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1. Ταυτότητα Έρευνας 
 
 

1.1 Σκο�ός και ερευνητικά ερωτήµατα 
Η �αρούσα έρευνα εντάσσεται στο �λαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης µε τους 
Προϊσταµένους Ε�ιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για τον 
σχεδιασµό και την υλο�οίηση του Προγράµµατος «Μείζον Πρόγραµµα 
Ε�ιµόρφωσης Εκ�αιδευτικών». Κεντρικός σκο�ός της έρευνας είναι η διερεύνηση 
των ε�ιµορφωτικών αναγκών και �ροτεραιοτήτων των ελλήνων εκ�αιδευτικών 
και τίθενται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 

α) Ποιες είναι οι α�όψεις των Προϊσταµένων Καθοδήγησης σχετικά µε 
ε�ιµορφωτικά �ρογράµµατα �ου οργάνωσαν στο �αρελθόν και κατά �όσο 
αυτές διαφορο�οιούνται µε βάση την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση στην ο�οία 
υ�ηρετούν, τη βαθµίδα εκ�αίδευσης και την ειδικότητά τους; 

β) Ποιες είναι οι α�όψεις των Προϊσταµένων Καθοδήγησης σχετικά µε την 
α�οδοτικότερη µορφή ε�ιµόρφωσης και κατά �όσο οι ε�ιλογές τους 
διαφορο�οιούνται µε βάση την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση στην ο�οία 
υ�ηρετούν, τη βαθµίδα εκ�αίδευσης και την ειδικότητά τους; 

γ) Ποιες είναι οι θεµατικές ενότητες, τις ο�οίες οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης 
θεωρούν σηµαντικές, ώστε να ανα�τυχθούν κατά την εφαρµογή του 
�ρογράµµατος και σε �οιο βαθµό διαφορο�οιούνται οι ε�ιλογές τους ανάλογα 
µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση στην ο�οία υ�ηρετούν, τη βαθµίδα 
εκ�αίδευσης και την ειδικότητά τους; 

δ) Ποια είναι τα κίνητρα, κατά τους Προϊσταµένους Καθοδήγησης, ώστε να 
συµµετάσχουν οι εκ�αιδευτικοί στο ε�ιµορφωτικό �ρόγραµµα και σε �οιο 
βαθµό διαφορο�οιούνται οι ε�ιλογές τους ανάλογα µε την Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση στην ο�οία υ�ηρετούν, τη βαθµίδα εκ�αίδευσης και την ειδικότητά 
τους; 
 

1.2 Χρονική �ερίοδος διενέργειας της έρευνας 
Η �αρούσα έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο του 2010. 
 
1.3 Πληθυσµός της έρευνας 
Το σύνολο των ελλήνων Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης. 

 
1.4 Ερευνητικό δείγµα 
Το δείγµα α�οτέλεσαν 22 Προϊστάµενοι Καθοδήγησης και των δύο βαθµίδων 
εκ�αίδευσης, οι ο�οίοι έλαβαν, συµ�λήρωσαν και α�έστειλαν το ερωτηµατολόγιο. 
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1.5 Είδος έρευνας 
Πρόκειται για εκ�αιδευτική �εριγραφική έρευνα µε εφαρµογή της µεθόδου της 
Ε�ισκό�ησης. 
 
1.6 Συλλογή δεδοµένων 
Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδοµένων ορίστηκε το ερωτηµατολόγιο. Οι 
ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν «κλειστές» (µε δυνατότητα είτε µιας µόνο 
α�άντησης τύ�ου «Ναι/Όχι» είτε �ολλα�λών ε�ιλογών είτε βάσει µιας 
ισοδιαστηµικής κλίµακας αξιολόγησης) ή «ανοιχτές», για τις ο�οίες 
εφαρµόστηκαν µεθοδολογικές �ρακτικές «ανάλυσης �εριεχοµένου». 
 
1.7 Ε�εξεργασία α�οτελεσµάτων 
Η στατιστική ε�εξεργασία των δεδοµένων, ό�ως αυτά κωδικο�οιήθηκαν και 
καταγράφηκαν α�ό τις α�αντήσεις-α�όψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα, 
έγινε µε το λογισµικό S.P.S.S.-18.  

Οι στατιστικές αναλύσεις �αρουσιάζονται ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης1. Η 
στατιστική ε�εξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων είχε σκο�ό την �αρουσίαση: 

1) των συχνοτήτων των α�αντήσεων (σε α�όλυτους αριθµούς ή/και σε 
�οσοστιαία κατανοµή),  

2) των συσχετίσεων �ου �ροκύ�τουν α�ό την καταγραφή των οµοιοτήτων 
και των διαφορών µεταξύ των βασικών µεταβλητών του δείγµατος, και  

3) των α�οτελεσµάτων της �οιοτικής ανάλυσης �εριεχοµένου, µε εφαρµογή 
της µεθόδου «Οµαδο�οίηση–Ταξινόµηση �εριεχοµένου» ή «Ταξινοµική 
ανάλυση», βάσει της ο�οίας όλο το φάσµα των «ελεύθερων» α�αντήσεων, 
οµαδο�οιήθηκε σε ένα σχετικά �εριορισµένο αριθµό συνθετικών 
διατυ�ώσεων α�άντησης, �ου χαρτογραφούν, όµως, τον ίδιο ή και 
�αρόµοιο αρχικό �ροβληµατισµό-ά�οψη-αντίληψη των ερευνητικών 
µονάδων. 

 Οι αρχικές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου οδήγησαν στον καθορισµό των 
µεταβλητών της �εραιτέρω ανάλυσης δηµιουργώντας έτσι έναν �ίνακα 
διαστάσεων 22x49,  µε κωδικο�οιηµένες α�αντήσεις οι ο�οίες καταχωρήθηκαν 
αρχικά σε αρχείο Excel ό�ου κάθε γραµµή αντι�ροσώ�ευε µια ερευνητική µονάδα 
(Προϊστάµενος Καθοδήγησης) και κάθε στήλη µια ε�ιλογή-µεταβλητή. Μετά τον 
αρχικό έλεγχο ορθής καταχώρισης και σύνθεσης των «ανοιχτών» α�αντήσεων, τα 
δεδοµένα µεταφέρθηκαν στην �λατφόρµα στατιστικής ανάλυσης και ε�εξεργασίας 
κοινωνικών ε�ιστηµών S.P.S.S. 18, α�ό ό�ου και αντλήθηκαν τα στοιχεία για τη 
δόµηση των �εριγραφικών �ινάκων και �αραστατικών γραφηµάτων, ό�ως αυτά 
�αρουσιάζονται στα ε�όµενα µέρη της �αρούσας µελέτης.  

Για λόγους συγκριτικής «ανάγνωσης» - µελέτης έχει �ροβλεφθεί οι �ίνακες, 
ό�ου �αρουσιάζονται αναλυτικά (αριθµητικά και �οσοστιαία) τα δεδοµένα, να 
έ�ονται ενός γενικού γραφήµατος το ο�οίο α�οτυ�ώνει τα α�οτελέσµατα του 
συγκεκριµένου ερευνητικού ερωτήµατος στο σύνολο του δείγµατος. 

                                                 
1
 Λόγω του µικρού αριθµού της συγκεκριµένης οµάδας �ληθυσµού, οι αναλύσεις ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση καθώς και 
ανά ειδικότητα δεν �ραγµατο�οιήθηκαν, για λόγους εξασφάλισης της ανωνυµίας των συµµετεχόντων. 
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2. Περιγραφή του δείγµατος 
 
 
 
2.1 Ε�ί�εδα συµµετοχής 
 
Τα δεδοµένα �ου �αρουσιάζονται �αρακάτω αφορούν και α�οτυ�ώνουν τις 
α�αντήσεις-α�όψεις των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ�αίδευσης για το «Μείζον 
Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης». 

Στην έρευνα συµµετείχαν 22 Προϊστάµενοι Καθοδήγησης, οι ο�οίοι 
α�οτελούν το 84,62% του συνόλου των Προϊσταµένων Καθοδήγησης (βλ. γράφηµα 
1).  
 
 

Σύνολο Προϊσταµένων 

Παιδαγωγικής & 

Επιστηµονικής 

Καθοδήγησης

26

Συµµετοχή στην έρευνα

22

84,62%

0 1 2 3

Συνολικός αριθµός και ποσοστό συµµετοχής 

των  Προϊσταµένων  Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

 
Γράφηµα 1: Συνολικός αριθµός και �οσοστό Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, 

 ε�ί του συνολικού �ληθυσµού των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. 

 
 
 
 

2.2 ∆ηµογραφικά και Ε�αγγελµατικά χαρακτηριστικά 
 

Αναφορικά µε τη βαθµίδα στην ο�οία υ�ηρετούν οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης 
�ου έλαβαν µέρος στην έρευνα, �αρατηρούµε υ�εροχή της Πρωτοβάθµιας 
Εκ�αίδευσης (βλ. γράφηµα 2) µε 55% έναντι της ∆ευτεροβάθµιας �ου 
αντι�ροσω�εύεται µε το 45%. 
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Βαθµίδα εκπαίδευσης που υπηρετούν 

οι Προϊστάµενοι Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση

12

55%

∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση

10

45%

 
Γράφηµα 2: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, 
 ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης – τοµέα ευθύνης. 

 

 
Ως �ρος το φύλο των Προϊσταµένων Καθοδήγησης, τα δεδοµένα του 

γραφήµατος 3 αναδεικνύουν αρκετά µεγάλη υ�εροχή των ανδρών (72%) έναντι 
των γυναικών, �ου αντι�ροσω�εύονται µε το 23%, ενώ το 5% δεν α�αντά στην 
ερώτηση. 
 

Φύλο Προϊσταµένων Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

∆εν απάντησαν

1

5%

Γυναίκες

5

23%

Άνδρες

16

72%

 
Γράφηµα 3: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, ανά φύλο. 
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Η συνδυαστική ανάλυση των δεδοµένων φύλου και βαθµίδας εκ�αίδευσης 

ακολουθεί τη γενική α�οτύ�ωση υ�εροχής των ανδρών και στις δύο βαθµίδες (βλ. 
�ίνακα 1). 
 

Πίνακας 1: Αριθµός και �οσοστά των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, σε σχέση µε το φύλο τους. 
 

Βαθµίδα 
εκ
αίδευσης 

Φύλο 

Άνδρες Γυναίκες 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % 

Πρωτοβάθµια 8 66,7 3 25,0 1 8,3 12 100 

∆ευτεροβάθµια 8 80,0 2 20,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 16 72,7 5 22,7 1 4,5 22 100 

 
Οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης �ου είναι µεγαλύτεροι των 50 ετών 

(µεταβλητές «51-60» και «>61») α�οτελούν το 72,73% του συνόλου του ερευνητικού 
δείγµατος (βλ. γράφηµα 4). Το υ�όλοι�ο κύριο �οσοστό αντι�ροσω�εύει τις 
µεταβλητές «41-50 ετών» (22,73%) και «35-40 ετών» (4,55%).  
 

Ηλικία Προϊσταµένων Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

41-50 ετών

5 - 22,73%

51-60 ετών

15 - 68,18%

35-40 ετών

1 - 4,55%

>61 ετών

1 - 4,55%

 
Γράφηµα 4: Αριθµός Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης �ου έλαβαν µέρος  
στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, ανά ηλικία. 

 
Τα �αρα�άνω �οσοστά διαφορο�οιούνται στις διάφορες βαθµίδες 

εκ�αίδευσης, ό�ως �αρουσιάζονται αναλυτικά στον �ίνακα 2, ό�ου στην 
«Πρωτοβάθµια» υ�ερτερούν σε σχέση µε τον µέσο όρο του συνολικού δείγµατος οι 
Προϊστάµενοι Καθοδήγησης έως 50 ετών, ενώ στη «∆ευτεροβάθµια» η �λειοψηφία 
(90%) α�αντά ότι είναι µεγαλύτεροι των 51 ετών.  
 

Πίνακας 2: Αριθµός και �οσοστά των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, σε σχέση µε την ηλικία τους. 
 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 

Ηλικία 

35-40 ετών 41-50 ετών 51-60 ετών >61 ετών 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Πρωτοβάθµια 1 8,3 4 33,3 7 58,3 0 0,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 8 80,0 1 10,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 1 4,5 5 22,7 15 68,2 1 4,5 0 0,0 22 100 
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 Το σύνολο, σχεδόν, των Προϊσταµένων Καθοδήγησης υ�ηρετούν �άνω α�ό 
µία εικοσαετία στην εκ�αίδευση και µόνο το 5% (ένας Προϊστάµενος 
Καθοδήγησης της ∆ευτεροβάθµιας εκ�αίδευσης) δηλώνει τη µεταβλητή «<20 έτη 
υ�ηρεσίας» (βλ. γράφηµα 5 και �ίνακα 3). 
  
 

Έτη υπηρεσίας στην Εκπαίδευση

>21 έτη

20

90% <20 έτη

1

5%

∆εν απάντησαν

1

5%

 
Γράφηµα 5: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, 
 ανά έτη υ�ηρεσίας στην Εκ�αίδευση. 

 
 

Πίνακας 3: Αριθµός και �οσοστά των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, σε σχέση µε τα έτη υ�ηρεσίας στην Εκ�αίδευση. 

 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 

Έτη Υ
ηρεσίας στην Εκ
αίδευση 

<20 έτη >21 έτη 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % 

Πρωτοβάθµια 0 0,0 12 100 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 1 10,0 8 80,0 1 10,0 10 100 

Σύνολα 1 4,5 20 90,9 1 4,5 22 100 

 

 
Συµ�ερασµατικά .. 
 
Στην έρευνα συµµετείχαν 22 Προϊστάµενοι Ε�ιστηµονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης, οι ο�οίοι α�οτελούν το 84,62% του συνόλου των Προϊσταµένων 
Καθοδήγησης. 

Γενικά, �αρατηρούµε υ�εροχή της «Πρωτοβάθµιας Εκ�αίδευσης» και του 
«ανδρικού» φύλου µε ηλικία άνω των 51 ετών.  
 Το σύνολο, σχεδόν, των Προϊσταµένων Καθοδήγησης (>51 ετών: 90%) 
υ�ηρετούν �άνω α�ό µία εικοσαετία στην εκ�αίδευση. 
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2.3 Μορφωτικό και Τεχνολογικό �ροφίλ 
 

Αναφορικά µε το µορφωτικό ε�ί�εδο των Προϊσταµένων Καθοδήγησης �ου 
�ήραν µέρος στην έρευνα, εξετάστηκαν τέσσερις βασικοί �αράγοντες: 1) το είδος 
και το ε�ί�εδο των �ανε�ιστηµιακών τους σ�ουδών, 2) το είδος άλλων σ�ουδών – 
ε�ιµόρφωσης, 3) η �ιστο�οιηµένη γνώση �ου έχουν σε ξένες γλώσσες και 4) το 
ε�ί�εδο στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
 Σχετικά µε τον �ρώτο �αράγοντα, το είδος σ�ουδών, η µεγάλη �λειοψηφία 
είναι κάτοχοι �τυχίου ΑΕΙ (77,27%). Εξαιρετικά σηµαντικά �οσοστά, 81,82%, 
λαµβάνει και η µεταβλητή «∆ί�λωµα ειδίκευσης (Master)», ενώ ένα �οσοστό �άνω 
α�ό 59,09% έχει «∆ιδακτορικό ∆ί�λωµα» και το 13,64% έχει �ραγµατο�οιήσει και 
«Άλλες σ�ουδές» (βλ. γράφηµα 6). 
 
 

Είδος σπουδών των Προϊσταµένων Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

3

13,64%

13

59,09%

18

81,82%

7

31,82%
0

0,0%

17

77,27%

7

31,82%

8

36,36%

Παιδαγωγική

Ακαδηµία / Σχολή

Νηπιαγωγών

Παιδ. Ακαδηµία - Σχ.

Νηπιαγωγών µε

εξοµοίωση

Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Μετεκπαίδευση ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

(Master)

∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα Άλλες σπουδές

Σύνολο συµµετεχόντων (22  Προϊστάµενοι Παιδαγωγικής & Επιστηµονικής Καθοδήγησης) Συµµετοχή στην έρευνα
 

Γράφηµα 6: Αριθµός Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης �ου έλαβαν µέρος  
στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, ανά είδος σ�ουδών. 

 
 

Τυχόν διαφορο�οιήσεις α�ό τους µέσους όρους του συνόλου του δείγµατος 
οφείλονται στον µικρό αριθµό ερευνητικών µονάδων (Προϊστάµενοι 
Καθοδήγησης). Στις �ερι�τώσεις αυτές ο αναγνώστης-µελετητής θα �ρέ�ει να 
εντο�ίζει οµοιότητες και διαφορές βάσει των αριθµητικών δεδοµένων. 

Η «∆ευτεροβάθµια Εκ�αίδευση» (βλ. �ίνακα 4) καταγράφει καλύτερα 
�οσοστά στο «∆ιδακτορικό ∆ί�λωµα» (80%), ενώ η Πρωτοβάθµια Εκ�αίδευση 
(Προσχολική και ∆ηµοτική) στο «∆ί�λωµα ειδίκευσης - Master» (83,3). 

Α�ό τους Προϊσταµένους Καθοδήγησης �ου δήλωσαν ότι έχουν 
�ραγµατο�οιήσει και άλλες σ�ουδές, ένας δεν �ροσδιορίζει το είδος σ�ουδών, ενώ 
οι άλλοι δύο δηλώνουν «Άλλη ξένη γλώσσα» και «Εξ α�οστάσεως εκ�αίδευση-
ΕΑΠ».  
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Πίνακας 4: Αριθµός και �οσοστά των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, 
ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, σε σχέση µε τις σ�ουδές τους. 

 

Βαθµίδα 
Εκ
αίδευσης 

Ανώτερες - Ανώτατες Σ
ουδές 

Π
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a
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) 

∆
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κ
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ρ
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Σ
ύ

ν
ο
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υ
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µ
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ο
χ

ή
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σ
τη

ν
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ν
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ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Πρωτοβάθµια 8 66,7 7 58,3 8 66,7 0 0,0 6 50,0 7 58,3 10 83,3 5 41,7 1 8,3 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 9 90,0 0 0,0 1 10,0 7 70,0 8 80,0 8 80,0 2 20,0 10 
##
## 

Σύνολα 8 36,4 7 31,8 17 77,3 0 0,0 7 31,8 14 63,6 18 81,8 13 59,1 3 13,6 22 100 

 
 Πολύ ικανο�οιητικό �οσοστό (63,63%), α�οτυ�ώνεται και στο σύνολο του 
δείγµατος µε �ιστο�οιηµένη ξένη γλώσσα (βλ. γράφηµα 7). 
 

Σύνολο συµµετεχόντων 

(22 Προϊστάµενοι 

Παιδαγωγικής & 

Επιστηµονικής 

Καθοδήγησης)

Πιστοποιηµένη 

Ξένη Γλώσσα

14

63,63%

Προϊστάµενοι Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

µε πιστοποιηµένη γνώση ξένης γλώσσας

 
Γράφηµα 7: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης �ου έλαβαν µέρος στη 

διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, µε �ιστο�οιηµένη γνώση ξένης γλώσσας. 

 
Τέλος, όσον αφορά το ε�ί�εδο �ου κατατάσσουν τον εαυτό τους µε βάση τις 

γνώσεις �ου έχουν στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, οι Προϊστάµενοι 
Καθοδήγησης εµφανίζονται εξαιρετικά καταρτισµένοι, δηλώνοντας τις θετικές 
µεταβλητές («Καλό», «Πολύ καλό» και «Άριστο») µε �οσοστό 100% (βλ. γράφηµα 
8). Οι µεταβλητές «∆ε γνωρίζω καθόλου», «Αρχαρίου» και «Λίγο» �αρουσιάζουν 
µηδενικά �οσοστά. Τα υψηλότερα �οσοστά α�οτυ�ώνονται στη «∆ευτεροβάθµια 
Εκ�αίδευση», ό�ου το 60% δηλώνει «Άριστο» ε�ί�εδο, ενώ η «Πρωτοβάθµια 
Εκ�αίδευση» µοιράζεται ανάµεσα στο «Καλό» και στο «Πολύ καλό» ε�ί�εδο (βλ. 
�ίνακα 5).  
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Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τον εαυτό σας 

µε βάση τις γνώσεις που έχετε στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών;

Πολύ καλό

9

41%

Άριστο

6

27%

Καλό

7

32%

 
Γράφηµα 8: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά ε�ί�εδο γνώσεων στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 

 
 

Πίνακας 5: Αριθµός και �οσοστά των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, σε σχέση µε το ε�ί�εδο γνώσεων στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
 

Βαθµίδα Εκ
αίδευσης 

Ε
ί
εδο γνώσεων στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

∆ε 
γνωρίζουν 
καθόλου 

Αρχαρίου Μέτριο Καλό Πολύ καλό Άριστο 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 41,7 7 58,3 0 0,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 2 20,0 6 60,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 31,8 9 40,9 6 27,3 0 0,0 22 100 

 
 

Συµ�ερασµατικά .. 
 

Αναφορικά µε το µορφωτικό ε�ί�εδο των Προϊσταµένων Καθοδήγησης �ου 
�ήραν µέρος στην έρευνα, η µεγάλη �λειοψηφία είναι κάτοχοι �τυχίου ΑΕΙ 
(77,27%). Εξαιρετικά σηµαντικά �οσοστά, 81,82%, λαµβάνει και η µεταβλητή 
«∆ί�λωµα ειδίκευσης (Master)», ενώ ένα �οσοστό �άνω α�ό 59,09% έχει 
«∆ιδακτορικό ∆ί�λωµα» και το 13,64% έχει �ραγµατο�οιήσει και «Άλλες 
σ�ουδές». Η «∆ευτεροβάθµια Εκ�αίδευση» καταγράφει καλύτερα �οσοστά στο 
«∆ιδακτορικό ∆ί�λωµα» (80%), ενώ η Πρωτοβάθµια Εκ�αίδευση στο «∆ί�λωµα 
ειδίκευσης - Master» (83,3). Σχετικά µε «Άλλες σ�ουδές», δύο Προϊστάµενοι 
Καθοδήγησης δηλώνουν «Άλλη ξένη γλώσσα» και «Εξ α�οστάσεως εκ�αίδευση-
ΕΑΠ» αντίστοιχα.  
 Πολύ ικανο�οιητικό �οσοστό (63,63%) α�οτυ�ώνεται και στο σύνολο του 
δείγµατος µε �ιστο�οιηµένη ξένη γλώσσα. 

Όσον αφορά το ε�ί�εδο �ου κατατάσσουν τον εαυτό τους µε βάση τις 
γνώσεις �ου έχουν στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, οι Προϊστάµενοι 
Καθοδήγησης εµφανίζονται εξαιρετικά καταρτισµένοι, δηλώνοντας τις θετικές 
µεταβλητές («Καλό», «Πολύ καλό» και «Άριστο») σε �οσοστό 100%. 
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3. Παρουσίαση α�οτελεσµάτων –  
Ερευνητικά ερωτήµατα 

 
 
3.1 Πρώτο Ερώτηµα: Αξιολόγηση Προγραµµάτων Ε�ιµόρφωσης 
 

Αναφορικά µε �ρογράµµατα ε�ιµόρφωσης στο �αρελθόν, οι Προϊστάµενοι 
Καθοδήγησης δηλώνουν σε �οσοστό 100% ότι έχουν οργανώσει σχετικά 
�ρογράµµατα. 

Σχετικά µε την αξιολόγηση των �ρογραµµάτων ε�ιµόρφωσης στο �αρελθόν 
(βλ. γράφηµα 9), οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης εκφράζουν την �λήρη 
ικανο�οίησή τους και στους τρεις βασικούς άξονες αξιολόγησης (Περιεχόµενο, 
Οργάνωση και Μεθοδολογία).  

 

18

81,82%

4

18,18%

20

90,91%

2

9,09%

17

77,27%

5

22,73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Περιεχόµενο Μεθοδολογία Οργάνωση

Πόσο ικανοποιηµένος είστε από το πρόγραµµα που οργανώσατε 

σε σχέση µε το Περιεχόµενο, τη Μεθοδολογία και την Οργάνωσή του;

Πολύ - Πάρα πολύ Αρκετά
 

Γράφηµα 9: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα 
Ε�ιµόρφωσης, σε σχέση µε τον βαθµό ικανο�οίησής τους ως �ρος το Περιεχόµενο, τη Μεθοδολογία και την 

Οργάνωση των �ρογραµµάτων ε�ιµόρφωσης �ου οργάνωσαν στο �αρελθόν. 
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Βάσει των α�οτελεσµάτων, οι µεταβλητές «Αρκετά», «Πολύ» και «Πάρα 

�ολύ», �ου δηλώνουν τον βαθµό ικανο�οίησης των Προϊσταµένων Καθοδήγησης 
(βλ. �ράσινες α�οχρώσεις του γραφήµατος 9), συγκεντρώνουν αθροιστικά το 
100%. 

Α�ό τη µελέτη των αναλυτικών συνδυαστικών στοιχείων της αξιολόγησης 
των ε�ιµορφωτικών �ρογραµµάτων σε σχέση µε τη βαθµίδα εκ�αίδευσης στην 
ο�οία υ�ηρετούν (Πίνακες 6, 7 και 8), �αρατηρούµε αυξοµειώσεις στους µέσους 
όρους του συνόλου του δείγµατος, λόγω, κυρίως, του µικρού αριθµού των 
συµµετεχόντων. 

Οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης �ου �αρουσιάζονται �ερισσότερο 
ικανο�οιηµένοι και στους τρεις άξονες αξιολόγησης (Περιεχόµενο, Οργάνωση και 
Μεθοδολογία) �ροέρχονται α�ό τη «∆ευτεροβάθµια Εκ�αίδευση».  
 
 
 

Πίνακας 6: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, σε σχέση µε τον βαθµό ικανο�οίησής τους ως �ρος το Περιεχόµενο 
των �ρογραµµάτων ε�ιµόρφωσης �ου οργάνωσαν στο �αρελθόν. 

 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 

Βαθµός ικανο
οίησης α
ό το Περιεχόµενο του ε
ιµορφωτικού 
ρογράµµατος         
  
ου έχουν οργανώσει  στο 
αρελθόν 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

ολύ 

∆εν 
α
άντησαν 

Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 3 25,0 5 41,7 4 33,3 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 1 10,0 7 70,0 2 20,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 4 18,2 12 54,5 6 27,3 0 0,0 22 100 

 
 
 

Πίνακας 7: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, σε σχέση µε τον βαθµό ικανο�οίησής τους ως �ρος τη Μεθοδολογία  
των �ρογραµµάτων ε�ιµόρφωσης �ου οργάνωσαν στο �αρελθόν. 

 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 

Βαθµός ικανο
οίησης α
ό τη Μεθοδολογία του ε
ιµορφωτικού 
ρογράµµατος          
 
ου έχουν οργανώσει  στο 
αρελθόν 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

ολύ 

∆εν 
α
άντησαν 

Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 2 16,7 7 58,3 3 25,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 70,0 3 30,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 2 9,1 14 63,6 6 27,3 0 0,0 22 100 

 
 
 

Πίνακας 8: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, σε σχέση µε τον βαθµό ικανο�οίησής τους ως �ρος την Οργάνωση  
των �ρογραµµάτων ε�ιµόρφωσης �ου οργάνωσαν στο �αρελθόν. 

 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 

Βαθµός ικανο
οίησης α
ό την Οργάνωση του ε
ιµορφωτικού 
ρογράµµατος          
 
ου έχουν οργανώσει  στο 
αρελθόν 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

ολύ 

∆εν 
α
άντησαν 

Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 4 33,3 3 25,0 5 41,7 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 1 10,0 7 70,0 2 20,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 5 22,7 10 45,5 7 31,8 0 0,0 22 100 
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Τέλος, δύο Προϊστάµενοι Καθοδήγησης δήλωσαν και άλλες, ειδικότερες, 
�αραµέτρους (εκτός των τριών βασικών αξόνων αξιολόγησης �ου ανα�τύχθηκαν 
�αρα�άνω) εκφράζοντας και για αυτές τον βαθµό ικανο�οίησής τους. Η �ρώτη 
�αράµετρος, �ου δηλώθηκε α�ό τον ένα Προϊστάµενο Καθοδήγησης,  αφορά τη 
«Συνεργασία µε τους ε�ιµορφωνόµενους», για την ο�οία και δηλώνει «Πάρα 
�ολύ» ικανο�οιηµένος, ενώ η δεύτερη, �ου δηλώθηκε α�ό τον άλλο Προϊστάµενο 
Καθοδήγησης, σχετίζεται µε τον «Χρόνο διεξαγωγής», για τον ο�οίο δηλώνει 
«Λίγο» ικανο�οιηµένος. 
 
 

Συµ�ερασµατικά .. 
 
Αναφορικά µε �ρογράµµατα ε�ιµόρφωσης στο �αρελθόν, οι Προϊστάµενοι 
Καθοδήγησης δηλώνουν σε �οσοστό 100% ότι έχουν οργανώσει σχετικά 
�ρογράµµατα. 

Σχετικά µε την αξιολόγηση των �ρογραµµάτων ε�ιµόρφωσης στο 
�αρελθόν, οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης εκφράζουν την �λήρη ικανο�οίησή 
τους (κυρίως της «∆ευτεροβάθµιας Εκ�αίδευσης») και στους τρεις βασικούς άξονες 
(Περιεχόµενο, Οργάνωση και Μεθοδολογία).  

Τέλος, δύο Προϊστάµενοι Καθοδήγησης δήλωσαν και άλλες, ειδικότερες, 
�αραµέτρους. Η �ρώτη �αράµετρος αφορά τη «Συνεργασία µε τους 
ε�ιµορφωνόµενους», για την ο�οία ένας Προϊστάµενος Καθοδήγησης δηλώνει 
«Πάρα �ολύ» ικανο�οιηµένος, ενώ η δεύτερη σχετίζεται µε τον «Χρόνο 
διεξαγωγής», για τον ο�οία ο άλλος Προϊστάµενος Καθοδήγησης δηλώνει «Λίγο» 
ικανο�οιηµένος. 
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3.2 ∆εύτερο Ερώτηµα: Μορφές Ε�ιµόρφωσης 
 

Αναφορικά µε την �ροσω�ική ά�οψη των ίδιων των Προϊσταµένων Καθοδήγησης 
για την α�οδοτικότερη µορφή ε�ιµόρφωσης, το 77% �ροτείνει το «Μεικτό 
σύστηµα (ταχύρρυθµα σεµινάρια και εξ α�οστάσεως ε�ιµόρφωση µε συµβατικά 
µέσα και �ροαιρετική χρήση Νέων Τεχνολογιών)», το 9% τα «Ταχύρρυθµα 
σεµινάρια» και το 4,5% τις «Ηµερίδες ε�ιµόρφωσης», ενώ δύο Προϊστάµενοι 
Καθοδήγησης (9%) �ροτείνουν «Άλλη µορφή» ε�ιµόρφωσης (βλ. γράφηµα 10). 
 
 
 

Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι η αποδοτικότερη µορφή επιµόρφωσης 

για τους εκπαιδευτικούς;

Ταχύρρυθµα 

σεµινάρια

2

9%

Μεικτό σύστηµα

17

77%

Ηµερίδες 

επιµόρφωσης

1

5%

Άλλη µορφή

2

9%

 
Γράφηµα 10: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, 
 σε σχέση µε τη γνώµη τους ως �ρος την α�οδοτικότερη µορφή ε�ιµόρφωσης. 

 
 
 

 Η ανάλυση των δεδοµένων, ό�ως α�οτυ�ώνονται στον �ίνακα 9, δείχνει 
ότι οι «Ηµερίδες Ε�ιµόρφωσης» δηλώθηκαν α�ό έναν Προϊστάµενο Καθοδήγησης 
της «∆ευτεροβάθµιας Εκ�αίδευσης», ενώ τα «Ταχύρρυθµα σεµινάρια» δηλώνονται 
α�ό δύο Προϊστάµενους Καθοδήγησης, έναν της «∆ευτεροβάθµιας Εκ�αίδευσης», 
και έναν της «Πρωτοβάθµιας Εκ�αίδευσης». 
 Οι µεταβλητές «Εξ α�οστάσεως εκ�αίδευση µε χρήση έντυ�ου υλικού» και 
«Εξ α�οστάσεως εκ�αίδευση µε χρήση Νέων Τεχνολογιών» λαµβάνουν µηδενικά 
�οσοστά, ενώ δύο Προϊστάµενοι Καθοδήγησης, ένας της «Πρωτοβάθµιας» και 
ένας της «∆ευτεροβάθµιας» Εκ�αίδευσης, δηλώνουν ως «Άλλες µορφές» 
ε�ιµόρφωσης τη «Μακράς ή µέσης διάρκειας» και την «Ενδοσχολική» 
ε�ιµόρφωση.  
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Πίνακας 9: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, σε σχέση µε τη µορφή ε�ιµόρφωσης �ου θεωρούν α�οδοτικότερη. 
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Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Πρωτοβάθµια 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 10 83,3 1 8,3 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 1 10,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 7 70,0 1 10,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 1 4,5 2 9,1 0 0,0 0 0,0 17 77,3 2 9,1 0 0,0 22 100 

 
 

 
Συµ�ερασµατικά .. 
 
Αναφορικά µε την ά�οψη των Προϊσταµένων Καθοδήγησης για την 
α�οδοτικότερη µορφή ε�ιµόρφωσης, το 77% �ροτείνει το «Μεικτό σύστηµα 
(ταχύρρυθµα σεµινάρια και εξ α�οστάσεως ε�ιµόρφωση µε συµβατικά µέσα και 
�ροαιρετική χρήση Νέων Τεχνολογιών)», το 9% τα «Ταχύρρυθµα σεµινάρια» και 
το 4,5% τις «Ηµερίδες ε�ιµόρφωσης», ενώ δύο Προϊστάµενοι Καθοδήγησης (9%) 
�ροτείνουν «Άλλη µορφή» ε�ιµόρφωσης. 
 Οι µεταβλητές «Εξ α�οστάσεως εκ�αίδευση µε χρήση έντυ�ου υλικού» και 
«Εξ α�οστάσεως εκ�αίδευση µε χρήση Νέων Τεχνολογιών» λαµβάνουν µηδενικά 
�οσοστά, ενώ δύο Προϊστάµενοι Καθοδήγησης, ένας της «Πρωτοβάθµιας» και 
ένας της «∆ευτεροβάθµιας» Εκ�αίδευσης, δηλώνουν ως «Άλλες µορφές» 
ε�ιµόρφωσης τη «Μακράς ή µέσης διάρκειας» και την «Ενδοσχολική» 
ε�ιµόρφωση. 
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3.3 Τρίτο Ερώτηµα: Θεµατικές ενότητες 
 

Το σηµαντικότερο αντικείµενο διερεύνησης των ε�ιµορφωτικών αναγκών των 
εκ�αιδευτικών είναι η ε�ιλογή και αξιολόγηση, ως �ρος τη σηµαντικότητά τους, 
των θεµατικών ενοτήτων �ου �ρέ�ει να ανα�τυχθούν κατά την εφαρµογή του 
ε�ιµορφωτικού �ρογράµµατος.  

Το γράφηµα 11 �αρουσιάζει  κατά σειρά �ροτίµησης τις θεµατικές ενότητες, 
τις ο�οίες οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης �ου �ήραν µέρος στην έρευνα 
�ροτείνουν ως σηµαντικές για την ε�ιµόρφωση των εκ�αιδευτικών.  
 

Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι οι παρακάτω θεµατικές ενότητες είναι σηµαντικές σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης;
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εκπαιδευτικών

Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης

Ειδική Αγωγή

∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση

Ανάπτυξη δηµιουργικών σχέσεων µε

µαθητές και γονείς

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Αξιολόγηση µαθητών

∆ιδακτική µεθοδολογία κατά γνωστικό

αντικείµενο

Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις

∆ιαχείριση προβληµάτων σχολικής τάξης

Πολύ - Πάρα πολύ Αρκετά Καθόλου - Λίγο ∆εν απάντησαν

 
Γράφηµα 11: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
σε σχέση µε τον βαθµό σηµαντικότητας �ου α�οδίδουν σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες. 
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Α�ό τις �έντε �ρώτες θέσεις, οι δύο αναφέρονται στη διδασκαλία 
(«Σύγχρονες διδακτικές �ροσεγγίσεις» και «∆ιδακτική µεθοδολογία κατά 
γνωστικό αντικείµενο»), η µία αναφέρεται στις σχέσεις, κυρίως, µέσα στην τάξη 
(«∆ιαχείριση �ροβληµάτων σχολικής τάξης») και οι άλλες δύο στην αξιολόγηση 
(«Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας» και «Αξιολόγηση των µαθητών»). 

Στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι θεµατικές ενότητες: «Στρατηγικές 
αντιµετώ�ισης του άγχους των εκ�αιδευτικών», «Συµβουλευτική και Σχολικός 
Ε�αγγελµατικός Προσανατολισµός» και «Προώθηση καινοτόµων δράσεων». 

Στο �αράρτηµα της �αρούσης υ�άρχουν αναλυτικοί �ίνακες αξιολόγησης 
της σηµαντικότητάς τους α�ό τους Προϊσταµένους Καθοδήγησης, σε αριθµούς και 
�οσοστά, ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, για καθεµία «θεµατική ενότητα» ξεχωριστά. 

Α�ό την «ανάγνωση» των α�οτελεσµάτων, �ου αφορούν τις �ροτιµήσεις 
των Προϊσταµένων Καθοδήγησης ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης στην ο�οία 
υ�ηρετούν, �αρατηρούµε την ίδια διαβάθµιση σηµαντικότητας των θεµατικών 
ενοτήτων �ου ακολουθείται και στις �ροηγούµενες αναλύσεις. Παράλληλα, 
εντο�ίζονται οι θεµατικές ενότητες στις ο�οίες �αρουσιάζονται τα µεγαλύτερα 
�οσοστά (ως άθροισµα των µεταβλητών «Πολύ» και «Πάρα �ολύ» σηµαντική) για 
την Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκ�αίδευση.  

Η ανάλυση αυτή α�οτύ�ωσε ότι η «Πρωτοβάθµια Εκ�αίδευση» υ�ερέχει ως 
�ρος τα �οσοστά θετικών κρίσεων στις θεµατικές ενότητες: «∆ιαχείριση 
�ροβληµάτων σχολικής τάξης», «Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας», 
«Αξιο�οίηση των Νέων Τεχνολογιών» και «∆ια�ολιτισµική Εκ�αίδευση».  

Αντίθετα, η «∆ευτεροβάθµια Εκ�αίδευση» υ�ερέχει ως �ρος τα �οσοστά 
θετικών κρίσεων στις θεµατικές ενότητες: «Προώθηση καινοτόµων δράσεων», 
«Στρατηγικές αντιµετώ�ισης του άγχους των εκ�αιδευτικών», «Ειδική Αγωγή», 
«Ανά�τυξη δηµιουργικών σχέσεων µε µαθητές και γονείς», «Αξιολόγηση 
Μαθητών», «Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκ�αίδευσης»  «Σύγχρονες διδακτικές 
�ροσεγγίσεις», «∆ιδακτική µεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείµενο» και 
«Συµβουλευτική και Σχολικός Ε�αγγελµατικός Προσανατολισµός». 
 Τέλος, ζητήθηκε α�ό τους Προϊσταµένους Καθοδήγησης να �ροτείνουν οι 
ίδιοι τις θεµατικές ενότητες �ου θα ήθελαν να ανα�τυχθούν κατά την εφαρµογή 
ενός ε�ιµορφωτικού �ρογράµµατος. Το �αρακάτω γράφηµα �αρουσιάζει τα 
συγκεντρωτικά α�οτελέσµατα (τα �οσοστά �ου εµφανίζονται υ�ολογίστηκαν ε�ί 
του συνόλου των Προϊσταµένων Καθοδήγησης �ου κατέθεσαν τη δική τους 
�ρόταση και όχι ε�ί του συνόλου του δείγµατος). 

Βάσει της ανάλυσης �εριεχοµένου των α�αντήσεων-�ροτάσεών τους, 
δηλώθηκαν έξι (6) άλλες «Θεµατικές ενότητες» (βλ. γράφηµα 12), οι δύο εκ των 
ο�οίων αφορούν �ερισσότερο τη µεθοδολογία του �ρογράµµατος («∆ειγµατικές 
διδασκαλίες ανά γνωστικό αντικείµενο», «Σύνδεση θεωρίας και �ράξης µέσω 
εικονικών διδασκαλιών») και οι υ�όλοι�ες α�οτελούν αυτόνοµα θεµατικά �εδία 
(«Θεωρίες µάθησης», «Ψυχολογία εφήβων», «Ευρω�αϊκή διάσταση στην 
εκ�αίδευση» και «Ανάγκες αλλοδα�ών µαθητών»). 
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Προτεινόµενες θεµατικές ενότητες από τους Προϊσταµένους Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

Ανάγκες αλλοδαπών µαθητών

1

14%

Ψυχολογία εφήβων

1

14%

Ευρωπαϊκή διάσταση στην 

εκπαίδευση

1

14%

∆ειγµατικές διδασκαλίες ανά 

γνωστικό αντικείµενο

1

14%

Θεωρία και Πράξη - Εικονικές 

διδασκαλίες

1

14%

Θεωρίες µάθησης

2

30%

 
Γράφηµα 12: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
σε σχέση µε τις θεµατικές ενότητες �ου �ροτείνουν οι ίδιοι ως «Πολύ» και «Πάρα �ολύ» σηµαντικές. 

 
 

Συµ�ερασµατικά .. 
 
Σχετικά µε τις θεµατικές ενότητες τις ο�οίες οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης �ου 
�ήραν µέρος στην έρευνα �ροτείνουν ως «Πολύ» και «Πάρα �ολύ» σηµαντικές 
για την ε�ιµόρφωση των εκ�αιδευτικών, στις �έντε �ρώτες θέσεις α�οτυ�ώνονται 
η «∆ιαχείριση �ροβληµάτων σχολικής τάξης» (95,5%), οι «Σύγχρονες διδακτικές 
�ροσεγγίσεις» (90,9%), η «∆ιδακτική µεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείµενο» 
(90,9%), η «Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας» (90,9%) και η «Αξιολόγηση των 
µαθητών» (86,4%). 

Στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι θεµατικές ενότητες: «Στρατηγικές 
αντιµετώ�ισης του άγχους των εκ�αιδευτικών» (59,1%), «Προώθηση καινοτόµων 
δράσεων» (54,5%) και «Συµβουλευτική και Σχολικός Ε�αγγελµατικός 
Προσανατολισµός» (50%). 

Βάσει των α�οτελεσµάτων, η «Πρωτοβάθµια Εκ�αίδευση» υ�ερέχει ως �ρος 
τα �οσοστά θετικών κρίσεων στις θεµατικές ενότητες: «∆ιαχείριση �ροβληµάτων 
σχολικής τάξης», «Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας», «Αξιο�οίηση των Νέων 
Τεχνολογιών» και «∆ια�ολιτισµική Εκ�αίδευση» ενώ η «∆ευτεροβάθµια 
Εκ�αίδευση» υ�ερέχει στις υ�όλοι�ες. 
 Τέλος, ζητήθηκε α�ό τους Προϊσταµένους Καθοδήγησης να �ροτείνουν οι 
ίδιοι τις θεµατικές ενότητες �ου θα ήθελαν να ανα�τυχθούν κατά την εφαρµογή 
ενός ε�ιµορφωτικού �ρογράµµατος. Βάσει των α�αντήσεων-�ροτάσεών τους, 
δηλώθηκαν έξι (6) άλλες «Θεµατικές ενότητες», οι δύο εκ των ο�οίων αφορούν τη 
µεθοδολογία του �ρογράµµατος («∆ειγµατικές διδασκαλίες ανά γνωστικό 
αντικείµενο», «Σύνδεση θεωρίας και �ράξης µέσω εικονικών διδασκαλιών») και οι 
υ�όλοι�ες α�οτελούν αυτόνοµα θεµατικά �εδία («Θεωρίες µάθησης», «Ψυχολογία 
εφήβων», «Ευρω�αϊκή διάσταση στην εκ�αίδευση» και «Ανάγκες αλλοδα�ών 
µαθητών»). 
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3.4 Τέταρτο Ερώτηµα: Κίνητρα συµµετοχής 
 

Οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης �ου �ήραν µέρος στην έρευνα κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν βάσει �εντάβαθµης ισοδιαστηµικής κλίµακας («Καθόλου», …, 
«Α�όλυτα») τη σηµαντικότητα κινήτρων, ώστε να συµµετάσχουν οι εκ�αιδευτικοί 
σε ένα �ρόγραµµα ε�ιµόρφωσης. Τα κίνητρα αυτά, κατά την ε�εξεργασία των 
ερευνητικών δεδοµένων, χωρίστηκαν σε τρεις βασικούς άξονες, ό�ως 
�αρουσιάζονται �αρακάτω στα γραφήµατα 13, 14 και 15. 
 Ο �ρώτος άξονας αφορά την ε�αγγελµατική εξέλιξη του εκ�αιδευτικού και 
α�οτελείται α�ό τρία κίνητρα: τη «Μοριοδότηση» της ε�ιµόρφωσης, την 
«Πιστο�οίηση» της ε�ιµόρφωσης και την «Οικονοµική ενίσχυση του 
ε�ιµορφωνόµενου». Βάσει των α�οτελεσµάτων (βλ. γράφηµα 13), σηµαντικό 
κίνητρο συµµετοχής στο �ρόγραµµα ε�ιµόρφωσης α�οτελεί η «Πιστο�οίηση της 
ε�ιµόρφωσης» (77,3% το άθροισµα των ε�ιλογών «Πολύ» και «Α�όλυτα» 
σηµαντικό) και κατά δεύτερο λόγο η «Μοριοδότηση της ε�ιµόρφωσης» (72,7% το 
άθροισµα των ε�ιλογών «Πολύ» και «Α�όλυτα» σηµαντικό). 
 

Ποια είναι για εσάς τα σηµαντικότερα κίνητρα 

προκειµένου να συµµετάσχουν οι εκπαιδευτικοί;
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Οικονοµική ενίσχυση

επιµορφωνόµενου

Μοριοδότηση της επιµόρφωσης

Πιστοποίηση της  επιµόρφωσης

Πολύ - Απόλυτα Αρκετά Καθόλου - Λίγο ∆εν απάντησαν

 
Γράφηµα 13: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
σε σχέση µε τον βαθµό σηµαντικότητας �ου α�οδίδουν σε συγκεκριµένα κίνητρα οργάνωσης  

για τη συµµετοχή των εκ�αιδευτικών στην ε�ιµόρφωση. 
 

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη χρονική �ερίοδο �ραγµατο�οίησης του 
ε�ιµορφωτικού �ρογράµµατος και α�οτελείται α�ό τρία κίνητρα: τη «∆ιεξαγωγή 
κατά τις α�ογευµατινές ώρες ή/και Σάββατο-Κυριακή (εκτός σχολικού ωραρίου)», 
τη «∆ιεξαγωγή κατά τις �ρωινές ώρες µε εξασφάλιση εκ�αιδευτικής άδειας (εντός 
σχολικού ωραρίου)» και τη «∆ιεξαγωγή �ριν την έναρξη (Σε�τέµβριος) και µετά τη 
λήξη (Ιούνιος) του σχολικού έτους».  

Βάσει των α�οτελεσµάτων (βλ. γράφηµα 14), το σηµαντικότερο κίνητρο, 
κατά τους Προϊσταµένους Καθοδήγησης, το ο�οίο σχετίζεται µε την �ερίοδο 
διεξαγωγής του �ρογράµµατος είναι η «∆ιεξαγωγή κατά τις �ρωινές ώρες µε 
εξασφάλιση εκ�αιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρίου)» (68,2% το άθροισµα 
των ε�ιλογών «Πολύ» και «Α�όλυτα» σηµαντικό). Τα άλλα δύο κίνητρα 
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συγκεντρώνουν χαµηλότερα �οσοστά, κυρίως η «∆ιεξαγωγή κατά τις 
α�ογευµατινές ώρες ή/και Σάββατο-Κυριακή (εκτός σχολικού ωραρίου)». 
 

Ποιες χρονικές περιόδους πιστεύετε ότι θα πρέπει να διεξάγονται 

τα προγράµµατα επιµόρφωσης;
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∆ιεξαγωγή εντός σχολικού ωραρίου -

Εκπαιδευτική άδεια

Πολύ - Απόλυτα Αρκετά Καθόλου - Λίγο ∆εν απάντησαν

 
Γράφηµα 14: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

 �ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης, 
 σε σχέση µε τον βαθµό σηµαντικότητας �ου α�οδίδουν σε συγκεκριµένα κίνητρα χρόνου διεξαγωγής  

για τη συµµετοχή των εκ�αιδευτικών στην ε�ιµόρφωση 

 
Ο τρίτος άξονας αφορά βασικούς µεθοδολογικούς �ροσανατολισµούς και 

α�οτελείται α�ό τρία κίνητρα: τη «Σύνδεση της θεωρίας µε τη διδακτική �ράξη 
στην τάξη», την «Ενεργό συµµετοχή του ίδιου του εκ�αιδευτικού στη διαµόρφωση 
του �ρογράµµατος» και την «Έγκαιρη γνώση του �εριεχοµένου, των στόχων και 
της µεθοδολογίας».  

Βάσει των α�οτελεσµάτων (βλ. γράφηµα 15), όλα τα κίνητρα σηµειώνονται 
ως σηµαντικά α�ό τους �ερισσότερους Προϊσταµένους Καθοδήγησης �ου �ήραν 
µέρος στην έρευνα, µε σηµαντικότερο τη «Σύνδεση της θεωρίας µε τη διδακτική 
�ράξη στην τάξη» (95,5% το άθροισµα των ε�ιλογών «Πολύ» και «Α�όλυτα» 
σηµαντικό).  
 

Ποια είναι για εσάς τα σηµαντικότερα στοιχεία, σε σχέση µε τη µεθοδολογία, 

που πρέπει να εµπεριέχει ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα;
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πράξη στην τάξη

Πολύ - Απόλυτα Αρκετά Καθόλου - Λίγο ∆εν απάντησαν
 

Γράφηµα 15: Αριθµός και �οσοστά Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

σε σχέση µε τον βαθµό σηµαντικότητας �ου α�οδίδουν σε συγκεκριµένα κίνητρα µεθοδολογίας  
για τη συµµετοχή των εκ�αιδευτικών στην ε�ιµόρφωση. 
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Στο �αράρτηµα της �αρούσης υ�άρχουν αναλυτικοί �ίνακες αξιολόγησης 

της σηµαντικότητάς τους α�ό τους Προϊσταµένους Καθοδήγησης, σε αριθµούς και 
�οσοστά, ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης, για κάθε κίνητρο συµµετοχής ξεχωριστά. 
Παράλληλα, εντο�ίστηκαν τα κίνητρα στα ο�οία �αρουσιάζονται τα µεγαλύτερα 
�οσοστά (ως άθροισµα των µεταβλητών «Πολύ» και «Α�όλυτα» σηµαντικό) για 
την Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκ�αίδευση.  

Η ανάλυση αυτή α�οτύ�ωσε ότι η «Πρωτοβάθµια Εκ�αίδευση» υ�ερέχει ως 
�ρος τα �οσοστά θετικών κρίσεων στα κίνητρα: «Οικονοµική ενίσχυση του 
ε�ιµορφωνόµενου», «Σύνδεση της θεωρίας µε τη διδακτική �ράξη στην τάξη», 
«Ενεργός συµµετοχή στη διαµόρφωση του �ρογράµµατος», «Έγκαιρη ενηµέρωση 
του �εριεχοµένου, των στόχων και της µεθοδολογίας» και «∆ιεξαγωγή �ριν την 
έναρξη (Σε�τέµβριος) και µετά τη λήξη (Ιούνιος) του σχολικού έτους». 

Αντίθετα, η «∆ευτεροβάθµια Εκ�αίδευση» υ�ερέχει ως �ρος τα �οσοστά 
θετικών κρίσεων στην «Πιστο�οίηση της ε�ιµόρφωσης», τη «Μοριοδότηση της 
ε�ιµόρφωσης», τη «∆ιεξαγωγή κατά τις α�ογευµατινές ώρες ή/και Σάββατο-
Κυριακή (εκτός σχολικού ωραρίου)» και τη «∆ιεξαγωγή κατά τις �ρωινές ώρες µε 
εξασφάλιση εκ�αιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρίου)». 
 Τέλος, ζητήθηκε α�ό τους Προϊσταµένους Καθοδήγησης να �ροτείνουν οι 
ίδιοι και άλλα κίνητρα συµµετοχής �ου θεωρούν σηµαντικά. Τα κίνητρα �ου 
�ροτάθηκαν αφορούν τη «Συνεχή-�εριοδική ε�ιµόρφωση» (α�ό έναν 
Προϊστάµενο Καθοδήγησης) και την «Εξειδικευµένη γνώση – Ε�ίκαιρη 
θεµατολογία» (α�ό έναν Προϊστάµενο Καθοδήγησης). 
 
Συµ�ερασµατικά .. 
 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση της σηµαντικότητας των κινήτρων, ώστε να 
συµµετάσχουν οι εκ�αιδευτικοί σε ένα �ρόγραµµα ε�ιµόρφωσης, οι α�αντήσεις 
των Προϊσταµένων Καθοδήγησης κατατάσσουν στις �ρώτες θέσεις την 
«Πιστο�οίηση» της ε�ιµόρφωσης (77,3%), τη «∆ιεξαγωγή κατά τις �ρωινές ώρες µε 
εξασφάλιση εκ�αιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρίου)» (68,2%) και τη 
«Σύνδεση της θεωρίας µε τη διδακτική �ράξη στην τάξη» (95,5%). 

Η ανάλυση α�οτύ�ωσε ότι η «Πρωτοβάθµια Εκ�αίδευση» υ�ερέχει ως �ρος 
τα �οσοστά θετικών κρίσεων στα κίνητρα: «Οικονοµική ενίσχυση του 
ε�ιµορφωνόµενου», «Σύνδεση της θεωρίας µε τη διδακτική �ράξη στην τάξη», 
«Ενεργός συµµετοχή στη διαµόρφωση του �ρογράµµατος», «Έγκαιρη γνώση του 
�εριεχοµένου, των στόχων και της µεθοδολογίας» και «∆ιεξαγωγή �ριν την έναρξη 
(Σε�τέµβριος) και µετά τη λήξη (Ιούνιος) του σχολικού έτους». Αντίθετα, η 
«∆ευτεροβάθµια Εκ�αίδευση» υ�ερέχει ως �ρος τα �οσοστά θετικών κρίσεων στην 
«Πιστο�οίηση της ε�ιµόρφωσης», τη «Μοριοδότηση της ε�ιµόρφωσης», τη 
«∆ιεξαγωγή κατά τις α�ογευµατινές ώρες ή/και Σάββατο-Κυριακή (εκτός 
σχολικού ωραρίου)» και τη «∆ιεξαγωγή κατά τις �ρωινές ώρες µε εξασφάλιση 
εκ�αιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρίου)». 
 Τέλος, �ροτάθηκαν και δύο άλλα κίνητρα τα ο�οία αφορούν τη «Συνεχή-
�εριοδική ε�ιµόρφωση» και την «Εξειδικευµένη γνώση – Ε�ίκαιρη θεµατολογία». 
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4. Τελικές ε�ισηµάνσεις 
 
 

 
Στην έρευνα συµµετείχαν 22 Προϊστάµενοι Ε�ιστηµονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης, οι ο�οίοι α�οτελούν το 84,62% του συνόλου των Προϊσταµένων 
Καθοδήγησης. Γενικά, �αρατηρούµε υ�εροχή της Πρωτοβάθµιας Εκ�αίδευσης 
και του ανδρικού φύλου µε ηλικία άνω των 41 ετών και υ�ηρεσία �άνω α�ό 
µία εικοσαετία στην εκ�αίδευση. 

Αναφορικά µε το µορφωτικό ε�ί�εδο των Προϊσταµένων Καθοδήγησης 
�ου �ήραν µέρος στην έρευνα, η µεγάλη �λειοψηφία είναι κάτοχοι �τυχίου 
ΑΕΙ, ενώ εξαιρετικά σηµαντικά �οσοστά λαµβάνουν και οι µεταβλητές 
«∆ί�λωµα ειδίκευσης (Master)» και «∆ιδακτορικό ∆ί�λωµα». Παράλληλα, 
�ολύ ικανο�οιητικό �οσοστό α�οτυ�ώνεται και στο σύνολο του δείγµατος µε 
�ιστο�οιηµένη ξένη γλώσσα. 

Όσον αφορά το ε�ί�εδο �ου κατατάσσουν τον εαυτό τους µε βάση τις 
γνώσεις �ου έχουν στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, οι Προϊστάµενοι 
Καθοδήγησης εµφανίζονται εξαιρετικά καταρτισµένοι. 

Αναφορικά µε �ρογράµµατα ε�ιµόρφωσης στο �αρελθόν, οι 
Προϊστάµενοι Καθοδήγησης δηλώνουν σε �οσοστό 100%  ότι έχουν οργανώσει 
σχετικά �ρογράµµατα. 

Σχετικά µε την αξιολόγηση των �ρογραµµάτων ε�ιµόρφωσης στο 
�αρελθόν, οι Προϊστάµενοι Καθοδήγησης εκφράζουν την �λήρη ικανο�οίησή 
τους και στους τρεις βασικούς άξονες αξιολόγησης (Περιεχόµενο, Οργάνωση 
και Μεθοδολογία).  

Ως �ρος την α�οδοτικότερη µορφή ε�ιµόρφωσης, η µεγάλη �λειοψηφία 
του δείγµατος �ροτείνει το «Μεικτό σύστηµα (ταχύρρυθµα σεµινάρια και εξ 
α�οστάσεως ε�ιµόρφωση µε συµβατικά µέσα και �ροαιρετική χρήση Νέων 
Τεχνολογιών)». 
 Οι µεταβλητές «Εξ α�οστάσεως εκ�αίδευση µε χρήση έντυ�ου υλικού» 
και «Εξ α�οστάσεως εκ�αίδευση µε χρήση Νέων Τεχνολογιών» λαµβάνουν 
µηδενικά �οσοστά, ενώ �ροτείνεται, ε�ι�λέον, η «Συστηµατική �εριοδική 
(µακράς ή µέσης διάρκειας)» και η «Ενδοσχολική ε�ιµόρφωση». 

Σχετικά µε τις θεµατικές ενότητες, τις ο�οίες οι Προϊστάµενοι 
Καθοδήγησης �ου �ήραν µέρος στην έρευνα �ροτείνουν ως σηµαντικές για την 
ε�ιµόρφωση των εκ�αιδευτικών, στις �έντε �ρώτες θέσεις α�οτυ�ώνονται η 
«∆ιαχείριση �ροβληµάτων σχολικής τάξης» (95,5%), οι «Σύγχρονες διδακτικές 
�ροσεγγίσεις» (90,9%), η «∆ιδακτική µεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείµενο» 
(90,9%), η «Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας» (90,9%) και η «Αξιολόγηση 
των µαθητών» (86,4%). 

Στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι θεµατικές ενότητες: 
«Στρατηγικές αντιµετώ�ισης του άγχους των εκ�αιδευτικών» (59,1%), 
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«Προώθηση καινοτόµων δράσεων» (54,5%) και «Συµβουλευτική και Σχολικός 
Ε�αγγελµατικός Προσανατολισµός» (50%). 
 Ε�ι�λέον, δηλώθηκαν έξι (6) άλλες «Θεµατικές ενότητες»: «∆ειγµατικές 
διδασκαλίες ανά γνωστικό αντικείµενο», «Σύνδεση θεωρίας και �ράξης µέσω 
εικονικών διδασκαλιών», «Θεωρίες µάθησης», «Ψυχολογία εφήβων», 
«Ευρω�αϊκή διάσταση στην εκ�αίδευση» και «Ανάγκες αλλοδα�ών µαθητών». 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση της σηµαντικότητας των κινήτρων, ώστε 
να συµµετάσχουν οι εκ�αιδευτικοί σε ένα �ρόγραµµα ε�ιµόρφωσης, οι 
α�αντήσεις των Προϊσταµένων Καθοδήγησης κατατάσσουν στις �ρώτες θέσεις 
την «Πιστο�οίηση» της ε�ιµόρφωσης (77,3%), τη «∆ιεξαγωγή κατά τις �ρωινές 
ώρες µε εξασφάλιση εκ�αιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρίου)» (68,2%) 
και τη «Σύνδεση της θεωρίας µε τη διδακτική �ράξη στην τάξη» (95,5%). 

Τέλος, �ροτάθηκαν και δύο άλλα κίνητρα τα ο�οία αφορούν τη 
«Συνεχή-�εριοδική ε�ιµόρφωση» και την «Εξειδικευµένη γνώση – Ε�ίκαιρη 
θεµατολογία». 
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5. Παράρτηµα 
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Θεµατικές Ενότητες 
■ Αναλυτικοί �ίνακες δεδοµένων 

ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης 
 (Πίνακες 10-22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης (2010-2013): Μελέτη ∆ιερεύνησης Επιµορφωτικών Αναγκών                                                                                  30/37 

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  ●  Τµήµα Επιµόρφωσης & Αξιολόγησης 

 
 

Πίνακας 10: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα «∆ιδακτική µεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείµενο». 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 "∆ιδακτική µεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείµενο" 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 1 8,3 1 8,3 3 25,0 7 58,3 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 9 90,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 1 4,5 1 4,5 4 18,2 16 72,7 0 0,0 22 100 

 
 

Πίνακας 11: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Σύγχρονες διδακτικές �ροσεγγίσεις". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Σύγχρονες διδακτικές 
ροσεγγίσεις " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 2 16,7 3 25,0 7 58,3 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 9 90,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 2 9,1 4 18,2 16 72,7 0 0,0 22 100 

 
 

Πίνακας 12: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Αξιο�οίηση των Νέων Τεχνολογιών". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Αξιο
οίηση των Νέων Τεχνολογιών " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 7 58,3 2 16,7 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 10,0 8 80,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 1 4,5 4 18,2 15 68,2 2 9,1 22 100 

 
 

Πίνακας 13: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Οργάνωση και διοίκηση της Εκ�αίδευσης". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Οργάνωση και διοίκηση της Εκ
αίδευσης " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 1 8,3 3 25,0 6 50,0 2 16,7 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 2 20,0 4 40,0 3 30,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 2 9,1 5 22,7 10 45,5 5 22,7 0 0,0 22 100 
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Πίνακας 14: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Αξιολόγηση µαθητών". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Αξιολόγηση µαθητών " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 2 16,7 4 33,3 6 50,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 1 10,0 3 30,0 6 60,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 3 13,6 7 31,8 12 54,5 0 0,0 22 100 

 
 

Πίνακας 15: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 9 75,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 1 10,0 2 20,0 7 70,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 2 9,1 4 18,2 16 72,7 0 0,0 22 100 

 
Πίνακας 16: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "∆ιαχείριση �ροβληµάτων σχολικής τάξης (µαθησιακές δυσκολίες κ.ά.)". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " ∆ιαχείριση 
ροβληµάτων σχολικής τάξης (µαθησιακές δυσκολίες κ.ά.)" 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 8 66,7 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 1 10,0 2 20,0 7 70,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 1 4,5 6 27,3 15 68,2 0 0,0 22 100 

 
 

Πίνακας 17: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Προώθηση και υ�οστήριξη καινοτόµων δράσεων". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Προώθηση και υ
οστήριξη καινοτόµων δράσεων " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 1 8,3 5 41,7 3 25,0 3 25,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 3 30,0 4 40,0 2 20,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 2 9,1 8 36,4 7 31,8 5 22,7 0 0,0 22 100 
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Πίνακας 18: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Συµβουλευτική και Σχολικός Ε�αγγελµατικός Προσανατολισµός". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Συµβουλευτική και Σχολικός Ε
αγγελµατικός Προσανατολισµός " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 3 25,0 3 25,0 6 50,0 0 0,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 5 50,0 2 20,0 3 30,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 3 13,6 8 36,4 8 36,4 3 13,6 0 0,0 22 100 

 
 

Πίνακας 19: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Στρατηγικές αντιµετώ�ισης του άγχους των Εκ�αιδευτικών". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Στρατηγικές αντιµετώ
ισης του άγχους των Εκ
αιδευτικών " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 4 33,3 2 16,7 3 25,0 3 25,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 2 20,0 5 50,0 2 20,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 5 22,7 4 18,2 8 36,4 5 22,7 0 0,0 22 100 

 

 
Πίνακας 20: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Ειδική Αγωγή". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Ειδική Αγωγή " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 4 33,3 4 33,3 4 33,3 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 6 60,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 7 31,8 5 22,7 10 45,5 0 0,0 22 100 

 
 

Πίνακας 21: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "Ανά�τυξη δηµιουργικών σχέσεων µε µαθητές και γονείς". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " Ανά
τυξη δηµιουργικών σχέσεων µε µαθητές και γονείς " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 3 25,0 3 25,0 6 50,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 0 0,0 2 20,0 7 70,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 1 4,5 3 13,6 5 22,7 13 59,1 0 0,0 22 100 

 



Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης (2010-2013): Μελέτη ∆ιερεύνησης Επιµορφωτικών Αναγκών                                                                                  33/37 

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  ●  Τµήµα Επιµόρφωσης & Αξιολόγησης 

 
 

Πίνακας 22: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική 

 τη θεµατική ενότητα "∆ια�ολιτισµική Εκ�αίδευση". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας θεµατικής ενότητας:                                                             
 " ∆ια
ολιτισµική Εκ
αίδευση " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 3 25,0 3 25,0 6 50,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 2 20,0 3 30,0 4 40,0 0 0,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 1 4,5 5 22,7 6 27,3 10 45,5 0 0,0 22 100 
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Κίνητρα Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 

■ Αναλυτικοί �ίνακες δεδοµένων 
ανά βαθµίδα εκ�αίδευσης 

(Πίνακες 23-31) 
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Πίνακας 23: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική,  

ως κίνητρο συµµετοχής, τη "Μοριοδότηση της ε�ιµόρφωσης". 
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας του κινήτρου συµµετοχής:                                                             
 " Μοριοδότηση της ε
ιµόρφωσης " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 4 33,3 5 41,7 3 25,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 0 0,0 5 50,0 3 30,0 1 10,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 1 4,5 4 18,2 10 45,5 6 27,3 1 4,5 22 100 

 
 

Πίνακας 24: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική,  
ως κίνητρο συµµετοχής, την "Πιστο�οίηση της ε�ιµόρφωσης". 

 

 

Βαθµός σηµαντικότητας του κινήτρου συµµετοχής:                                                             
 " Πιστο
οίηση της ε
ιµόρφωσης " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 3 25,0 4 33,3 5 41,7 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 0 0,0 5 50,0 3 30,0 1 10,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 1 4,5 3 13,6 9 40,9 8 36,4 1 4,5 22 100 

 
 

Πίνακας 25: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική,  
ως κίνητρο συµµετοχής, την "Οικονοµική ενίσχυση του  ε�ιµορφωνόµενου". 

 

 

Βαθµός σηµαντικότητας του κινήτρου συµµετοχής:                                                             
 " Οικονοµική ενίσχυση του  ε
ιµορφωνόµενου " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 2 16,7 5 41,7 5 41,7 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 2 20,0 4 40,0 2 20,0 1 10,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 1 4,5 4 18,2 9 40,9 7 31,8 1 4,5 22 100 

 
 
 

Πίνακας 26: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική, ως κίνητρο 
συµµετοχής, τη "∆ιεξαγωγή της ε�ιµόρφωσης εκτός σχολικού ωραρίου (α�ογευµατινές ώρες ή/και Σάββατο-Κυριακή)".        

                                      

 

Βαθµός σηµαντικότητας του κινήτρου συµµετοχής: 
  " ∆ιεξαγωγή της ε
ιµόρφωσης εκτός σχολικού ωραρίου (α
ογευµατινές ώρες ή/και Σάββατο-Κυριακή)" 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 3 25,0 5 41,7 1 8,3 2 16,7 1 8,3 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 1 10,0 2 20,0 2 20,0 2 20,0 1 10,0 2 20,0 10 100 

Σύνολα 4 18,2 7 31,8 3 13,6 4 18,2 2 9,1 2 9,1 22 100 
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Πίνακας 27: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική,  
ως κίνητρο συµµετοχής, τη "∆ιεξαγωγή της ε�ιµόρφωσης εντός σχολικού ωραρίου - Εκ�αιδευτική άδεια". 

 

 

Βαθµός σηµαντικότητας του κινήτρου συµµετοχής:                                                        
 " ∆ιεξαγωγή της ε
ιµόρφωσης εντός σχολικού ωραρίου - Εκ
αιδευτική άδεια " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 1 8,3 0 0,0 3 25,0 2 16,7 6 50,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 1 10,0 0 0,0 2 20,0 5 50,0 2 20,0 10 100 

Σύνολα 1 4,5 1 4,5 3 13,6 4 18,2 11 50,0 2 9,1 22 100 

 

 
Πίνακας 28: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  
ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική,  

ως κίνητρο συµµετοχής, τη "∆ιεξαγωγή της ε�ιµόρφωσης �ριν την έναρξη (Σε�τ.) ή/και µετά τη λήξη (Ιουν.) του σχ. έτους"  
 

 

Βαθµός σηµαντικότητας του κινήτρου συµµετοχής:   
" ∆ιεξαγωγή της ε
ιµόρφωσης 
ριν την έναρξη (Σε
τ.) ή/και µετά τη λήξη (Ιουν.) του σχ. έτους " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 1 8,3 2 16,7 6 50,0 3 25,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 2 20,0 1 10,0 3 30,0 2 20,0 2 20,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 3 13,6 3 13,6 9 40,9 5 22,7 2 9,1 22 100 

 
 

Πίνακας 29: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική,  
ως κίνητρο συµµετοχής, την "Έγκαιρη ενηµέρωση �εριεχοµένου, στόχων και µεθοδολογίας". 

 

 

Βαθµός σηµαντικότητας του κινήτρου συµµετοχής: 
 " Έγκαιρη ενηµέρωση 
εριεχοµένου, στόχων και µεθοδολογίας " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 1 8,3 6 50,0 5 41,7 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 2 20,0 3 30,0 4 40,0 1 10,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 3 13,6 9 40,9 9 40,9 1 4,5 22 100 

 
 
 

Πίνακας 30: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική,  
ως κίνητρο συµµετοχής, τη "Σύνδεση της θεωρίας µε τη διδακτική �ράξη στην τάξη". 

 

 

Βαθµός σηµαντικότητας του κινήτρου συµµετοχής: 
 " Σύνδεση της θεωρίας µε τη διδακτική 
ράξη στην τάξη " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 11 91,7 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 7 70,0 1 10,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,6 18 81,8 1 4,5 22 100 
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Πίνακας 31: ∆ιαβάθµιση αριθµών και �οσοστών των Προϊσταµένων Ε�ιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
�ου έλαβαν µέρος στη διερεύνηση των ε�ιµορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραµµα Ε�ιµόρφωσης,  

ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, βαθµίδα εκ�αίδευσης και ειδικότητα, σε σχέση µε το �όσο θεωρούν σηµαντική,  
ως κίνητρο συµµετοχής, την "Ενεργό συµµετοχή του εκ�αιδευτικού στη διαµόρφωση του �ρογράµµατος". 

 

 

Βαθµός σηµαντικότητας του κινήτρου συµµετοχής: 
 " Ενεργός συµµετοχή του εκ
αιδευτικού στη διαµόρφωση του 
ρογράµµατος " 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
ολύ 
∆εν 

α
άντησαν 
Σύνολα 

ν % ν % ν % ν % ν % ν % ν % 

Βαθµίδα εκ
αίδευσης 
Πρωτοβάθµια 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 50,0 6 50,0 0 0,0 12 100 

∆ευτεροβάθµια 0 0,0 0 0,0 3 30,0 2 20,0 4 40,0 1 10,0 10 100 

Σύνολα 0 0,0 0 0,0 3 13,6 8 36,4 10 45,5 1 4,5 22 100 
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