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Περίληψη     

    Στις μέρες μας η κοινωνία κατακλύζεται από εικόνες, ήχους, ανταλλαγή πληροφοριών, 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσω της τεχνολογίας, των κοινωνικών δικτύων και των 

εφαρμογών. Τι πιο λογικό αυτό το πλαίσιο να ενσωματωθεί και στη διδακτική διαδικασία. 

Νέες , σύγχρονες μορφές διδασκαλίας πρέπει να «εισβάλλουν» στον τρόπο μάθησης του 

παιδιού και να το βοηθήσουν να καταλάβει με τον δικό του τρόπο. Τα ερωτήματα που 

προκύπτουν λοιπόν αβίαστα είναι πολλά: Ποια είναι η σχέση των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυτές τις μεθόδους; Τις γνωρίζουν και σε ποιο βαθμό; Αν 

όχι, θέλουν να μάθουν; Θέλουν να επιμορφωθούν; Το σχολείο τούς συμπαραστέκεται σε 

αυτήν τους την προσπάθεια; Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν και αυτός είναι και 

ο σκοπός της παρούσας εργασίας.  

 Η έρευνά μας, μέσω της αξιολόγησης των απαντήσεων που δόθηκαν σε ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο διερεύνησης των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, 

κατέληξε σε μία σειρά σημαντικών συμπερασμάτων που καταδεικνύουν την ανάγκη χρήσης 

των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, την προθυμία των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση 

αλλά και την ανάγκη εκσυγχρονισμού των σχολείων με τα κατάλληλα ψηφιακά μέσα. 

Λέξεις κλειδιά: σύγχρονες μορφές διδασκαλίας, επιμόρφωση,ψηφιακά μέσα 

Abstract 

Nowadays society is flooded with images, sounds, information exchange, communication 

and interaction through technology, social networks and applications. What is more logical 

for this framework to be integrated in the teaching process. New, modern forms of teaching 

must "invade" the child's way of learning and help him to understand in his own way. So the 

questions that arise effortlessly are many: What is the relationship of secondary school 

teachers with these methods? Do they know them and to what extent? If not, do they want 

to know? Do they want to be educated? Does their school support them in this endeavor? 

These questions need to be answered and that is the purpose of this paper. 

 Our research, through the evaluation of the answers given in a structured questionnaire to 

explore teachers 'attitudes and perceptions, came to a series of important conclusions that 

demonstrate the need to use modern teaching methods, teachers' willingness for training and 

the need modernization of schools with appropriate digital media. 

Key words: modern forms of teaching, inservice training, digital media 
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Εισαγωγή 
 

   Σύμφωνα με την παιδαγωγό Maria Montessori (Montessori, 1909): «η διάλεξη δεν αρμόζει 

για την εκπαίδευση των παιδιών, διότι τα καθηλώνει σε παθητική στάση, ενώ η ελευθερία 

κινήσεων και η αυτενέργεια είναι υπέρτατος σκοπός της εκπαίδευσης» και συνεχίζει … 

«ενώ όλοι θαύμαζαν τα καθυστερημένα 

 παιδιά  του σχολείου μου ,εγώ  

 αναζητούσα τις αιτίες που κρατούσαν  

τόσο πίσω τα γερά και ευτυχισμένα  

παιδιά των κανονικών σχολείων που στα 

τέστ νοημοσύνης ήταν ίσα με τους δικούς μου  

δύστυχους μαθητές». 

  Αυτός λοιπόν ο προβληματισμός την οδήγησε σε έναν διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης των 

παιδιών, όπου σε ένα περιβάλλον κατάλληλα διαμορφωμένο από τον εκπαιδευτικό και 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού, με βάση την αυτενέργεια, τον ατομικό ρυθμό 

αντίληψης και ανάπτυξης και τη βιωματική μάθηση, το παιδί μαθαίνει, κάνει λάθη, αυτο-

διορθώνεται και συνεχίζει να εξελίσσεται. Η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας, ο έλεγχος 

ή και ακόμα η «τιμωρία» δεν έχουν θέση στο διδακτικό της πλάνο. 

   Από την Montessori του 19ου αιώνα και προχωρώντας προς τον 21ο αιώνα, οι 

ερευνητές της Διδακτικής διαπιστώνουν ότι, παρόλο που οι σύγχρονες μορφές διδασκαλίας 

παρέχουν περισσότερες και καταλληλότερες ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές σε σχέση με 

την παραδοσιακή διδασκαλία που οδηγεί σε παθητική στάση και παρόλο που οι νέες 

τεχνολογίες έχουν εισβάλει στην καθημερινότητα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

μαθητών και οδηγούν αναπόφευκτα στην ανάγκη της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε στη 

διδακτική πρακτική, ωστόσο μία μεγάλη μερίδα του εκπαιδευτικού σώματος κωφεύει (Saira 

et al., 2021).            

      Ειδικότερα, η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, επηρεάζει θετικά 

τον τρόπο διδασκαλίας (Papert,1979·Kozma,2003·Γεωργιάδου και Οικονομίδης, 2004) και 

τις επιδόσεις των μαθητών σε όλα τα μαθήματα και ιδιαίτερα στα μαθηματικά (Oldknow 

and Taylor, 2003·Samuelsson, 2006). Όπως υποστηρίζει ο Cobb (Cobb, 1999) οι 

δραστηριότητες μέσα στην τάξη και οι επαναλαμβανόμενες ενέργειες με τις οποίες οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν είναι σημαντικές, επειδή κάνουν προσιτή τη 

γνώση. Ο εκπαιδευτικός ο οποίος επιλέγει τις μεθόδους διδασκαλίας έχει μία ισχυρή 

επιρροή στους μαθητές του και δημιουργεί ένα πλαίσιο επιτυχημένων εμπειριών για αυτούς 
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(Haara et al., 2020· Samuelsson, 2021). Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα διαφορετικά 

διδακτικά στυλ μπορούν να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στην επίδοση των μαθητών 

(Aitkin and Zukovsky, 1994) ενώ η επιτυχία ενός μαθήματος εξαρτάται από το πώς ο 

δάσκαλος  θα καταφέρει να επιλέξει τις καταλληλότερες μεθόδους και τα καταλληλότερα 

διδακτικά μέσα ώστε συνδυάζοντάς τα αρμονικά να επιτύχει τους προσδοκώμενους στόχους 

(Wentzel, 2002·Ardeleanu, 2019).  

     Η παρούσα λοιπόν εργασία έχει σκοπό, με αφορμή τις παραπάνω αναφορές και 

τις σκέψεις της Montessori χρόνια πριν, να διερευνήσει κατά πόσο οι μαθηματικοί της 

Β/θμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές στο καθημερινό 

τους πρόγραμμα, όπως επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Επίσης ερευνά ποιες αντιλήψεις έχουν 

οι εκπαιδευτικοί για αυτές τις μεθόδους, πόσο εξοικειωμένοι είναι με τη χρήση τους, τι 

εμπόδια συναντούν στην εφαρμογή τους και αν υπάρχουν κίνητρα που θα τους 

ενεργοποιούσαν περισσότερο. 

Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική 

μορφή, το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου και όπου οι συμμετέχοντες 

καλούνταν να εκφράσουν στο κατά πόσο συμφωνούσαν με τις συγκεκριμένες προτάσεις. 

Απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 μόνιμους ή αναπληρωτές του νομού 

Ηρακλείου. Η συμμετοχή ήταν ανώνυμη και οικειοθελής. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

αναλύθηκαν στατιστικά με τη χρήση του λογισμικού spss της IBM.  

Η εργασία απαρτίζεται από δύο βασικά μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το 

θεωρητικό μέρος χωρίζεται σε 2 επιμέρους κεφάλαια. Το πρώτο εξετάζει το παραδοσιακό 

μοντέλο διδασκαλίας, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του και κατά πόσο οι Τ.Π.Ε. 

μπορούν να το ενισχύσουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι σύγχρονες διδακτικές 

πρακτικές και αναφέρονται οι κυριότερες, σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου και με βάση το ποιες είναι πιο οικείες στους εκπαιδευτικούς.  

 Το ερευνητικό μέρος της εργασίας χωρίζεται σε 3 επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο 

παρουσιάζονται ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία και το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. Στο δεύτερο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και προβάλλονται κάποιες ενδεικτικές συσχετίσεις  μεταξύ των 

μεταβλητών και στο τρίτο κεφάλαιο εξάγονται κάποια συμπεράσματα. 

   Αυτό που προκύπτει βάση της έρευνας είναι ότι το παραδοσιακό μοντέλο 

διδασκαλίας δε βοηθά ιδιαίτερα στη μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

ικανοποιημένοι αρκετά από το μάθημά τους και δηλώνουν ότι χρειάζονται  τις σύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας. Το πρόβλημα έγγειται κυρίως στο γεγονός ότι δεν τις γνωρίζουν σε 
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ικανοποιητικό βαθμό προκειμένου να τις εφαρμόσουν και εκφράζουν ισχυρή επιθυμία να 

επιμορφωθούν ανεξαρτήτως κινήτρων προσωπικής ή οικονομικής φύσεως. Όσον αφορά 

στις Τ.Π.Ε. νιώθουν αρκετά εξοικιωμένοι. 

  Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί επίσης το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι δεν υποστηρίζονται αρκετά στο εκπαιδευτικό τους έργο, αφού το σχολείο δε διαθέτει 

την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και δεν τους παρέχει την ευελιξία που χρειάζονται.  

 Η εργασία ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφία και το παράρτημα, στο οποίο υπάρχει 

το ερωτηματολόγιο που δόθηκε, καθώς και κάποιοι στατιστικοί πίνακες που συνοδεύουν τα 

συμπεράσματα. 
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Θεωρητικό Μέρος 

Κεφάλαιο 1o  Παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας και  

θα εντοπίσουμε κυρίως τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του.  

 Στο βιβλίο «Διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας – Είκοσι γράμματα στον Έλληνα 

δάσκαλο» ο Παπαμαύρος, τη δεκαετία του ’30 αναφέρει τις εξής εντυπωσιακές σκέψεις και 

παρατηρήσεις για την εποχή του (Παπαμαύρος, 1930, σελ.42-48) : «Το δεύτερο στάδιο της 

διδασκαλίας είναι το στάδιο της προσφοράς. Ο δάσκαλος προσφέρει στους μαθητές τις 

γνώσεις του νέου μαθήματος και οι μαθητές μαθαίνουν τις γνώσεις αυτές. Η προσφορά αυτή 

γίνεται με τρεις κυρίως τρόπους: όταν ο δάσκαλος διηγείται και οι μαθητές ακούν, όταν ο 

δάσκαλος υπαγορεύει και οι μαθητές γράφουν και όταν ο δάσκαλος παίρνει ο ίδιος στα χέρια 

το βιβλίο και διαβάζει και οι μαθητές ακούν. Σε όλους αυτούς τους τρόπους της προσφοράς 

εκείνος μόνο που ενεργεί και εκείνος που έχει τη διδασκαλία στα χέρια του είναι ο δάσκαλος. 

Ο μαθητής δεν κάνει τίποτα άλλο από το να δέχεται και να πιστεύει ό,τι του λέει ο δάσκαλος, 

χωρίς συζήτηση. Έχουμε δηλαδή έναν δογματικό τρόπο προσφοράς.   

  Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο είδος προσφοράς αυτόν που προβάλλει η Ερβατιανή 

σχολή και είναι η αυτενέργεια των μαθητών, δηλαδή η ενέργεια που κάνει μόνος του ο 

μαθητής, με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να διατάσσεται από τον δάσκαλο. Πώς όμως 

λειτουργεί η αυτενέργεια των μαθητών σε ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας; Ο 

δάσκαλος που θέλει να αυτενεργήσουν οι μαθητές του προσπαθεί να τους δώσει νύξεις για να 

τους προκαλέσει. Οι νύξεις αυτές δίνονται με κατάλληλες ερωτήσεις οι οποίες υποβοηθούν 

τον μαθητή στην πορεία της σκέψης του. Με τον αναπτυσσόμενο διάλογο η διδασκαλία 

τερματίζει και ο δάσκαλος είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του.  Μπορεί να είναι και 

αριστοτέχνης στον διάλογο αλλά όσο πιο αριστοτέχνης είναι, τόσο περισσότερο ωθεί τους 

μαθητές του στην παθητικότητα αντί στην αυτενέργεια. Η ενέργεια αυτή δεν πηγάζει από την 

πρωτοβουλία των παιδιών. Η σκέψη τους είναι δεσμευμένη από την ερώτηση του δασκάλου 

και καθοδηγείται εκεί που θέλει ο δάσκαλος για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα 

λοιπόν για ποια αυτενέργεια του μαθητή μιλάμε; Αυτός που αυτενεργεί είναι στην ουσία ο 

δάσκαλος. Υπάρχει μία σχέση «δούναι και λαβείν». Ο δάσκαλος δίνει, ο μαθητής παίρνει. Οι 

δημιουργικές δυνάμεις της ψυχής δεν  αναπτύσσονται καθόλου. 

  Η ζωή όμως δεν θέλει σήμερα τέτοιους ανθρώπους. Θέλει ανθρώπους δυνατούς, 

ενεργητικούς,  με πρωτοβουλίες και δημιουργικές σκέψεις. Τι πρέπει λοπόν να γίνει;   Από 

ό,τι φαίνεται ένα πράγμα πρέπει να γίνει, να παραμερίσει ο δάσκαλος και να αφήσει τα παιδιά 
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να έρθουν σε άμεση επαφή με τα πράγματα. Το σύνθημα είναι ξεκινάμε από το παιδί. Ο 

μαθητής πρωπορεύεται και ο δάσκαλος ακολουθεί. Ο δάσκαλος όμως δεν θα είναι ποτέ 

περιττός. Θα έρθουν στιγμές που ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο θα μπει στον δρόμο της μάθησης 

και θα σταματήσει την πορεία των μαθητών. Τότε όμως τα μάτια όλων θα στραφούν προς τον 

δάσκαλο για βοήθεια. Και ο δάσκαλος θα είναι εκεί…» 

   Αν γίνει μία ανασκόπηση στις παλιές μεθόδους διδασκαλίας, τις λεγόμενες 

δασκαλοκεντρικές, θα διαπιστωθεί ότι, όπως αναφέρει και στο βιβλίο του «Διδακτική των 

Μαθηματικών» ο Θ. Εξαρχάκος (Εξαρχάκος, 1993, σελ.150), κέντρο και άξονας αυτών των 

μεθόδων είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη, καταρτισμένος, με έναν 

όγκο επιστημονικών γνώσεων και απόψεων, ικανός να μεταδώσει τις γνώσεις στους μαθητές. 

Είναι παρών σε κάθε στάδιο διδασκαλίας και μάθησης, καθοδηγεί και ελέγχει ακολουθώντας 

ένα προγραμματισμένο σχέδιο, όπου η αυτενέργεια του μαθητή είναι πολύ περιορισμένη και 

η πορεία διδασκαλίας καθορισμένη. 

    Από τη μεριά τους οι μαθητές είναι παθητικοί δέκτες, άτολμοι, υπάκουοι, 

παρακολουθούν ήσυχοι τη διδακτική διαδικασία και τον ρυθμό σκέψης του δασκάλου, χωρίς 

να κρίνουν ή να αμφισβητούν και υποχωρούν μπροστά στην αλάνθαστη γνώμη του ακόμα και 

αν διαφωνούν. Μία είναι η θεμελιώδης αρχή του δασκαλοκεντρικού μοντέλου: «η 

προσαρμογή του μαθητή στον ρυθμό και στον τρόπο σκέψης που έχει καθορίσει ο δάσκαλος». 

  Η διδασκαλία έχει ως κύριο σκοπό τη μετάδωση όλο και περισσότερων γνώσεων και 

την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες αποκτώνται μέσω της επανάληψης, της αποστήθισης και 

της απομνημόνευσης. Το μάθημα γίνεται κυρίως με μονόλογο, διάλεξη ή και μέσω 

στοχευμένων ερωτήσεων που αποκλείουν την απομάκρυνση από τους γνωστικούς στόχους 

του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός μεταφέρει τη γνώση και ακόμα και αν χρησιμοποιεί τις 

Τ.Π.Ε. στο μάθημά του, αν αυτές περιλαμβάνουν μόνο  αξιολόγηση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων μέσω δραστηριοτήτων εξάσκησης και πρακτικής, δηλαδή όσο η τεχνολογία 

χρησιμοποιείται απλά ως ένα εργαλείο ελέγχου και όχι ως ένα μέσο διερευνητικής μάθησης, 

τόσο περισσότερο ο μαθητής οδηγείται στην παθητικότητα. 

  Η μέθοδος όμως αυτής της διδασκαλίας, όπως αναφέρουν και οι σύγχρονες έρευνες, 

θα πρέπει να αποφευχθεί. Παρ’όλα αυτά πολλοί δάσκαλοι αισθάνονται πιο ασφαλείς με αυτές 

και πιο αποτελεσματικοί, επειδή όπως αναφέρει ο Hargreaves (Hargreaves, 1983), «η αυθεντία 

του δασκάλου πηγάζει από τη δύναμη του ίδιου του αντικειμένου που διδάσκει και ο δάσκαλος 

αισθάνεται άνετος όταν θεωρεί τον εαυτό του ειδικό». Ωστόσο, όπως τονίζει ο Θ. Εξαρχάκος 

(Εξαρχάκος, 1993, σελ.151) «οι μέθοδοι αυτές της διδασκαλίας δε φροντίζουν για την 

καλλιέργεια και την ανάπτυξη της αντιληπτικής ικανότητας, της κριτικής σκέψης και της 
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δημιουργικής φαντασίας των μαθητών. Τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως άτομα στα οποία 

μεταλαμπαδεύονται οι γνώσεις του προικισμένου δασκάλου-αυθεντία και παραβλέπεται η 

καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος».  

   Σε ό,τι αφορά στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων 

και το μοντέλο της «τριμερούς πορείας διδασκαλίας» που περιελάμβανε τα εξής στάδια για τη 

διδασκαλία του μαθήματος: παρουσίαση, επεξεργασία και έκφραση. Το μοντέλο αυτό δεν 

ήταν απόλυτα δασκαλοκεντρικό, γιατί επέτρεπε τη σχετική συμμετοχή του μαθητή, όμως η 

κατευθυνόμενη διδασκαλία με κύριο άξονα τον δάσκαλο, την κατέταξε στις παραδοσιακές 

μεθόδους η οποία πρέπει να αποφεύγεται. 

  Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις η διάλεξη και η αφηγηματική προσέγγιση της 

διδασκαλίας μπορεί να θεωρηθούν αποτελεσματικές εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι 

λόγοι. Η διατύπωση των στόχων του μαθήματος, η ανακεφαλαίωση κάποιας ενότητας, η 

επεξήγηση δύσκολων σημείων, η αναφορά σε εφαρμογές μιας συγκεκριμένης έννοιας, η 

επανάληψη τεχνικών επίλυσης προβλημάτων είναι κάποιες περιπτώσεις όπου η 

παρακολούθηση της σκέψης του δασκάλου βοηθά τον μαθητή να συνειδητοποιήσει κάποια 

πράγματα και να προχωρήσει παρακάτω. 

  Συμπερασματικά λοιπόν, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι το παιδί, όπως αναφέρει 

και ο Cousinet (Raillon, 1993, p.223): «είναι ένα επιστημονικά ενεργό ον» και «ο ρόλος του 

παιδαγωγού είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα είναι πιο συνεπές με τις ανάγκες 

του». Οπότε ο μαθητής είναι ένα άτομο με ανάγκες, ενδιαφέροντα, ενεργητικό, που θέλει να 

μάθει, αλλά για να μάθει πρέπει να βρίσκεται σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, που θα κεντρίσει 

το ενδιαφέρον του, θα του επιτρέψει να ακολουθήσει τους δικούς του ρυθμούς, θα βρίσκεται 

δίπλα σε έναν «χαρισματικό» δάσκαλο που θα τον σέβεται και θα του προσφέρει τις 

κατάλληλες δραστηριότητες, με  το κατάλληλο μοντέλο διδασκαλίας και τα πιο πρόσφορα 

διδακτικά μέσα προκειμένου να αναπτυχθεί ολόπλευρα. 
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Κεφάλαιο 2o  Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας 

 

  Στον αντίποδα του δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας βρίσκονται τα 

μοντέλα εκείνα, όπου εξέχουσα θέση έχει ο μαθητής αλλά και ο δάσκαλος δεν περνάει 

απαρατήρητος. Αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον και 

συνδιαμορφώνουν τις συνθήκες εκείνες ώστε ο μαθητής, «υποστηριζόμενος» από τον 

δάσκαλο να ανακαλύψει τη γνώση, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, να αναπτυχθεί 

πνευματικά και να αντιληφθεί τελικά ποιες είναι οι δυνατότητες και ποια τα όριά του. 

  Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν θα αναφερθούν σύγχρονες μορφές διδασκαλίας και  

τεχνικές που ενεργοποιούν τον μαθητή στον μέγιστο βαθμό και κινητοποιούν τις ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες του. 

 

2.1 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

 

   Σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης του γνωστικού και κοινωνικού εποικοδομισμού, 

ο μαθητής κατακτά τη γνώση μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας 

με τους συνομηλίκους του. Η γνώση οικοδομείται σε κοινωνικό επίπεδο και δεν λαμβάνεται 

παθητικά (Vygotsky, 1978, p.27).  

 Όταν λοιπόν τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες εργασίας, μαθαίνουν να εκφράζουν 

ελεύθερα τη γνώμη τους, αυτενεργούν, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ακούν τη διαφορετική 

άποψη, προβληματίζονται, κρίνουν, εκτιμούν, αναθεωρούν και τελικά συνεργάζονται για να 

φέρουν εις πέρας την εργασία που έχουν αναλάβει. Ο εποικοδομητικός διάλογος 

εγκαθιδρύεται. Οπότε η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών. 

  Ο δάσκαλος δεν είναι αμέτοχος στην όλη διαδικασία: καθοδηγεί διακριτικά, 

συμβουλεύει, παρατηρεί και μαθαίνει καλύτερα τους μαθητές του. Δημιουργεί τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή συνεργασία των μαθητών. Η σύνθεση των ομάδων 

εργασίας και η σωστή κατανομή των ρόλων παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επικοινωνία των 

μελών των ομάδων. Αν ο μαθητής έχει αναλάβει έναν ρόλο που του ταιριάζει και η ομάδα 

τον έχει αποδεχθεί, τότε θα μετέχει συνειδητά, θα καταφέρει να ανταπεξέλθει, θα 

ανταποκριθεί με επιτυχία και αποκτώντας θετική στάση θα κατακτήσει τη γνώση που είναι 

και το ζητούμενο.  
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  Το γεγονός επίσης ότι, τονώνεται η αυτοπεποίθηση του μαθητή, νιώθει ότι  ανήκει 

κάπου, προσφέρει, ικανοποιεί τα ενδιαφέροντά του και αναπτύσσει τις δεξιότητές του είναι 

γνωρίσματα που αποδίδονται στα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

 

2.2 Μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων  

 

   Η μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων είναι μία μαθητοκεντρική μέθοδος 

διδασκαλίας όπου οι μαθητές εξασκούνται να επιλύουν αυθεντικά προβλήματα - 

προβλήματα δηλαδή που προέρχονται από την πραγματική ζωή. Μαθαίνουν να αξιοποιούν 

τα δεδομένα, να διατυπώνουν υποθέσεις, να ορίζουν την πορεία λύσης του προβλήματος, 

να κατασκευάζουν μαθηματικά μοντέλα και να ελέγχουν την εγκυρότητα της λύσης. 

Καλλιεργείται λοιπόν η διαισθητική σκέψη και οι μαθητές μαθαίνουν μέσω της διερεύνησης 

και της ανακάλυψης. 

  Ο μαθητής εργάζεται τόσο μέσα στην ομάδα του, όπου αναλαμβάνει συγκεκριμένο 

ρόλο, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, όπου με προσωπική μελέτη και έρευνα αναζητά λύση 

στο πρόβλημα.  

  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλλει στη διευκόλυνση της μάθησης, αν στην αρχή 

καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών με κατάλληλες ερωτήσεις ή με μία 

ενδιαφέρουσα παρουσίαση του προβλήματος και κατόπιν να τους δώσει έντυπο υλικό ή να 

τους παραπέμψει σε συγκεκριμένους ιστότοπους. Οπότε η χρήση των Τ.Π.Ε. για άλλη μια 

φορά κρίνεται απαραίτητη. Η χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, όπως είναι τα 

λογισμικά προσομοίωσης και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια συνδράμουν στο εκπαιδευτικό 

έργο. Επίσης, η επικοινωνία των μαθητών μπορεί να γίνει και ασύγχρονα, μέσω των wikis 

ή του τοίχου της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής τάξης (e-class), η οποία χρησιμοποιήθηκε 

κατά κόρον από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο της 

πανδημίας του Covid-19. 

 Τα οφέλη λοιπόν από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι σημαντικά, διότι οι 

μαθητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη και στρατηγικές όχι για να επιλύσουν μόνο ένα 

μαθηματικό πρόβλημα αλλά και να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα της πραγματικής ζωής, 

οπότε αντιλαμβάνονται και κατανοούν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους.  Κατανοούν την 

αξία των μαθηματικών αφού πλέον αποκτούν νόημα και αξιολογούνται ως ένα πολύτιμο 

εργαλείο ερμηνείας της πραγματικότητας. 
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2.3 Μάθηση μέσω της μεθόδου project-σχεδίων εργασίας 

 

 Η μάθηση μέσω των σχεδίων εργασίας – μέθοδος project μπορεί να αξιοποιηθεί στο 

πλαίσιο της εποικοδομητικής και ανακαλυπτικής μάθησης. Η διαδικασία της μάθησης 

οργανώνεται με βάση μία ερευνητική εργασία, όπου η παρέμβαση του εκπαιδευτικού είναι 

η λιγότερο δυνατή.  

  Η ερευνητική εργασία/project είναι ουσιαστικά μία σύνθετη και όσο το δυνατόν 

περισσότερο διαθεματική εργασία, η οποία καταλήγει σε ένα γραπτό κείμενο ή σε ένα 

τέχνημα ή και στα δύο. Αφετηρία έχει τα ενδιαφέροντα των μαθητών και για αυτό η επιλογή 

της γίνεται σε συνεργασία του δασκάλου με τους μαθητές. Είναι μία ανοικτή διαδικασία 

μάθησης καθώς δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν τόσο μεταξύ τους 

όσο και με το περιβάλλον, να εργαστούν αυτόνομα, να συνεργαστούν και να καθορίσουν τα 

όριά της, τα οποία αναδιαμορφώνονται από τα στοιχεία που προκύπτουν κάθε φορά αφού 

είναι μία δυναμική διαδικασία. 

  Στην πρώτη φάση υλοποίησης του project ο εκπαιδευτικός διατυπώνει ερωτήσεις,  

προκαλεί συζητήσεις, διερευνά τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών με σκοπό 

να αναδυθεί το θέμα -είτε το ίδιο είτε διαφορετικό- με το οποίο θα ασχοληθούν οι ομάδες. 

 Στη δεύτερη φάση γίνεται η συγκρότηση των ομάδων και κάθε παιδί αναλαμβάνει 

και έναν ρόλο. Καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα των δράσεων, των ενεργειών και των 

δραστηριοτήτων των υποομάδων. Διατυπώνονται ερευνητικά ερωτήματα και προτείνονται 

τρόποι συλλογής στοιχείων, όπως εξερεύνηση σχετικών πηγών στο Διαδίκτυο ή σε 

βιβλιοθήκες, συνεντεύξεις, επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα κ.ά. 

  Στην τρίτη φάση γίνεται η συγκέντρωση των στοιχείων, η επεξεργασία, η 

αξιολόγησή τους και η παρουσίαση προκατακτικών στοιχείων στην ολομέλεια για 

σχολιασμό και ανατροφοδότηση. 

 Στην τέταρτη φάση γίνονται αναθεωρήσεις και βελτιώσεις των στοιχείων, εφόσον 

θεωρείται απαραίτητο και στο τελικό στάδιο παρουσιάζεται η ερευνητική εργασία στην 

ολομέλεια της τάξης ή σε όλο το σχολείο ή ακόμα και εκτός σχολείου, στην τοπική 

κοινότητα. 

  Η διδακτική λοιπόν αυτή μέθοδος προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές, γιατί 

εκτός του ότι καλλιεργεί την ομαδοσυνεργατικότητα και συμβάλλει στην ανακάλυψη 

γνώσεων, κάνει τον μαθητή να αισθάνεται ως ένας «μικρός» ερευνητής και εξερευνητής της 

γνώσης. 
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2.4 Μάθηση μέσω της διαθεματικότητας – διεπιστημονικότητας  

 

 Η διαθεματική μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προσέγγιση μιας μαθηματικής 

έννοιας υπό το πρίσμα της λογικής διαφορετικών σχολικών μαθημάτων και με τη χρήση 

μεθόδων που προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Η συγκρότηση της 

γνώσης γίνεται μέσω της προσέγγισης μιας μαθηματικής ενότητας με τη βοήθεια 

περισσότερων τους ενός γνωστικών αντικειμένων και τη συνεργασία περισσότερων του 

ενός εκπαιδευτικών (Κατσά και Μπίκος, 2021, σελ.48). 

 Προσομοιάζει πολύ με τη μέθοδο σχεδίων εργασίας και έχει τα ίδια οφέλη, μόνο 

που εμπλέκει περισσότερα μαθήματα και πρόσωπα. Η αξία της αδιαμφισβήτητη. 

 Βέβαια, η επιτυχία αυτής της μεθόδου και η παραγωγή ωφέλιμων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων συνίσταται στην ειλικρινή διάθεση των εκπαιδευτικών για συνεργασία και 

στην κατανόηση της αξίας κάθε μαθήματος. Δεν πρέπει επιπλέον να παραβλεφθεί το 

γεγονός ότι η δυναμική αυτής της μεθόδου απαιτεί χρονοβόρα προετοιμασία των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, μεγάλη γκάμα γνώσεων εκ μέρους τους, οπότε όλα αυτά 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα εφαρμογής της, παρόλες τις αξιώσεις του Αναλυτικού 

προγράμματος που θέλει τον εκπαιδευτικό να επιλέγει και να διδάσκει με αυτόν τον τρόπο. 

 

2.5 Μάθηση μέσω εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

 

  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία για τους μαθητές καθώς επηρεάζει 

τόσο τη γνωστική όσο τη συναισθηματική και την κοινωνική τους ανάπτυξη 

(Κωνσταντινόπουλος, 2007). Χαρακτηριστικό του είναι η διαδραστικότητα που προσφέρει 

και η άμεση ανατροφοδότηση αφού ο μαθητής βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα των 

ενεργειών του (Prensky, 2001). 

 Εξαιτίας του ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια στηρίζονται κυρίως στη βιωματική 

μάθηση, στην εξερεύνηση και τον πειραματισμό βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών, των σχέσεων και των κανόνων (Kebritchi et al., 2010). Ο μαθητής 

κινητοποιείται, αλληλεπιδρά, αυτοελέγχεται αφού το παιχνίδι έχει κανόνες τους οποίους 

πρέπει να τηρήσει. Η όλη διαδικασία μάθησης είναι ευχάριστη και όσο πιο εύχρηστο, 

κατανοητό, με ερεθίσματα για κριτική σκέψη και δημιουργικότητα είναι το παιχνίδι τόσο 

πιο σωστά επιτελεί το ρόλο του, που είναι η απόκτηση γνώσεων μέσω της διερευνητικής 

μάθησης και η απόκτηση δεξιοτήτων. 
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  Στις μέρες μας, όπου οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια θα είναι μία ευχάριστη πρόκληση για αυτά 

με σημαντικά γνωστικά και ψυχικά οφέλη. 

 

2.6. Μάθηση «εκτός» τάξης 

 

  Η εκπαίδευση «έξω από την τάξη» σύμφωνα με τον Priest (Priest, 1986) 

προσομοιάζεται με ένα δέντρο όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.  

 

Εικόνα 1: Tο δέντρο της εκπαίδευσης «έξω από την τάξη» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα βασικά στοιχεία αυτής της μεθόδου σύμφωνα με τον Priest (Priest, 1986) είναι        

έξι : 

1. είναι μία μέθοδος μάθησης, 

2. είναι βιωματική και εμπειρική, 

3. λαμβάνει χώρα, κυρίως σε εξωτερικό περιβάλλον, 

4. απαιτεί τη χρήση όλων των αισθήσεων και δεξιοτήτων, 

5. βασίζεται στη διεπιστημονική διδασκαλία και 

6. φέρνει σε επαφή τον άνθρωπο με τους φυσικούς πόρους. 

Αν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιήσουν αυτό το μοντέλο και το προσαρμόσουν 

στα σημερινά δεδομένα, σχεδιάζοντας δραστηριότητες εκτός σχολικής αίθουσας, όπως 
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επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστημιακούς χώρους, χώρους 

εργασίας ή ακόμη και εκμετάλλευση του αύλειου χώρου του σχολείου, τότε θα συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην εμπέδωση της γνώσης του υπό εξέταση μαθηματικού αντικειμένου μέσω 

της άμεσης εμπειρίας και εφαρμογής του στον πραγματικό κόσμο (O’Donnell et al., 2006). 

 

2.7. Οι Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

 

  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν έναν 

τομέα με ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και καθοριστικής συμβολής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αντιμετωπίζονται ως ένα εργαλείο: γνωστικό, έκφρασης και 

επικοινωνίας, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό, ως ένα κοινωνικό φαινόμενο και στοιχείο 

γενικής κουλτούρας. 

  Η δασκαλοκεντρική εκπαίδευση με χρήση μόνο του βιβλίου και του πίνακα έχει 

ανεπιστρεπτί ξεπεραστεί από την πλευρά της Διδακτικής Επιστήμης (Κατσά & Μπίκος, 

2021, σελ.52) δεν έχει όμως εκλείψει από τις καθημερινές διδακτικές πρακτικές. Είναι 

λοιπόν αναγκαίο οι ΤΠΕ να λειτουργήσουν καταλυτικά και να συμβάλλουν στη βελτίωση 

της μαθησιακής διαδικασίας. Βέβαια δεν αποτελούν πανάκεια και η μη σωστή χρήση τους 

μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα και να δημιουργήσει περισσότερα 

προβλήματα. Επιπλέον είναι σαφές ότι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν 

σημαίνει απόλυτα ότι η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική είναι και σύγχρονη. 

  Η αδυναμία εκ μέρους των μαθητών να κατανοήσουν αφηρημένες μαθηματικές 

έννοιες καθώς δεν βλέπουν να συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο καθιστά αναγκαία τη 

δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων όπου θα κυριαρχεί η δράση, το βίωμα, ο 

πειραματισμός, η προσέγγιση και κατάκτηση της γνώσης. Τα ψηφιακά λοιπόν εργαλεία, οι 

ψηφιακές δραστηριότητες και η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών γενικότερα στη 

μαθηματική τάξη, θα βοηθήσουν τους μαθητές προς αυτήν την κατεύθυνση (Κατσά και 

Μπίκος, 2021, σελ.57).  

 Επιπλέον τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά μαθηματικών παρέχουν υψηλού 

βαθμού αλληλεπιδραστικότητα, εικονική ανατροφοδότηση, εργαλεία επίλυσης 

προβλημάτων και διαχείρισης μαθησιακών αντικειμένων, πολλαπλά αναπαραστατικά 

συστήματα (γραφικές παραστάσεις ,υπολογισμοί, απεικονίσεις) (Zelick, 2013) και δίνουν 

ευκαιρίες στον μαθητή να είναι πιο ενεργητικός και να μαθαίνει μέσω της διαφορετικότητάς 

του. 
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Μορφές διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. 

 

2.7.1. Η ανεστραμμένη διδασκαλία 

 

 Η μέθοδος της ανεστραμμένης διδασκαλίας είναι ένα είδος μεικτού μοντέλου 

μάθησης που συνδυάζει την παραδοσιακή τάξη και την κατά πρόσωπο με πρόσωπο 

διδασκαλία με την εξ’αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση που στηρίζεται στις ΤΠΕ.  

 Ο μαθητής προετοιμάζεται στο χώρο του με τον προσωπικό του Η/Υ ή tablet και 

έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη διδασκόμενη ύλη μέσω ψηφιακού υλικού, 

εγχειριδίων, βιντεομαθημάτων, σημειώσεων ή συζητήσεων σε forum μέσω κάποιας 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος. Στη συνέχεια ακολουθεί 

συζήτηση στη σχολική τάξη και κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές δεν 

παρακολουθούν παθητικά αλλά συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσουν πληροφορίες 

σχετικά με το υλικό που είχαν να μελετήσουν. 

 Κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, λόγω της πανδημίας Covid-19 οι 

εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης χρησιμοποίησαν την υπηρεσία της ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ενός λογισμικού ανοικτού κώδικα 

Moodle, που φιλοξενεί ηλεκτρονικά μαθήματα προσβάσιμα σε όλη την εκπαιδευτική 

κοινότητα αρκεί να διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ.  Η ηλεκτρονική λοιπόν αυτή τάξη, 

τώρα στη μετά Covid εποχή μπορεί να αξιοποιηθεί ικανοποιητικά και να συμβάλλει στη 

δημιουργικότερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου στη σχολική αίθουσα και στην 

εξατομίκευση της διδασκαλίας αφού ο μαθητής μελετά στον χώρο του, με τους δικούς του 

ρυθμούς και ο δάσκαλος μπορεί να καθοδηγήσει τη μελέτη του μαθητή και να την 

προσαρμόσει στις ανάγκες του ώστε να μπορέσει να μάθει καλύτερα. 

  Η ανεστραμμένη διδασκαλία έχει και τα μειονεκτήματά της, αφού προϋποθέτει ότι 

κάθε μαθητής έχει Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και το πιο σημαντικό, ότι κάθε μαθητής 

θα κάνει τη σωστή προετοιμασία και θα μελετήσει το υλικό διαδικτυακά από το σπίτι του. 

 

2.7.2. Διδασκαλία μέσω Ιστοεξερεύνησης 

 

 Ο όρος Ιστοεξερεύνηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει δομημένες 

διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες μαθητών, στις οποίες το μεγαλύτερο 

μέρος πληροφοριών αντλείται από τον Παγκόσμιο Ιστό (Κατσά και Μπίκος, 2021, σελ.66). 

Είναι σενάρια διδακτικών ενοτήτων, προβλημάτων ή ζητημάτων, στα οποία βασικό ρόλο 
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έχει η άντληση και επεξεργασία πληροφοριών από το Διαδίκτυο και ο διδάσκων καθοδηγεί 

τις ομάδες μέσω φύλλων εργασίας όπου έχει καταγράψει τις ιστοσελίδες στις οποίες θα 

ανατρέξουν καθώς και τη διαδικασία με την οποία θα εργαστούν. 

 Η Ιστοεξερεύνηση λοιπόν είναι μια δραστηριότητα που επικεντρώνεται στην 

έρευνα και άρα κινητοποιεί τους μαθητές να διερευνήσουν ανοικτά ερωτήματα, να 

αξιοποιήσουν διάφορες πηγές πληροφορίας, να κρίνουν τις προσφερόμενες πληροφορίες 

και τα δεδομένα και να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν με διάφορους φορείς. 
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Ερευνητικό μέρος 

Κεφάλαιο 3o  Μεθοδολογία της έρευνας 
 

3.1. Σκοπός της έρευνας 

 

     Η παρούσα εργασία έχει ως γενικό σκοπό, να διερευνήσει αν οι μαθηματικοί της 

Β/θμιας εκπαίδευσης ακολουθούν το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και σε τι βαθμό 

και κατά πόσο αξιοποιούν τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. για χρήση σύγχρονων διδακτικών 

πρακτικών. Ειδικότερα θα ερευνηθούν οι αντιλήψεις, οι στάσεις, τα συναισθήματα και οι 

δυσκολίες που συναντούν στην εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.  

  Τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση: 

 Ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας 

και στις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας; 

 Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας; Τις 

γνωρίζουν; 

 Θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι έχουν επαρκείς γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. 

στην τάξη; Νιώθουν άγχος, φόβο ή αδυναμία κατά τη χρήση τους; 

 Επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν; 

 Το σχολείο διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να υποστηρίξει το 

εκπαιδευτικό έργο; Παρέχει στους εκπαιδευτικούς την ευελιξία που χρειάζονται ; 

 Αν υπήρχαν κίνητρα, όπως οικονομικά, προσωπικής ανέλιξης, ατομικής αξιολόγησης θα 

επηρέαζαν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας; 

 

3.2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

  Στην  παρούσα εργασία ακολουθήθηκε η ποσοτική έρευνα κατά την οποία δόθηκε 

σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03, μόνιμους και αναπληρωτές/ωρομίσθιους ένα 

ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή όπου ανώνυμα και οικειοθελώς καλούνταν να το 

συμπληρώσουν. Η έρευνα διεξήχθη από 6/4/2022 έως και 13/4/2022 και απάντησαν 

συνολικά 36 εκπαιδευτικοί, ένα αξιόπιστο ποσοστό σε σχέση με το πλήθος των 

μαθηματικών του νομού και τη σύντομη διάρκεια της έρευνας. 
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  Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίστηκε 

κατά κύριο λόγο σε αρθρογραφία με παρόμοιο περιεχόμενο. Οι ερωτήσεις χωρίζονταν σε 

πέντε ενότητες : η πρώτη αφορούσε σε 6 ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου, η δεύτερη 

περιελάμβανε 7 ερωτήσεις  που ερευνούσε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις 

σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, η τρίτη περιείχε 9 ερωτήσεις που εξέταζε τον βαθμό 

εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων, η τέταρτη με 6 ερωτήσεις που εξέταζε σε τι έγκειται 

η δυσκολία χρήσης αυτών των πρακτικών και η τελευταία ενότητα με 8 ερωτήσεις που 

ερευνούσε τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις στάσεις και τα κίνητρα των εκπαιδευτικών 

απέναντι στις νέες πρακτικές. 

  Οι ερωτήσεις των 4 τελευταίων ενοτήτων ήταν ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου οι 

ερωτώμενοι έπρεπε να εκφράσουν την γνώμη τους, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με το 

περιεχόμενο της ερώτησης και να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας. Υπήρξε αντιστοιχία 

μεταξύ των απαντήσεων και των αριθμών 1 έως και 5, όπου η απάντηση «διαφωνώ» 

αντιστοιχήθηκε στον αριθμό 1, η απάντηση «συμφωνώ λίγο» στον αριθμό 2, η απάντηση 

«συμφωνώ αρκετά» στον αριθμό 3, η απάντηση «συμφωνώ πολύ» στον αριθμό 4 και η 

απάντηση «συμφωνώ πάρα πολύ» στον αριθμό 5. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, 

εισήχθησαν στο λογισμικό Spss της ΙΒΜ και μορφοποιήθηκαν βάση των οδηγιών του 

λογισμικού.  

  Το ερωτηματολόγιο θεωρείται αξιόπιστο όπως επιβεβαιώνεται από τον δείκτη 

Cronbach’s Alpha (Πίνακας 1) με τιμή 0,830 και από τον αντίστοιχο δείκτη για κάθε 

ερώτηση του ερωτηματολογίου, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 55 του 

παραρτήματος. 

 

Πίνακας 1: Το τεστ Cronbach's a 

 

 

 

  

Δείκτης Αξιοπιστίας 

Δείκτης 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,830 30 
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Κεφάλαιο 4o   Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Το πρώτο μέρος της έρευνας αφορούσε στο δημογραφικό στυλ των ερωτώμενων και 

περιελάμβανε το φύλο, την εργασιακή σχέση, τα χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές, το σχολείο 

υπηρέτησης και την επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. 

 

4.1. Δημογραφικά στοιχεία 

 

  Στοιχείο 1ο : Φύλο 

   Στην έρευνα συμμετείχαν 36 άτομα εκ των οποίων 19 ήταν άνδρες, ποσοστό 52,8% 

επί του συνόλου και 17 γυναίκες, ποσοστό 47,2%. Παρατηρείται ότι υπάρχει σχεδόν 

ισοκατανομή. 

 

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «φύλο» 

 

 

 

 

 

 Στο κυκλικό διάγραμμα 1 απεικονίζονται οι σχετικές συχνότητες του Πίνακα 2. 

 

Κυκλικό διάγραμμα 1: Σχ.συχνότητες της μεταβλητής «φύλο» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλο 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

Άρρεν 19 52,8% 

Θήλυ 17 47,2% 
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Στοιχείο 2ο : Εργασιακή σχέση 

 Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 26 μόνιμους εκπαιδευτικούς και 10 

αναπληρωτές/ωρομίσθιους με ποσοστά 72,2% και 27,8% αντιστοίχως, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «εργασιακή σχέση» 

 

   

 

 

   Στο κυκλικό διάγραμμα 2 απεικονίζονται οι σχετικές συχνότητες του Πίνακα 3. 

 

 Κυκλικό διάγραμμα 2: Σχ.συχνότητες της μεταβλητής «εργασιακή σχέση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχείο 3ο  : Χρόνια υπηρεσίας 

  Σε ό,τι αφορά στα χρόνια υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί που έχουν έως και 10 χρόνια 

προϋπηρεσίας είναι 11 με ποσοστό 30,6%, με υπηρεσία 10-20 έτη είναι 12 με ποσοστό 

33,3%, από 20-30 χρόνια έχουν 8 εκπαιδευτικοί με ποσοστό 22,2% και πάνω από 30 χρόνια 

έχουν μόλις 5 άτομα που αποτελούν και το 13,9% επί του συνόλου. Το μεγαλύτερο μέρος 

του δείγματος είναι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως και 20 χρόνια, με ποσοστό που 

αγγίζει το 64% του δείγματος. 

 

 

 

Εργασιακή σχέση 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

Αναπληρωτής/Ωρομίσθιος 10 27,8% 

Μόνιμος 26 72,2% 
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Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας» 

 

 

 

 

 

 

   Στο  κυκλικό διάγραμμα 3 απεικονίζονται οι σχετικές συχνότητες του Πίνακα 4. 

 

Κυκλικό διάγραμμα 3: Σχ.συχνότητες της μεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχείο 4ο : Σπουδές 

Από τους συμμετέχοντες 2 άτομα είχαν διδακτορικό, ποσοστό 5,6% επί του 

συνόλου, 16 άτομα είχαν μεταπτυχιακό, ποσοστό 44,4% και τα υπόλοιπα 18 άτομα, 

ποσοστό 50% είχαν το βασικό πτυχίο. Παρατηρείται ότι το 50% του δείγματος έχει έναν 

τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο. 

Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «σπουδές» 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνια υπηρεσίας 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

0-10 11 30,6% 

10-20 12 33,3% 

20-30 8 22,2% 

30+ 5 13,9% 

Σπουδές 

 συχνότητα 

σχετική 

συχν.% 

Διδακτορικό 2 5,6% 

Μεταπτυχιακό 16 44,4% 

Πτυχίο 18 50,0% 
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  Στο κυκλικό διάγραμμα 4 απεικονίζονται οι σχετικές συχνότητες του Πίνακα 5. 

 

Κυκλικό διάγραμμα 4: Σχ.συχνότητες της μεταβλητής «σπουδές» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχείο 5ο: Σχολείο υπηρέτησης 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 23 εκπαιδευτικοί Γενικού Λυκείου, ποσοστό 63,9% επί 

του συνόλου, 11 εκπαιδευτικοί Γυμνασίου, ποσοστό 30,6% και 2 εκπαιδευτικοί του 

Επαγγελματικού Λυκείου, ποσοστό 5,6%.  

 

 Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «σχολείο υπηρέτησης» 

 

 

 

 

 

 

   Στο κυκλικό διάγραμμα 5 απεικονίζονται οι σχετικές συχνότητες του  Πίνακα 6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχολείο υπηρέτησης 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

Γενικό Λύκειο 23 63,9% 

Γυμνάσιο 11 30,6% 

ΕΠΑ.Λ. 2 5,6% 



30 
 

Κυκλικό διάγραμμα 5: Σχ.συχνότητες της μεταβλητής «σχολείο υπηρέτησης» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχείο 6ο : Επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε 

  Τη βασική εκπαίδευση των Τ.Π.Ε κατείχαν 14 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 38,9% επί 

του συνόλου, 8 εκπαιδευτικοί κατείχαν το επίπεδο Β1, ποσοστό 22,2% και 14 άτομα 

κατείχαν την ανώτερη επιμόρφωση, το επίπεδο Β2 και σε ποσοστό 38,9% επί του συνόλου. 

Πίνακας 7: Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε.» 

 

 

 

 

 

 

   Στο κυκλικό διάγραμμα 6 απεικονίζονται οι σχετικές συχνότητες του  Πίνακα 7. 

 

Κυκλικό διάγραμμα 6: Σχ.συχνότητες της μεταβλητής «επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε.» 
 

 

 

  

Επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε. 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

Επίπεδο Α 14 38,9% 

Επίπεδο Β1 8 22,2% 

Επίπεδο Β2 14 38,9% 
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4.2. Ερωτήσεις που αποτυπώνουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πάνω στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Ερώτηση 1η : « Σε τι βαθμό οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές βοηθούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών σας;» 

 

  Στην ερώτηση σε τι βαθμό «οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές βοηθούν στην 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών μου» 5 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 13,9% επί του συνόλου  

απάντησαν ότι βοηθούν λίγο, 14 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 38,9% απάντησαν ότι βοηθούν 

αρκετά, 13 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 36,1% απάντησαν πολύ και τέλος 4 εκπαιδευτικοί, 

ποσοστό 11,1% απάντησαν πάρα πολύ.  

  Η μέση τιμή και η διάμεσος  των απαντήσεων ήταν 3,44 και 3 αντίστοιχα, ενώ η 

τυπική απόκλιση ήταν 0,877. Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα, ότι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές βοηθούν αρκετά στην ενεργό συμμετοχή 

των μαθητών. 

 

Πίνακας 8 : Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής  

«Οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές βοηθούν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών μου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Η κατανομή σχ.συχνοτήτων του Πίνακα 8 απεικονίζεται στο  Ραβδόγραμμα 1. 

 

  

Οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές βοηθούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών μου  

 συχνότητα σχετική συχν.% 

λίγο 5 13,9% 

αρκετά 14 38,9% 

πολύ 13 36,1% 

πάρα πολύ 4 11,1% 

 

Μέση τιμή 3,44 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 0,877 
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Ραβδόγραμμα 1: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «Οι σύγχρονες διδακτικές 

πρακτικές βοηθούν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών μου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2η: « Σε τι βαθμό διαφοροποιείτε τον τρόπο διδασκαλία σας ανάλογα με το 

περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας;» 

  Στην ερώτηση σε τι βαθμό «διαφοροποιώ τον τρόπο διδασκαλίας μου ανάλογα με 

το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας» 3 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 8,3% απάντησαν ότι 

τον διαφοροποιούν λίγο, 13 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 36,1% απάντησαν αρκετά, 12 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 33,3% απάντησαν πολύ και τέλος 8 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 22,2% 

απάντησαν πάρα πολύ. 

  Η μέση τιμή και η διάμεσος  των απαντήσεων ήταν 3,69 και 4 αντίστοιχα, ενώ η 

τυπική απόκλιση ήταν 0,920. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν 

τον τρόπο διδασκαλίας τους σε πολύ υψηλό βαθμό ανάλογα με το περιεχόμενο της 

διδακτικής ενότητας. 
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Πίνακας 9: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Διαφοροποιώ τον τρόπο διδασκαλίας μου ανάλογα με το περιεχόμενο της διδακτικής 

ενότητας» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 3η : «Σε τι βαθμό ακολουθείτε τις προτεινόμενες δραστηριότητες που αναφέρει το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών;» 

 

 Στην ερώτηση σε τι βαθμό «ακολουθώ τις προτεινόμενες δραστηριότητες που 

αναφέρει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών» 2 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 5,6% επί του 

συνόλου απάντησε ότι δεν τις ακολουθεί καθόλου, 7 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 19,4% 

απάντησε ότι τις ακολουθεί λίγο, 15 εκπαιδευτικοί,  με το αξιοσημείωτο ποσοστό 41,7% 

απάντησε αρκετά, ακολούθως 11 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 30,6% απάντησε ότι τις ακολουθεί 

πολύ και τέλος 1 εκπαιδευτικός, ποσοστό 2,8% απάντησε πάρα πολύ. Με μέση τιμή 3,06, 

διάμεσο 3 και τυπική απόκλιση 0,924 φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις προτεινόμενες δραστηριότητες του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών.  

  

Διαφοροποιώ τον τρόπο διδασκαλίας μου ανάλογα με το 

περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

λίγο 3 8,3% 

αρκετά 13 36,1% 

πολύ 12 33,3% 

πάρα πολύ 8 22,2% 

 

Μέση τιμή 3,69 

Διάμεσος 4,00 

Τυπική απόκλιση 0,920 
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 Πίνακας 10: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Ακολουθώ τις προτεινόμενες δραστηριότητες που αναφέρει το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών» 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 4η: «Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι η διάλεξη κουράζει τους μαθητές σας και τη 

βρίσκουν ανιαρή;» 

 

  Στην ερώτηση σε τι βαθμό «θεωρώ ότι η διάλεξη κουράζει τους μαθητές μου και 

τη βρίσκουν ανιαρή » 1 εκπαιδευτικός, ποσοστό 2,8% απάντησε ότι η διάλεξή του δεν 

κουράζει, 6 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 16,7% απάντησε ότι κουράζει λίγο και το ίδιο ποσοστό 

απάντησε πάρα πολύ, ενώ 13 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 36,1% απάντησε αρκετά και 10 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 27,8% απάντησε πολύ. 

  Η μέση τιμή και η διάμεσος των απαντήσεων ήταν 3,39 και 3 αντίστοιχα, ενώ η 

τυπική απόκλιση ήταν 1,050. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η 

διάλεξη κουράζει αρκετά έως πολύ τους μαθητές.  

  

Ακολουθώ τις προτεινόμενες δραστηριότητες που αναφέρει το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 2 5,6% 

λίγο 7 19,4% 

αρκετά 15 41,7% 

πολύ 11 30,6% 

πάρα πολύ 1 2,8% 

 

Μέση τιμή 3,06 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 0,924 
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  Πίνακας 11: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Θεωρώ ότι η διάλεξη κουράζει τους μαθητές μου και τη βρίσκουν ανιαρή» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατανομή σχ.συχνοτήτων του Πίνακα 11 απεικονίζεται στο Ραβδόγραμμα 2. 

 

Ραβδόγραμμα 2: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «Θεωρώ ότι η διάλεξη 

κουράζει τους μαθητές μου και τη βρίσκουν ανιαρή» 

 

  

Θεωρώ ότι η διάλεξη κουράζει τους μαθητές μου και τη 

βρίσκουν ανιαρή 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 1 2,8% 

λίγο 6 16,7% 

αρκετά 13 36,1% 

πολύ 10 27,8% 

πάρα πολύ 6 16,7% 

 

Μέση τιμή 3,39 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,050 
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Ερώτηση 5η : «Σε τι βαθμό συνεργάζεστε με τους συναδέλφους σας;»  

 

 Στην ερώτηση σε τι βαθμό «συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου», ένα ποσοστό 

16,7% επί του συνόλου, δηλαδή 6 εκπαιδευτικοί,  απάντησαν ότι συνεργάζονται λίγο με 

τους συναδέλφους τους, ένα ποσοστό 19,4% ,δηλαδή 7 εκπαιδευτικοί, απάντησαν ότι 

συνεργάζονται αρκετά, 16 εκπαιδευτικοί, με το αξιοσημείωτο ποσοστό 44,4% απάντησε 

πολύ και τέλος 7 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 19,4% απάντησε πάρα πολύ.  

  Με μέση τιμή 3,67, διάμεσο 4 και τυπική απόκλιση 0,986 συμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους τους. 

 

    Πίνακας 12: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου» 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

Η κατανομή σχ.συχνοτήτων του Πίνακα 12 απεικονίζεται στο  Ραβδόγραμμα 3. 

 

Ραβδόγραμμα 3: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «Συνεργάζομαι με τους 

συναδέλφους μου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

λίγο 6 16,7% 

αρκετά 7 19,4% 

πολύ 16 44,4% 

πάρα πολύ 7 19,4% 

 

Μέση τιμή 3,67 

Διάμεσος 4,00 

Τυπική απόκλιση 0,986 
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Ερώτηση 6η : «Σε τι βαθμό σάς ενδιαφέρει καθετί που είναι καινούριο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία;» 

  

 Στην ερώτηση «με ενδιαφέρει καθετί που είναι καινούριο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία», 1 εκπαιδευτικός, ποσοστό 2,8% απάντησε ότι ενδιαφέρεται λίγο, ένα ποσοστό 

22,2% ,δηλαδή 8 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι ενδιαφέρονται αρκετά, 13 εκπαιδευτικοί, 

ποσοστό 36,1% απάντησε πολύ και τέλος 14 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 38,9% απάντησε πάρα 

πολύ. 

 Η μέση τιμή και η διάμεσος των απαντήσεων ήταν 4,11 και 4 αντίστοιχα, ενώ η 

τυπική απόκλιση ήταν 0,854. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται 

πάρα πολύ για καθετί καινούριο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 Πίνακας 13: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Με 

ενδιαφέρει καθετί που είναι καινούριο στην εκπαιδευτική διαδικασία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 7η : «Σε τι βαθμό σάς ενδιαφέρει να μαθαίνετε καινούρια πράγματα που θα 

βοηθήσουν τους μαθητές σας;» 

 

 Στην ερώτηση «με ενδιαφέρει να μαθαίνω καινούρια πράγματα που θα βοηθήσουν 

τους μαθητές μου» 8 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 22,2% απάντησε ότι ενδιαφέρεται αρκετά, το 

ίδιο ποσοστό απάντησε ότι ενδιαφέρεται πολύ και τέλος 20 εκπαιδευτικοί, με το 

αξιοσημείωτο ποσοστό 55,6% απάντησε πάρα πολύ. Δεν υπήρχαν απαντήσεις όπου το 

ενδιαφέρον ήταν ελάχιστο είτε δεν υπήρχε καθόλου. 

Με ενδιαφέρει καθετί που είναι καινούριο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

λίγο 1 2,8% 

αρκετά 8 22,2% 

πολύ 13 36,1% 

πάρα πολύ 14 38,9% 

 

Μέση τιμή 4,11 

Διάμεσος 4,00 

Τυπική απόκλιση ,854 
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  Με μέση τιμή  4,33, διάμεσο 5 και τυπική απόκλιση 0,828, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μαθαίνουν καινούργια 

πράγματα προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές τους. 

 

 Πίνακας 14: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Με 

ενδιαφέρει να μαθαίνω καινούρια πράγματα που θα βοηθήσουν τους μαθητές μου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Ερωτήσεις που διερευνούν τον βαθμό χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και 

πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς 

 

Ερώτηση 1η: «Κατά πόσο χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο στη διδασκαλία 

σας;» 

 

 Στην ερώτηση «κατά πόσο χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο», 1 

απάντησε καθόλου και αντιστοιχεί στο 2,8% του συνόλου ενώ 15 άτομα απάντησαν λίγο, 

ποσοστό 41,7%. Επίσης ένα ποσοστό 27,8%, δηλαδή 10 άτομα, δήλωσαν ότι την 

χρησιμοποιούν αρκετά, 7 άτομα ότι την εφαρμόζουν πολύ, ποσοστό 19,4% και ένα ποσοστό 

8,3%, 3 άτομα, ότι την εφαρμόζουν πάρα πολύ. 

 Επίσης, από την τιμή 2,89 της μέσης τιμής, την τιμή 3 της διαμέσου και την τιμή 

1,036 της τυπικής απόκλισης συμπεραίνουμε ότι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος εφαρμόζεται 

αρκετά στις σχολικές αίθουσες. 

 

 

 

 

Με ενδιαφέρει να μαθαίνω καινούρια πράγματα που θα 

βοηθήσουν τους μαθητές μου 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

αρκετά 8 22,2% 

πολύ 8 22,2% 

πάρα πολύ 20 55,6% 

 

Μέση τιμή 4,33 

Διάμεσος 5,00 

Τυπική απόκλιση ,828 
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 Πίνακας 15: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Ομαδοσυνεργατική μέθοδος» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2η: «Κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη μέθοδο σχεδίων εργασίας - project στη 

διδασκαλία σας;» 

   Στην ερώτηση «κατά πόσο χρησιμοποιείτε τα σχέδια εργασίας-project» 5 εκπαιδευτικοί, 

ποσοστό 13,9% του συνόλου δεν τα εφαρμόζει καθόλου, ενώ 15 συνάδελφοί τους τα 

εφαρμόζουν λίγο με το αξιοσημείωτο ποσοστό 41,7%. Επίσης, 11 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 

30,6% τα αξιοποιεί αρκετά στην τάξη, ενώ 4, σε ποσοστό 11,1% πολύ και 1, σε ποσοστό 

2,8% πάρα πολύ. 

 Με μέση τιμή 2,47, διάμεσο 2 και τυπική απόκλιση 0,971 διαφαίνεται η μη  

ικανοποιητική εφαρμογή αυτής της μεθόδου. 

  

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 1 2,8% 

λίγο 15 41,7% 

αρκετά 10 27,8% 

πολύ 7 19,4% 

πάρα πολύ 3 8,3% 

 

Μέση τιμή 2,89 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,036 
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     Πίνακας 16: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Μέθοδος σχεδίων εργασίας-project» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 3η: «Κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία σας;» 

  Στην ερώτηση «κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη διαθεματική προσέγγιση  στη 

διδασκαλία σας», 5 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 13,9% του συνόλου δεν την εφαρμόζει 

καθόλου, ενώ 27 άτομα την εφαρμόζουν λίγο έως αρκετά με το αξιοσημείωτο ποσοστό 75%. 

Επίσης, 6 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 16,7% την αξιοποιεί πολύ στην τάξη, ενώ 1, σε ποσοστό 

2,8% την εφαρμόζει πάρα πολύ. 

  Με μέση τιμή 2,78, διάμεσο 3 και τυπική απόκλιση 0,898 συμπεραίνουμε ότι η 

διαθεματική προσέγγιση δεν χρησιμοποιείται ικανοποιητικά από τους εκπαιδευτικούς. 

 

 

  

Μέθοδος σχεδίων εργασίας-project 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 5 13,9% 

λίγο 15 41,7% 

αρκετά 11 30,6% 

πολύ 4 11,1% 

πάρα πολύ 1 2,8% 

 

Μέση τιμή 2,47 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 0,971 
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 Πίνακας 17: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Διαθεματική προσέγγιση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 4η: «Κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία 

σας;» 

  Στην ερώτηση «κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη διεπιστημονική προσέγγιση στη 

διδασκαλία σας», 2 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 5,6% του συνόλου δεν την εφαρμόζει καθόλου, 

ενώ 28 άτομα την εφαρμόζουν λίγο έως αρκετά με το αξιοσημείωτο ποσοστό 77,7%. 

Επίσης, 5 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 13,9% την αξιοποιεί πολύ στην τάξη, ενώ 1, σε ποσοστό 

2,8% την εφαρμόζει πάρα πολύ. 

  Με μέση τιμή 2,75, διάμεσο 3 και τυπική απόκλιση 0,874 συμπεραίνουμε ότι η 

διεπιστημονική προσέγγιση  χρησιμοποιείται ικανοποιητικά από τους εκπαιδευτικούς. 

Διαθεματική προσέγγιση 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 2 5,6% 

λίγο 12 33,3% 

αρκετά 15 41,7% 

πολύ 6 16,7% 

πάρα πολύ 1 2,8% 

 

Μέση τιμή 2,78 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 0,898 
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  Πίνακας 18: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Διεπιστημονική προσέγγιση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 5η: «Κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης στη 

διδασκαλία σας;» 

 Στην ερώτηση «κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης», 

25 εκπαιδευτικοί, ποσοστό σχεδόν 70%  επί του συνόλου δεν την εφαρμόζει σχεδόν 

καθόλου, ενώ 6 άτομα την εφαρμόζουν αρκετά σε ποσοστό 16,7%. Επίσης, 5 εκπαιδευτικοί, 

ποσοστό 13,9% την εφαρμόζει πολύ έως πάρα πολύ. 

  Με μέση τιμή 2,11, διάμεσο 2 και τυπική απόκλιση 1,116 συμπεραίνουμε ότι η 

μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης χρησιμοποιείται ελάχιστα από τους εκπαιδευτικούς. 

 

 Πίνακας 19: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Διεπιστημονική προσέγγιση 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 2 5,6% 

λίγο 12 33,3% 

αρκετά 16 44,4% 

πολύ 5 13,9% 

πάρα πολύ 1 2,8% 

 

Μέση τιμή 2,75 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 0,874 

Μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 13 36,1% 

λίγο 12 33,3% 

αρκετά 6 16,7% 

πολύ 4 11,1% 

πάρα πολύ 1 2,8% 

 

Μέση τιμή 2,11 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,116 
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Η κατανομή σχ.συχνοτήτων του Πίνακα 19 απεικονίζεται στο  Ραβδόγραμμα 4. 

 

 Ραβδόγραμμα 4: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «μέθοδος της ανεστραμμένης 

τάξης» 

 

Ερώτηση 6η: «Κατά πόσο κάνετε χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία σας;» 

Στην ερώτηση «κατά πόσο χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία σας», 30 

εκπαιδευτικοί, με το αξιοσημείωτο ποσοστό 83,3%  επί του συνόλου απάντησε ότι τις 

εφαρμόζει από λίγο έως πολύ, ενώ εξίσου 3 άτομα δεν τις εφαρμόζουν καθόλου ή τις 

εφαρμόζουν πάρα πολύ σε ποσοστό 8,3%. 

Με μέση τιμή 2,86, διάμεσο 3 και τυπική απόκλιση 1,125 συμπεραίνουμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αρκετά τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους. 
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Πίνακας 20: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Χρήση 

των Τ.Π.Ε.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατανομή σχ. συχνοτήτων του Πίνακα 20 απεικονίζεται στο Ραβδόγραμμα 5. 

 

 Ραβδόγραμμα 5: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «Χρήση των Τ.Π.Ε.» 

 

Ερώτηση 7η: «Κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων στη 

διδασκαλία σας;» 

  Στην ερώτηση «κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων στη 

διδασκαλία σας», 29 εκπαιδευτικοί, με το αξιοσημείωτο ποσοστό 80,6% επί του συνόλου 

Χρήση Τ.Π.Ε. (διαδίκτυο, Web 2.0 εργαλεία, πολυµέσα, λογισµικά 

προσοµοίωσης, εικονικής πραγµατικότητας , συνεργατικά 

περιβάλλοντα µάθησης) 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 3 8,3% 

λίγο 13 36,1% 

αρκετά 9 25,0% 

πολύ 8 22,2% 

πάρα πολύ 3 8,3% 

 

Μέση τιμή 2,86 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,125 
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απάντησε ότι την εφαρμόζει αρκετά έως πάρα πολύ, ενώ μόλις 7 άτομα την εφαρμόζουν 

λίγο ή και καθόλου σε ποσοστό 19,5%. 

  Με μέση τιμή 3,5, διάμεσο 4 και τυπική απόκλιση 1,159 συμπεραίνουμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί προτιμούν σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη μέθοδο. 

 

Πίνακας 21: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατανομή σχ.συχνοτήτων του Πίνακα 21 απεικονίζεται στο Ραβδόγραμμα 6. 

 

Ραβδόγραμμα 6: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «Μέθοδος επίλυσης 

προβλημάτων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 2 5,6% 

λίγο 5 13,9% 

αρκετά 10 27,8% 

πολύ 11 30,6% 

πάρα πολύ 8 22,2% 

 

Μέση τιμή 3,50 

Διάμεσος 4,00 

Τυπική απόκλιση 1,159 
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Ερώτηση 8η: «Κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη μοντελοποίηση στη διδασκαλία σας;» 

  Στην ερώτηση «κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη μοντελοποίηση στη διδασκαλία 

σας», 16 εκπαιδευτικοί, με το αξιοσημείωτο ποσοστό 44,4% επί του συνόλου απάντησε ότι 

την εφαρμόζει ελάχιστα ή και καθόλου, ενώ τα υπόλοιπα 10 άτομα την εφαρμόζουν αρκετά 

έως και πάρα πολύ σε ποσοστό 65,6%. 

  Με μέση τιμή 2,75, διάμεσο 3 και τυπική απόκλιση 1,052 συμπεραίνουμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη διδασκαλία σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 

 Πίνακας 22: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Διδασκαλία με  μοντελοποίηση» 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 9η: «Κατά πόσο χρησιμοποιείτε τη μέθοδο «μάθημα εκτός τάξης» στη διδασκαλία 

σας;» 

  Στην ερώτηση «κατά πόσο κάνετε μάθημα εκτός τάξης», 26 εκπαιδευτικοί, με το 

αξιοσημείωτο ποσοστό 72,2% επί του συνόλου απάντησε ότι δεν κάνει μάθημα «εκτός 

τάξης» ή κάνει ελάχιστα, ενώ τα υπόλοιπα 10 άτομα κάνουν αρκετά ή και πολύ. Δεν υπήρχε 

καμμία απάντηση στο πάρα πολύ.  

Με μέση τιμή 1,94, διάμεσο 2 και τυπική απόκλιση 0,86 συμπεραίνουμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί προτιμούν περισσότερο το μάθημα εντός τάξης παρά εκτός τάξης. 

  

Διδασκαλία με μοντελοποίηση 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 4 11,1% 

λίγο 12 33,3% 

αρκετά 10 27,8% 

πολύ 9 25,0% 

πάρα πολύ 1 2,8% 

 

Μέση τιμή 2,75 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,052 
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 Πίνακας 23: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Μάθημα εκτός τάξης» 

 

 

            

 

 

                  

 

 

 

 

4.4. Ερωτήσεις που διερευνούν τη δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 

στη διδασκαλία 

 

Ερώτηση 1η : «Σε τι βαθμό επηρεάζει η έλλειψη χρόνου προετοιμασίας τη χρήση των 

σύγχρονων διδακτικών μεθόδων στη διδασκαλία σας;» 

 

  Η αιτιολόγηση ότι, η δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 

οφείλεται στην «έλλειψη χρόνου προετοιμασίας » είχε τις εξής απαντήσεις: 2 εκπαιδευτικοί, 

ποσοστό 5,6% απάντησε ότι δεν ευθύνεται η έλλειψη χρόνου στην δυσκολία χρήσης των 

σύγχρονων διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας, 7 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 19,4% απάντησε 

ότι ευθύνεται λίγο η έλλειψη χρόνου, 11 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 30,6% απάντησε αρκετά, 

10 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 27,8% απάντησε πολύ και 6 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 16,7% 

απάντησε πάρα πολύ. 

  Η μέση τιμή και η διάμεσος έχουν τιμές 3,31 και 3 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση έχει τιμή 1,142. Από τις τιμές αυτές είναι προφανές ότι η έλλειψη χρόνου 

προετοιμασίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη χρήση των σύγχρονων διδακτικών 

μεθόδων. 

 

 

 

 

Μάθημα «εκτός τάξης» (πχ.διδακτικές 

επισκέψεις,βιβλιοθήκη) 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 13 36,1% 

λίγο 13 36,1% 

αρκετά 9 25,0% 

πολύ 1 2,8% 

 

Μέση τιμή 1,94 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 0,860 
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Πίνακας 24: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Έλλειψη χρόνου προετοιμασίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2η : «Σε τι βαθμό επηρεάζει η έλλειψη επιμόρφωσης τη χρήση των σύγχρονων 

διδακτικών μεθόδων στη διδασκαλία σας;» 

 

   Στην αιτιολόγηση ότι η δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 

οφείλεται στην «έλλειψη επιμόρφωσης » οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 6 με 

ποσοστό 16,7% απάντησε ότι δεν ευθύνεται η έλλειψη επιμόρφωσης στη δυσκολία χρήσης 

των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας, 9 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 25% απάντησε 

ότι ευθύνεται λίγο η έλλειψη επιμόρφωσης, 10 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 27,8% απάντησε ότι 

η έλλειψη επιμόρφωσης τούς δυσκολεύει αρκετά, 8 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 22,2% 

απάντησε πολύ και 3 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 8,3% απάντησε πάρα πολύ. 

Με μέση τιμή 2,81, διάμεσο 3 και τυπική απόκλιση με τιμή 1,215, είναι προφανές 

ότι η έλλειψη επιμόρφωσης δυσκολεύει αρκετά τη χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. 

 

  

Έλλειψη χρόνου προετοιμασίας 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 2 5,6% 

λίγο 7 19,4% 

αρκετά 11 30,6% 

πολύ 10 27,8% 

πάρα πολύ 6 16,7% 

 

Μέση τιμή 3,31 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,142 
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Πίνακας 25: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Έλλειψη επιμόρφωσης» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 3η : «Σε τι βαθμό επηρεάζει τη χρήση των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων στη 

διδασκαλία σας η δυσκολία στην προετοιμασία λόγω άγνοιας;» 

 

  Στην αιτιολόγηση ότι η δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 

οφείλεται στη «δυσκολία στην προετοιμασία λόγω άγνοιας» οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις 

εξής απαντήσεις: 15 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 41,7% απάντησε ότι δεν ευθύνεται η άγνοια 

στη δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας,  8 εκπαιδευτικοί, 

ποσοστό 22,2% απάντησε ότι ευθύνεται λίγο η άγνοια, 6 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 16,7% 

απάντησε αρκετά και 7 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 19,4% απάντησε πολύ. 

  Η μέση τιμή και η διάμεσος έχουν τιμές 2,14 και 2 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση έχει τιμή 1,175. Από τις τιμές αυτές γίνεται σαφές  ότι η άγνοια δυσκολεύει λίγο 

τη χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. 

 

 

 

  

Έλλειψη επιμόρφωσης 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 6 16,7% 

λίγο 9 25,0% 

αρκετά 10 27,8% 

πολύ 8 22,2% 

πάρα πολύ 3 8,3% 

 

Μέση τιμή 2,81 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,215 
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Πίνακας 26: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Δυσκολία στην προετοιμασία λόγω άγνοιας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 4η : «Σε τι βαθμό επηρεάζει η έλλειψη συνεργασίας με τους συναδέλφους σας, 

ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, τη χρήση των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων στη 

διδασκαλία σας;» 

 

  Στην αιτιολόγηση ότι η δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 

οφείλεται στην «έλλειψη συνεργασίας με συναδέλφους ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας» 

οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 9 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 25% απάντησαν ότι 

δεν ευθύνεται η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών στην δυσκολία χρήσης των 

σύγχρονων διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας, 9 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 25% απάντησαν 

ότι ευθύνεται λίγο, 13 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 36,1% απάντησαν αρκετά, 4 εκπαιδευτικοί, 

ποσοστό 11,1% απάντησαν πολύ και 1 εκπαιδευτικός, ποσοστό 2,8% απάντησε πάρα πολύ. 

 Η μέση τιμή  και η διάμεσος έχουν τιμές 2,42 και 2,50 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση έχει τιμή 1,079. Από τις παραπάνω τιμές φαίνεται ότι η έλλειψη συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει πολύ τη χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυσκολία στην προετοιμασία λόγω άγνοιας 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 15 41,7% 

λίγο 8 22,2% 

αρκετά 6 16,7% 

πολύ 7 19,4% 

 

Μέση τιμή 2,14 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,175 
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Πίνακας 27: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς  της μεταβλητής 

«Έλλειψη συνεργασίας με συναδέλφους ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 5η : «Σε τι βαθμό επηρεάζει η έλλειψη απαραίτητων πόρων και υλικών τη χρήση 

των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων στη διδασκαλία σας;» 

 

 Στην αιτιολόγηση ότι η δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 

οφείλεται στην «έλλειψη απαραίτητων πόρων και υλικών» οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως 

εξής: 1 εκπαιδευτικός, ποσοστό 2,8% απάντησε ότι δεν ευθύνεται η έλλειψη πόρων και 

υλικών στη δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας, 9 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 25% απάντησε ότι ευθύνεται λίγο, 12 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 

33,3% απάντησε αρκετά, 7 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 19,4% απάντησε πολύ και 7 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 19,4% απάντησε πάρα πολύ. 

  Η μέση τιμή και η διάμεσος έχουν τιμές 3,28 και 3 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση έχει τιμή 1,137. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η έλλειψη απαραίτητων πόρων και 

υλικών επηρεάζει αρκετά τη χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. 

 

 

 

 

 

 

 

Έλλειψη συνεργασίας με συναδέλφους ίδιας ή διαφορετικής 

ειδικότητας 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 9 25,0% 

λίγο 9 25,0% 

αρκετά 13 36,1% 

πολύ 4 11,1% 

πάρα πολύ 1 2,8% 

 

Μέση τιμή 2,42 

Διάμεσος 2,50 

Τυπική απόκλιση 1,079 
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Πίνακας 28: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Έλλειψη απαραίτητων πόρων και υλικών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατανομή σχ.συχνοτήτων του Πίνακα 28 απεικονίζεται στο Ραβδόγραμμα 7. 

 Ραβδόγραμμα 7: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «Έλλειψη απαραίτητων πόρων 

και υλικών» 

 

Ερώτηση 6η : «Σε τι βαθμό επηρεάζει η έλλειψη στήριξης από το σχολείο και τη Διεύθυνση 

τη χρήση των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων στη διδασκαλία σας;» 

 

Στην αιτιολόγηση ότι η δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 

οφείλεται στην «έλλειψη στήριξης από το σχολείο και τη Διεύθυνση» οι εκπαιδευτικοί 

έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 8 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 22,2% απάντησε ότι δεν ευθύνεται 

το σχολείο και η Διεύθυνση στη δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας, 6 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 16,7% απάντησε ότι ευθύνεται λίγο, 10 

Έλλειψη απαραίτητων πόρων και υλικών 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 1 2,8% 

λίγο 9 25,0% 

αρκετά 12 33,3% 

πολύ 7 19,4% 

πάρα πολύ 7 19,4% 

 

Μέση τιμή 3,28 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,137 
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εκπαιδευτικοί, ποσοστό 27,8% απάντησε αρκετά, 7 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 19,4% 

απάντησε πολύ και 5 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 13,9% απάντησε πάρα πολύ. 

 Η μέση τιμή και η διάμεσος έχουν τιμές 2,86 και 3 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση έχει τιμή 1,355. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 61% 

θεωρούν ότι το σχολείο δεν τους στηρίζει αρκετά στη χρήση σύγχρονων διδακτικών 

μεθόδων. 

 

 Πίνακας 29: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Έλλειψη στήριξης από το σχολείο και τη Διεύθυνση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατανομή σχ.συχνοτήτων του Πίνακα 29 απεικονίζεται στο Ραβδόγραμμα 8. 

 

  

Έλλειψη στήριξης από το σχολείο και τη Διεύθυνση (αναπροσαρμογή 

του προγράμματος,χρήση ηλεκτρονικών μέσων,πρόσβαση στα 

εργαστήρια πληροφορικής) 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 8 22,2% 

λίγο 6 16,7% 

αρκετά 10 27,8% 

πολύ 7 19,4% 

πάρα πολύ 5 13,9% 

 

Μέση τιμή 2,86 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,355 
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Ραβδόγραμμα 8: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «Έλλειψη στήριξης από το 

σχολείο και τη Διεύθυνση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Προτάσεις που αφορούν στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών 

 

Πρόταση 1η: «Πιστεύω ότι οι γνώσεις που έχω δεν είναι επαρκείς ώστε να χρησιμοποιήσω 

τις Τ.Π.Ε στην τάξη μου» 

Στη σκέψη «πιστεύω ότι οι γνώσεις που έχω δεν είναι επαρκείς ώστε να 

χρησιμοποιήσω τις Τ.Π.Ε στην τάξη μου» οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 10 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 27,8% θεωρεί ότι οι γνώσεις που έχει είναι επαρκείς ώστε να 

χρησιμοποιήσει τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του, 15 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 41,7% θεωρεί ότι 

είναι λιγότερο επαρκείς, 4 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 11,1% θεωρεί ότι είναι ανεπαρκείς οι 

γνώσεις του και 7 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 19,4% θεωρεί ότι δεν έχει τις απαιτούμενες 

γνώσεις.  

  Η μέση τιμή και η διάμεσος έχουν τιμές 2,22 και 2 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση είναι 1,072. Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί, σε ποσοστό περίπου 70%, θεωρούν 

ότι οι γνώσεις τους επαρκούν για να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε στην τάξη τους. 
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Πίνακας 30: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής 

«Πιστεύω ότι οι γνώσεις που έχω δεν είναι επαρκείς ώστε να χρησιμοποιήσω τις Τ.Π.Ε στην 

τάξη μου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόταση 2η: «Η χρήση του Η/Υ ή άλλου εποπτικού μέσου με αγχώνει και με φοβίζει». 

 

Στη σκέψη «η χρήση του Η/Υ ή άλλου εποπτικού μέσου με αγχώνει και με φοβίζει» 

οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 22 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 61,1% δεν 

αγχώνεται καθόλου από τη χρήση Η/Υ ή άλλου εποπτικού μέσου, 10 εκπαιδευτικοί, 

ποσοστό 27,8% αγχώνεται λίγο, 1 εκπαιδευτικός, ποσοστό 2,8% αγχώνεται αρκετά, 2 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 5,6% πολύ και 1 εκπαιδευτικός, ποσοστό 2,8% πάρα πολύ. 

Με μέση τιμή 1,61, διάμεσο 1 και τυπική απόκλιση 0,994 συμπεραίνουμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν αγχώνονται ή δεν φοβούνται σχεδόν καθόλου από τη χρήση Η/Υ ή άλλου 

εποπτικού μέσου.  

  

Πιστεύω ότι οι γνώσεις που έχω δεν είναι επαρκείς ώστε να 

χρησιμοποιήσω τις Τ.Π.Ε στην τάξη μου 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 10 27,8% 

λίγο 15 41,7% 

αρκετά 4 11,1% 

πολύ 7 19,4% 

 

Μέση τιμή 2,22 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,072 
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Πίνακας 31: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Η 

χρήση του Η/Υ ή άλλου εποπτικού μέσου με αγχώνει και με φοβίζει» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόταση 3η: «Με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω σεμινάρια επιμόρφωσης σε σύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας από έναν επίσημο φορέα» 

  Στη σκέψη «με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω σεμινάρια επιμόρφωσης σε 

σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας από έναν επίσημο φορέα» οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις 

εξής απαντήσεις: 7 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 19,4% ενδιαφέρεται ελάχιστα για επιμόρφωση, 

8 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 22,2%  ενδιαφέρεται αρκετά, 12 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 33,3% 

ενδιαφέρεται πολύ και τέλος 9 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 25% ενδιαφέρεται πάρα πολύ για 

επιμόρφωση. 

 Η μέση τιμή και η διάμεσος έχουν τιμές 3,64 και 4 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση έχει τιμή 1,073. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό 80,6% οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας από έναν επίσημο φορέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η χρήση του Η/Υ ή άλλου εποπτικού μέσου με αγχώνει και 

με φοβίζει 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 22 61,1% 

λίγο 10 27,8% 

αρκετά 1 2,8% 

πολύ 2 5,6% 

πάρα πολύ 1 2,8% 

   

Μέση τιμή 1,61 

Διάμεσος 1,00 

Τυπική απόκλιση ,994 
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Πίνακας 32: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Με 

ενδιαφέρει να παρακοπουθήσω σεμινάρια επιμόρφωσης σε σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας από έναν επίσημο φορέα» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατανομή σχ.συχνοτήτων του Πίνακα 32 απεικονίζεται στο Ραβδόγραμμα 9. 

 

Ραβδόγραμμα 9: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «Με ενδιαφέρει να 

παρακοπουθήσω σεμινάρια επιμόρφωσης σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας από έναν 

επίσημο φορέα» 

 

 

Με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω σεμινάρια επιμόρφωσης σε 

σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας από έναν επίσημο φορέα 

(π.χ.πανεπιστήμιο,Ι.Ε.Π. ,σχολικός σύμβουλος) 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

λίγο 7 19,4% 

αρκετά 8 22,2% 

πολύ 12 33,3% 

πάρα πολύ 9 25,0% 

 

Μέση τιμή 3,64 

Διάμεσος 4,00 

Τυπική απόκλιση 1,073 
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Πρόταση 4η: «Με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω υποδειγματική διδασκαλία άλλων 

συναδέλφων που έχουν εμπειρία σε αυτές τις μεθόδους» 

   Στη σκέψη «με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω υποδειγματική διδασκαλία άλλων 

συναδέλφων που έχουν εμπειρία σε αυτές τις μεθόδους» οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις εξής 

απαντήσεις: 3 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 8,3% ενδιαφέρεται ελάχιστα να παρακολουθήσει 

υποδειγματικές διδασκαλίες, 4  εκπαιδευτικοί, ποσοστό 11,1%  ενδιαφέρεται αρκετά, 15 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 41,7% ενδιαφέρεται πολύ και τέλος 14 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 

38,9% ενδιαφέρεται πάρα πολύ να παρακολουθήσει υποδειγματικές διδασκαλίες. 

   Η μέση τιμή  και η διάμεσος έχουν τιμές 4,11 και 4 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση έχει τιμή 0,919. Από τις παραπάνω τιμές γίνεται φανερό ότι υπάρχει έντονη 

επιθυμία των  εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν υποδειγματικές διδασκαλίες από 

έμπειρους, σε αυτές τις μεθόδους, συναδέλφους. 

 

Πίνακας 33: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Με 

ενδιαφέρει να παρακοπουθήσω υποδειγματική διδασκαλία άλλων συναδέλφων που έχουν 

εμπειρία σε αυτές τις μεθόδους» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Πρόταση 5η: «Δεν χρειάζομαι τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας - Είμαι ικανοποιημένος 

από το μάθημά μου» 

Στη σκέψη «δεν χρειάζομαι τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.Είμαι 

ικανοποιημένος από το μάθημά μου» οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις εξής απαντήσεις: ένα 

ποσοστό 55,6%,  20 εκπαιδευτικοί δεν είναι ικανοποιημένοι ή είναι λίγο ικανοποιημένοι με 

Με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω υποδειγματική διδασκαλία 

άλλων συναδέλφων που έχουν εμπειρία σε αυτές τις μεθόδους 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

λίγο 3 8,3% 

αρκετά 4 11,1% 

πολύ 15 41,7% 

πάρα πολύ 14 38,9% 

 

Μέση τιμή 4,11 

Διάμεσος 4,00 

Τυπική απόκλιση ,919 



59 
 

το μάθημά τους και χρειάζονται τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ένα ποσοστό 27,8% 

, 10 εκπαιδευτικοί  είναι αρκετά ικανοποιημένοι αλλά χρειάζονται τις σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας, ενώ ένα ποσοστό 16,7%, 6 εκπαιδευτικοί είναι πολύ ικανοποιημένοι με το 

μάθημά τους και δεν θεωρούν απαραίτητες τις σύγχρονες μεθόδους.  

   Με μέση τιμή 2,36, διάμεσο 2 και τυπική απόκλιση 1,125 γίνεται φανερό ότι οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας προκειμένου να γίνει το 

μάθημά τους περισσότερο ελκυστικό για τους μαθητές τους. 

 

 Πίνακας 34: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Δεν 

χρειάζομαι τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Είμαι ικανοποιημένος από το μάθημά 

μου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόταση 6η: «Αν είχα κίνητρα προσωπικής ανέλιξης θα αντιμετώπιζα διαφορετικά τις 

σύγχρονες μορφές διδασκαλίας» 

Στη σκέψη «αν είχα κίνητρα προσωπικής ανέλιξης θα αντιμετώπιζα διαφορετικά τις 

σύγχρονες μορφές διδασκαλίας » οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 16 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 44,4% απάντησε ότι δεν είναι θέμα προσωπικής ανέλιξης η χρήση 

μεθόδων σύγχρονης διδασκαλίας, ενώ 20 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 55,5% θα έβλεπαν με 

διαφορετικό μάτι τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας αν υπήρχε κίνητρο προσωπικής 

ανέλιξης.    

   Η μέση τιμή και η διάμεσος  έχουν τιμές 2,72 και 3 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση έχει τιμή 1,344. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το κίνητρο προσωπικής ανέλιξης δεν 

είναι τόσο ισχυρό ώστε να καθορίσει τη χρήση των σύγχρονων μορφών διδασκαλίας. 

Δεν χρειάζομαι τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 

Είμαι ικανοποιημένος από το μάθημά μου 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 10 27,8% 

λίγο 10 27,8% 

αρκετά 10 27,8% 

πολύ 5 13,9% 

πάρα πολύ 1 2,8% 

 

Μέση τιμή 2,36 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,125 
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Πίνακας 35: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Αν είχα 

κίνητρα προσωπικής ανέλιξης θα αντιμετώπιζα διαφορετικά τις σύγχρονες μορφές 

διδασκαλίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόταση 7η: «Αν είχα οικονομικά κίνητρα θα αντιμετώπιζα πιο θετικά τις σύγχρονες μορφές 

διδασκαλίας» 

   Στην σκέψη «αν είχα οικονομικά κίνητρα θα αντιμετώπιζα πιο θετικά τις 

σύγχρονες μορφές διδασκαλίας» οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 19 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 52,8 % απάντησε ότι δεν είναι θέμα οικονομικών κινήτρων η χρήση 

μεθόδων σύγχρονης διδασκαλίας, ενώ 17 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 47,2% θα έβλεπε πιο 

θετικά τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας αν υπήρχε οικονομικό κίνητρο.  

   Η μέση τιμή και η διάμεσος έχουν τιμές 2,72 και 2 αντίστοιχα, ενώ η τυπική 

απόκλιση έχει τιμή 1,427. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το οικονομικό κίνητρο δεν έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να ασχοληθούν με τις σύγχρονες 

μορφές διδασκαλίας. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 36%, 

θα άλλαζε απόψη για τις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας και θα τις εφάρμοζε αν υπήρχε 

«οικονομική επιδότηση».  

 

Αν είχα κίνητρα προσωπικής ανέλιξης θα αντιμετώπιζα 

διαφορετικά τις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 9 25,0% 

λίγο 7 19,4% 

αρκετά 9 25,0% 

πολύ 7 19,4% 

πάρα πολύ 4 11,1% 

 

Μέση τιμή 2,72 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,344 
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 Πίνακας 36: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Αν 

είχα οικονομικά κίνητρα θα αντιμετώπιζα πιο θετικά τις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόταση 8η: «Αν η ατομική μου αξιολόγηση εξαρτιόταν από το βαθμό χρήσης καινοτόμων 

προσεγγίσεων στη διδασκαλία μου θα το λάμβανα σοβαρά υπόψιν» 

  Στη σκέψη ότι «αν η ατομική μου αξιολόγηση εξαρτιόταν από το βαθμό χρήσης 

καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία μου θα το λάμβανα σοβαρά υπόψιν»  οι 

εκπαιδευτικοί έδωσαν τις εξής απαντήσεις: ένα ποσοστό 41,7%, 15 εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι δεν θα λάμβαναν καθόλου υπόψιν ή θα ελάμβαναν ελάχιστα υπόψιν το 

γεγονός ότι η ατομική τους αξιολόγηση θα εξαρτιόταν από την χρήση καινοτόμων 

προσεγγίσεων διδασκαλίας, ενώ αντίθετα 21 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 58,3% θα το λάμβανε 

σοβαρά υπόψιν . 

   Η μέση τιμή και η διάμεσος είναι 2,83 και 3 αντίστοιχα, ενώ η τυπική απόκλιση 

είναι 1,404. Από τις παραπάνω τιμές φαίνεται ότι η ατομική αξιολόγηση θα μπορούσε σε 

ικανοποιητικό βαθμό να επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να στραφούν στην χρήση 

καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία τους. 

 

 

 

 

 

Αν είχα οικονομικά κίνητρα θα αντιμετώπιζα πιο θετικά τις 

σύγχρονες μορφές διδασκαλίας 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 9 25,0% 

λίγο 10 27,8% 

αρκετά 4 11,1% 

πολύ 8 22,2% 

πάρα πολύ 5 13,9% 

 

Μέση τιμή 2,72 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,427 
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 Πίνακας 37: Κατανομή συχνοτήτων, μέτρων θέσης και διασποράς της μεταβλητής «Αν η 

ατομική μου αξιολόγηση εξαρτιόταν από το βαθμό χρήσης καινοτόμων προσεγγίσεων στη 

διδασκαλία μου θα το λάμβανα σοβαρά υπόψιν» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατανομή σχ.συχνοτήτων του Πίνακα 37 απεικονίζεται στο Ραβδόγραμμα 10. 

 

Ραβδόγραμμα 10: Κατανομή σχ.συχνοτήτων της μεταβλητής «Αν η ατομική μου 

αξιολόγηση εξαρτιόταν από το βαθμό χρήσης καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία 

μου θα το λάμβανα σοβαρά υπόψιν» 

 

 

 

Αν η ατομική μου αξιολόγηση εξαρτιόταν από το βαθμό χρήσης 

καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία μου θα το λάμβανα 

σοβαρά υπόψιν 

 συχνότητα σχετική συχν.% 

καθόλου 9 25,0% 

λίγο 6 16,7% 

αρκετά 8 22,2% 

πολύ 8 22,2% 

πάρα πολύ 5 13,9% 

 

Μέση τιμή 2,83 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,404 
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4.6. Ενδεικτικές Διασταυρώσεις 

  

o Συγκρίνοντας τις μεταβλητές «επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε.» και «πιστεύω ότι οι γνώσεις 

που έχω δεν είναι επαρκείς ώστε να χρησιμοποιήσω τις Τ.Π.Ε. στην τάξη μου» με 

βάση τον δείκτη Pearson της κατανομής 𝜒2, με τιμή  𝑝 = 0,036, διαπιστώνεται η 

εξάρτησή τους, δηλαδή η επιμόρφωση που έχει λάβει κάποιος εκπαιδευτικός τον 

επηρεάζει ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του. 

 

              Πίνακας 38: Διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών «επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε.» και 

«πιστεύω ότι οι γνώσεις που έχω δεν είναι επαρκείς ώστε να χρησιμοποιήσω τις Τ.Π.Ε. 

στην τάξη μου» 

 

 

 

 

Στο Ραβδόγραμμα 11 παρουσιάζεται η συσχέτιση συχνοτήτων των παραπάνω μεταβλητών. 

               

Ραβδόγραμμα 11: Συσχέτιση των μεταβλητών «επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε.» και «πιστεύω 

ότι οι γνώσεις που έχω δεν είναι επαρκείς ώστε να χρησιμοποιήσω τις Τ.Π.Ε. στην τάξη 

μου» 

                                         

o Επίσης, οι μεταβλητές «διαθεματική προσέγγιση» και «έλλειψη συνεργασίας με 

συναδέλφους ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας» είναι εξαρτημένες με βάση τον δείκτη 

 
Τιμή 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson 𝜒2 𝜒2 =13,466 𝑝 = 0,036 
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Pearson της κατανομής 𝜒2, με τιμή  𝑝 = 0,021. Η έλλειψη δηλαδή συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας δεν προωθεί την εφαρμογή 

της διαθεματικότητας στη σχολική τάξη. 

 

          Πίνακας 39: Διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών «διαθεματική προσέγγιση» και 

«έλλειψη συνεργασίας με συναδέλφους ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας» 

            

 

 

    

Στο Ραβδόγραμμα 12 παρουσιάζεται η συσχέτιση συχνοτήτων των παραπάνω 

μεταβλητών. 

 

Ραβδόγραμμα 12: Συσχέτιση των μεταβλητών «διαθεματική προσέγγιση» και «έλλειψη 

συνεργασίας με συναδέλφους ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας» 

 

 

o Επίσης οι μεταβλητές «χρήση των Τ.Π.Ε.» και «έλλειψη απαραίτητων πόρων και 

υλικών» είναι εξαρτημένες με βάση τον δείκτη Pearson της κατανομής  𝜒2, με τιμή  

𝑝 = 0,016, δηλαδή η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής γενικότερα αναγκάζει τους 

εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε μικρότερο βαθμό από ό,τι ίσως 

επιθυμούσαν. 

 
Τιμή 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson  𝜒2 𝜒2 = 29,394 𝑝 = 0,021 
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Πίνακας 40: Διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών «χρήση των Τ.Π.Ε.» και «έλλειψη 

απαραίτητων πόρων και υλικών» 

 

 

 

 

Στο Ραβδόγραμμα 13 παρουσιάζεται η συσχέτιση συχνοτήτων των παραπάνω μεταβλητών. 

Ραβδόγραμμα 13: Συσχέτιση των μεταβλητών «χρήση των Τ.Π.Ε.» και «έλλειψη 

απαραίτητων πόρων και υλικών» 

 

 

o  Ελέγχοντας τη συσχέτιση των μεταβλητών «επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε.» και «χρήση των 

Τ.Π.Ε.(διαδίκτυο, Web 2.0 εργαλεία, πολυµέσα, λογισµικά προσοµοίωσης, εικονικής 

πραγµατικότητας, συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης)» παρατηρείται η 

ανεξαρτησία τους με βάση τον δείκτη Pearson της κατανομής 𝜒2, που είναι 𝑝 = 0,43. 

Η επιμόρφωση δηλαδή που έχει λάβει κάποιος εκπαιδευτικός είναι μάλλον 

ανεξάρτητη από το αν θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. και σε τι βαθμό. 

 

 

 Τιμή 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson  𝜒2 𝜒2 = 30,503 𝑝 = 0,016 



66 
 

Πίνακας 41: Διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών «επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε.» και 

«χρήση των Τ.Π.Ε.» 

 

 
 

 

 

Στο Ραβδόγραμμα 14 παρουσιάζεται η συσχέτιση συχνοτήτων των παραπάνω μεταβλητών. 

 

Ραβδόγραμμα 14: Συσχέτιση των μεταβλητών «επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε.» και «χρήση των 

Τ.Π.Ε.» 

 

 

o Επίσης, συγκρίνοντας τις μεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και «θεωρώ ότι η διάλεξη 

κουράζει τους μαθητές μου και τη βρίσκουν ανιαρή» φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητες 

με βάση τον δείκτη Pearson της κατανομής 𝜒2, που είναι 𝑝 = 0,85, δηλαδή τα χρόνια 

υπηρεσίας δεν σημαίνουν απαραίτητα το ότι οι εκπαιδευτικοί π.χ. με μεγάλη πείρα 

εφαρμόζουν μόνο τη διάλεξη στη διδασκαλία τους και δεν προτιμούν άλλες μορφές 

διδασκαλίας. 

       

 

 

 Τιμή 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson 𝜒2 𝜒2 = 8,038 𝑝 = 0,430 
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  Πίνακας 42: Διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» και «θεωρώ 

ότι η διάλεξη κουράζει τους μαθητές μου και τη βρίσκουν ανιαρή» 

 

 

 

 

 

Στο Ραβδόγραμμα 15 παρουσιάζεται η συσχέτιση συχνοτήτων των παραπάνω 

μεταβλητών. 

 

Ραβδόγραμμα 15: Συσχέτιση των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» και «θεωρώ ότι η 

διάλεξη κουράζει τους μαθητές μου και τη βρίσκουν ανιαρή» 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Τέλος, οι μεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και «με ενδιαφέρει να μαθαίνω καινούρια 

πράγματα που θα βοηθήσουν τους μαθητές μου» είναι ανεξάρτητες με βάση τον 

δείκτη Pearson της κατανομής 𝜒2, που είναι 𝑝 = 0,882, δηλαδή τα χρόνια 

υπηρεσίας δεν καθορίζουν απαραίτητα το αν οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να 

μάθουν λιγότερα ή περισσότερα καινούρια πράγματα για να βοηθήσουν τους 

μαθητές τους. 

 

 

  

 Τιμή 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson 𝜒2 𝜒2 = 7,115 𝑝 = 0,850 
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Πίνακας 43: Διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» και «με 

ενδιαφέρει να μαθαίνω καινούρια πράγματα που θα βοηθήσουν τους μαθητές μου» 

 

 

 

 

 

Στο Ραβδόγραμμα 16 παρουσιάζεται η συσχέτιση συχνοτήτων των παραπάνω μεταβλητών. 

 

Ραβδόγραμμα 16: Συσχέτιση των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» και «με ενδιαφέρει να 

μαθαίνω καινούρια πράγματα που θα βοηθήσουν τους μαθητές μου» 

 

 

4.7. Συσχετίσεις και παρατηρήσεις 

 

4.7.1. Συσχέτιση «χρόνων υπηρεσίας» με την ενότητα «αντιλήψεις» 

 

  Στη συνέχεια θα δοθεί μια αναλυτικότερη παρουσίαση των δεδομένων, ελέγχοντας 

τη μέση τιμή, τη διάμεσο αλλά και την τυπική απόκλιση των παρατηρήσεων στις διάφορες 

ερωτήσεις σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. 

 Θα μελετηθεί λοιπόν ο πίνακας 56 του παραρτήματος «σαρώνοντάς» τον κατά 

στήλες. 

Στην περίπτωση της 1ης ερώτησης «οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές βοηθούν 

στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών μου» συγκρίνοντας τη συνολική μέση τιμή που είναι 

 Τιμή 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson 𝜒2 𝜒2 =2,374 𝑝 = 0,882 
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3,44, τη συνολική διάμεσο με τιμή 3 με τις επιμέρους μέσες τιμές και διαμέσους ανά χρόνων 

υπηρεσίας σημειώνεται κάτι ενδιαφέρον: στην περίπτωση 0-10 χρόνων υπηρεσίας η μέση 

τιμή είναι 3 όπως και η αντίστοιχη διάμεσος, ενώ στην περίπτωση των 10-20 χρόνων 

υπηρεσίας η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 4,08 με αντίστοιχη διάμεσο 4. Φαίνεται λοιπόν 

ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερη εμπειρία στην εκπαίδευση θεωρούν ότι οι σύγχρονες 

διδακτικές πρακτικές βοηθούν λιγότερο στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εμπειρία στην εκπαίδευση θεωρούν ότι παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ενεργοποίησή  τους. Επίσης και οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών με 20-30 και 

30+ χρόνων υπηρεσίας θεωρούν ότι οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές συμβάλλουν στην 

ενεργοποίηση των μαθητών όπως διαπιστώνεται από τις αντίστοιχες μέσες τιμές. Οι 

διαφορές μεταξύ των 10-20 και των υπολοίπων ίσως να οφείλονται και στη διαφορετική 

εποχή κατά την οποία ωρίμασαν εκπαιδευτικά και τις επικρατούσες διδακτικές πρακτικές 

εκείνης της εποχής. 

Επίσης  και στη 2η ερώτηση «διαφοροποιώ τον τρόπο διδασκαλίας μου ανάλογα με 

το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας» παρουσιάζεται παρόμοια εικόνα, με τους 

εκπαιδευτικούς με 0-10 χρόνια υπηρεσίας να απαντούν ότι διαφοροποιούν αρκετά τον τρόπο 

διδασκαλίας τους (μέση τιμή και διάμεσο 3 και 3 αντίστοιχα) σε αντίθεση με τους 

εκπαιδευτικούς των άλλων κατηγοριών που διαφοροποιούν σε υψηλότερο βαθμό τη 

διδασκαλία τους ανάλογα με το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο ότι η εμπειρία δίνει πολλές φορές τη δυνατότητα ευελιξίας.  

   Στην 3η ερώτηση «ακολουθώ τις προτεινόμενες δραστηριότητες που αναφέρει το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών» τα αποτελέσματα στις διάφορες περιπτώσεις είναι 

παρόμοια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και πάλι η  περίπτωση των εκπαιδευτικών με τα 

λιγότερα χρόνια υπηρεσίας όπου οι απαντήσεις τους παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διασπορά 

(τυπική απόκλιση  με τιμή 1,136) .  

   Στην 4η ερώτηση «θεωρώ ότι η διάλεξη κουράζει τους μαθητές μου και τη 

βρίσκουν ανιαρή» τα δεδομένα παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον αφού οι εκπαιδευτικοί με 

υπηρεσία 0-10 χρόνων απαντούν ότι οι μαθητές δεν κουράζονται αρκετά από τη διάλεξη 

(μέση τιμή 2,91), σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που θεωρούν ότι 

οι μαθητές τους βρίσκουν τη διάλεξη ανιαρή και κουράζονται σε μεγάλο βαθμό (μέση τιμή 

3,67, 3,63 και 3,39 αντιστοίχως). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τυπική απόκλιση 

βρίσκεται στα ίδια επίπεδα.    

   Μια επιπλέον διαφοροποίηση παρουσιάζεται και στην 5η ερώτηση «συνεργάζομαι 

με τους συναδέλφους μου» που εξετάζει τον βαθμό συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
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Οι εκπαιδευτικοί με 0-10 χρόνια υπηρεσίας συνεργάζονται σε αρκετά υψηλό βαθμό (μέση 

τιμή 3,18) με τους συναδέλφους τους, όχι όμως στο επίπεδο των υπολοίπων, όπου το επίπεδο 

συνεργασίας είναι υψηλότερο φτάνοντας στην περίπτωση των εκπαιδευτικών με 10-20 

χρόνια υπηρεσίας τη μέση τιμή στο 4,17.  

   Στην 6η  ερώτηση « με ενδιαφέρει καθετί που είναι καινούριο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία» καθώς και στην 7η ερώτηση «με ενδιαφέρει να μαθαίνω καινούρια πράγματα 

που θα βοηθήσουν τους μαθητές μου» τα αποτελέσματα δε διαφέρουν από κατηγορία σε 

κατηγορία και τα συμπεράσματα εκφράζονται από τη συνολική μέση τιμή και  τη συνολική 

διάμεσο.  

 

4.7.2. Συσχέτιση «χρόνων υπηρεσίας» με «κίνητρα» 

 

  Στη συνέχεια διερευνάται η συσχέτιση μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών και των κινήτρων μέσω των οποίων θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 

θετικά τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 

Θέλοντας να εξεταστεί λοιπόν η σχέση, αν υπάρχει, μεταξύ των παραπάνω 

μεταβλητών διενεργήθηκε το  𝜒2-τέστ του Pearson και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 44,απ’ όπου προκύπτει ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

 

Πίνακας 44: Το χ2- τέστ για τις μεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και «κίνητρα»                                                                                                                                                              

 

Στη συνέχεια διερευνάται η σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών από μία διαφορετική 

σκοπιά, περισσότερο «ποιοτική». 

Στο Γράφημα 1 λοιπόν παρουσιάζονται οι καμπύλες που συνδέουν τα χρόνια 

υπηρεσίας με τη μέση τιμή των αντίστοιχων κινήτρων, όπως αυτά εμφανίζονται στο δοθέν 

  

Αν είχα 

οικονομικά 

κίνητρα θα 

αντιμετώπιζα πιο 

θετικά τις 

σύγχρονες 

μορφές 

διδασκαλίας 

Αν είχα κίνητρα 

προσωπικής 

ανέλιξης θα 

αντιμετώπιζα 

διαφορετικά τις 

σύγχρονες μορφές 

διδασκαλίας 

Αν η ατομική μου 

αξιολόγηση 

εξαρτιόταν από το 

βαθμό χρήσης 

καινοτόμων 

προσεγγίσεων στη 

διδασκαλία μου θα το 

λάμβανα σοβαρά 

υπόψιν 

Χρόνια 

υπηρεσίας 

Pearson 𝜒2 17,118 14,532 17,775 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

0,145 0,268 0,123 
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ερωτηματολόγιο. Θα μελετηθεί κάθε καμπύλη χωριστά και στη συνέχεια θα εξεταστεί η 

μεταξύ τους σχέση.  

 

Γράφημα 1: Σχέση μεταξύ των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» και της ομάδας 

μεταβλητών «κίνητρα» 

 

   Στην ερώτηση «αν είχα κίνητρα προσωπικής ανέλιξης θα αντιμετώπιζα 

διαφορετικά τις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας» οι εκπαιδευτικοί με 0-10 χρόνια υπηρεσίας 

αλλά και αυτοί με 10-20 χρόνια απάντησαν ότι δεν θα τις αντιμετώπιζαν διαφορετικά, σε 

αντιδιαστολή με τους εκπαιδευτικούς με 20-30 χρόνια υπηρεσίας, -που αφορούν και την 

πλειοψηφία αυτών που παραδοσιακά ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανέλιξη στην 

ηγεσία της εκπαίδευσης- να απαντούν ότι θα έβλεπαν τελείως διαφορετικά τις σύγχρονες 

μορφές διδασκαλίας αν αποτελούσαν κριτήριο. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα από 

30 χρόνια υπηρεσίας δεν θα αντιμετώπιζαν διαφορετικά τις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας 

γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από το ότι βρίσκονται στο τέλος της καριέρας τους και δεν 

έχουν λόγο προσωπικής ανέλιξης. 

 Στην επόμενη ερώτηση «αν είχα οικονομικά κίνητρα θα αντιμετώπιζα πιο θετικά τις 

σύγχρονες μορφές διδασκαλίας» οι εκπαιδευτικοί με 0-10 χρόνια υπηρεσίας απαντούν σε 

μεγάλο βαθμό ότι δεν θα τις αντιμετώπιζαν διαφορετικά. Παρατηρείται ωστόσο ότι όσο 

αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας (10-30) τα οικονομικά κίνητρα παίζουν σημαντικότερο 

ρόλο στο πώς οι εκπαιδευτικοί θα αντιμετώπιζαν τις νέες μορφές διδασκαλίας. Πιθανόν αυτό 

είναι συνέπεια και των υποχρεώσεων που συνεχώς αυξάνουν, μιας και οι εκπαιδευτικοί 
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αυτών των κατηγοριών έχουν μέση ηλικία τα 48 έτη. Επίσης φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

με 30+ χρόνια υπηρεσίας έχουν την ίδια άποψη με τους εκπαιδευτικούς με 0-10 χρόνια 

υπηρεσίας μιας και είναι πολύ πιθανό να έχουν λιγότερες οικονομικές υποχρεώσεις. 

 Τέλος στην περίπτωση της ερώτησης «αν η ατομική μου αξιολόγηση εξαρτιόταν 

από τον βαθμό χρήσης καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία μου θα το λάμβανα 

σοβαρά υπόψιν» παρατηρείται και εδώ ότι η καμπύλη παρουσιάζει την ίδια μορφή με τις 

δύο προηγούμενες.  

 Παρατηρώντας λοιπόν και τις τρεις καμπύλες συγχρόνως, εξάγεται το εξής 

συμπέρασμα: οι εκπαιδευτικοί με 0-10, 10-20 και 30+ χρόνια υπηρεσίας παραμένουν 

σχετικά σταθεροί στην άποψή τους για τη χρήση των σύγχρονων μορφών διδασκαλίας 

ανεξαρτήτως κινήτρων οικονομικών, προσωπικής ανέλιξης και ατομικής αξιολόγησης. 

Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί με 20-30 χρόνια υπηρεσίας επηρεάζονται σημαντικά από τα 

παραπάνω κίνητρα. 

 

4.7.3. Συσχέτιση «χρόνων υπηρεσίας» με «εξοικείωση στις Τ.Π.Ε.»  

 

 Η επόμενη συσχέτιση θα αφορά και πάλι τα χρόνια υπηρεσίας σε σχέση με την 

εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις Τ.Π.Ε. 

Θέλοντας να εξεταστεί λοιπόν η σχέση, αν υπάρχει, μεταξύ των παραπάνω 

μεταβλητών  διενεργήθηκε το  𝜒2-τέστ του Pearson και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 45, απ’ όπου προκύπτει ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

 

Πίνακας 45: Το χ2- τέστ για τις μεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και «εξοικείωση στις 

Τ.Π.Ε.» 

 

             

Στη συνέχεια διερευνάται η σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών από μία 

διαφορετική σκοπιά, περισσότερο «ποιοτική». 

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται δύο καμπύλες που αφορούν στις παραπάνω 

μεταβλητές. Η πρώτη αφορά στην ερώτηση «πιστεύω ότι οι γνώσεις που έχω δεν είναι 

  

Η χρήση του Η/Υ ή 

άλλου εποπτικού 

μέσου με αγχώνει 

και με φοβίζει 

Πιστεύω ότι οι γνώσεις 

που έχω δεν είναι 

επαρκείς ώστε να 

χρησιμοποιήσω τις Τ.Π.Ε 

στην τάξη μου 

Χρόνια υπηρεσίας 

Pearson 𝜒2 9,592 3,340 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

0,652 0,949 
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επαρκείς ώστε να χρησιμοποιήσω τις Τ.Π.Ε στην τάξη μου» και η δεύτερη στην ερώτηση 

«η χρήση του Η/Υ ή άλλου εποπτικού μέσου με αγχώνει και με φοβίζει». 

 Ξεκινώντας από την 1η ερώτηση διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με 0-10 χρόνια 

υπηρεσίας απαντούν ότι οι γνώσεις που έχουν δεν είναι αρκετά επαρκείς ώστε να γίνει 

χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους.  

 

Γράφημα 2: Σχέση μεταξύ των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» με την ομάδα μεταβλητών 

«επάρκεια γνώσεων και συναισθήματα από τη χρήση Τ.Π.Ε. και εποπτικών μέσων» 

 

Όσο τα χρόνια υπηρεσίας αυξάνονται από 10 σε 30, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις 

γνώσεις τους περισσότερο επαρκείς σε σχέση με τη χρήση Τ.Π.Ε. ενώ οι εκπαιδευτικοί με 

περισσότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας θεωρούν ότι δεν έχουν αρκετές γνώσεις. 

  Σε ότι αφορά στη δεύτερη ερώτηση παρατηρείται ότι λιγότερο άγχος από την χρήση 

Η/Υ ή άλλου εποπτικού μέσου έχουν οι εκπαιδευτικοί 0-10, 20-30 και 30+ χρόνων 

υπηρεσίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με 10-20 χρόνια υπηρεσίας που αντιμετωπίζουν 

τη χρήση τους με λιγότερη σιγουριά. Βέβαια συγκρίνοντας τις 2 καμπύλες φαίνεται ότι η 

κατηγορία των εκπαιδευτικών με 0-10 χρόνια υπηρεσίας ενώ θεωρεί ότι δεν έχει επαρκείς 

γνώσεις ως προς την χρήση των Τ.Π.Ε. ωστόσο δεν αγχώνεται σε ανάλογο βαθμό όταν τις 

χρησιμοποιεί.  
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4.7.4. Συσχέτιση «χρόνων υπηρεσίας» με «ενδιαφέρον για επιμόρφωση» 

 

Η επόμενη συσχέτιση αφορά τις μεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και «ενδιαφέρον 

για επιμόρφωση». 

Με βάση τα αποτελέσματα του 𝜒2-τέστ του Pearson, όπως περιγράφονται στον  

παρακάτω πίνακα,  προκύπτει ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

 

   Πίνακας 46: Το χ2- τέστ για τις μεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και «ενδιαφέρον για   

επιμόρφωση» 

 

 

  

 

 

 

 

 

Θα εξεταστεί τώρα η σχέση των παραπάνω μεταβλητών και μέσω του Γραφήματος 3. 

 Εξετάζοντας την 1η καμπύλη και τη 2η καμπύλη συγχρόνως, διαπιστώνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί με 0-10 χρόνια υπηρεσίας ενδιαφέρονται λιγότερο να παρακολουθήσουν 

σεμινάρια επιμόρφωσης και υποδειγματικές διδασκαλίες σε σχέση με τους συναδέλφους 

τους των 10-30 χρόνων υπηρεσίας. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών με 30+ χρόνια 

υπηρεσίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται αρκετά για τέτοιου είδους επιμορφώσεις. Η 

περίπτωση των εκπαιδευτικών με 0-10 χρόνια υπηρεσίας είναι αντιφατική, μιας και οι 

εκπαιδευτικοί με λιγότερη υπηρεσία θα έπρεπε να επιζητούν τέτοιου είδους επιμορφώσεις. 

Επίσης, η περίπτωση των εκπαιδευτικών με 30+ χρόνια υπηρεσίας που έχουν την ίδια άποψη 

και ακόμα χειρότερη μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι έχοντας φτάσει στο τέλος της 

καριέρας τους δεν επιδιώκουν τέτοιου είδους επιμορφώσεις.  

 

  

Με ενδιαφέρει να 

παρακολουθήσω 

σεμινάρια 

επιμόρφωσης σε 

σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας από 

έναν επίσημο φορέα  

Με ενδιαφέρει να 

παρακολουθήσω 

υποδειγματική 

διδασκαλία άλλων 

συναδέλφων που 

έχουν εμπειρία σε 

αυτές τις μεθόδους 

Χρόνια υπηρεσίας 

Pearson 𝜒2 8,037 5,759 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

0,530 0,764 



75 
 

Γράφημα 3: Σχέση των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» και της ομάδας μεταβλητών 

«ενδιαφέρον για επιμόρφωση» 

 

4.7.5. Συσχέτιση «χρόνων υπηρεσίας» με «ενδιαφέρον για μάθηση νέων πραγμάτων» και  

«ενδιαφέρον για κάθε είδους επιμόρφωση» 

 

    Η επόμενη συσχέτιση αφορά στις μεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας», «ενδιαφέρον για 

μάθηση νέων πραγμάτων» και «ενδιαφέρον για κάθε είδους επιμόρφωση». Το χ2- τέστ για 

τις μεταβλητές έδειξε ότι είναι ανεξάρτητες με τους αντίστοιχους δείκτες Pearson  να 

φαίνονται στον Πίνακα 47. 

 

Πίνακας 47: Το χ2- τέστ για τις μεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» ,«ενδιαφέρον για μάθηση 

νέων πραγμάτων» και «ενδιαφέρον για κάθε είδους επιμόρφωση» 

  

Με ενδιαφέρει 

να 

παρακολουθήσω 

σεμινάρια 

επιμόρφωσης σε 

σύγχρονες 

μεθόδους 

διδασκαλίας 

από έναν 

επίσημο φορέα  

Με ενδιαφέρει 

να 

παρακολουθήσω 

υποδειγματική 

διδασκαλία 

άλλων 

συναδέλφων που 

έχουν εμπειρία 

σε αυτές τις 

μεθόδους 

Με 

ενδιαφέρει 

καθετί που 

είναι 

καινούριο 

στην 

εκπαιδευτικ

ή 

διαδικασία. 

Με 

ενδιαφέρει 

να μαθαίνω 

καινούρια 

πράγματα 

που θα 

βοηθήσουν 

τους 

μαθητές 

μου 

Χρόνια 

υπηρεσίας 

Pearson 𝜒2 8,037 5,759 7,951 2,374 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

0,530 0,764 0,539 0,882 
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 Μέσω του Γραφήματος 4 επιχειρείται η εύρεση μίας ποιοτικής σχέσης μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. Στην 1η ερώτηση «με ενδιαφέρει καθετί που είναι καινούριο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία» αλλά και στην παρεμφερή 2η ερώτηση «με ενδιαφέρει να 

μαθαίνω καινούρια πράγματα που θα βοηθήσουν τους μαθητές μου» οι εκπαιδευτικοί με 10-

20 χρόνια υπηρεσίας φαίνεται ότι ενδιαφέρονται περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία.   

Επίσης, ενδιαφέρον φαίνεται το ότι οι εκπαιδευτικοί με τη λιγότερη εμπειρία ενώ 

θέλουν να μαθαίνουν καινούρια πράγματα για να βοηθούν τους μαθητές τους ωστόσο δεν 

ενδιαφέρονται στον ίδιο βαθμό να μάθουν οτιδήποτε καινούριο που αφορά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίφαση! Το γεγονός αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο αν 

συγκριθούν οι καμπύλες που αφορούν στους τρόπους επιμόρφωσης, όπου η συγκεκριμένη 

κατηγορία δείχνει να έχει μειωμένο ενδιαφέρον σε σχέση με τις κοντινές της ηλικιακά 

ομάδες.  

Οι κατηγορίες 10-20 και 20-30 χρόνων υπηρεσίας δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον 

και να μάθουν και να επιμορφωθούν ενώ οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας 30+ χρόνων 

υπηρεσίας ενδιαφέρονται για κάτι καινούργιο στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά 

συγχρόνως δεν είναι τόσο θετικοί στην επιμόρφωση όσο οι άλλες κατηγορίες. 

 

Γράφημα 4: Σχέση μεταξύ των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας», «ενδιαφέρον για μάθηση 

νέων πραγμάτων»  και «ενδιαφέρον για κάθε είδους επιμόρφωση» 

 



77 
 

4.7.6. Συσχέτιση «επιπέδου επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.» με «χρήση συγκεκριμένων 

μορφών διδασκαλίας» 

 

  Η επόμενη συσχέτιση θα αφορά στη χρήση συγκεκριμένων μορφών διδασκαλίας και 

του επιπέδου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Το χ2- τέστ για τις μεταβλητές έδειξε ότι 

είναι ανεξάρτητες με τους αντίστοιχους δείκτες Pearson  να φαίνονται στον Πίνακα 48. 

 

Πίνακας 48: Το χ2- τέστ για τις μεταβλητές «επίπεδο επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.» και 

«χρήση συγκεκριμένων μορφών διδασκαλίας» 

 

Θα εξετασθεί η σχέση των παραπάνω μεταβλητών και μέσω του Γραφήματος 5. 

Αρχικά παρατηρείται ότι όλες οι κατηγορίες εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν πολύ 

περισσότερο «τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων» σε σχέση με τη γενικότερη 

«ομαδοσυνεργατική μέθοδο» αλλά και τις ειδικότερες μεθόδους, «project» και 

«διαθεματική προσέγγιση». Η μέθοδος «project» είναι η τελευταία στις προτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών και κυρίως της κατηγορίας του Β1 Επιπέδου. Στην 

μελέτη των καμπύλων του γραφήματος διαπιστώνεται μια πολύ σοβαρή αντίφαση. Η 

κατηγορία των εκπαιδευτικών που έχει λάβει πιστοποίηση Β2 επιπέδου και που κατά γενική 

ομολογία θα έπρεπε να έχει εξοικειωθεί με τις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούν Τ.Π.Ε., 

εντούτοις είναι εκείνη η κατηγορία που παρουσιάζεται να μη χρησιμοποιεί αρκετά τις 

μεθόδους που περιγράφονται από τις καμπύλες με εξαίρεση αυτή της επίλυσης 

προβλημάτων. Αντίστοιχος προβληματισμός, ίδιου βαθμού, παρουσιάζεται και στην 

κατηγορία του Β1 επιπέδου.  

 

 

  

 

Ομαδο-   

συνεργατική 

μέθοδος 

Μέθοδος 

σχεδίων 

εργασίας-

project 

Μέθοδος 

επίλυσης 

προβλημάτων 

Διαθεματική 

προσέγγιση 

Επιμόρφωση 

σε Τ.Π.Ε. 

Pearson 𝜒2 4,690 6,759 12,724 5,293 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

0,790 0,563 0,122 0,726 
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Γράφημα 5: Σχέση μεταξύ των μεταβλητών «επίπεδο επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.» και «χρήση 

συγκεκριμένων μορφών διδασκαλίας» 

 

 

4.7.7. Συσχέτιση  «επιπέδου επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.» με «χρήση των Τ.Π.Ε.» και 

«ενεργοποίηση των μαθητών» 

 

Η επόμενη συσχέτιση που θα εξετασθεί  θα είναι μεταξύ των μεταβλητών «επίπεδο 

επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.», «ενίσχυση της ενεργοποίησης των μαθητών μέσω των 

σύγχρονων πρακτικών διδασκαλίας»  και «βαθμού χρήσης των Τ.Π.Ε.». 

Μέσω του Πίνακα 49 που παρουσιάζει τους δείκτες Pearson 𝜒2 φαίνεται η 

ανεξαρτησία των μεταβλητών, αφού η τιμή του δείκτη είναι 𝑝 > 0,05. 

 

Πίνακας 49: Το χ2- τέστ για τις μεταβλητές «επίπεδο επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.», «ενίσχυση 

της ενεργοποίησης των μαθητών μέσω των σύγχρονων πρακτικών διδασκαλίας» και 

«βαθμού χρήσης των Τ.Π.Ε.» 

 

 Χρήση Τ.Π.Ε 

Οι σύγχρονες διδακτικές 

πρακτικές βοηθούν στην 

ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών μου 

Επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε. 

Pearson 𝜒2 8,038 5,285 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

0,430 0,508 
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Στη συνέχεια με βάση το Γράφημα 6 επιχειρείται μία ποιοτική συσχέτιση των 

μεταβλητών. Όπως φαίνεται λοιπόν κάθε κατηγορία θεωρεί ότι οι σύγχρονες πρακτικές 

διδασκαλίας βοηθούν σε υψηλό βαθμό την ενεργοποίηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής διαδικασίας. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε ισχυρή αντίθεση με το βαθμό 

χρήσης των Τ.Π.Ε. αφού οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών Α επιπέδου και Β2 επιπέδου δεν 

κάνουν χρήση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία τους σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η αντίφαση 

αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη στην περίπτωση των εκπαιδευτικών Β2 επιπέδου, που ενώ 

έχουν επιμορφωθεί στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην πράξη, εντούτοις δεν κάνουν ικανοποιητική 

χρήση αυτού στο οποίο επιμορφώθηκαν. Για τους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας Β1 

επιπέδου τα πράγματα έρχονται σε απόλυτη  ισορροπία.   

 

Γράφημα 6: Σχέση μεταξύ των μεταβλητών «επίπεδο επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.», «ενίσχυση 

της ενεργοποίησης των μαθητών μέσω των σύγχρονων πρακτικών διδασκαλίας» και 

«βαθμού χρήσης των Τ.Π.Ε.» 

 

 

4.7.8. Συσχέτιση «επιπέδου σπουδών» με «χρήση Τ.Π.Ε.» και «διαθεματική-

διεπιστημονική προσέγγιση» 

 

  Η επόμενη συσχέτιση θα αφορά τις μεταβλητές «επίπεδο σπουδών», «χρήση των 

Τ.Π.Ε.» και «διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας».Εξετάζοντας τη 
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συσχέτιση των μεταβλητών αυτών μέσω του 𝜒2-τέστ του Pearson παρατηρείται η 

ανεξαρτησία τους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 50. 

 

Πίνακας 50: Το χ2- τέστ για τις μεταβλητές «επίπεδο σπουδών», «χρήση των Τ.Π.Ε.» και 

«διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας». 

 

Στο Γράφημα 7 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του επιπέδου σπουδών των 

εκπαιδευτικών, της χρήσης των Τ.Π.Ε., της διαθεματικής προσέγγισης και της 

διεπιστημονικής προσέγγισης. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών με διδακτορικό τίτλο, η 

διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας τους είναι πολύ υψηλά σε 

σχέση με τις υπόλοιπες δύο κατηγορίες. Στην καμπύλη που παρουσιάζει τον βαθμό χρήσης 

των Τ.Π.Ε. οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος κάνουν περισσότερη 

χρήση σε σχέση με τις δύο άλλες κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση παρατηρείται ότι οι 

κάτοχοι μόνο του βασικού πτυχίου έχουν αρκετά χαμηλά στις προτιμήσεις τους τη χρήση 

των Τ.Π.Ε. αλλά και των διαθεματικών και διεπιστημονικών μεθόδων διδασκαλίας. 

 

Γράφημα 7: Σχέση μεταξύ των μεταβλητών «επίπεδο σπουδών», «χρήση των Τ.Π.Ε.» και 

«διαθεματική - διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας»  

 Χρήση Τ.Π.Ε 
Διαθεματική 

προσέγγιση 

Διεπιστημονική 

προσέγγιση 

Σπουδές 

Pearson 𝜒2 12,788 7,063 9,103 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

0,119 0,530 0,334 
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Κεφάλαιο 5o  Συμπεράσματα 

 

   Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας αφορούσε στη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και στις σύγχρονες μορφές 

διδασκαλίας. Από τα στατιστικά δεδομένα επιβεβαιώνεται ότι το παραδοσιακό μοντέλο  δε 

βοηθά στη μαθησιακή διαδικασία καθώς οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι 

χρειάζονται τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και δεν είναι ικανοποιημένοι αρκετά από 

το μάθημά τους, γεγονός που συμφωνεί με την άποψη ότι: «οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν 

τους εαυτούς τους ως μεταφορείς της γνώσης που περιέχεται ως ύλη στα αναλυτικά 

προγράμματα και οι οποίοι βλέπουν τους μαθητές τους ως απλούς καταναλωτές γνώσης-

ύλης παγιδεύονται σε τεχνοκρατικά παραδείγματα διδασκαλίας και σχολικής ζωής που 

αποξενώνουν τους ίδιους και τους μαθητές τους από την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και 

αυτονομία» (Koutselini and Persianis, 2000). 

   Επίσης οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές 

ενθαρρύνουν τους μαθητές, (Stavrou and Koutselini, 2016) όπου μέσω της αυτενέργειας 

κατακτούν τη γνώση. 

              Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, αυτό που προκύπτει ως 

συμπέρασμα, βασιζόμενοι στο στατιστικό πίνακα 52 του παραρτήματος είναι ότι, οι 

εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις σύγχρονες μεθόδους και 

διδακτικές πρακτικές. Το «μάθημα εκτός τάξης» έχει τη μικρότερη προτίμηση, όπου ένα 

ποσοστό 70% των εκπαιδευτικών, δεν εφαρμόζει καθόλου αυτού του είδους τη διδασκαλία 

ή την εφαρμόζει ελάχιστα, ενώ η μέθοδος «επίλυσης προβλημάτων» είναι πρώτη σε 

προτιμήσεις, με ένα ποσοστό 80%, να την εφαρμόζει αρκετά έως και πάρα πολύ. Τη 

διαπίστωση ότι, οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης έρευνας δε γνωρίζουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις σύγχρονες μεθόδους και διδακτικές πρακτικές, επιβεβαιώνει 

προγενέστερη έρευνα (Καπαχτσή, 2011). 

     Επίσης, βάση μελετών που έχουν γίνει στις Η.Π.Α., παρατηρήθηκαν τα οφέλη 

των διαφορετικών διδακτικών μεθόδων και κυρίως, τα σημαντικά οφέλη της χρήσης του 

υπολογιστή στην τάξη, καθώς συμβαλλει  στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών προς 

τη σχολική εργασία, στην παροχή σχολικών εργαλείων για τη διεύρυνση και τη βελτίωση 

της εμπειρίας των μαθητών και στην προώθηση της ανεξαρτησίας και της συλλογικής 

εργασίας (Ruthven et al., 2004). 

 Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στο εάν οι εκπαιδευτικοί έχουν επαρκείς  

γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. και εάν αισθάνονται φόβο, άγχος ή αδυναμία 
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κατά τη χρήση τους. Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί, σε μεγάλο ποσοστό, 

θεωρούν ότι έχουν επαρκείς γνώσεις για να εφαρμόσουν τις Τ.Π.Ε., οπότε δεν αγχώνονται 

και δεν ανησυχούν ότι δεν θα ανταποκριθούν ικανοποιητικά. Βέβαια, η θετική αυτή στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. ανεξαρτήτως επιπέδου πιστοποίησης, τους 

διευκολύνει να τις ενσωματώσουν πιο εύκολα στη διδασκαλία τους (Tondeur et al., 2016, 

September 14). 

 Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στο αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να 

επιμορφωθούν στις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές. Από τις απαντήσεις που έδωσαν, 

προκύπτει ότι, επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό να επιμορφωθούν από κάποιον επίσημο φορέα 

(πανεπιστήμιο, Ι.Ε.Π., σχολικός σύμβουλος) και μάλιστα το ποσοστό που επιθυμεί να 

επιμορφωθεί αρκετά έως και πάρα πολύ, είναι περίπου 80%. Κανένας ερωτώμενος δεν 

εξέφρασε την άποψη να μην επιμορφωθεί καθόλου. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν υποδειγματικές διδασκαλίες 

συναδέλφων που έχουν εμπειρία σε αυτές τις μεθόδους και μάλιστα το ποσοστό αυτό είναι 

ακόμα μεγαλύτερο, το 80% επιθυμεί να παρακολουθήσει υποδειγματική διδασκαλία άλλου 

συναδέλφου πολύ έως και πάρα πολύ. Και εδώ, κανένας ερωτώμενος δεν απάντησε 

αρνητικά, ότι δηλαδή δεν θέλει να παρακολουθήσει τέτοιου είδους υποδειγματική 

διδασκαλία. Δεδομένου λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ικανοποίηση από τη 

σταθερότητα και την ποιότητα που έχει το διδακτικό τους έργο (Perie and Baker, 1997), η 

διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης που οδηγεί στην αναβάθμιση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού τους έργου (Χάδου, 2017) κρίνεται απαραίτητη και χρήσιμη.  

 Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στο αν το σχολείο διαθέτει την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να υποστηρίξει το εκπαιδευτικό έργο, παρέχοντας 

παράλληλα στους εκπαιδευτικούς, την ευελιξία που χρειάζεται. Όπως προκύπτει από την 

ανάλυση που έχει προηγηθεί, ένα ποσοστό 73% πιστεύει ότι το σχολείο δε διαθέτει τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ ένα 60% θεωρεί ότι το σχολείο δεν  τους στηρίζει, 

όπως θα όφειλε. Η υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός θα πρέπει να επαρκούν και να 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διδακτικές και μαθησιακές διδακασίες, ενώ η ανάπτυξη σε 

όλα τα σχολεία των κατάλληλων υποδομών πληροφορικής και δικτύων επικοινωνιών, 

αποτελεί προϋπόθεση για μια εκπαίδευση ποιότητας (Ζωγόπουλος, 2013). Γενικά, για να 

δημιουργηθούν συνεργατικά σχολεία, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί τέτοιο κλίμα και 

τέτοια υποδομή από τον διευθυντή, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν λόγο στη λήψη 

αποφάσεων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην εισαγωγή καινοτομιών (Campo, 1993). 
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  Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στα κίνητρα που επηρεάζουν τη 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως είναι τα 

οικονομικά, της προσωπικής ανέλιξης και της ατομικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις τους, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι τους επηρεάζουν τα συγκεκριμένα κίνητρα 

ως ένα βαθμό, αλλά δεν τοποθετούν το προσωπικό τους όφελος πάνω από εκείνο των 

μαθητών τους. Κυριαρχούν τα εσωτερικά κίνητρα, όπως της ηθικής ικανοποίησης, έναντι 

των εξωτερικών. Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έρευνα 

(Κολτσίδας, 2020) καθώς και από παλιότερες (Gorozidis and Papaioannou, 2014). 

     Πρέπει να τονιστεί ότι, τα συμπεράσματα που προέκυψαν, είναι απλώς ενδείξεις 

του τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί και η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, βασίζεται 

πρωτίστως, στη συνειδητοποίηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών της σπουδαιότητας του 

ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. Επομένως, το να ερμηνευθούν οι αντιλήψεις των  

εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας και αυτό ήταν το έναυσμα για τη συγκεκριμένη 

έρευνα. Υπήρξαν βέβαια και αδυναμίες στην έρευνα, με σπουδαιότερη το μέγεθος του 

δείγματος, το οποίο αν ήταν ακόμα μεγαλύτερο θα προέκυπταν πιο ασφαλή συμπεράσματα.  

Εν κατακλείδι, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εντοπίσει και να ερμηνεύσει, 

όσο ήταν εφικτό, τη στάση και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στον τρόπο 

διδασκαλίας και το αγαθό της μάθησης και ο εκπαιδευτικός, με σύμμαχο τη βελτίωση των 

αναλυτικών προγραμμάτων, την ευελιξία των προγραμμάτων σπουδών και την παροχή του 

κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού, να αλλάξει ή και να βελτιώσει τον τρόπο διδασκαλίας 

του, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά, στη διαμόρφωση ενός καλύτερου γνωστικού αλλά και 

ψυχολογικού κόσμου του παιδιού.      
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Παράρτημα 

Πίνακες- ραβδογράμματα συμπερασμάτων 

Ραβδόγραμμα 17: Συσχέτιση των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» με τη μέση τιμή της 

ομάδας μεταβλητών «ενδιαφέρον για επιμόρφωση» 

 

Πίνακας 51: Συσχέτιση των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» με τη μέση τιμή της ομάδας 

μεταβλητών «ενδιαφέρον για επιμόρφωση» 

 

 

Χρόνια υπηρεσίας 

0-10 10_20 20-30 30+ Total 

Mean 
Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 

Με ενδιαφέρει να 

παρακολουθήσω 

σεμινάρια 

επιμόρφωσης σε 

σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας από έναν 

επίσημο φορέα 

(π.χ.πανεπιστήμιο, 

Ι.Ε.Π. ,σχολικός 

σύμβουλος) 

3,45 1,128 4,00 0,953 3,75 1,282 3,00 0,707 3,64 1,073 

Με ενδιαφέρει να 

παρακολουθήσω 

υποδειγματική 

διδασκαλία άλλων 

συναδέλφων που έχουν 

εμπειρία σε αυτές τις 

μεθόδους. 

4,00 0,894 4,33 0,778 4,25 1,035 3,60 1,140 4,11 0,919 
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 Πίνακας 52: Οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις σύγχρονες μεθόδους και διδακτικές πρακτικές 

 

 

Χρόνια υπηρεσίας 

0-10 10_20 20-30 30+ Total 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 2,82 0,982 3,17 1,030 2,88 1,356 2,40 0,548 2,89 1,036 

Μέθοδος σχεδίων εργασίας-project 2,00 0,632 2,67 1,073 2,75 1,282 2,60 0,548 2,47 0,971 

Διαθεματική προσέγγιση 2,82 0,982 2,75 1,055 3,00 0,756 2,40 0,548 2,78 0,898 

Διεπιστημονική προσέγγιση 2,82 1,079 2,75 0,754 3,13 0,835 2,00 0,000 2,75 0,874 

Ανεστραμμένη τάξη 2,00 1,000 2,17 1,403 2,25 1,035 2,00 1,000 2,11 1,116 

Χρήση Τ.Π.Ε. (διαδίκτυο, Web 2.0 

εργαλεία, πολυµέσα, λογισµικά 

προσοµοίωσης, εικονικής 

πραγµατικότητας , συνεργατικά 

περιβάλλοντα µάθησης) 

2,73 1,104 3,17 1,193 2,88 1,356 2,40 0,548 2,86 1,125 

Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων 3,73 1,348 3,67 0,888 3,13 1,356 3,20 1,095 3,50 1,159 

Διδασκαλία με μοντελοποίηση 2,55 1,128 3,17 0,835 2,75 1,282 2,20 0,837 2,75 1,052 

Μάθημα «εκτός τάξης» (πχ.διδακτικές 

επισκέψεις,βιβλιοθήκη) 
1,91 0,831 2,00 0,853 1,88 1,126 2,00 0,707 1,94 0,860 

M.O. 2,60 1,01 2,83 1,01 2,74 1,15 2,36 0,65 2,67 1,01 
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Πίνακας 53: Συσχέτιση των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» με τη μέση τιμή της 

ομάδας μεταβλητών «ελλείψεις εποπτικού υλικού» 

 

 

Πίνακας 54: Συσχέτιση των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» με τη μέση τιμή της 

ομάδας μεταβλητών «κίνητρα» 

 

  

Χρόνια υπηρεσίας 

0-10 10_20 20-30 30+ Total 

Mean 
Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 

Έλλειψη στήριξης 

από το σχολείο και 

την Διεύθυνση 

(αναπροσαρμογή του 

προγράμματος,χρήση 

ηλεκτρονικών 

μέσων,πρόσβαση 

στα εργαστήρια 

πληροφορικής) 

3,27 1,555 2,83 1,115 3,13 1,356 1,60 0,894 2,86 1,355 

Έλλειψη 

απαραίτητων πόρων 

και υλικών 

3,27 1,272 3,08 1,240 3,88 0,835 2,80 0,837 3,28 1,137 

M.O. 3,27 1,41 2,96 1,18 3,50 1,10 2,20 0,87 3,07 1,25 

Χρόνια υπηρεσίας 

0-10 10_20 20-30 30+ Total 

Mean 
Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 

Αν είχα κίνητρα 

προσωπικής 

ανέλιξης θα 

αντιμετώπιζα 

διαφορετικά τις 

σύγχρονες μορφές 

διδασκαλίας. 

2,45 1,440 2,42 1,240 3,75 1,282 2,40 0,894 2,72 1,344 

Αν είχα 

οικονομικά 

κίνητρα θα 

αντιμετώπιζα πιο 

θετικά τις 

σύγχρονες μορφές 

διδασκαλίας. 

2,36 1,748 2,58 1,240 3,38 1,302 2,80 1,304 2,72 1,427 

Αν η ατομική μου 

αξιολόγηση 

εξαρτιόταν από το 

βαθμό χρήσης 

καινοτόμων 

προσεγγίσεων στη 

διδασκαλία μου 

θα το λάμβανα 

σοβαρά υπόψιν. 

2,55 1,635 2,83 1,403 3,50 1,414 2,40 0,548 2,83 1,404 

Μ.Ο. 2,45 1,61 2,61 1,29 3,54 1,33 2,53 0,92 2,76 1,39 
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Δείκτης  Cronbach’s Alpha για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου 

 

Πίνακας 55: Δείκτης  Cronbach’s Alpha για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Οι σύγχρονες διδακτικές 

πρακτικές βοηθούν στην 

ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών μου . 

85,33 165,486 0,468 . 0,822 

Διαφοροποιώ τον τρόπο 

διδασκαλίας μου ανάλογα 

με το περιεχόμενο της 

διδακτικής ενότητας. 

85,08 172,536 0,142 . 0,831 

Ακολουθώ τις 

προτεινόμενες 

δραστηριότητες που 

αναφέρει το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. 

85,72 165,578 0,436 . 0,823 

Θεωρώ ότι η διάλεξη 

κουράζει τους μαθητές 

μου και τη βρίσκουν 

ανιαρή. 

85,39 166,073 0,356 . 0,825 

Συνεργάζομαι με τους 

συναδέλφους μου . 
85,11 168,216 0,298 . 0,827 

Με ενδιαφέρει καθετί που 

είναι καινούριο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

84,67 162,057 0,644 . 0,817 
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Με ενδιαφέρει να 

μαθαίνω καινούρια 

πράγματα που θα 

βοηθήσουν τους μαθητές 

μου. 

84,44 166,597 0,446 . 0,823 

Ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος 
85,89 159,816 0,608 . 0,816 

Μέθοδος σχεδίων 

εργασίας-project 
86,31 161,704 0,574 . 0,818 

Διαθεματική προσέγγιση 86,00 162,171 0,605 . 0,818 

Διεπιστημονική 

προσέγγιση 
86,03 164,942 0,494 . 0,821 

Ανεστραμμένη τάξη 86,67 160,343 0,539 . 0,818 

Χρήση Τ.Π.Ε. (διαδίκτυο, 

Web 2.0 εργαλεία, 

πολυµέσα, λογισµικά 

προσοµοίωσης, εικονικής 

πραγµατικότητας , 

συνεργατικά 

περιβάλλοντα µάθησης) 

85,92 171,279 0,145 . 0,832 

Μέθοδος επίλυσης 

προβλημάτων 
85,28 164,721 0,361 . 0,825 

Διδασκαλία με 

μοντελοποίηση 
86,03 164,713 0,407 . 0,823 

Μάθημα «εκτός τάξης» 

(πχ.διδακτικές 

επισκέψεις,βιβλιοθήκη) 

86,83 166,029 0,453 . 0,823 

Έλλειψη χρόνου 

προετοιμασίας 
85,47 175,399 0,003 . 0,837 

Έλλειψη επιμόρφωσης 85,97 165,571 0,312 . 0,827 

Δυσκολία στην 

προετοιμασία λόγω 

άγνοιας 

86,64 165,552 0,327 . 0,826 

Έλλειψη συνεργασίας με 

συναδέλφους ίδιας ή 

διαφορετικής ειδικότητας 

86,36 167,037 0,309 . 0,826 

Έλλειψη απαραίτητων 

πόρων και υλικών 
85,50 171,000 0,152 . 0,832 
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Έλλειψη στήριξης από το 

σχολείο και την 

Διεύθυνση 

(αναπροσαρμογή του 

προγράμματος,χρήση 

ηλεκτρονικών 

μέσων,πρόσβαση στα 

εργαστήρια 

πληροφορικής) 

85,92 158,821 0,473 . 0,820 

Πιστεύω ότι οι γνώσεις 

που έχω δεν είναι 

επαρκείς ώστε να 

χρησιμοποιήσω τις Τ.Π.Ε 

στην τάξη μου. 

86,56 171,683 0,141 . 0,832 

Η χρήση του Η/Υ ή άλλου 

εποπτικού μέσου με 

αγχώνει και με φοβίζει. 

87,17 172,657 0,121 . 0,832 

Με ενδιαφέρει να 

παρακολουθήσω 

σεμινάρια επιμόρφωσης 

σε σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας από έναν 

επίσημο φορέα 

(π.χ.πανεπιστήμιο,Ι.Ε.Π. 

,σχολικός σύμβουλος) 

85,14 160,809 0,545 . 0,818 

Με ενδιαφέρει να 

παρακολουθήσω 

υποδειγματική διδασκαλία 

άλλων συναδέλφων που 

έχουν εμπειρία σε αυτές 

τις μεθόδους. 

84,67 167,714 0,347 . 0,825 

Δεν χρειάζομαι τις 

σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας-Είμαι 

ικανοποιημένος από το 

μάθημά μου. 

86,42 171,107 0,151 . 0,832 

Αν είχα κίνητρα 

προσωπικής ανέλιξης θα 

αντιμετώπιζα διαφορετικά 

τις σύγχρονες μορφές 

διδασκαλίας. 

86,06 161,540 0,394 . 0,823 
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Αν είχα οικονομικά 

κίνητρα θα αντιμετώπιζα 

πιο θετικά τις σύγχρονες 

μορφές διδασκαλίας. 

86,06 162,740 0,331 . 0,827 

Αν η ατομική μου 

αξιολόγηση εξαρτιόταν 

από το βαθμό χρήσης 

καινοτόμων προσεγγίσεων 

στη διδασκαλία μου θα το 

λάμβανα σοβαρά υπόψιν. 

85,94 171,597 0,088 . 0,837 
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Πίνακας συσχετίσεων 

Πίνακας 56: Διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας» και της ομάδας μεταβλητών «αντιλήψεις» 

Χ
ρ
ό

νι
α

 υ
π

η
ρ
εσ

ία
ς Οι σύγχρονες 

διδακτικές 

πρακτικές 

βοηθούν στην 

ενεργό 

συμμετοχή των 

μαθητών μου  

Διαφοροποιώ τον 

τρόπο διδασκαλίας 

μου ανάλογα με το 

περιεχόμενο της 

διδακτικής 

ενότητας 

Ακολουθώ τις 

προτεινόμενες 

δραστηριότητες που 

αναφέρει το 

Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Θεωρώ ότι η 

διάλεξη 

κουράζει τους 

μαθητές μου 

και τη 

βρίσκουν 

ανιαρή 

Συνεργάζομαι με 

τους συναδέλφους 

μου  

Με ενδιαφέρει 

καθετί που είναι 

καινούριο στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Με ενδιαφέρει να 

μαθαίνω καινούρια 

πράγματα που θα 

βοηθήσουν τους 

μαθητές μου 

0-10 

Mean 3 3,64 3,09 2,91 3,18 3,91 4,36 

Median 3 3 3 3 3 4 5 

Std. Deviation 0,775 1,027 1,136 1,136 0,982 1,044 0,924 

10_20 

Mean 4,08 3,83 2,92 3,67 4,17 4,33 4,42 

Median 4 4 3 4 4 4 5 

Std. Deviation 0,669 0,718 0,793 1,073 0,937 0,651 0,793 

20-30 

Mean 3,25 3,63 3,13 3,63 3,75 4,13 4,25 

Median 3 3,5 3 3,5 4 4,5 4,5 

Std. Deviation 0,886 1,061 0,991 0,744 0,886 0,991 0,886 

30+ 

Mean 3,2 3,6 3,2 3,4 3,4 4 4,2 

Median 3 4 3 3 4 4 4 

Std. Deviation 0,837 1,14 0,837 1,14 0,894 0,707 0,837 

Total 

 

 

 

Mean 3,44 3,69 3,06 3,39 3,67 4,11 4,33 

Median 3 4 3 3 4 4 5 

Std. Deviation 0,877 0,92 0,924 1,05 0,986 0,854 0,828 
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Ερωτηματολόγιο 
 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας των μαθηματικών vs των 

σύγχρονων διδακτικών μεθόδων 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

Π.Μ.Σ.: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  

Αγαπητή συμμετέχουσα / αγαπητέ συμμετέχοντα,  

 Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών  «Μαθηματικά και Εκπαίδευση» και έχει ως κεντρικό σκοπό να διερευνήσει σε 

τι βαθμό  οι εκπαιδευτικοί κλάδου Π.Ε.03 εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας και πού εντοπίζονται τα αίτια του βαθμού εφαρμογής τους.  

 Συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα συμβάλετε ουσιαστικά στην 

ολοκλήρωση της έρευνας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Το 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

ερευνητικούς σκοπούς. Τονίζεται δε πως η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική 

και διατηρείτε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από αυτήν σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς 

συνέπειες. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για τη συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά.   

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έρευνα ή τα αποτελέσματά της, 

παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 

jkokkinaki@gmail.com.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας.  

Με εκτίμηση,  

Κοκκινάκη Ιακώβα  

  



96 
 

 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο  

Άρρεν 

Θήλυ 

 

2. Εργασιακή σχέση  

. 

Μόνιμος 

Αναπληρωτής/Ωρομίσθιος 

3. Χρόνια υπηρεσίας  

0-10 

10-20 

20-30 

30+ 

4. Σπουδές  

Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 
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5. Σχολείο υπηρέτησης  

Γυμνάσιο 

Γενικό Λύκειο 

ΕΠΑ.Λ. 

6. Επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε.  

Επίπεδο Α 

Επίπεδο Β1 

Επίπεδο Β2 
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Αντιλήψεις 
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Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις παρακάτω σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και 

πρακτικές; 
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Σε τι έγκειται η δυσκολία χρήσης των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων στη διδασκαλία 

σας; 
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 Σκέψεις-συναισθήματα-στάσεις 


