας» (Ε4) 

 διαθέτει ικανότητα κατάλληλης οργάνωσης του εργαστηρίου Η/Υ 

(Ε5) 

 διαθέτει ικανότητα αξιοποίησης κατάλληλων εποπτικών μέσων 

(Ε8) 

 διαθέτει ικανότητα να συνεργάζεσαι με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη διαθεματικών εργασιών (Ε8) 

 διαθέτει ικανότητα να χρησιμοποιεί και να διαμοιράζει 

εκπαιδευτικό υλικό από άλλους συναδέλφους (Ε6)  

 διαθέτει ικανότητα καλλιέργειας και ανάπτυξης στάσεων ζωής (πχ 

οδική ασφάλεια) μέσω βιωματικών δράσεων (Ε2) 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να: 

 διαθέτει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις συναισθηματικές 

και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών (όλοι οι συμμετέχοντες) και του 

κάθε μαθητή ξεχωριστά (Ε2, Ε5). Ειδικότερα: 
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o να καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση και υψηλές προσδοκίες στους 

μαθητές (Ε6-ΕΠΑΛ) 

o να διαχειρίζεται την προεφηβεία και τα ερεθίσματα που έχουν οι 

μαθητές εκτός σχολείου (Ε8-Δημοτικό) 

o Να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των παιδιών που οφείλονται στο 

πλαίσιο στο οποίο ζει και να τα προσεγγίζει αναγνωρίζοντας τι 

πραγματικά τους απασχολεί (Ε4, Ε5, Ε8) 

o Να αναγνωρίζει τι αρέσει και τι ενδιαφέρει τους μαθητές (Ε3, Ε7) 

 διαθέτει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων (όλοι 

οι συμμετέχοντες) και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές 

(αντιμετωπίζοντας το άγχος των μαθητών και την αυστηρότητα της τάξης) 

o χρησιμοποιώντας το χιούμορ (Ε2, Ε3, Ε5, Ε7) 

o εναλλάσσοντας το χώρο μάθησης (αυλή) (Ε4) 

o χωρίς όμως να εκμεταλλεύονται τη σχέση αυτή εις βάρος του 

λειτουργίας της ομάδας (Ε8)  

 διαθέτει ικανότητα 

o αναγνώρισης, αποδοχής και ελέγχου των συναισθημάτων της ίδιας 

(συναισθηματικής νοημοσύνης) πχ «παραμένω ήρεμος», «δεν 

φωνάζω» «κρατάω την αυτοκυριαρχία μου» (Ε1, Ε2, Ε4, Ε7) 

o υπομονής  (Ε3) 

o αυτοεκτίμησης και υψηλών προσδοκιών για τους ίδιους (Ε6 - 

ΕΠΑΛ), ικανότητας να με μάθουν και να αισθάνομαι αποδεκτός από 

τους μαθητές (Ε8 - Δημοτικό) 

 Ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που διακόπτουν ή 

παρεμποδίζουν τη μαθησιακή δραστηριότητα  (Ε1, Ε2, Ε6) 

 Να θέτει κανόνες οι οποίοι θα είναι από όλους αποδεκτοί και να τους τηρεί με 

συνέπεια (Ε2, Ε8) 

 Να είναι ικανός να διαχειριστεί τη σχέση του με τους μαθητές και τους 

γονείς τους (Ε8-Δημοτικό) 

6.4.3 Στάσεις 

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών όπως ανεδείχθησαν από τις απαντήσεις τους στα ερωτήματα του 
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Άξονα 1 και της ερώτησης 2 του Άξονα 2 της ατομικής εστιασμένης συνέντευξης 

ο εκπαιδευτικός πληροφορικής είναι απαραίτητο να έχει διαμορφώσει στάσεις και 

συμπεριφορές που να φανερώνουν: 

 Ενδιαφέρον (όλοι οι συμμετέχοντες) 

 Εργατικότητα (Ε1, Ε2, Ε3, Ε6, Ε8) 

 Συνέπεια – Δικαιοσύνη – Σταθερή συμπεριφορά (Ε1, Ε2, Ε3, Ε7, Ε8) 

 Σεβασμός στους μαθητές, πχ δεν βάζω «ταμπέλες», δεν μιλάω απαξιωτικά ή 

άσχημα στους μαθητές (Ε1, Ε2, Ε3, Ε8) 

 Τάση για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους μαθητές (Ε2, Ε4, Ε8) - 

Δημοκρατικός (Ε8) 

 Ειλικρίνεια (Ε2, Ε8) 

 Σοβαρός-Μετρημένος (Ε7, Ε8) 

 Συνεργασία με τους συναδέλφους του (Ε2, Ε8) 

 Αγάπη για τα παιδιά (Ε3) 

 Ενέργεια (Ε4) 

 Ανανέωση γνώσεων γνωστικού αντικειμένου (Ε3) 

 Αγάπη για το γνωστικό αντικείμενο (Ε7) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Οι συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο 

γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων 

Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα δύο (2) 

υποερωτήματα του 2ου ερευνητικού ερωτήματος ανά συμμετέχοντα (7.1 έως 7.8) 

και συγκεντρωτικά (7.9). 

7.1. Εκπαιδευτικός Ε1 

7.1.1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων 

και στάσεων;  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Να γνωρίζει: 

 τις τελευταίες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο 

 Διδακτική 

 Θεμάτα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική σε 

διδακτέα γνώση 

 Να βελτιώσει τη διδακτική ικανότητα γενικά, μέσω της ανταλλαγής με 

συναδέλφους: εμπειριών, ιδεών, προτάσεων άρσης διδακτικών εμποδίων, 

εκπαιδευτικού υλικού με αναφορά σε μια συγκεκριμένη τάξη  

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών 

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές 
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 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ελέγχου των συναισθημάτων του 

ίδιου 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη μαθησιακή δραστηριότητα (οff-task) 

7.1.2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

Ο εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην απόκτηση διδακτικής ικανότητας αλλά όχι 

ρητά σε επιμέρους διαστάσεις της: 

 Να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις και τη φύση 

του γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας 

ιδιαίτερα την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσω πχ 

o Εναλλακτικών και κατάλληλων μεθόδων και εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

o Δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τους μαθητές 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας 

ιδιαίτερα την συμμετοχή όλων των μαθητών μέσω πχ 

o Επιλογής ενδιαφέροντος θέματος 

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν 

νόημα για τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής 

και τις Τ.Π.Ε με τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής 

ζωής πχ μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων.  

 Να αποκτήσει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται 

πχ όταν πέφτει το ρεύμα  

 Να αποκτήσει ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες 
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Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

Τέλος, αποτελεί ερώτημα αν η καλλιέργεια και η ανάπτυξη «Ενδιαφέροντος», 

«Εργατικότητας», «Συνέπειας-Δικαιοσύνης-Σταθερής συμπεριφοράς» και ο 

«Σεβασμός προς τους μαθητές» αποτελούν στάσεις οι οποίες μπορούν να 

αποτελέσουν στόχους ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. 

7.2. Εκπαιδευτικός Ε2 

7.2.1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων 

και στάσεων;  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Να γνωρίζει 

 το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε, τις σύγχρονες 

εξελίξεις και εφαρμογές. 

 Διδακτική 

 Θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

 Να βελτιώσει τη διδακτική ικανότητα γενικά, μέσω της ανταλλαγής με 

συναδέλφους εφαρμόσιμων ιδεών και προτάσεων διδασκαλίας 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών  Η πρόκληση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την επιλογή 

κατάλληλων δραστηριοτήτων και λογισμικών 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 
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 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών και του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά 

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη μαθησιακή δραστηριότητα (οff-task) 

 Να αποκτήσει ικανότητα υποστήριξης παιδιών με ειδικά προβλήματα πχ που 

εμφανίζουν αντικοινωνική συμπεριφορά ΔΕΠΥ κ.α.΄ 

 Να αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργεί «ασφαλές περιβάλλον» για την 

έκφραση δυσάρεστων εμπειριών των μαθητών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

ομάδας 

7.2.2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος προκειμένου να 

καλύπτει τις ανάγκες όλων των μαθητών 

 Να αποκτήσει ικανότητα παρουσίασης του περιεχομένου με τρόπο που 

«ρέει», προφορικά ή με άλλον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης 

 Να αποκτήσει ικανότητα καλλιέργειας και ανάπτυξης στάσεων ζωής μέσω 

βιωματικών δράσεων 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές χρησιμοποιώντας το χιούμορ. 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ελέγχου των συναισθημάτων του 

ίδιου 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν τη μαθησιακή διαδικασία 
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 Να θέτει κανόνες οι οποίοι θα είναι από όλους αποδεκτοί και να τους τηρεί με 

συνέπεια. 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

Τέλος, αποτελεί ερώτημα αν η καλλιέργεια και η ανάπτυξη «Ενδιαφέροντος», 

«Εργατικότητας», «Συνέπειας-Δικαιοσύνης-Σταθερής συμπεριφοράς», ο 

«Σεβασμός προς τους μαθητές» η «Τάση για επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

με τους μαθητές», η «Ειλικρίνεια» και η «Συνεργασία με τους συναδέλφους» 

αποτελούν στάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν στόχους ενός 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. 

7.3. Εκπαιδευτικός Ε3 

7.3.1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων 

και στάσεων;  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Να γνωρίζει 

 το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε, τις σύγχρονες 

εξελίξεις και εφαρμογές. 

o Κυρίως στα ΕΠΑΛ σε κάθε γνωστικό αντικείμενο της 

Πληροφορικής 

 Διδακτική 

 Θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος σε οποιεσδήποτε 

συνθήκες (Δημοτικό) πχ 

o όταν προκύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση του σχολικού 

εργαστηρίου  και  

o την αναλογία μαθητών σε υπολογιστές 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 
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 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ομαλών, δημιουργικών σχέσεων και 

σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές (Δημοτικό) 

o «Πως μπαίνω στην τάξη;» 

o «Πως συμπεριφέρομαι;» 

o «Πως τα διαχειρίζομαι;» 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν τη μαθησιακή διαδικασία (Δημοτικό) 

 Να θέτει κανόνες οι οποίοι θα είναι από όλους αποδεκτοί και να τους τηρεί με 

συνέπεια (Δημοτικό) 

o «Πως βάζω τιμωρία;» 

7.3.2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα  να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες 

εξελίξεις και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

o Έχοντας διαμορφωμένους διδακτικούς στόχους 

 Να αποκτήσει ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική σε 

διδακτέα γνώση 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών  

o Εναλλακτικών  κατάλληλων μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών 

όπως η μέθοδος project και το παιχνίδι 

o κατάλληλου περιεχομένου  και λογισμικών 

o δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τους μαθητές  

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την συμμετοχή όλων των μαθητών  μέσω πχ 

o Επιλογής ενδιαφέροντος θέματος  

o Κατάλληλης σύνθεσης ομάδων 



81 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν νόημα για 

τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με 

τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής  

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών 

o  Πχ να αναγνωρίζει τι αρέσει και τι ενδιαφέρει τους μαθητές 

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές χρησιμοποιώντας το χιούμορ 

 Να αποκτήσει υπομονή με τους μαθητές 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

Τέλος, αποτελεί ερώτημα αν η καλλιέργεια και η ανάπτυξη «Σεβασμού προς 

τους μαθητές» αποτελεί στόχος ενός προγράμματος επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

7.4. Εκπαιδευτικός Ε4 

7.4.1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων 

και στάσεων;  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Να γνωρίζει 

 Κάποια γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής που δεν τα γνωρίζει 

καλά όπως πχ Βάσεις Δεδομένων 

 Διδακτική 

 Θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα να διδάξει τα νέα Προγράμματα Σπουδών των νέων 

μαθημάτων 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

 Να αποκτήσει ικανότητα  να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες 

εξελίξεις και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

o σενάρια με αξιοποίηση λογισμικού ανά τάξη 

o σενάρια με Εννοιολογικούς Χάρτες 

o σενάρια με Προγραμματισμό 

o σενάρια με Βάσεις Δεδομένων αν έπρεπε να το διδάξω 

o σενάρια με Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 Να αποκτήσει ικανότητα καλύτερης οργάνωσης της διδασκαλίας ώστε να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι του μαθήματος 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη μαθησιακή διαδικασία 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

 Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση όσον αφορά στη διαχείριση της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει μεθοδικότητα όσον αφορά στην οργάνωση και 

πραγματοποίηση του μαθήματος 

7.4.2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα  διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική σε 

διδακτέα γνώση 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών πχ μέσω 

o Εναλλακτικών  κατάλληλων μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών  

o δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τους μαθητές  



83 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την συμμετοχή όλων των μαθητών  μέσω πχ 

o Κατάλληλης επιβράβευσης 

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν νόημα για 

τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με 

τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής  

 Να αποκτήσει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος πχ 

o όταν δεν αρκούν οι υπολογιστές  

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές πχ μέσω εναλλακτικών χώρων και 

μεθόδων μάθησης 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης, αποδοχής και ελέγχου των 

συναισθημάτων του ίδιου (συναισθηματική νοημοσύνη) 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

Τέλος, αποτελεί ερώτημα αν η καλλιέργεια και η ανάπτυξη «Ενδιαφέροντος» 

αποτελεί στόχος ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. 

7.5. Εκπαιδευτικός Ε5 

7.5.1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων 

και στάσεων;  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Να γνωρίζει 

 το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε, τις σύγχρονες 

εξελίξεις και εφαρμογές. 

o Νέα γνωστικά αντικείμενα νέων μαθημάτων Λυκείου 

 Διδακτική 

 Θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα να διδάξει τα νέα Προγράμματα Σπουδών των νέων 

μαθημάτων  

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την συμμετοχή όλων των μαθητών πχ 

o Επιλέγοντας ενδιαφέροντα θέματα 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσω πχ 

o Εναλλακτικών κατάλληλων μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών πχ 

παιχνίδι στο Δημοτικό 

o Φέροντας για μελέτη περιπτώσεις και πραγματικά υλικά 

o Αναθέτοντας ενδιαφέρουσες εργασίες 

o Δραστηριοτήτων που έχουν νόημα 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη μαθησιακή διαδικασία 

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές πχ μέσω και του χιούμορ 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών και του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά πχ μέσω  

o αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών που οφείλονται στο 

πλαίσιο στο οποίο ζουν και αναγνωρίζοντας τι πραγματικά τους 

απασχολεί. 

7.5.2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

 Να αποκτήσει ικανότητα  να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες 

εξελίξεις και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

 Να αποκτήσει ικανότητα  διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική σε 

διδακτέα γνώση 

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν νόημα για 

τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με 

τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής  

 Να αποκτήσει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος προκειμένου να 

καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των μαθητών. 

 Να αποκτήσει ικανότητα παρουσίασης του περιεχομένου με τρόπο που να 

«ρέει» προφορικά ή με άλλον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης 

 Να αποκτήσει αποτελεσματικότητα ώστε οι μαθητές του να αποκτούν γνώσεις 

και ικανότητες 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής 

 Να αποκτήσει ικανότητα κατάλληλης οργάνωσης του εργαστηρίου Η/Υ 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

Οι συνειδητές ανάγκες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ήταν όλες ρητές από 

τον Ε5. 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

Τέλος, αποτελεί ερώτημα αν η καλλιέργεια και η ανάπτυξη «Ενδιαφέροντος» 

αποτελεί στόχος ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. 

7.6. Εκπαιδευτικός Ε6 

7.6.1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων 

και στάσεων;  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Να γνωρίζει 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

 Πολύ καλά τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των ΤΠΕ έτσι 

όπως αυτά εξελίσσονται  

 Διδακτική 

 Θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Τεχνολογικές Δεξιότητες 

 Να αποκτήσει ικανότητα καλής χρήσης των νέων εξελίξεων της 

τεχνολογίας πχ smartphones, social networks 

Β. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική σε 

διδακτέα γνώση 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών Η πρόκληση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω: 

o εναλλακτικών  κατάλληλων μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών  

o δραστηριοτήτων που ολοκληρώνονται κατασκευάζοντας τέχνημα στο 

πλαίσιο του σχολικού εργαστηρίου και του σχολικού χρόνου, γεγονός 

που καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση των μαθητών και δημιουργεί υψηλές 

προσδοκίες 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την συμμετοχή όλων των μαθητών 

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν νόημα για 

τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με 

τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής  πχ μέσω κατάλληλων 

παραδειγμάτων.  

 Να αποκτήσει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται: 

o Πχ όταν προκύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση του σχολικού 

εργαστηρίου  

Γ. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών πχ  
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

o να καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση και υψηλές προσδοκίες στους 

μαθητές  

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές  

 Ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που διακόπτουν ή 

παρεμποδίζουν τη μαθησιακή δραστηριότητα  

7.6.2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

Οι παρακάτω ικανότητες θα μπορούσαν και να μην χαρακτηρισθούν 

εκπαιδευτικές ανάγκες του Ε6 διότι ναι μεν τις έχει αναφέρει ως σημαντικές και 

δεν αναφέρει ρητά ότι τις κατέχει, αναφέρει όμως ότι είναι «μεταδοτικός και 

αποτελεσματικός» και οι ικανότητες αυτές εμφανίζονται στη διδασκαλία με 

αναμφισβήτητο τρόπο. Επομένως, το «μεταδοτικός και αποτελεσματικός» είναι 

δυνατόν να μεταφραστεί ότι κατέχει τουλάχιστον αυτές τις δύο ικανότητες και 

συνεπώς δεν αποτελούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Ε6. 

 Να αποκτήσει ικανότητα παρουσίασης του περιεχομένου με τρόπο που 

«ρέει», προφορικά ή με άλλον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης  

 Να αποκτήσει ικανότητα να διαμορφώνει διδακτικούς στόχους τους οποίους 

θα τους αξιολογεί στο ίδιο το μάθημα 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης, αποδοχής και ελέγχου των 

συναισθημάτων του ίδιου (συναισθηματική νοημοσύνη)  
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

7.7. Εκπαιδευτικός Ε7 

7.7.1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων 

και στάσεων;  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Να γνωρίζει 

 Πολύ καλά τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των ΤΠΕ έτσι 

όπως αυτά εξελίσσονται  

o Πχ Λογισμικά  

 Διδακτική 

 Θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών  Η πρόκληση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών είναι δυνατόν να επιτευχθεί πχ μέσω: 

o εναλλακτικών  κατάλληλων μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών  

 Να αποκτήσει ικανότητα διαθέτει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

προσέχοντας ιδιαίτερα την συμμετοχή όλων των μαθητών  μέσω πχ 

o Επιλογής ενδιαφέροντος θέματος  

 Να αποκτήσει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται  

o Όταν προκύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση του σχολικού 

εργαστηρίου  

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη μαθησιακή δραστηριότητα  
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

7.7.2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες 

εξελίξεις και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών  

 Να αποκτήσει ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική σε 

διδακτέα γνώση 

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν νόημα για 

τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με 

τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής πχ μέσω κατάλληλων 

παραδειγμάτων.  

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών πχ 

o Να αναγνωρίζει τι αρέσει και τι ενδιαφέρει τους μαθητές 

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές πχ χρησιμοποιώντας και το 

χιούμορ 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης, αποδοχής και ελέγχου των 

συναισθημάτων του ίδιου (συναισθηματικής νοημοσύνης) πχ «παραμένω 

ήρεμος», «δεν φωνάζω» «κρατάω την αυτοκυριαρχία μου» 

7.8. Εκπαιδευτικός Ε8 

7.8.1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων 

και στάσεων;  

ΓΝΩΣΕΙΣ 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

Να γνωρίζει 

 Πολύ καλά τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των ΤΠΕ έτσι 

όπως αυτά εξελίσσονται  

o Πχ Λογισμικά για το Δημοτικό 

 Διδακτική 

 Θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει την ικανότητα να σχεδιάζω διδακτικά με βάση τις 

σύγχρονες εξελίξεις και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου, τη 

μαθησιακή ετοιμότητα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

 Να αποκτήσει ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από 

επιστημονική σε διδακτέα γνώση 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών και του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά.  Ειδικότερα: 

o να διαχειρίζεται την προεφηβεία και τα ερεθίσματα που έχουν οι 

μαθητές εκτός σχολείου  

o Να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των παιδιών που οφείλονται στο 

πλαίσιο στο οποίο ζει και να τα προσεγγίζει αναγνωρίζοντας τι 

πραγματικά τους απασχολεί 

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές  

o χωρίς όμως να εκμεταλλεύονται τη σχέση αυτή εις βάρος του 

λειτουργίας της ομάδας 

 Να αποκτήσει την ικανότητα να διαχειρίζεται τη σχέση του με τους μαθητές 

και τους γονείς τους 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

7.8.2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού πληροφορικής σε 

επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Να γνωρίσει τα προγράμματα σπουδών των άλλων μαθημάτων του 

Δημοτικού 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτική Ικανότητα 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας 

ιδιαίτερα την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών  Η πρόκληση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω: 

o εναλλακτικών  κατάλληλων μεθόδων και εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

o δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τους μαθητές  

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας 

ιδιαίτερα την συμμετοχή όλων των μαθητών μέσω πχ 

o Σαφών οδηγιών 

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν 

νόημα για τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής 

και τις Τ.Π.Ε με τη σχολική ζωή (Δημοτικό) και τις εμπειρίες της 

καθημερινής ζωής πχ μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων.  

 Να αποκτήσει ικανότητα αξιοποίησης κατάλληλων εποπτικών μέσων  

 Να αποκτήσει ικανότητα να συνεργάζεται με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη διαθεματικών εργασιών 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει την ικανότητα να τον γνωρίσουν και να αισθάνεται 

αποδεκτός από τους μαθητές 

 Να αποκτήσει την ικανότητα να θέτει κανόνες οι οποίοι θα είναι από 

όλους αποδεκτοί και να τους τηρεί με συνέπεια 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης, αποδοχής και ελέγχου των 

συναισθημάτων του ίδιου (συναισθηματικής νοημοσύνης) πχ 

«παραμένω ήρεμος», «δεν φωνάζω» «κρατάω την αυτοκυριαρχία μου» 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

Τέλος, αποτελεί ερώτημα αν η καλλιέργεια και η ανάπτυξη «Ενδιαφέροντος», 

«Εργατικότητας», «Συνέπειας-Δικαιοσύνης-Σταθερής συμπεριφοράς», 

«Σεβασμός προς τους μαθητές» και οι άλλες στάσεις που προτάθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς αποτελούν στάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 

στόχους ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. 

7.9 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πληροφορικής: 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

7.9.1. Ποιες είναι οι συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων 

και στάσεων;  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Να γνωρίζει (όλοι οι συμμετέχοντες): 

 το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε, τις 

σύγχρονες εξελίξεις και εφαρμογές. 

 Διδακτική 

 Θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (όλοι οι 

συμμετέχοντες) 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Τεχνολογικές Δεξιότητες 

 Να αποκτήσει ικανότητα καλής χρήσης των νέων τεχνολογικών 

επιτευγμάτων πχ smartphones, social networks (Ε6) 

Β. Διδακτικές Ικανότητες 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας 

ιδιαίτερα την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών (Ε2,Ε5,Ε6, 

Ε7)   Η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί με  
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

o Εναλλακτικές κατάλληλες μεθόδους και εκπαιδευτικές τεχνικές 

(Ε5, Ε6, Ε7) 

o Μελέτες περίπτωσης (Ε5) 

o Ανάθεση ενδιαφερουσών εργασιών για το σπίτι (Ε5) 

o Κατάλληλες δραστηριότητες και λογισμικά (Ε2) 

o Δραστηριότητες που ολοκληρώνονται κατασκευάζοντας τέχνημα 

στο πλαίσιο του σχολικού εργαστηρίου και του σχολικού χρόνου, 

γεγονός που καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση των μαθητών και 

δημιουργεί υψηλές προσδοκίες (Ε6) 

  Να αποκτήσει ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από 

επιστημονική σε διδακτέα γνώση (Ε1, Ε6, Ε8) 

 Να αποκτήσει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος σε οποιεσδήποτε 

συνθήκες στο εργαστήριο (Ε3, Ε6, Ε7) πχ 

o όταν προκύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση του σχολικού 

εργαστηρίου (Ε3, Ε6, Ε7)  και  

o όταν προκύπτουν προβλήματα με την αναλογία μαθητών σε 

υπολογιστές (Ε3) 

 Να αποκτήσει ικανότητα  να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες 

εξελίξεις και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή 

ετοιμότητα, τις ανάγκες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

(Ε2,Ε4, Ε8) 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας 

ιδιαίτερα την συμμετοχή όλων των μαθητών (Ε5, Ε6, Ε7) πχ 

o Επιλέγοντας ενδιαφέροντα θέματα (Ε5, Ε7) 

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν νόημα 

για τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις 

Τ.Π.Ε με τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής  πχ 

μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων (Ε5, Ε6)  

 Να αποκτήσει ικανότητα να διδάξει τα νέα Προγράμματα Σπουδών των 

νέων μαθημάτων του Λυκείου (Ε4, Ε5) 

 Να βελτιώσει τη διδακτική ικανότητα γενικά, μέσω της ανταλλαγής 

με συναδέλφους: εμπειριών, ιδεών, προτάσεων άρσης διδακτικών 

εμποδίων, εκπαιδευτικού υλικού (Ε1, Ε2)  
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

 Να αποκτήσει ικανότητα καλύτερης οργάνωσης της διδασκαλίας ώστε 

να επιτυγχάνονται οι στόχοι του μαθήματος (Ε4) 

Γ. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη μαθησιακή δραστηριότητα (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, 

Ε5, Ε6, Ε7)  

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε6, Ε8)  

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών (Ε1, Ε2, Ε5, Ε6, 

Ε8) και του κάθε μαθητή ξεχωριστά (Ε2, Ε5, Ε8) 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ελέγχου των συναισθημάτων του 

ίδιου (Ε1) 

 Να αποκτήσει ικανότητα υποστήριξης παιδιών με ειδικά προβλήματα πχ 

ΔΕΠΥ (Ε2) 

 Να αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργεί «ασφαλές περιβάλλον» για την 

έκφραση δυσάρεστων εμπειριών των μαθητών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

ομάδας (Ε2) 

 Να αποκτήσει την ικανότητα να θέτει κανόνες οι οποίοι θα είναι από όλους 

αποδεκτοί και να τους τηρεί με συνέπεια (Ε3) 

 Να αποκτήσει την ικανότητα να διαχειρίζεται τη σχέση του με τους μαθητές 

και τους γονείς τους (Ε8) 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

 Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση όσον αφορά στη διαχείριση της σχολικής τάξης 

(Ε4) 

 Να αποκτήσει μεθοδικότητα όσον αφορά στην οργάνωση και 

πραγματοποίηση του μαθήματος (Ε4) 

 Τέλος, αποτελεί ερώτημα αν η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των στάσεων που 

αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στην ενότητα 6.4.3  αποτελούν 

στάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν στόχους ενός προγράμματος 

επαγγελματικής ανάπτυξης και επομένως εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

7.9.2. Ποιες είναι οι συνειδητές αλλά άρρητες –σε άμεσο ερώτημα- 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο 

γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτικές Ικανότητες 

 Να αποκτήσει ικανότητα να σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν νόημα για 

τους μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε 

με τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής πχ μέσω 

κατάλληλων παραδειγμάτων (Ε1, Ε3, Ε4, Ε5, Ε7, Ε8) 

 Να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις και τη φύση του 

γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7) 

 Να αποκτήσει ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική σε 

διδακτέα γνώση (Ε3, Ε4, Ε5, Ε7) 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσω εναλλακτικών και 

κατάλληλων μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών (Ε1, Ε3, Ε4, Ε8) και 

κατάλληλου περιεχομένου και λογισμικών (Ε3) 

 Να αποκτήσει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας ιδιαίτερα 

την συμμετοχή όλων των μαθητών (Ε1, Ε3, Ε4, Ε8) μέσω πχ 

o Επιλογής ενδιαφέροντος θέματος (Ε1, Ε3) 

o Κατάλληλης σύνθεσης των ομάδων (Ε3) 

o Κατάλληλη επιβράβευση (Ε4) 

o Σαφών οδηγιών (Ε8) 

 Να αποκτήσει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος (Ε1, Ε2, Ε4, Ε5) πχ  

o όταν πέφτει το ρεύμα (Ε1) 

o όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών (Ε2, Ε5) 

o όταν δεν αρκούν οι υπολογιστές (Ε4) 

 Να αποκτήσει ικανότητα παρουσίασης του περιεχομένου με τρόπο που 

«ρέει», προφορικά ή με άλλον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης (Ε2, Ε5) 

 Να αποκτήσει ικανότητα καλλιέργειας και ανάπτυξης στάσεων ζωής μέσω 

βιωματικών δράσεων (Ε2) 
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 Να αποκτήσει ικανότητα αποτελεσματικής διδακτικής μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες (Ε1) 

 Να αποκτήσει αποτελεσματικότητα ώστε οι μαθητές του να αποκτούν γνώσεις 

και ικανότητες (Ε5) 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής 

(Ε5) 

 Να αποκτήσει ικανότητα κατάλληλης οργάνωσης του εργαστηρίου Η/Υ (Ε5) 

 Να αποκτήσει ικανότητα αξιοποίησης κατάλληλων εποπτικών μέσων (Ε8)  

 Να αποκτήσει ικανότητα να συνεργάζεται με τους άλλους εκπαιδευτικούς 

στην ανάπτυξη διαθεματικών εργασιών (Ε8) 

 

Β. Παιδαγωγικές Ικανότητες – Ικανότητες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  και 

Διαχείρισης της σχολικής τάξης 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης, αποδοχής και ελέγχου των 

συναισθημάτων του ίδιου (συναισθηματική νοημοσύνη) (Ε2, Ε3, Ε4, Ε6, Ε7, 

Ε8) πχ «παραμένω ήρεμος», «δεν φωνάζω» «κρατάω την αυτοκυριαρχία μου» 

«έχω υπομονή» 

 Να αποκτήσει ικανότητα συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων 

και σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές χρησιμοποιώντας το χιούμορ (Ε2, 

Ε3, Ε7) και μέσω εναλλακτικών χώρων και μεθόδων μάθησης (Ε4) 

 Να αποκτήσει ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών (Ε3, Ε7) 

o  Πχ να αναγνωρίζει τι αρέσει και τι ενδιαφέρει τους μαθητές (Ε3, Ε7) 

 Να αποκτήσει ικανότητα να θέτει κανόνες οι οποίοι θα είναι από όλους 

αποδεκτοί και να τους τηρεί με συνέπεια (Ε2, Ε8) 

 Να αποκτήσει ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν τη μαθησιακή διαδικασία (Ε2) 

 Να αποκτήσει ικανότητα αποτελεσματικής παιδαγωγικής προσέγγισης 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Ε1) 

 Να αποκτήσει την ικανότητα να τον γνωρίσουν και να αισθάνεται αποδεκτός 

από τους μαθητές (Ε8) 

ΣΤΑΣΕΙΣ 
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Τέλος, αποτελεί ερώτημα αν η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των στάσεων που 

αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στην ενότητα 6.4.3  αποτελούν στάσεις οι 

οποίες μπορούν να αποτελέσουν στόχους ενός προγράμματος επαγγελματικής 

ανάπτυξης και επομένως εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Υποθέσεις για τις πραγματικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής σε επίπεδο ικανοτήτων 

πραγματοποίησης διδασκαλίας στο σχολικό 

εργαστήριο/τάξη 

Το 8
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το 3

ο
 ερευνητικό 

ερώτημα ανά συμμετέχοντα (8.1 έως 8.8) και συγκεντρωτικά (8.9). Από την 

παρατήρηση της διδασκαλίας προκύπτει ότι, ενδεχομένως, οι παρακάτω ικανότητες 

αποτελούν είτε λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής που συμμετέχουν στην έρευνα, είτε εξειδίκευση των συνειδητών 

εκπαιδευτικών τους αναγκών σε επίπεδο διδασκαλίας στο σχολικό εργαστήριο. Αν 

και ενυπάρχει ο περιορισμός της παρατήρησης μιας και μόνο διδασκαλίας ανά 

εκπαιδευτικό και η υποκειμενικότητα του παρατηρητή θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι αποτελούν τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο 

ικανοτήτων πραγματοποίησης διδασκαλίας στο σχολικό εργαστήριο/τάξη. 

8.1. Εκπαιδευτικός Ε1 

Ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές 

Η ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές θα μπορούσε να βελτιωθεί: 

 Με σαφέστερες οδηγίες προς τους μαθητές από την αρχή 

 Καλύτερη αντιμετώπιση των λαθών των μαθητών  

 Περισσότερο χρόνο για επικοινωνία (πχ στον καταιγισμό ιδεών και στις 

ομάδες εργασίας) 

Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων 

Η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων με 

τους μαθητές θα μπορούσε να βελτιωθεί: 

 Τήρηση προδιαγραφών εργασίας σε ομάδες 

 Τήρηση προδιαγραφών καταιγισμού ιδεών 
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 Καλή γνώση των στόχων της κάθε εκπαιδευτικής τεχνικής/δραστηριότητας 

προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της στην επόμενη 

 Τεχνικές αξιοποίησης των εμπειριών και των αντιλήψεων των μαθητών για 

την εποικοδόμηση της γνώσης πχ  

o αξιοποίηση του καταιγισμού ιδεών, της ομάδας εργασίας και  

o των ερωτο-απαντήσεων συνδυάζοντας ερωτήσεις γνωστικές και 

εμπειρίας ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή 

Ικανότητα λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων εργασίας 

Ικανότητα αξιοποίησης λαθών και αποριών των μαθητών για να διευρύνουν τη 

μάθησή τους 

Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται 

8.2. Εκπαιδευτικός Ε2 

Ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα 

των μαθητών (αδύναμοι, δυνατοί) 

Η ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών θα μπορούσε να βελτιωθεί εφαρμόζοντας σωστά τις δυάδες 

Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων.  

Η ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών θα μπορούσε να βελτιωθεί εφαρμόζοντας στην εφαρμογή και αξιοποίηση 

του καταιγισμού ιδεών, των δυάδων και των ομάδων εργασίας Ικανότητα λειτουργίας 

αποτελεσματικών ομάδων εργασίας 

Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται 

Ικανότητα δόμησης του μαθήματος και διαχείρισης χρόνου 

Ικανότητα αξιοποίησης σύγχρονων γνώσεων Τ.Π.Ε και αξιοποίησής τους στο 

μάθημα 

8.3. Εκπαιδευτικός Ε3 

Ικανότητα να ενισχύει την αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών 

Η ικανότητα να ενισχύει την αποτελεσματική αλληλεπίδραση των μαθητών θα 

μπορούσε να βελτιωθεί μαθαίνοντας τρόπους ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης στις 
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δυάδες των μαθητών στους υπολογιστές, καθώς και τρόπους σύνθεσης των μικρών 

ομάδων εργασίας. 

Ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα 

των μαθητών (αδύναμοι, δυνατοί)  

Η ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών οπωσδήποτε θα πρέπει να αφορά στον τρόπο λειτουργίας των μικρών 

ομάδων εργασίας των μαθητών μπροστά στους υπολογιστές. 

Ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών. 

Η ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών οπωσδήποτε θα πρέπει να 

αφορά στον τρόπο λειτουργίας των μικρών ομάδων εργασίας των μαθητών μπροστά 

στους υπολογιστές. «Κάποια δυάδα έβαζε στην εργασία της ό,τι φωτογραφία της 

έβγαινε στο google χωρίς να την ελέγξει αν αφορούσε στο θέμα τους. Ο 

εκπαιδευτικός είπε ότι θα το έλεγχαν κατά την παρουσίαση των εργασιών σε επόμενο 

μάθημα» 

8.4. Εκπαιδευτικός Ε4 

Ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές  

Η ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές θα μπορούσε να βελτιωθεί εφόσον 

δίνονταν περισσότερο σαφείς οδηγίες στους μαθητές, ίσως εγγράφως. 

Ικανότητα να ενισχύει την αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών 

Η ικανότητα να ενισχύει την αποτελεσματική αλληλεπίδραση των μαθητών θα 

μπορούσε να βελτιωθεί εφαρμόζοντας σωστά  την εκπαιδευτική τεχνική των ομάδων 

εργασίας 

Ικανότητα να μεταδίδει  το ενδιαφέρον για τη διδακτέα ύλη 

Ελάχιστοι μαθητές φαίνεται να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν στη διδασκαλία 

Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία 

Ελάχιστοι μαθητές φαίνεται να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν 

Ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα 

των μαθητών 
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Η ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών οπωσδήποτε θα πρέπει να αφορά στον τρόπο λειτουργίας των μικρών 

ομάδων εργασίας των μαθητών 

Ικανότητα σύνδεσης της εισήγησης, των ερωτήσεων ή της συζήτησης με 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 

Η ικανότητα σύνδεσης της εισήγησης, των ερωτήσεων ή της συζήτησης με 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών θα μπορούσε να βελτιωθεί με αξιοποίηση της 

τεχνικής του «καταιγισμού ιδεών», της «προσομοίωσης» και των ασκήσεων σε 

«ομάδες εργασίας». 

Ικανότητα σύνδεσης του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων με σαφείς 

διδακτικούς στόχους 

Ικανότητα σύνδεσης της διδακτέας ύλης με πράγματα ή καταστάσεις που είναι 

σχετικές με τα βιώματα των μαθητών 

Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων  

Ικανότητα λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων εργασίας  

Η ικανότητα λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων εργασίας θα μπορούσε να 

βελτιωθεί με την τήρηση των βασικών προδιαγραφών στις ομάδες εργασίας. 

Ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών.  

8.5. Εκπαιδευτικός Ε5 

Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία 

«Έχανε» συνεχώς μαθητές από τα 20’ και μετά. Η συγκεκριμένη ικανότητα θα 

μπορούσε να βελτιωθεί εφαρμόζοντας τεχνικές εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των 

μαθητών. 

Ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα 

των μαθητών  

Δεν υπήρχε κάποια τέτοια πρόβλεψη πχ κλιμακούμενης δυσκολίας project, 

αποσύνδεση του χρόνου εκτέλεσης από την αξιολόγηση 

Ικανότητα σύνδεσης της εισήγησης, των ερωτήσεων ή της συζήτησης με 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 
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Πραγματοποιήθηκε μια ερώτηση στην αρχή με την απάντηση ενός μαθητή ενώ θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές πχ «καταιγισμός ιδεών» και έλλειψη 

project που θα αξιοποιεί τις γνώσεις των μαθητών 

Ικανότητα σύνδεσης του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων με σαφείς 

διδακτικούς στόχους 

Θα εξυπηρετούσε Φύλλο δραστηριοτήτων που θα δινόταν στους μαθητές 

Ικανότητα σύνδεσης της διδακτέας ύλης με πράγματα ή καταστάσεις που είναι 

σχετικές με τα βιώματα των μαθητών.  

Πραγματοποιήθηκε μια ερώτηση στην αρχή με την απάντηση ενός μαθητή ενώ θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές πχ «καταιγισμός ιδεών» και έλλειψη 

project μικρής έκτασης το οποίο θα περιλαμβάνει μικρό παραδοτέο/τέχνημα σχετικό 

με τα βιώματα των μαθητών 

Η επιμονή για σχεδόν ολόκληρη την ώρα σε επίδειξη-πρακτική άσκηση είχε σαν 

αποτέλεσμα στα πρώτα 20΄ να χάνει μαθητές αφού κυρίως δεν υπήρχε ενδιαφέρον.. 

Ικανότητα λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων εργασίας  

Η συγκεκριμένη ικανότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί με την αξιοποίηση των 

προδιαγραφών λειτουργίας σε ομάδες και γενικότερα με την εκπαίδευση στις μικρές 

ομάδες εργασίας 

Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται  

 

Ικανότητα δόμησης του μαθήματος και διαχείρισης του χρόνου 

Η επίδειξη-πρακτική άσκηση κράτησε πάρα πολύ κούρασε και δεν πρόλαβε να δώσει 

την εργασία 

Ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών.  

Δεν παρακολουθούσε την ανταπόκριση των μαθητών ή τουλάχιστον δεν έκανα κάτι 

για να διορθώσει την κατάσταση 

8.6. Εκπαιδευτικός Ε6 

Κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα αντίθετα αρκετές καλές πρακτικές 
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8.7. Εκπαιδευτικός Ε7 

Ικανότητα να μεταδίδει  το ενδιαφέρον για τη διδακτέα ύλη 

Κάποιοι μαθητές φαίνεται να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν 

Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία 

Κάποιοι μαθητές φαίνεται να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν. Εφαρμόζει μόνο 

ερωτο-απαντήσεις και επομένως συμμετέχουν λίγοι μόνο οι λίγοι που απαντούν και 

οι ελάχιστοι που ρωτούν. Η συγκεκριμένη ικανότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί με 

την εκμάθηση και αξιοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών τεχνικών με σαφείς 

διδακτικούς στόχους και αξιοποίηση των γνώσεων και των βιωμάτων των μαθητών. 

Ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα 

των μαθητών 

Δεν υπήρχε κάποια τέτοια πρόβλεψη πχ με διαφορετικές ασκήσεις, ομαδική εργασία, 

διαφορετικό υλικό 

Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων 

Χρήση μόνο μη συμμετοχικών τεχνικών. Εισήγηση και Ερωτο-απαντήσεις. Θα 

μπορούσε να του δώσει μια άσκηση εμπέδωσης. Η συγκεκριμένη ικανότητα θα 

μπορούσε να βελτιωθεί με την εκμάθηση και αξιοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών 

τεχνικών με σαφείς διδακτικούς στόχους με ταυτόχρονη αξιοποίηση των γνώσεων και 

των βιωμάτων των μαθητών 

Ικανότητα αξιοποίησης λαθών και αποριών των μαθητών 

Αν και απαντάει στις ερωτήσεις δεν προσαρμόζει το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες 

των μαθητών ενώ θα μπορούσε:  Το «θα το δούμε αργότερα» θα μπορούσε να είναι 

«αυτό που λες συνδέεται με αυτόν τον τρόπο με αυτά που βιώνεις και με αυτά που 

λέμε και θα το δούμε κάνοντας αυτή την εργασία ή θα δούμε αργότερα κάνοντας 

αυτό» 

Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται 

Όπως παραπάνω 

Ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών 
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Έξι (6) από τους 10-12 μαθητές δεν συμμετείχαν καθόλου, επομένως δεν θα 

μπορούσαμε να ξέρουμε αν μαθαίνουν. Η συγκεκριμένη ικανότητα θα μπορούσε να 

βελτιωθεί με χρήση κατάλληλων συμμετοχικών τεχνικών 

Ικανότητα παροχής σωστής και ποιοτικής ανατροφοδότησης στους μαθητές. 

Αν και απαντάει στις ερωτήσεις δεν προσαρμόζει το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες 

των μαθητών ενώ θα μπορούσε:  Το «θα το δούμε αργότερα» θα μπορούσε να είναι 

«αυτό που λες συνδέεται με αυτόν τον τρόπο με αυτά που βιώνεις και με αυτά που 

λέμε και θα το δούμε κάνοντας αυτό» 

8.8. Εκπαιδευτικός Ε8 

Ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές 

Στέκεται σε χώρο και χρησιμοποιεί μέσα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολη η 

επικοινωνία με μέρος των μαθητών. Όταν αυτοί ζητούν συμμετοχή δεν τους βλέπει ή 

τους αγνοεί. Φωνάζει όχι για να μαλώσει αλλά για να ακουστεί.  «Θα μου πεις σε λίγο 

την ερώτησή σου» Η ερώτηση ποτέ δεν εκφέρεται. 

Ικανότητα να ενισχύει την αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών 

Δεν αξιοποιεί τεχνικές με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μαθητών όπως οι ομάδες εργασίας 

Ικανότητα δημιουργίας προτύπων συμπεριφοράς και κανόνων στη σχολική τάξη 

οι οποίοι τηρούνται αμοιβαία 

Δεν φαίνονται εμπεδωμένοι κανόνες σύνθεσης και δημιουργίας ομάδων και 

συμπεριφοράς. Προσπαθεί να επιβάλλει κανόνες εκείνη την στιγμή 

Ικανότητα παρακολούθησης της συμπεριφοράς των μαθητών 

Ενώ εισηγείται αρκετοί μαθητές κάνουν άσχετα πράγματα στους υπολογιστές. 

Αντιδρά αργά 

Ικανότητα να μεταδίδει  το ενδιαφέρον για τη διδακτέα ύλη 

Δεν ήταν ενδιαφέρον το μάθημα, ίσως διότι δεν συνδεόταν με τα βιώματα των 

μαθητών τη σχολική και καθημερινή τους ζωή. 

Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία 



105 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

Δεν εμπλέκει όλους τους μαθητές ενώ κάποιοι το ζητούν σηκώνοντας το χέρι τους. 

Ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα 

των μαθητών 

Ικανότητα σύνδεσης της εισήγησης, των ερωτήσεων ή της συζήτησης με 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 

Δεν το κάνει ενώ θα μπορούσε να τους αναθέσει εργασία «γράψτε αυτά που βλέπετε 

στον υπολογιστή μπροστά σας πως τα λένε; Τι κάνουν;» Και μετά να τα 

κατηγοριοποιήσει σε Υλικό&Λογισμικό και μετά Συσκευές Εισόδου-Εξόδου κ.ο.κ. 

Ικανότητα σύνδεσης του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων με σαφείς 

διδακτικούς στόχους 

Ικανότητα σύνδεσης της διδακτέας ύλης με πράγματα ή καταστάσεις που είναι 

σχετικές με τα βιώματα των μαθητών  

Όπως παραπάνω, φαίνεται να το κάνει μόνο περιστασιακά. 

Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων  

Δεν εφαρμόζει σωστά το παιχνίδι προσομοίωσης συμμετέχουν μόνο δύο άτομα. 

Ικανότητα λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων εργασίας  

Οι μαθητές κάθονται σε δυάδες όπου βρουν 

Ικανότητα αξιοποίησης λαθών και αποριών των μαθητών 

«Θα μου πεις σε λίγο την ερώτησή σου». Η ερώτηση δεν εκφέρεται ποτέ 

Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος 

8.9 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πληροφορικής 

συγκεντρωτικά 

8.9.1 Ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε σε τρεις 

τουλάχιστον συμμετέχοντες (Ε1, Ε4, Ε8) 

Η ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές θα μπορούσε να βελτιωθεί, συν 

τοις άλλοις, με: 

 σαφέστερες οδηγίες προς τους μαθητές προφορικά και εγγράφως. 
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 αξιοποίηση των ερωτήσεων και των λαθών των μαθητών  

 περισσότερο χρόνο για επικοινωνία (πχ στον καταιγισμό ιδεών και στις 

ομάδες εργασίας) 

 με κατάλληλη χρήση του χώρου και των εποπτικών μέσων διδασκαλίας 

8.9.2 Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών 

προσεγγίσεων, ενίσχυσης της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μαθητών και αποτελεσματικών ομάδων εργασίας 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε7, Ε8) 

Η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων με τους 

μαθητές θα μπορούσε να βελτιωθεί με: 

 Καλή γνώση των στόχων της κάθε εκπαιδευτικής τεχνικής/δραστηριότητας 

προκειμένου να εφαρμοσθεί σωστά, όταν και εκεί που πρέπει και να 

αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της στη συνέχεια της διδασκαλίας 

εμπλέκοντας το σύνολο των μαθητών. Ενδεικτικοί επιμορφωτικοί στόχοι θα 

μπορούσαν να είναι: 

o Η αξιοποίηση της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών. Τήρηση των αρχών 

και προδιαγραφών. 

o Η αξιοποίηση της τεχνικής των ομάδων εργασίας. Τήρηση των αρχών 

και προδιαγραφών. Ειδικότερα στις μικρές ομάδες εργασίας οι οποίες 

χρησιμοποιούν υπολογιστή. Θέματα σύνθεσης των ομάδων κ.α. 

o Η αξιοποίηση της μεθόδου project. Τήρηση των αρχών και 

προδιαγραφών 

 Τεχνικές αξιοποίησης των εμπειριών και των αντιλήψεων των μαθητών για 

την εποικοδόμηση της γνώσης 

 Αξιοποίηση των συμμετοχικών τεχνικών για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών 
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8.9.3 Ικανότητα αξιοποίησης λαθών και αποριών των μαθητών και 

παροχής σωστής και ποιοτικής ανατροφοδότησης για να 

διευρύνουν τη μάθησή τους  

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε1, Ε7, Ε8). 

Για παράδειγμα το «θα δούμε αργότερα» ή το «θα μου πεις σε λίγο την ερώτησή 

σου» θα μπορούσε να είναι «αυτό που λες συνδέεται με αυτόν τον τρόπο με αυτά που 

βιώνεις και με αυτά που λέμε και θα το δούμε κάνοντας αυτή την εργασία ή θα δούμε 

αργότερα κάνοντας αυτό» 

8.9.4 Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε1,Ε2,Ε5 Ε7, Ε8) 

Στις διδασκαλίες κυρίως παρατηρήθηκαν δυσκολίες προσαρμογής του μαθήματος 

όταν από τις απορίες τα λάθη και τη μη συμμετοχή των μαθητών το μάθημα δεν 

προσαρμόστηκε στο να καλύψει τις ανάγκες τους. 

8.9.5 Ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη 

μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών (αδύναμοι, δυνατοί) 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε1,Ε2,Ε5 Ε7, Ε8). 

Η ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών θα μπορούσε να βελτιωθεί 

 Αξιοποιώντας την σωστή εφαρμογή των μικρών ομάδων εργασίας είτε αυτές 

χρησιμοποιούν υπολογιστή είτε όχι 

 Αξιοποιώντας την ανάθεση εργασιών ή μικρών σχεδίων εργασίας (project) 

κλιμακούμενης δυσκολίας και αποσυνδέοντας το χρόνος ολοκλήρωσης της 

εργασίας με την αξιολόγηση 

 Αξιοποιώντας την ανάθεση διαφορετικών ασκήσεων και εργασιών και 

διαφορετικού εκπαιδευτικού υλικού 
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8.9.6 Ικανότητα δόμησης του μαθήματος και διαχείρισης χρόνου 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε2,Ε5). 

8.9.7 Ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε3,Ε4,Ε5,Ε7). 

Η ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών οπωσδήποτε θα πρέπει να 

αφορά στον τρόπο λειτουργίας των μικρών ομάδων εργασίας των μαθητών μπροστά 

στους υπολογιστές.  

Η συγκεκριμένη ικανότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί με χρήση κατάλληλων 

συμμετοχικών τεχνικών με στόχο την αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών ενώ 

μαθαίνουν. 

8.9.8 Ικανότητα να μεταδίδει  το ενδιαφέρον για τη διδακτέα ύλη 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε4,Ε7,Ε8). 

Η έλλειψη αυτής της ικανότητας κυρίως φαίνεται από τη μειωμένη συμμετοχή στη 

διδασκαλία. Μια εξήγηση μπορεί να είναι ότι το μάθημα σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

συνδέθηκε με τα βιώματα των μαθητών τη σχολική και καθημερινή τους ζωή. 

8.9.9 Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε4,Ε5,Ε7,Ε8). 

Η ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών θα μπορούσε να βελτιωθεί με 

 Κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές 

 Σαφήνεια εκπαιδευτικών στόχων 

 Αξιοποίηση των γνώσεων και των βιωμάτων των μαθητών 

 Αξιοποίηση των αποριών και των λαθών των μαθητών 
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8.9.10 Ικανότητα σύνδεσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 

προϋπάρχουσες γνώσεις και βιώματα των μαθητών 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε4,Ε5,Ε8). 

Η ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών θα μπορούσε να βελτιωθεί με 

 Αξιοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών όπως ο «καταιγισμός 

ιδεών», η «προσομοίωση», το «παιχνίδι-ρόλων» και η επεξεργασία των 

γνώσεων και βιωμάτων σε «ομάδες εργασίας» 

 Αξιοποίηση των γνώσεων και των βιωμάτων των μαθητών σχετικά με την 

Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε 

8.9.11 Ικανότητα σύνδεσης του περιεχομένου και των 

δραστηριοτήτων με σαφείς διδακτικούς στόχους 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε4, Ε5). 

Η ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών θα μπορούσε να βελτιωθεί με την παροχή γραπτών οδηγιών, φύλλων 

εργασίας και δραστηριοτήτων. 

8.9.12 Ικανότητα δημιουργίας προτύπων συμπεριφοράς και κανόνων 

στη σχολική τάξη οι οποίοι τηρούνται αμοιβαία 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε8). 

8.9.13 Ικανότητα παρακολούθησης της συμπεριφοράς των μαθητών 

Ανάγκη βελτίωσης της συγκεκριμένης ικανότητας διαπιστώθηκε στους εξής 

συμμετέχοντες (Ε8). 
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Κεφάλαιο 9: Οι ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής ως προς τον τρόπο και 

τις αρχές με τις οποίες διενεργείται η επιμόρφωση 

Το 9ο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το 4ο ερευνητικό 

ερώτημα συγκεντρωτικά για όλους τους συμμετέχοντες και ανά ερώτημα του Άξονα 

3 της συνέντευξης. 

9.1 Ο προτιμώμενος χρόνος και το προτιμώμενο 

εκπαιδευτικό υλικό 

9.1.1 Χρόνος 

 Απογεύματα αλλά όχι συχνά (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε7, Ε8) 

 Στο εργασιακό ωράριο με τέτοιο τρόπο όμως ώστε να μην χάνονται πολλά 

μαθήματα (Ε1, Ε4, Ε5, Ε6, Ε8) 

 Καλοκαίρι (Ε2, Ε5) 

 Σαββατοκύριακα (Ε2) 

 Συνδυασμός (Ε2) 

 Αρχές Σεπτεμβρίου και τέλη Ιουνίου πρωί και απόγευμα.(Ε6) 

9.1.2 Εκπαιδευτικό υλικό 

 Έντυπο και Ηλεκτρονικό και Πολυμεσικό (Ε2, Ε3, Ε8) 

 Ηλεκτρονική μορφή για να το επεξεργαστώ, πολυμεσική για να το 

παρουσιάσω στους μαθητές (Ε1, Ε4) 

 Οποιοδήποτε, αρκεί να έχει καλές πρακτικές, σχέδια μαθήματος, 

δραστηριότητες (Ε6, Ε7) 

 Εξαρτάται το γνωστικό αντικείμενο. Αν όμως μαθαίνω κάποιο λογισμικό 

χρειάζομαι και το λογισμικό (Ε5) 

9.2 Η προτιμώμενη μεθοδολογία επιμόρφωσης 

 Μικτό μοντέλο (Ε2, Ε3, Ε6, Ε8) 

 Δια ζώσης – Βιωματικό (Ε5, Ε7)  

 Μικτή ή  Δια ζώσης ή Εξ αποστάσεως κατά περίπτωση (Ε1) 



111 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

 Μικτή ή Δια ζώσης κατά περίπτωση (Ε4) 

9.3 Οι προτιμώμενες εκπαιδευτικές τεχνικές και αρχές 

επιμόρφωσης 

9.3.1. Προτιμώμενες εκπαιδευτικές τεχνικές 

Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε7, Ε8) 

 Ποικιλία και εναλλαγή μεταξύ εκπαιδευτικών τεχνικών ανάλογα και με το 

θέμα: παιχνίδι ρόλων, βιωματική μάθηση, μελέτες περίπτωσης, Επίδειξη-

πρακτική άσκηση, Ομάδες εργασίας, Προσομοίωση διδασκαλίας σε τάξη 

(Ε4,Ε8) 

 Ομάδες εργασίας (Ε1,Ε4) 

 Βιωματικά στα Παιδαγωγικά/Διδακτική (E3, Ε5) 

 Εμπλουτισμένη Εισήγηση: Χρειάζεται και εισήγηση και μετά να το δουλέψεις 

αυτό που άκουσες σε ατομική η ομαδική εργασία ανάλογα τους στόχους της 

δραστηριότητας (Ε2) 

 Επίδειξη- Πρακτική άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής 

(Ε3) 

 Με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμετέχω ενεργά σε δραστηριότητες εκμάθησης 

κάνοντας πράγματα και όχι απλά ακούγοντας (Ε7) 

9.3.2 Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 

Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη (Ε1, Ε5, Ε6) 

 Να δω στην πράξη αυτό που διδάσκεται. (Ε1) 

 Να διδαχθώ κάτι με τρόπο που να μπορώ να το εφαρμόσω άμεσα και να το 

δοκιμάσω (Ε6)  

 Διάχυση καλών εφαρμοσμένων παιδαγωγικών/διδακτικών πρακτικών και 

εφαρμοσμένων σχεδίων/σεναρίων μαθήματος από συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς (Ε5) 

Αξιοποίηση των εμπειριών των επιμορφούμενων (Ε1, Ε5) 

 Να μοιραστούμε την εμπειρία μας σε ένα στρογγυλό τραπέζι. (Ε1) 



112 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

 Διάχυση καλών εφαρμοσμένων παιδαγωγικών/διδακτικών πρακτικών και 

εφαρμοσμένων σχεδίων/σεναρίων μαθήματος από συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς (Ε5) 

 9.4 Τα χαρακτηριστικά ενός καλού επιμορφωτή 

εκπαιδευτικών Πληροφορικής σύμφωνα με τη γνώμη των 

εκπαιδευτικών 

9.4.1 Το προφίλ του επιμορφωτή που γνωρίζει καλά το γνωστικό 

αντικείμενο (Πληροφορική, Διδακτική, Παιδαγωγικά-

Εκπαιδευτική ψυχολογία), και τις συνθήκες του σχολείου 

 Πρέπει να γνωρίζει το γνωστικό αντικείμενο (Ε1, Ε2, Ε3, Ε8) 

 Να έχει διδάξει πληροφορική στο σχολείο και να έχει κάνει πράξη αυτό που 

πάει να διδάξει ( Ε4, Ε5, Ε6) 

 Να γνωρίζει το γνωστικό αντικείμενο αλλά να γνωρίζει επίσης και πως 

πρακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη (Ε1, Ε8) 

 Να ξέρει τις πραγματικές συνθήκες του σχολείου (Ε4, Ε6) στο οποίο ο 

εκπαιδευτικός πληροφορικής πέρα από δάσκαλος είναι και τεχνικός (Ε4) 

9.4.2 Αρχές επιμόρφωσης από την πλευρά του επιμορφωτή 

 Να έχει σχεδιάσει από πριν τις ενέργειες και δραστηριότητες εκπαιδευτή και 

εκπαιδευομένων (Ε3) 

 Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιμορφούμενων (Ε7) 

 Να βλέπει το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.(Ε2) 

 Να είναι μεταδοτικός (Ε2):. «Το να μιλάς και να περνάς το μήνυμά σου είναι 

χάρισμα. Μπορεί κάποιος να έχει πάρα πολλές γνώσεις αλλά είτε ο τρόπος 

που θα μιλήσει να μην μπορεί να σου τις μεταδώσει. Μεταδοτικότητα είναι η 

«παράσταση» που θα δώσει. Ένας χαρισματικός μπορεί ακόμα και με το 

μονόλογο να μεταδώσει αυτά που έχει. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να είναι 

χαρισματικός. Βέβαια δεν απορρίπτουμε τους άλλους εκπαιδευτικούς που δεν 

είναι χαρισματικοί. Θα ήθελα να γίνω αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ  να γίνω 

χαρισματικός» 
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9.4.3 Ο καλός επιμορφωτής εκπαιδευτικών πληροφορικής ως προς 

τις εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζει 

 Εισήγηση/παρουσίαση και στη συνέχεια ανάλογα με το πώς αντιδρά το κοινό 

σου συνεχίζεις. Πρέπει να ρωτάς κατά τη διάρκεια του μαθήματος «σας 

άρεσε» , «το καταλάβατε;» «θέλετε να κάνουμε και άλλο παράδειγμα;» (Ε7) 

 Να χρησιμοποιεί σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές και όχι μόνο εισήγηση και 

πίνακας (Ε8) 

9.5 Τα χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα χρήσιμου 

επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής σύμφωνα με την γνώμη των εκπαιδευτικών 

9.5.1. Γενικά χαρακτηριστικά του προγράμματος 

 Να εστιάσει και να εμβαθύνει ανά τάξη και μάθημα. (Ε1, Ε4). «Να μάθω 

νέα λογισμικά. Αλλά να μου δώσουν την επιλογή να επιλέξω 30 πράγματα 

μέσα στα 100 (πχ να ξέρω τι είναι το Scratch αλλά να μπορώ να μην το 

επιλέξω και να επιλέξω να εμβαθύνω σε κάτι άλλο), ανάλογα και με τις 

ανάγκες μου και σε ποιο είδος σχολείου υπηρετώ. Στο Β επίπεδο 

γνωρίσαμε τα προγράμματα αλλά δεν εμβαθύναμε» (Ε2 απάντηση στην 

ερώτηση 2.4 και 2.5) 

 Να εστιάσει στη δημιουργία και διάχυση νέων διδακτικών/παιδαγωγικών 

εφαρμόσιμων ιδεών και σεναρίων μαθήματος (Ε2, Ε4, Ε5, Ε7, Ε8). «να 

μοιραζόμαστε οι εκπαιδευτικοί «πράγματα εφαρμόσιμα για το σχολείο» 

δημιουργώντας και μια «τράπεζα» (Ε2 απάντηση στην ερώτηση 2.4. και 

2.5) 

 Να εστιάσει στην κατάκτηση των σύγχρονων εξελίξεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της πληροφορικής (Ε2, Ε3, Ε6) 

 Να εστιάσει στην κατάκτηση ικανοτήτων εκπαιδευτικής ψυχολογίας, 

παιδαγωγικών ικανοτήτων, διαχείρισης της σχολικής τάξης και κρίσεων 

(Ε2, Ε3, Ε4) 

o Να εστιάσει στην γνώση κάποιων εκπαιδευτικών «τρικ» 

προσέγγισης των μαθητών του Δημοτικού (Ε3) «ακούω για κάποια 

παιχνιδάκια δάσκαλοι και εγώ δεν το έχω σκεφθεί. Πχ γράφουν μια 
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καρδούλα στο πίνακα και αν κατορθώσει ένα παιδάκι να είναι μέσα 

στην καρδούλα κερδίζει κάτι, κάτι τέτοιο. Κάποιος συνάδελφος 

εικαστικών κάθε ώρα κληρώνει κάτι μόνο στα παιδιά που είναι 

καλά» 

9.5.2 Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 

Ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες των επιμορφούμενων 

εκπαιδευτικών (Ε2, Ε4, Ε6, Ε7) 

 Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους που να προκύπτουν 

από τη διάγνωση αναγκών των επιμορφούμενων (Ε2, Ε6, Ε7).  

 Ο εκπαιδευτικός να έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει να μάθει και να πάει με 

συγκεκριμένες προσδοκίες που να μπορεί να ικανοποιήσει ο επιμορφωτής 

(Ε4) 

 Να με κάνει να νιώσω καλά, ότι δεν έχασα χρόνο και  

o σαν άνθρωπος (Ε4) και  

o σαν εκπαιδευτικός βελτιώθηκα.(Ε4) 

Εκπαιδευτικές τεχνικές/προσεγγίσεις (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε6, Ε7, Ε8) 

 Εισήγηση και ομάδες εργασίας και εφαρμογή σεναρίων στην πράξη, να 

παίξω το ρόλο του μαθητή να πάρω κάποια φύλλα εργασίας και να 

προσπαθήσω να τα εφαρμόσω (Ε1, Ε3) 

 Όχι μόνο εισήγηση ούτε μόνο επίδειξη λογισμικού (Ε8) 

 Βιωματικές δραστηριότητες (Ε8) 

 Μελέτες περίπτωσης (Ε2): «Με κατάθεση εμπειριών και για κάθε ένα 

πρόβλημα να δοθούν λύσεις από τον ειδικό αφού πρώτα ομαδοποιηθούν 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη και γίνουν 

γνωστά στον ειδικό, ίσως και πριν το σεμινάριο» 

 Διαμοίραση καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ συναδέλφων (Ε2, Ε4, 

Ε6). Ενδοσχολική επιμόρφωση (Ε6). «Να μοιραζόμαστε οι εκπαιδευτικοί 

«πράγματα εφαρμόσιμα για το σχολείο» δημιουργώντας και μια 

«τράπεζα» (Ε2 απάντηση στην ερώτηση 2.4. και 2.5) 

 «Να παρακολουθήσω το μάθημα κάποιου άλλου και –αν και με αγχώνει- 

να έρθει ένας άλλος να παρακολουθήσει εμένα» (Ε7) 

 Διάλεξη από έναν ειδικό/επιστήμονα (Ε2, Ε4) 
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Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη (Ε2, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8) 

 «Βιωματικές δραστηριότητες που θα σου επιτρέψουν μεταφέρεις τις 

γνώσεις που απέκτησες μέσα στην τάξη» (Ε8) 

 «Αυτά που θα πάρω να μπορώ να τα εφαρμόσω και να βελτιώσω τη 

διαχείριση της τάξης μου» (Ε2). «να μοιραζόμαστε οι εκπαιδευτικοί 

«πράγματα εφαρμόσιμα για το σχολείο» δημιουργώντας και μια 

«τράπεζα» (Ε2 απάντηση στην ερώτηση 2.4. και 2.5) 

 «Δεν ξέρω αλλά οτιδήποτε πρακτικό μου πει κάποιος θα το εκτιμήσω 

δεόντως» (Ε5)  

 «Αν δώ ότι μπορώ να το εφαρμόσω στην τάξη. Δεν μπορείς ως 

επιμορφωτής να σχεδιάσεις κάτι εκ των προτέρων που θα αλλάξει εμένα 

αλλά να μου μάθεις κάτι στο αναλυτικό 

πρόγραμμα/παιδαγωγικό/διδακτικό που δεν το ήξερα και να μπορώ να το 

εφαρμόσω» (Ε6) 

 «Στα μαθήματα που κάνουμε εμείς να υπάρχει ένα πιο συγκεκριμένο 

πλάνο για το πώς να διδάξουμε το μάθημα» (Ε7). «Όταν σου δείχνουν 

κάποια τεχνικά θέματα να εξασφαλίζει το σεμινάριο ότι θα είσαι ικανός να 

το κάνεις μόνος σου μετά» (Ε7 απάντηση στην ερώτηση 2.4 και 2.5). 

9.5.3 Εκπαιδευτικό υλικό 

Ανάγκη για ύπαρξη εκπαιδευτικού υλικού και βιβλίου για το Δημοτικό (Ε3, Ε8) 

Ανάπτυξη «Τράπεζας» καλών πρακτικών (Ε2). 

9.6 Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής για τις βασικές αρχές 

και για τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων στα 

προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής. 

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Ε1, Ε2, Ε5, Ε7 δεν έχουν παρακολουθήσει 

πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, ενώ ο Ε1 έχει διαβάσει λίγο σχετικά. 

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Ε3, Ε4, Ε6, Ε8 έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και προτείνουν: 

 Πρέπει να έρθεις στη θέση του εκπαιδευομένου να ξέρεις πως αισθάνεται, 

ποια είναι η δουλειά του γι’ αυτό ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει δουλέψει 
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στον ίδιο χώρο εργασίας, δεν μπορεί να είναι πανεπιστημιακός. Να είναι 

γνώστης των συνθηκών για να μπορέσει να τους βοηθήσει (Ε1) 

 Να εφαρμόζονται οι εκπαιδευτικές τεχνικές και πρακτικές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων (Ε3, Ε8) 

 Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών: «Οι ενήλικες είναι πιο 

κατασταλαγμένοι όταν προσέρχονται σε μια επιμόρφωση ξέρουν τι ζητούν 

και που θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα πάρουν, πρέπει να τους 

επιμορφώνουμε εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ανίχνευση 

αναγκών λοιπόν» (Ε4) 

 Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη (Ε6) 

 Αναγνώριση των εμπειριών τους (Ε6) 

 Αναγνώριση του περιορισμένου χρόνου τους (Ε6) 

 Σύναψη μαθησιακού συμβολαίου (Ε8) 
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Κεφάλαιο 10: Συμπεράσματα-Συζήτηση-Προτάσεις 

Στο κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα ανά ερευνητικό 

ερώτημα. Συγκρίνονται με το θεωρητικό μας πλαίσιο και με τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών, έτσι ώστε να ενσωματωθούν με κριτικό τρόπο στη θεωρία 

και να την ενημερώσουν. Στη τέλος, παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας και 

κάποιες προτάσεις για νέες προσεγγίσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και 

σχεδιασμού προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

10.1 Ο ρόλος και η θέση εργασίας του εκπαιδευτικού 

πληροφορικής 

Το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα αφορούσε στη διερεύνηση του ρόλου και της 

θέσης εργασίας του εκπαιδευτικού πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο, απαντώντας 

σε τέσσερα (4) διακριτά υποερωτήματα: (α) Ποιοι είναι οι στόχοι και η σημασία της 

διδασκαλίας της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε στην σχολική εκπαίδευση σύμφωνα 

με την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία; (β) Ποιές είναι οι προτεινόμενες διδακτικές 

προσεγγίσεις/ τεχνικές/μέθοδοι για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε 

στην σχολική εκπαίδευση σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία; (γ) Ποιες είναι 

οι ικανότητες του εκπαιδευτικού που αφορούν στην άσκηση του διδακτικού του 

έργου στη σχολική τάξη/εργαστήριο με βάση την εκπαιδευτική έρευνα και την 

εκπαιδευτική νομοθεσία; (δ) Ποιες είναι οι γνώσεις, οι στάσεις και οι ικανότητες που 

πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής ώστε να διαδραματίσει με επιτυχία 

το ρόλο του στη σχολική τάξη και στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις και τα βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών; 

10.1.1 Οι κύριοι στόχοι και η σημασία της διδασκαλίας της 

Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε σύμφωνα με την ελληνική 

εκπαιδευτική νομοθεσία  

Από τα ευρήματα που αφορούν στο 1
ο
 υποερώτημα και αφού επιχειρήσαμε μια 

σύνδεση των Νόμων του κράτους που αφορούν στους στόχους της σχολικής 
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εκπαίδευσης με τους στόχους που θέτουν τα προγράμματα σπουδών της 

Πληροφορικής αναδείξαμε τον ρόλο του εκπαιδευτικού Πληροφορικής ως κάποιον/-α 

που καλείται να επιδιώξει τους εξής κύριους στόχους κατά τη διδασκαλία της 

Πληροφορικής και των ΤΠΕ: (α) Ανάπτυξη ικανότητας κριτικής προσέγγισης για την 

κατανόηση της σημασίας της επιστήμης της πληροφορικής και της τεχνολογίας (Τ.Π.Ε) 

και της σωστής και ωφέλιμης χρήσης της (β) Κατανόηση θεμελιωδών εννοιών της 

επιστήμης της πληροφορικής και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εφαρμογής της 

γνώσης και επίλυσης προβλημάτων (γ) αξιοποίηση των Τ.Π.Ε ως εργαλείο μάθησης, 

διερεύνησης και δημιουργίας. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης οι στόχοι αυτοί 

πρέπει να επιτευχθούν με αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας και 

στόχο τη δημιουργία και επιπροσθέτως στην Επαγγελματική εκπαίδευση με στόχο την 

αγορά εργασίας. 

10.1.2 Οι προτεινόμενες, από την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία, 

διδακτικές προσεγγίσεις/ τεχνικές/μέθοδοι για τη διδασκαλία της 

Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε 

Από τα ευρήματα που αφορούν στο 2ο υποερώτημα, οι προτεινόμενες διδακτικές 

προσεγγίσεις/ τεχνικές/μέθοδοι για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε 

στην σχολική εκπαίδευση σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία αφορούν στην 

λεγόμενη «μαθητοκεντρική προσέγγιση». Η μαθητοκεντρική προσέγγιση προτείνει τη 

δημιουργία προϋποθέσεων για την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία, μέσω συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως οι μικρές ομάδες 

εργασίας, μέσω διαδικασιών δημιουργίας (πχ project) αλλά και εποικοδομητικών 

προσεγγίσεων. Οι εποικοδομητικές προσεγγίσεις στηρίζονται στην ενεργή και 

δυναμική οικοδόμηση της μάθησης με αφετηρία και μέσο την συνεχή αξιολόγηση 

των γνώσεων, των λαθών και των αντιλήψεων των μαθητών από τους ίδιους, με τον 

εκπαιδευτικό συντονιστή και εμψυχωτή. Επίσης, προτείνεται ο εργαστηριακός 

προσανατολισμός της διδασκαλίας αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε ως χώροι έρευνας, 

επικοινωνίας και συνεργασίας. Τέλος, προτείνεται, οι μαθησιακές δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται κατά τη διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε να έχουν νόημα 

για τους μαθητές αφορώντας τόσο τη σχολική όσο και την κοινωνική ζωή. 
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10.1.3 Οι ικανότητες του εκπαιδευτικού που αφορούν στην  άσκηση 

του διδακτικού του έργου στη σχολική τάξη/εργαστήριο με βάση 

την εκπαιδευτική έρευνα και την εκπαιδευτική νομοθεσία 

Από τα ευρήματα που αφορούν στο 3ο υποερώτημα προέκυψαν οι περισσότερες από 

τις ικανότητες που αξιολόγησε ο Αποστολόπουλος (2014, σελ.40-49) και 

προέρχονται από προσαρμογή της εργασίας της Danielson (2007). Η επιλογή έγινε 

από τον ερευνητή με βάση την σπουδαιότητα των ικανοτήτων, τη συνάφεια με τη 

διδασκαλία της Πληροφορικής στην τάξη και το εργαστήριο, τη δυνατότητα ελέγχου 

των κριτηρίων αξιολόγησης των ικανοτήτων σε μια διδακτική ώρα, καθώς και την 

συνάφεια των κριτηρίων με τα κριτήρια του Π.Δ 152/2013 για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Οι ικανότητες είναι δεκαοκτώ (18) και κατηγοριοποιούνται σε επτά 

(7) κατηγορίες: (α) Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης: (1) 

Ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές, (2) Ικανότητα να ενισχύει την 

αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, (β) Διαχείριση της τάξης: (3) 

Ικανότητα δημιουργίας προτύπων συμπεριφοράς και κανόνων στη σχολική τάξη οι 

οποίοι τηρούνται αμοιβαία, (4) Ικανότητα παρακολούθησης της συμπεριφοράς των 

μαθητών, (5) Ικανότητα αντιμετώπισης της κακής συμπεριφοράς των μαθητών, (γ) 

Ικανότητα επικοινωνίας: (1) Ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές, (δ) 

Μορφές διδασκαλίας και εμπλοκή των μαθητών: (6) Ικανότητα να μεταδίδει το 

ενδιαφέρον για τη διδακτέα ύλη, (7) Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των 

μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, (8) Ικανότητα αντιμετώπισης των 

διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών (αδύναμοι, δυνατοί), (9) 

Ικανότητα σύνδεσης της εισήγησης, των ερωτήσεων ή της συζήτησης με 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, (10) Ικανότητα σύνδεσης του περιεχομένου 

και των δραστηριοτήτων με σαφείς διδακτικούς στόχους, (11) Ικανότητα σύνδεσης 

της διδακτέας ύλης με πράγματα ή καταστάσεις που είναι σχετικές με τα βιώματα των 

μαθητών, (12) Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών 

προσεγγίσεων, (13) Ικανότητα λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων εργασίας, (ε) 

Ικανότητα ευελιξίας και ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών: (14) 

Ικανότητα αξιοποίησης των λαθών και των αποριών των μαθητών για να διευρύνουν 

τη μάθησή τους, (15) Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται, (στ) 

Συνοχή της διδασκαλίας-Διαχείριση του διδακτικού χρόνου: (16) Ικανότητα 

δόμησης του μαθήματος και διαχείρισης του χρόνου, (ζ) Αξιολόγηση των μαθητών 
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κατά τη διδασκαλία: (17) Ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών, 

(18) Ικανότητα παροχής σωστής και ποιοτικής ανατροφοδότησης στους μαθητές. Οι 

παραπάνω ικανότητες ελέγχθηκαν κατά την παρατήρηση των οκτώ (8) διδασκαλιών 

ώστε να εξαχθούν υποθέσεις για τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών που αφορούν στην πραγματοποίηση της διδασκαλίας.  

10.1.4 Οι γνώσεις, οι στάσεις και οι ικανότητες που πρέπει να κατέχει 

ο εκπαιδευτικός πληροφορικής ώστε να διαδραματίσει με 

επιτυχία το ρόλο του στη σχολική τάξη και στο σχολικό 

εργαστήριο Η/Υ σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των 

ίδιων των εκπαιδευτικών 

Από τα ευρήματα που αφορούν στο 4ο υποερώτημα:  

Οι γνώσεις του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού πληροφορικής σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις και τα βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών αφορούν (α)  στο γνωστικό 

αντικείμενο της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε, (β) στη Διδακτική του Γνωστικού 

Αντικειμένου (γ) σε θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (δ) στις 

σύγχρονες εξελίξεις στις Τ.Π.Ε και τις εφαρμογές της ενώ αναφέρθηκε από 

συμμετέχοντα που εργάζεται σε Δημοτικό  η γνώση των προγραμμάτων σπουδών των 

άλλων μαθημάτων του Δημοτικού. 

Οι ικανότητες του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού πληροφορικής σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις και τα βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών αφορούν στο να (α) 

σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις και τη φύση του γνωστικού 

αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, (β) να διαθέτει ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική σε 

διδακτέα γνώση, (γ) να διαθέτει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσέχοντας 

ιδιαίτερα την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσω εναλλακτικών  

κατάλληλων μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών και δραστηριοτήτων που έχουν 

νόημα για τους μαθητές, (δ) να διαθέτει ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

προσέχοντας ιδιαίτερα την συμμετοχή όλων των μαθητών, επιλέγοντας για 

παράδειγμα κάποιο ενδιαφέρον θέμα για επεξεργασία, (ε) να διαθέτει ικανότητα να 

σχεδιάζει δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους μαθητές και συνδέουν την 

επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της 

καθημερινής ζωής, (στ) να διαθέτει ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν 
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χρειάζεται και (ζ), με μικρότερη συχνότητα αναφοράς, να διαθέτει ικανότητα 

παρουσίασης του περιεχομένου με τρόπο που «ρέει», προφορικά ή με άλλον τρόπο 

αναπαράστασης της γνώσης. 

Οι στάσεις του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού πληροφορικής σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις και τα βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών αφορούν στο (α) να δείχνει 

ενδιαφέρον για τους μαθητές και για την εκπαίδευσή τους, (β) να δείχνει 

εργατικότητα, (γ) να συμπεριφέρεται με συνέπεια και δικαιοσύνη, (δ) να δείχνει 

σεβασμό στους μαθητές και (ε), με μικρότερη συχνότητα αναφοράς, να παρουσιάζει 

τάση για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους μαθητές. 

Συγκρίνοντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τον αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό με αυτές που επιτάσσει η εκπαιδευτική νομοθεσία και έρευνα φαίνεται 

ότι οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιολογούν ως πιο σημαντικές τις εξής 

ικανότητες: (α) Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης: (1) Ικανότητα 

καλής επικοινωνίας με τους μαθητές, (δ) Μορφές διδασκαλίας και εμπλοκή των 

μαθητών: (6) Ικανότητα να μεταδίδει το ενδιαφέρον για τη διδακτέα ύλη, (7) 

Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, 

(9) Ικανότητα σύνδεσης της εισήγησης, των ερωτήσεων ή της συζήτησης με 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, (11) Ικανότητα σύνδεσης της διδακτέας ύλης 

με πράγματα ή καταστάσεις που είναι σχετικές με τα βιώματα των μαθητών, (12) 

Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων, (13) 

Ικανότητα λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων εργασίας, (ε) Ικανότητα ευελιξίας 

και ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών:  (15) Ικανότητα προσαρμογής του 

μαθήματος όταν χρειάζεται, (στ) Συνοχή της διδασκαλίας-Διαχείριση του 

διδακτικού χρόνου: (16) Ικανότητα δόμησης του μαθήματος και διαχείρισης του 

χρόνου.  

Από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αυτές τις ικανότητες πιο σημαντικές 

είναι περισσότερο πιθανό να έχουν κίνητρο να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 

που επιδιώκει την απόκτηση των συγκεκριμένων ικανοτήτων και να τις αποκτήσουν 

(Rogers, 1999). Το κίνητρο, η ειλικρινής επιθυμία, είναι αυτό που αποδίδει σε ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής προϋποθέσεις επιτυχίας (Ni, 

2009) 
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Επίσης, οι συμμετέχοντες προσέδωσαν στον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 

πληροφορικής και κάποια χαρακτηριστικά που αφορούν σε στάσεις, οι οποίες δεν 

ξέρουμε κατά πόσο είναι δυνατόν να αποκτηθούν μέσω ενός προγράμματος 

επιμόρφωσης. Ίσως, η εκπαιδευτική πολιτική για την σχολική εκπαίδευση δεν μπορεί 

να πετύχει στη διαμόρφωση τέτοιων στάσεων στους εκπαιδευτικούς μέσω της 

ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης. Ίσως, στην περίπτωση αυτή η επιμόρφωση δεν είναι 

η λύση (Brown, 2002). 

10.2 Οι συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο γνώσεων, 

ικανοτήτων και στάσεων 

Η ανάλυση των απαντήσεων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν 

στις συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πληροφορικής 

πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Γνώσεων, Ικανοτήτων και Στάσεων. 

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής ανέδειξαν ρητά εκπαιδευτικές ανάγκες απόκτησης 

γνώσεων που αφορούν (α) στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και των 

Τ.Π.Ε και στις σύγχρονες εξελίξεις και εφαρμογές της, (β) στη Διδακτική και (γ) σε 

θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Οι εκπαιδευτικοί δεν εστίασαν 

μαζικά σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία της Πληροφορικής όπως σε προηγούμενες 

μελέτες (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005˙ Πανσεληνάς & Γώγουλος, 2008˙ 

Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010˙ Γιαννακοπούλου, 2012), αν εξαιρέσει κανείς 

την ειδική αναφορά στα μαθήματα του Επαγγελματικού Λυκείου, η οποία συνέβη και 

στην «ομαδική εστιασμένη συζήτηση». Είναι πολύ πιθανόν, οι εκπαιδευτικοί να 

διαπίστωσαν ότι η επιστήμη και η τεχνολογία της Πληροφορικής εξελίσσονται 

συνεχώς και με ραγδαίους ρυθμούς και εκδήλωσαν την ανάγκη να αποκτήσουν 

γνώσεις σε κάθε γνωστικό πεδίο που εξελίσσεται και αποτελεί γνωστικό αντικείμενο 

στο ελληνικό σχολείο. Όπως άλλωστε επισημαίνουν, έχουν την εκπαιδευτική ανάγκη 

να σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέουν την επιστήμη της 

Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής 

ζωής. Οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι όταν η σύγχρονη τεχνολογία 

είναι στο σπίτι του κάθε μαθητή, η διδασκαλία της πληροφορικής στο σχολείο 

καλείται όχι μόνο να εξηγήσει τις επιστημονικές αρχές της σύγχρονης τεχνολογίας, 
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αλλά και να διδάξει όλες εκείνες τις προοπτικές αξιοποίησής της, καθώς και τους 

περιορισμούς της χρήσης της.  

Όσον αφορά στις γνώσεις Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

οι εκπαιδευτικοί εξηγούν τι εννοούν αναφέροντας ως εκπαιδευτικές ανάγκες τις 

ικανότητες εφαρμογής αυτών των γνώσεων στη σχολική τάξη/εργαστήριο. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, αναφέρονται σε «Διδακτικές Ικανότητες» και «Ικανότητες 

παιδαγωγικές, εκπαιδευτικής ψυχολογίας και διαχείρισης της σχολικής τάξης». 

Όσον αφορά στις διδακτικές ικανότητες, οι εκπαιδευτικοί είτε άμεσα είτε έμμεσα 

εκδηλώνουν ως συνειδητές εκπαιδευτικές ανάγκες να αποκτήσουν:  

(α) ικανότητα ανάπτυξης μαθησιακών δραστηριοτήτων που προκαλούν το ενδιαφέρον 

των μαθητών, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας εναλλακτικές και κατάλληλες 

μεθόδους και εκπαιδευτικές τεχνικές,  

(β) ικανότητα διδακτικού μετασχηματισμού από επιστημονική σε διδακτέα γνώση,  

(γ) ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος σε οποιεσδήποτε συνθήκες στο εργαστήριο, 

για παράδειγμα όταν προκύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση του Δικτύου Η/Υ του 

σχολικού εργαστηρίου, όταν προκύπτουν προβλήματα με την αναλογία μαθητών σε 

υπολογιστές, ενώ είναι συνειδητή αλλά άρρητη με άμεσο τρόπο η ανάγκη να 

προσαρμόζουν το μάθημά τους όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών τους,  

(δ) ικανότητα  να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις και τη φύση 

του γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις ανάγκες, τις κλίσεις και 

τα ενδιαφέροντα των μαθητών,  

(ε) ικανότητα να σχεδιάζει μαθησιακές δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους 

μαθητές και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με τη σχολική ζωή 

και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής. Η συγκεκριμένη ανάγκη εμφανίστηκε στους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς με έμμεσο τρόπο από την ανάλυση των αντιλήψεών 

τους για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό, όπως διαμορφώθηκαν από τις εμπειρίες 

τους ως μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί και από την ανάλυση κρίσιμων 

περιστατικών στο σχολικό εργαστήριο/τάξη. 

(στ) ικανότητα ανάπτυξης μαθησιακών δραστηριοτήτων προκαλώντας την συμμετοχή 

όλων των μαθητών  
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Όσον αφορά στις παιδαγωγικές ικανότητες, στις ικανότητες εκπαιδευτικής 

ψυχολογίας και διαχείρισης της σχολικής τάξης οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να 

αποκτήσουν: (α) ικανότητα διαχείρισης περιστατικών στη σχολική τάξη που 

διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη μαθησιακή δραστηριότητα, (β) ικανότητα 

συγκρότησης ευχάριστων, δημιουργικών σχέσεων και σχέσεων συνεργασίας με τους 

μαθητές και (γ) ικανότητα αναγνώρισης και ανταπόκρισης στις συναισθηματικές και 

ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών και του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Έμμεσα, 

εξειδικεύουν τις ικανότητες που ειπώθηκαν ρητά, αναδεικνύοντας ως εκπαιδευτικές 

ανάγκες να αποκτήσουν (α) ικανότητα αναγνώρισης, αποδοχής και ελέγχου των 

δικών τους συναισθημάτων (συναισθηματική νοημοσύνη), (β) ικανότητα αξιοποίησης 

του χιούμορ ως μέσο συγκρότησης ευχάριστων και δημιουργικών σχέσεων και 

σχέσεων συνεργασίας με τους μαθητές και (γ) ικανότητα να θέτουν κανόνες οι οποίοι 

θα είναι από όλους αποδεκτοί και τους οποίους να τηρούν με συνέπεια. 

Στην περίπτωση των ικανοτήτων που άπτονται στα Παιδαγωγικά, Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία και Διαχείριση σχολικής τάξης, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών χρησιμοποιώντας, πέραν της μεθόδου των άμεσων ερωτημάτων, την 

ιστορικο-βιογραφική και την ανάλυση «κρίσιμων επεισοδίων στην εργασία», καθώς 

και η διατύπωσή τους σε επίπεδο ικανοτήτων, ανέδειξε ορισμένες νέες και 

σημαντικές πληροφορίες για το σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών πληροφορικής. Οι Πανσεληνάς & Γώγουλος (2008) και οι Μπέλου, 

Λαδιάς &  Μικρόπουλος (2010) δεν διαπίστωσαν τέτοιες εκπαιδευτικές ανάγκες σε 

μεγάλο βαθμό. Οι Καράκιζα & Κωσταλίας (2009) ανίχνευσαν κάποιες τέτοιες 

ανάγκες, αλλά δεν ανέφεραν την συχνότητα εμφάνισής τους. Τέλος, οι Παπαδάκης & 

Αθανασόπουλος (2005) και η Γιαννακοπούλου (2012) ανίχνευσαν εκπαιδευτικές 

ανάγκες που αφορούν στα «προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών και τις σχέσεις 

διδασκόντων-διδασκομένων-γονέων», χωρίς όμως να εξειδικεύσουν στην επιδίωξη 

της κατάκτησης συγκεκριμένων ικανοτήτων. Είναι φανερό ότι υπάρχει κάποια 

διαφοροποίηση στα αποτελέσματα σε σχέση με παλαιότερες έρευνες που οφείλεται 

πιθανότατα είτε στη διαφορετική μέθοδο διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών είτε 

και στην εισαγωγή της διδασκαλίας της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες δίνουν νέες πληροφορίες στους σχεδιαστές 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς πληροφορικής, αφού, αν 



125 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ          ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

εξαιρέσουμε την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, κανένα πρόγραμμα 

επιμόρφωσης ευρείας μορφής δεν έχει θέσει έως τώρα τέτοιους επιμορφωτικούς 

στόχους. 

Στην περίπτωση των στάσεων, οι συμμετέχοντες προσέδωσαν στον αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό πληροφορικής κάποια χαρακτηριστικά που αφορούν σε στάσεις, τα 

οποία όμως δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι δυνατόν να αποκτηθούν μέσω ενός 

προγράμματος επιμόρφωσης. Ίσως, η εκπαιδευτική πολιτική για την σχολική 

εκπαίδευση δεν μπορεί να πετύχει στη διαμόρφωση τέτοιων στάσεων στους 

εκπαιδευτικούς μέσω της ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης. Ίσως, στην περίπτωση 

αυτή η επιμόρφωση δεν είναι η λύση (Brown, 2002). 

10.3 Υποθέσεις για τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε επίπεδο ικανοτήτων 

πραγματοποίησης διδασκαλίας στο σχολικό 

εργαστήριο/τάξη 

Από την παρατήρηση της διδασκαλίας προκύπτει ότι, ενδεχομένως, οι παρακάτω 

ικανότητες αποτελούν είτε λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής που συμμετείχαν στην έρευνα, είτε εξειδίκευση των συνειδητών 

εκπαιδευτικών τους αναγκών σε επίπεδο διδασκαλίας στο σχολικό εργαστήριο. Αν 

και ενυπάρχει ο περιορισμός της παρατήρησης μιας και μόνο διδασκαλίας ανά 

εκπαιδευτικό θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αποτελούν τις πραγματικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο ικανοτήτων πραγματοποίησης διδασκαλίας στο 

σχολικό εργαστήριο/τάξη. 

Οι ικανότητες για τις οποίες εμφανίζεται συχνότερα η ανάγκη για βελτίωση είναι:  

η «Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων, 

ενίσχυσης της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και 

αποτελεσματικών ομάδων εργασίας» η οποία εμφανίστηκε στις επτά (7) από τις οκτώ 

(8) διδασκαλίες, στη συνέχεια  

η «Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται» και η «Ικανότητα 

αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών 
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(αδύναμοι, δυνατοί)», οι οποίες εμφανίστηκαν στις πέντε (5) από τις οκτώ (8) 

διδασκαλίες, 

η «Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία» και η «ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών» οι οποίες 

εμφανίστηκαν σε τέσσερις (4) διδασκαλίες, 

και οι ικανότητες: «καλής επικοινωνίας με τους μαθητές», «αξιοποίησης λαθών και 

αποριών των μαθητών και παροχής σωστής και ποιοτικής ανατροφοδότησης για να 

διευρύνουν τη μάθησή τους», «μετάδοσης του ενδιαφέροντος για τη διδακτέα ύλη», 

«σύνδεσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με προϋπάρχουσες γνώσεις και 

βιώματα των μαθητών», οι οποίες εμφανίστηκαν σε τρεις (3) διδασκαλίες. 

10.4 Οι συνειδητές και λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε επίπεδο διδακτικών 

ικανοτήτων 

Συγκρίνοντας τις παραπάνω ικανότητες με τις διδακτικές ικανότητες, τις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί είτε άμεσα είτε έμμεσα εκδηλώνουν ως συνειδητές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, διαπιστώνουμε ταυτότητες αλλά και διαφορές, οι οποίες είτε αφορούν σε 

λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες είτε αποτελούν εξειδίκευση των συνειδητών 

τους εκπαιδευτικών αναγκών. Εντούτοις, είτε είναι συνειδητές είτε λανθάνουσες 

συγκροτούν το σώμα των εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο ικανοτήτων του 

πληθυσμού-στόχου της έρευνας, για το οποίο γίνεται μια προσπάθεια να 

παρουσιαστεί συγκεντρωτικά σε δύο κατηγορίες που αφορούν η πρώτη στο 

«Σχεδιασμό της Διδασκαλίας» και η δεύτερη την «Πραγματοποίηση της 

Διδασκαλίας». 

Σχεδιασμός της Διδασκαλίας 

 να σχεδιάζει διδακτικά με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις και τη φύση του 

γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις ανάγκες, τις κλίσεις 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

 να σχεδιάζει μαθησιακές δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους μαθητές 

και συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με τη σχολική 

ζωή και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής. 
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 να αναπτύσσει μαθησιακές δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον 

των μαθητών 

 Να επιλέγει εναλλακτικές και κατάλληλες μεθόδους και εκπαιδευτικές 

τεχνικές,  

 να μετασχηματίζει διδακτικά την επιστημονική σε διδακτέα γνώση  

 να αναπτύσσει μαθησιακές δραστηριότητες που προκαλούν την συμμετοχή 

όλων των μαθητών  

Πραγματοποίηση της Διδασκαλίας 

 Να εφαρμόζει κατάλληλα μεθόδους και εκπαιδευτικές τεχνικές ενίσχυσης της 

αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών  

 Να εφαρμόζει κατάλληλα τις ομάδες εργασίας 

 Να αντιμετωπίζει τις διαφοροποιήσεις στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών (αδύναμοι, δυνατοί) 

 Να εμπλέκει το σύνολο σχεδόν των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία  

 Να παρακολουθεί τη μάθηση των μαθητών κατά τη διδασκαλία 

 Να έχει καλή επικοινωνία με τους μαθητές 

 Να αξιοποιεί τα λάθη και τις απορίες των μαθητών παρέχοντας σωστή και 

ποιοτική ανατροφοδότησης ώστε να διευρύνουν τη μάθησή τους 

 Να μεταδίδει το ενδιαφέρον για την διδακτέα ύλη 

 Να συνδέει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με προϋπάρχουσες γνώσεις και 

βιώματα των μαθητών 

 Να προσαρμόζει το μάθημα όταν χρειάζεται 

Από ό,τι είναι γνωστό, είναι η πρώτη φορά που οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής διατυπώνονται με μορφή απόκτησης ικανοτήτων. Είναι 

φανερό ότι όλες τους εντάσσονται στην θεματική ενότητα «Διδακτική της 

Πληροφορικής» ή «Εκπαιδευτική μεθοδολογία και διδακτική πρακτική» γενικότερα, 

θεματική που έχει αναδειχθεί και στις προηγούμενες μελέτες (Παπαδάκης & 

Αθανασόπουλος, 2005˙ Πανσεληνάς & Γώγουλος, 2008˙ Καράκιζα & Κωσταλίας, 

2009˙ Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010˙ Γιαννακοπούλου, 2012). Η 

διατύπωσή τους, όμως, με τη μορφή ικανοτήτων θα βοηθήσει στο σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θέτουν ως στόχους την απόκτηση των 

συγκεκριμένων ικανοτήτων, με αποτέλεσμα η αποτελεσματικότητά τους, ως προς την 
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κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των επιμορφωμένων, να μπορεί να αξιολογηθεί 

με εγκυρότητα και αξιοπιστία (Queeny, 1995˙ Gupta, 1999˙ Χασάπης, 2000˙ 

Goldstein & Ford, 2002).  

Επίσης, από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, δίνεται η δυνατότητα να 

διατυπωθούν υποθέσεις ως προς τα αίτια των πρώτων θετικών αξιολογήσεων του 

προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου από τους επιμορφωτές και τους 

επιμορφωμένους του προγράμματος (Μποντίλας & Σμιξιώτη, 2014˙ Χαρπαντίδου & 

Τραχανοπούλου, 2014˙ Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014): Η έμφαση στο 

σχεδιασμό σεναρίων μαθήματος, η εφαρμογή τους στη σχολική τάξη και ο 

αναστοχασμός της σχετικής εμπειρίας προκαλούν τη σύνδεση της θεωρίας με την 

πράξη (Μαυρογιώργος, 2009˙ Θεοδώρου, 2012) και καλλιεργούν πολλές από τις 

ικανότητες που διατυπώνονται ως εκπαιδευτικές ανάγκες στην έρευνά μας, όπως για 

παράδειγμα την ικανότητα «προσαρμογής του μαθήματος», ικανότητα που δύσκολα 

θα μπορούσε να καλλιεργηθεί χωρίς πρακτική άσκηση και αναστοχασμό. 

Συγχρόνως, η αξιοποίηση και άλλων μεθόδων όπως η «ιστορικο-βιογραφική» και η 

«ανάλυση κρίσιμων επεισοδίων στην εργασία» βοήθησε να αναδειχθούν συνειδητές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που σε άμεσο ερώτημα δεν είχαν εκφραστεί από το σύνολο 

των ερωτηθέντων. Ειδικότερα: η ανάγκη παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών 

και η προσαρμογή του μαθήματος στις ανάγκες τους (δες ενότητα 10.1.1), καθώς και 

η ανάγκη να σχεδιάζουν δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους μαθητές και 

συνδέουν την επιστήμη της Πληροφορικής και τις Τ.Π.Ε με τη σχολική ζωή και τις 

εμπειρίες της καθημερινής ζωής. Η τελευταία εκπαιδευτική ανάγκη προέκυψε, για 

τους περισσότερους ερωτηθέντες, από την ερώτηση «τι το ιδιαίτερο έκαναν οι καλοί 

εκπαιδευτικοί που είχαν συναντήσει στη ζωή τους».  

Τέλος, η παρατήρηση διδασκαλιών -παρά τον περιορισμό της παρατήρησης μιας και 

μόνο διδασκαλίας- βοήθησε ώστε να αναδειχθούν λανθάνουσες εκπαιδευτικές 

ανάγκες και να εξειδικευθούν σε επίπεδο πραγματοποίησης διδασκαλίας οι 

συνειδητές (Λευθεριώτου, 2005). 

Όπως ήδη έχουμε επισημάνει η απόκτηση των παραπάνω ικανοτήτων είναι δυνατόν 

να αποτελέσει τον κύριο στόχο ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

πληροφορικής τουλάχιστον για τον πληθυσμό-στόχο της έρευνας. Ωστόσο 

εμφανίστηκαν και ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την παρατήρηση των 
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διδασκαλιών, οι οποίες, μαζί με αυτές που διερευνήθηκαν στη συνέντευξη, 

συγκρότησαν τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες επιδόθηκαν σε κάθε 

συμμετέχοντα δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους να διαμορφώσουν ένα ατομικό 

πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης (Grant, 2002). 

10.5 Οι ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής ως προς τον τρόπο και τις αρχές με τις οποίες 

διενεργείται η επιμόρφωση 

10.5.1 Χρόνος 

Όπως και σε προηγούμενες μελέτες (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005˙ 

Πανσεληνάς & Γώγουλος, 2008˙ Μπέλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010˙ 

Γιαννακοπούλου, 2012˙ Καράκιζα & Κωσταλίας, 2009), οι εκπαιδευτικοί προτιμούν 

να επιμορφώνονται κάποια περιορισμένα σε αριθμό απογεύματα κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους αξιοποιώντας τον ελεύθερό τους χρόνο. Εντούτοις, οι 

περισσότεροι προτιμούν και την αξιοποίηση του εργασιακού τους ωραρίου (δες και 

Πανσεληνάς & Γώγουλος, 2008) με τέτοιο όμως τρόπο ώστε «να μην χάνονται πολλά 

μαθήματα», για παράδειγμα όπως επεξηγούν στον «ομαδική εστιασμένη συζήτηση» 

«εντός εργασιακού ωραρίου αλλά εκτός διδακτικού». 

10.5.2 Μορφές και Μεθοδολογία Επιμόρφωσης 

Όσον φορά στις μορφές της επιμόρφωσης, αρκετοί εκπαιδευτικοί πρότειναν τη 

δυνατότητα επιλογής θεματικών ενοτήτων σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, 

προκειμένου να εμβαθύνουν (δες και Καράκιζα & Κωσταλίας, 2009), για παράδειγμα 

σε θεωρία και πράξη που αφορά τη διδασκαλία ανά μάθημα. Ακόμα περισσότεροι 

πρότειναν τη διάχυση καλών πρακτικών και σχεδίων/σεναρίων μαθήματος ως 

ενδεδειγμένη μορφή επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Επεξηγώντας τις 

απαντήσεις τους στην «ομαδική εστιασμένη συζήτηση» μίλησαν για μικτού τύπου 

και δια ζώσης επιμόρφωση, αλλά και για (α) «στρογγυλό τραπέζι» εκπαιδευτικών 

πληροφορικής με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ανά 

μάθημα, (β) δειγματικές διδασκαλίες ανά βαθμίδα με συζήτηση και ανατροφοδότηση 

και τέλος (γ) για δημιουργία αποθετηρίου καλών πρακτικών. Οι τελευταίες προτάσεις 

των εκπαιδευτικών μοιράζονται κάποια χαρακτηριστικά με τις κοινότητες πρακτικής, 

όπως αυτές ορίζονται από τους Wenger et al (2002): «Ομάδες ανθρώπων οι οποίοι 
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βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα τομέα που τους ενδιαφέρει 

μέσω της αλληλεπίδρασης». Η επιθυμία συμμετοχής σε κοινότητες μάθησης 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενες μελέτες (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005˙ 

Γιαννακοπούλου 2012) αλλά χωρίς να επισημανθούν χαρακτηριστικά όπως αυτά των 

δειγματικών διδασκαλιών. 

Όσον αφορά στην μεθοδολογία της επιμόρφωσης οι μισοί επιλέγουν το μικτό 

μοντέλο ενώ οι δύο (2) από τους οκτώ (8) το δια ζώσης-βιωματικό. Η προτίμηση στο 

μεικτό μοντέλο ενυπάρχει και στην έρευνα των Παπαδάκη & Αθανασόπουλου (2005) 

και ακόμα περισσότερο στις σύγχρονες έρευνες της Γιαννακοπούλου (2012) και των 

Παπαδάκη & Καλογιαννάκη (2014). Η αναφορά στην ορολογία «βιωματικό» αφορά 

κυρίως στις προτιμώμενες εκπαιδευτικές τεχνικές και αρχές επιμόρφωσης, θέματα 

στα ποία θα γίνει αναφορά στην ενότητα «Αρχές επιμόρφωσης».  

10.5.3 Εκπαιδευτικό υλικό 

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό ενός προγράμματος επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών πληροφορικής, οι περισσότεροι προτιμούν το ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό και με πολυμεσική μορφή, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

από τους μαθητές για επεξεργασία, αλλά και για παρουσίαση ή επίδειξη. Δεν είναι 

λίγοι που το επιθυμούν και σε έντυπη μορφή, ενώ κάποιοι επισημαίνουν ότι σημασία 

έχει το περιεχόμενο. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Δημοτικό 

επισημαίνουν την ανάγκη για συγγραφή βιβλίου και εκπαιδευτικού υλικού για τη 

συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

10.5.4 Αρχές επιμόρφωσης 

Όπως και ο Θεοδώρου (2012) ανέδειξε στην έρευνά του, οι βασικές αρχές με τις 

οποίες οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής επιθυμούν να επιμορφώνονται είναι η 

«αξιοποίηση ενεργητικών και συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας» η «σύνδεση της 

θεωρίας με την πράξη» και με μικρότερη συχνότητα αναφοράς «η αξιοποίηση της 

εμπειρίας των επιμορφούμενων». Κατά τη γνώμη μας, οι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν 

μικρότερη σημασία στην αξιοποίηση της εμπειρίας των συναδέλφων τους στη δική 

τους επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε αυτήν καθολικά διότι 

εξέλαβαν την ερώτηση στο πλαίσιο ενός συμβατικού δια ζώσης προγράμματος με 

επιμορφωτή και επιμορφούμενους. Όπως άλλωστε δείξαμε πιο πάνω οι εκπαιδευτικοί 

πρότειναν και άλλες μορφές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, οι οποίες 
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αξιοποιούν αυτές ακριβώς τις εμπειρίες των συναδέλφων τους. Επιπροσθέτως, στην 

έρευνά μας, οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης πρέπει να 

έχει ξεκάθαρους στόχους που να προκύπτουν από διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των επιμορφούμενων.  

Όσον αφορά στην αξιοποίηση ενεργητικών και συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας 

οι εκπαιδευτικοί προτιμούν ποικιλία και εναλλαγή μεταξύ εκπαιδευτικών τεχνικών 

ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο. Συχνότερη αναφορά γίνεται στις ομάδες 

εργασίας, στη βιωματική μάθηση όταν το γνωστικό αντικείμενο είναι Παιδαγωγικά ή 

Διδακτική και στην επίδειξη-πρακτική άσκηση όταν το γνωστικό αντικείμενο αφορά 

στην εκμάθηση λογισμικού. Αναφορά από τουλάχιστον δύο (2) ερωτηθέντες, γίνεται 

και στις μελέτες περίπτωσης, στις προσομοιώσεις διδασκαλίας, στην εμπλουτισμένη 

εισήγηση και στο παιχνίδι ρόλων. 

10.5.5 Επιμορφωτής 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, ο επιμορφωτής των εκπαιδευτικών πληροφορικής 

πρέπει να γνωρίζει καλά το γνωστικό αντικείμενο της επιμόρφωσης είτε αυτό είναι 

Πληροφορική είτε Διδακτική είτε Παιδαγωγικά και Ψυχολογία, αλλά και τις 

συνθήκες του σχολείου: Κάποιοι προτείνουν να έχει διδάξει πληροφορική στο 

σχολείο και να έχει κάνει πράξη αυτό που πάει να διδάξει. Άλλοι, να γνωρίζει το 

γνωστικό αντικείμενο αλλά και πως πρακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη και 

άλλοι να γνωρίζει τις πραγματικές συνθήκες του σχολικού εργαστηρίου 

πληροφορικής και το σύνολο των καθηκόντων του εκπαιδευτικού πληροφορικής στο 

ελληνικό σχολείο. Όπως είναι φανερό, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν για επιμορφωτές 

επιστήμονες που, είτε είναι ήδη, είτε έχουν περάσει από τα σχολικά εργαστήρια 

πληροφορικής. Αλλά και αν ακόμα δεν ισχύουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, 

σίγουρα κάποιους που να μπορούν να τους πουν πώς αυτό που διδάσκουν μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε συνθήκες πραγματικής τάξης. Επομένως, τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας δίνουν κάποια μεγαλύτερη σημασία στην γνώση των συνθηκών του 

σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής από τη μεριά του επιμορφωτή εκπαιδευτικών 

πληροφορικής από ότι δίνουν αυτά των Μπέλου, Λαδιά και Μικρόπουλου (2010). 

10.6 Περιορισμοί της έρευνας 

Το μέγεθος του δείγματος, ο γεωγραφικός περιορισμός του αλλά και ο τρόπος 

επιλογής του δείγματος, μας εμποδίζουν να γενικεύσουμε τα συμπεράσματα της 
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έρευνάς μας πέρα από έναν συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο: τους εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, οι οποίοι αξιοποιούν – έστω 

και σποραδικά- τον ελεύθερο χρόνο τους για να παρακολουθήσουν προγράμματα 

επιμόρφωσης. Το μέγεθος του πληθυσμού-στόχου για τον οποίον μιλάμε, σύμφωνα 

με την 7χρονη εμπειρία του σχολικού συμβούλου, ο οποίος διοργανώνει τέτοια 

προγράμματα, είναι περίπου 100 εκπαιδευτικοί σε σύνολο 198. Η έρευνά μας 

αποτελεί μια ποιοτική έρευνα που προσφέρει ως προς την σε βάθος διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πληροφορικής και συνεισφέρει στην 

ανάδειξη εκπαιδευτικών αναγκών, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αναδειχθούν, και 

μάλιστα σε επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων, με μια ποσοτική έρευνα. 

Επίσης, η έρευνά μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή 

συμπεράσματα ως προς τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων 

σε επίπεδο διδακτικών ικανοτήτων από την παρατήρηση μιας και μόνης διδασκαλίας 

(Αποστολόπουλος, 2014). Γι’ αυτό το λόγο, περιορίζεται στο σχηματισμό υποθέσεων 

ως προς τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, υποθέσεις προς διερεύνηση είτε 

από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, είτε από άλλους ερευνητές. 

10.7 Προτάσεις 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της παρούσας 

έρευνάς μπορούν να γενικευθούν σε ευρύτερο πληθυσμό-στόχο προτείνεται να 

διαμορφωθεί ερωτηματολογίου διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο 

γνώσεων και ικανοτήτων, που προέκυψαν ως εκπαιδευτικές ανάγκες από τη 

συγκεκριμένη διερεύνηση. Η επίδοσή του ερωτηματολογίου σε μεγάλο δείγμα του 

πληθυσμού των εκπαιδευτικών πληροφορικής θα βοηθήσει ώστε τα συμπεράσματα 

της παρούσας έρευνας να επιβεβαιωθούν ή όχι σε έναν ευρύτερο πληθυσμό-στόχο. 

Με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν το σχεδιασμό 

ευρύτερων προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής. 

Εντούτοις, στο επίπεδο της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου τα συμπεράσματα της 

έρευνας μα επιτρέπουν ως σχολικοί σύμβουλοι να σχεδιάσουμε και να 

πραγματοποιήσουμε επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο την απόκτηση των 

γνώσεων και ικανοτήτων που προέκυψαν ως εκπαιδευτικές ανάγκες από τη 

συγκεκριμένη διερεύνηση. 
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Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός Προγραμμάτων, Τόμος Β, ΕΑΠ, Πάτρα 

Καρβέλου, Β. (2012). Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λάρισας σε θέματα διαχείρισης 

καταστάσεων βίας στο σχολικό περιβάλλον. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: 

ΕΑΠ 
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Κόκκος, Α. (2010). Κριτικός Στοχασμός: Ένα Κρίσιμο Ζήτημα. Στο Δ. Βεργίδης & 
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ΕΑΠ 

Μαλλιάρα, Π., & Παπανικολάου, Κ. (2010, Απρίλιος). Μία Πρόταση Επιμόρφωσης 
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Μπουλαλά, Φ. (2012). Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Πάτρας σε σχέση με το 

Τεχνολογικό Λύκειο. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ 

Μπουλουμπάσης, Χ. (2012). Ο σχολικός σύμβουλος ως εκπαιδευτής ενηλίκων. 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ 
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εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 
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Ο.ΕΠ.ΕΚ. (2008). Μελέτη «Οργάνωση θεσμού υποχρεωτικής/Περιοδικής 
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Παπαδάκης, Σπ., Αθανασόπουλος, Δ. (2005, Οκτώβριος). Ανάγκες Εκπαιδευτικών 
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Ηρακλείου. Στα πρακτικά του 8
ου
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Πληροφορικής, Βόλος 
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2013). Σχέδιο προεδρικού διατάγματος για 
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διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1340/2002, Κεφάλαιο Β.  Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Σχολικών 

Συμβούλων. 

Υφαντή, Α. & Βοζαίτης, Γ. (2009). Η επιμόρφωση και η επαγγελματική ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού ως στοιχεία ποιότητας στο εκπαιδευτικό έργο. 

Παιδαγωγική – Θεωρία και Πράξη, 3, σ. 31-46. 

Φωτοπούλου, Β. (2008). Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού. 

Μεταπτυχιακή εργασία, Πάτρα 
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των Εκπαιδευτικών Λογισμικών της Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου από 

Επιμορφούμενους Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ19-20). Στα πρακτικά 

του 8
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος 

Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση 

Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μεθοδολογικές αρχές και 

κριτήρια ποιότητας. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Χριστοπούλου, Α. (2009, Απρίλιος). Οι απόψεις εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του ΥΠΕΠΘ. Ανακοίνωση στην 3η Πανελλήνια 

Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Μεταπτυχιακή εργασία. 

Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ηχογραφημένες Συνεντεύξεις 

Ψηφιακός Δίσκος, Βιβλιοθήκη ΕΑΠ, Προσβάσιμες μόνο σε περίπτωση ελέγχου 

Ο Τελικός Οδηγός Συνέντευξης 

Ως Γνώση ορίζεται εδώ η απομνημόνευση πληροφοριών, η κατανόηση μιας έννοιας, 

ενός συνόλου εννοιών ή ενός φαινομένου. Ως Δεξιότητα η ικανότητα για την 

εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας νοητικού και κινητικού χαρακτήρα 

(Χασάπης, 2000, σελ. 32). Ως Στάση ορίζεται ως ένα σύνολο αξιών και αντιλήψεων 

οι οποίες καθορίζουν τις επιλογές και τη συμπεριφορά των ανθρώπων (Κόκκος, 1999 

όπ. αναφ. στον Καραλή 2005, σελ. 17). 

 Ως Ικανότητα ορίζεται η ικανότητα να επιλέξεις ή όχι να δράσεις με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, αξιοποιώντας γνώσεις και 

δεξιότητες προκειμένου να φέρεις εις πέρας μια εργασία ή μια δραστηριότητα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών αναγκών σε 

επαγγελματίες το πλαίσιο αφορά σε εργασιακό πλαίσιο. Όπως είναι φανερό η 

ικανότητα προϋποθέτει και την υιοθέτηση συγκεκριμένων στάσεων (Queneey, 1995; 

Grant, 2002, σ.157). 

Επιμόρφωση προσδιορίζεται ως η θεσμική ή μη, οργανωμένη διαδικασία που 

αποσκοπεί στη βελτίωση των σχετικών με την επιτέλεση εκπαιδευτικού έργου 

δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων. Συγχρόνως, ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη 

αφορά στη διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών σε θέματα γνωστικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, στη συμπλήρωση 

των γνώσεων τους, στη βελτίωση της διδακτικής τους ικανότητας, στην ανάπτυξη της 

μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και στη βαθύτερη συνειδητοποίηση του ρόλου τους 

στην κοινωνία (Fullan & Hargreaves, 1992 όπ. αναφ. στους Υφαντή & Βοζαίτης, 

2009). 

Άξονας 1: Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πληροφορικής: Η εμπειρία των 

εκπαιδευτικών 

1. Ποιες σύμφωνα με την εμπειρία σου είναι οι βασικές  

o γνώσεις,  
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o δεξιότητες,  

o στάσεις και  

o ικανότητες  

που απαιτούνται για να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής 

το ρόλο του αποτελεσματικά και να επιτελέσει με επάρκεια τα 

καθήκοντά του; 

o Ως εκπαιδευτικός γενικά 

o Ως εκπαιδευτικός πληροφορικής ειδικότερα    

2. Δώσε μου ένα παράδειγμα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, ικανότητες) ενός 

καλού εκπαιδευτικού/καθηγητή που είχες  

o στο σχολείο  

o στο Πανεπιστήμιο 

o ενός καλού συναδέλφου εκπαιδευτικού πληροφορικής  

3. Δώσε μου ένα παράδειγμα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, ικανότητες) ενός 

ανυπόληπτου εκπαιδευτικού/καθηγητή που είχες  

o στο σχολείο  

o στο Πανεπιστήμιο 

o ενός συναδέλφου εκπαιδευτικού πληροφορικής  

 (γ φάση συνέντευξης) 

_____________________________________________________________________ 

Άξονας 2. 

1. Ποιες από αυτές τις  

o γνώσεις  

o δεξιότητες 

o στάσεις 

o ικανότητες 

πιστεύεις ότι διαθέτεις και εξασκείς στην τάξη ή στο εργαστήριο;   
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2. Αναφέρσου σε ένα περιστατικό στην τάξη/εργαστήριο που πιστεύεις ότι 

χειρίσθηκες αποτελεσματικά  (διδακτικά ή παιδαγωγικά) και έμεινες 

ικανοποιημένος   

3. Αναφέρσου σε ένα περιστατικό στην τάξη/εργαστήριο που πιστεύεις ότι θα 

έπρεπε να το είχες χειριστεί καλύτερα (διδακτικά ή παιδαγωγικά) και δεν 

έμεινες ικανοποιημένος  

4. Για την κατάκτηση ποιών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την 

καλλιέργεια ποιών στάσεων πιστεύεις ότι θα σε βοηθούσε μια επιμορφωτική 

διαδικασία ή μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης;  

5. Σε ποιες Θεματικές Ενότητες, με ποιο Περιεχόμενο και  με ποιους στόχους θα 

ενδιαφερόσουν να παρακολουθήσεις μια επιμόρφωση; 

___________________________________________________________________ 

Άξονας 3 

Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού πληροφορικής ως προς το 

περιεχόμενο και τους επιμορφωτικούς στόχους, τον τρόπο και τις αρχές με τις οποίες 

διενεργείται η εκπαίδευσή τους; 

1. Αναφέρσου στα Χρόνος, Εκπαιδευτικό υλικό της επιμόρφωσης 

2. Ποια Μεθοδολογία Επιμόρφωσης θα επιθυμούσες (Δια ζώσης, εξ αποστάσεως, 

μικτό μοντέλο); 

3. Προτιμώμενες Εκπαιδευτικές τεχνικές/ Διδακτικές Μέθοδοι/ Στυλ μάθησης 

3.1. Πως σου αρέσει να μαθαίνεις σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης; 

4. Ποια κατά τη γνώμη σου είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού επιμορφωτή 

εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

5. Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά ενός επιμορφωτικού προγράμματος που θα άλλαζε 

ουσιαστικά και προς το καλύτερο τις παιδαγωγικές και διδακτικές σου πρακτικές 

και θα συνέβαλε ουσιαστικά στην επαγγελματική σου ανάπτυξη; 

6. Πιστεύεις στην υιοθέτηση των βασικών αρχών  και της μεθοδολογίας της 

εκπαίδευσης ενηλίκων στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής. Σε ποιο βαθμό; Ποιες ακριβώς αρχές;  



 

 

Η τελική κλείδα παρατήρησης 

 
  Σημειώστε √ στην παρακάτω λίστα με ικανότητες δεξιά από κάθε ικανότητα: 

        Α: η ικανότητα του εκπαιδευτικού, του οποίου παρακολουθήσαμε τη διδασκαλία, είναι ανάγκη να βελτιωθεί με μια 

διαδικασία επιμόρφωσης ή/και επαγγελματικής ανάπτυξης 

  Β: ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει  καλές πρακτικές τις οποίες θα μπορούσε να μοιραστεί με τους συναδέλφους του. Η ικανότητα του θα 

μπορούσε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης 

Χ: Δεν μπορώ να επιλέξω κάποιο από τα παραπάνω 

                                          A B Χ Παρατηρήσεις/Σχόλια 

  

1. Ικανότητα καλής επικοινωνίας με τους μαθητές                       

  

2. Ικανότητα να ενισχύει την αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών                           
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3. Ικανότητα δημιουργίας προτύπων συμπεριφοράς και κανόνων στη σχολική τάξη οι 

οποίοι τηρούνται αμοιβαία         

  

4. Ικανότητα παρακολούθησης της συμπεριφοράς των μαθητών                 

  

5. Ικανότητα αντιμετώπισης της κακής 

συμπεριφοράς των μαθητών                                     

  

6. Ικανότητα να μεταδίδει το ενδιαφέρον για τη διδακτέα ύλη                   

  

7. Ικανότητα εμπλοκής του συνόλου σχεδόν των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία           
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8. Ικανότητα αντιμετώπισης των διαφοροποιήσεων στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών (αδύναμοι, δυνατοί)         

  

9. Ικανότητα σύνδεσης της εισήγησης, των ερωτήσεων ή της συζήτησης με 

προυπάρχουσες γνώσεις των μαθητών         

  Σημειώστε √ στην παρακάτω λίστα με ικανότητες δεξιά από κάθε ικανότητα: 

     

  

  Α: η ικανότητα του εκπαιδευτικού, του οποίου παρακολουθήσαμε τη διδασκαλία, είναι ανάγκη να βελτιωθεί με μια 

διαδικασία επιμόρφωσης ή/και επαγγελματικής ανάπτυξης 

  Β: ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει  καλές πρακτικές τις οποίες θα μπορούσε να μοιραστεί με τους συναδέλφους του. Η ικανότητα 

του θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης 

  Χ: Δεν μπορώ να επιλέξω κάποιο από τα παραπάνω 

         

  

  

               

A B Χ Παρατηρήσεις/Σχόλια 
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10.  Ικανότητα σύνδεσης του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων με σαφείς 

διδακτικούς στόχους         

  

11. Ικανότητα σύνδεσης της διδακτέας ύλης με πράγματα ή καταστάσεις που είναι 

σχετικές με τα βιώματα των μαθητών         

  

12.  Ικανότητα επιλογής και εφαρμογής 

κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων                                     

  

13.  Ικανότητα λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων εργασίας                 

  

14. Ικανότητα αξιοποίησης των λαθών και των αποριών των μαθητών για να διευρύνουν 

τη μάθησή τους         
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15. Ικανότητα προσαρμογής του μαθήματος όταν χρειάζεται                   

  

16. Ικανότητα δόμησης του μαθήματος και διαχείρισης του χρόνου                 

  

17. Ικανότητα παρακολούθησης της μάθησης των μαθητών                   

  

18. Ικανότητα παροχής σωστής και ποιοτικής 

ανατροφοδότησης στους μαθητές                                     

   

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον». 


