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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τα χαρακτηριστικά και τις απόψεις των σπουδαστών του Ετήσιου 

Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο Άργος. Για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας 

διενεργήθηκε έρευνα επισκόπησης με χρήση ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους 

σπουδαστές που φοίτησαν στη Σχολή τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016, που ήταν τα πρώτα 

δύο έτη λειτουργίας του συγκεκριμένου παραρτήματος. Η έρευνα παρέχει χρήσιμα αποτελέσματα για το 

πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ γενικότερα αλλά και τη λειτουργία του παραρτήματος ειδικότερα. 
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Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται μία προσπάθεια διερεύνησης των χαρακτηριστικών και 

των απόψεων των σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) που 

διοργανώνεται από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). 

Για τις ανάγκες της εργασίας διεξήχθη έρευνα στην οποία συμμετείχαν σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ του 

παραρτήματος Πελοποννήσου της ΑΣΠΑΙΤΕ, το οποίο λειτουργεί στην πόλη του Άργους του Νομού 

Αργολίδας, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016. 

Το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ 

και ΑΤΕΙ) όλων των επιστημονικών πεδίων και σκοπό έχει τη χορήγηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής 

Επάρκειας, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του μαζί με την απαραίτητη παιδαγωγική κατάρτιση να αποκτήσουν 

και τα τυπικά προσόντα για την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια) και την κατάρτιση (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. κ.λπ.) σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τον 

βασικό τίτλο σπουδών τους. Κατά κανόνα η πλειοψηφία των σπουδαστών προέρχεται από σχολές 

πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ οι οποίες δεν παρέχουν Παιδαγωγική Επάρκεια από το πρόγραμμα σπουδών 

τους (μη καθηγητικές σχολές), καθώς δεν προσφέρουν τα απαραίτητα υποχρεωτικά ή επιλογής 

μαθήματα. Το πρόγραμμα έχει χαρακτήρα επιμορφωτικό, είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους και η 

επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας. Για την 

οργάνωση του προγράμματος είναι υπεύθυνη η ΑΣΠΑΙΤΕ που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και η 

παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στα κατά τόπους παραρτήματα της σχολής που λειτουργούν σε 

διάφορες πόλεις της χώρας (συνήθως μία πόλη ανά διοικητική περιφέρεια). 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας υιοθετήθηκαν οι βασικές αρχές της επιστήμης της 

Μεθοδολογίας της Εκπαιδευτικής Έρευνας. Συγκεκριμένα, καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 

εστάλη ηλεκτρονικά στους σπουδαστές των δύο ακαδημαϊκών ετών της μελέτης. Στη συνέχεια οι 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν με στατιστικές μεθόδους 

κατάλληλες για αυτού του είδους τις έρευνες. Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

τα αποτελέσματά της θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα, αφού το παράρτημα της 

ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος ιδρύθηκε το 2014 και το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ διοργανώθηκε στο παράρτημα 

αυτό για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Συνεπώς, η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να 

σκιαγραφήσει το προφίλ και τις απόψεις των σπουδαστών ενός νεοσύστατου παραρτήματος και εν τέλει 

να συγκρίνει τυχόν διαφορές που μπορεί να υπήρξαν ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο έτος 

λειτουργίας ως προς διάφορους επιμέρους τομείς (επίπεδο οργάνωσης, επίπεδο σπουδών, διδακτικό και 

διοικητικό προσωπικό, υποδομές κ.λπ.). Επίσης μέσω της παρούσας εργασίας δίνεται έμφαση και στην 

εν γένει παρουσία και σημασία της λειτουργίας του παραρτήματος στην πόλη του Άργους, μιας και 

αποτελεί το μοναδικό παράρτημα ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την πόλη.  

Παρά το γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη στους σπουδαστές ενός μόνο παραρτήματος, θα 

μπορούσαν από τα αποτελέσματά της να προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα για το πρόγραμμα 

σπουδών του ΕΠΠΑΙΚ γενικότερα, αφού στα πλαίσια της έρευνας διερευνήθηκαν και οι απόψεις των 

σπουδαστών σχετικά με το θεματικό περιεχόμενο των μαθημάτων που προσφέρονται, τα οποία είναι 
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κοινά για όλα τα παραρτήματα, αλλά και για άλλα κοινά στοιχεία του προγράμματος όπως η 

αναγκαιότητα και χρησιμότητα των πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας, ο ρόλος του πιστοποιητικού 

αποφοίτησης από το πρόγραμμα στην εύρεση ή διασφάλιση απασχόλησης στον τομέα της εκπαίδευσης 

κ.λπ.. 

Με βάση τα παραπάνω σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια εκτενής παρουσίαση του 

προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ, μελετώντας την περίπτωση του παραρτήματος Άργους, με επιμέρους 

στόχους την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων αναφορικά με το 

προσωπικό τους υπόβαθρο (όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο σπουδών κ.λπ.) και τους λόγους 

παρακολούθησης μαζί με τις προσδοκίες και επιδιώξεις τους από τη φοίτηση τους στο πρόγραμμα. 

Επιπλέον, στόχος της εργασίας είναι και μια προσπάθεια άμεσης αξιολόγησης της λειτουργίας του 

προγράμματος και του παραρτήματος Άργους απευθείας από τους σπουδαστές μέσω των απαντήσεών 

τους σε σχετικές ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να 

φανούν χρήσιμα στην ΑΣΠΑΙΤΕ, και ιδίως στο παράρτημα του Άργους, για τον προγραμματισμό, και 

τυχόν μελλοντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. 

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας είναι η ακόλουθη: 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Συγκεκριμένα, 

παρέχονται πληροφορίες για την έννοια της Παιδαγωγικής Επάρκειας και το πώς αυτή πιστοποιείται με 

βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται μια σύντομη αναφορά στη διεθνή 

εμπειρία παρουσιάζοντας αντίστοιχα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας από άλλες χώρες. Έπειτα, 

παρέχονται πληροφορίες για την ιστορία και οργάνωση της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως και του παραρτήματος 

Άργους. Τέλος, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση της ιστορίας και της φυσιογνωμίας του προγράμματος 

ΕΠΠΑΙΚ αναφορικά με τα διδασκόμενα μαθήματα, τις υποχρεώσεις φοίτησης κ.λπ.. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας καθώς και το 

ερωτηματολόγιο που αποτέλεσε το κύριο ερευνητικό εργαλείο.  Τέλος, αναφέρονται θεωρητικά στοιχεία 

από την επιστήμη της στατιστικής σχετικά με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και ελέγχους που 

εφαρμόζονται σε αντίστοιχες έρευνες ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Στη 

συνέχεια, επιχειρείται μια σύγκριση των απαντήσεων σε ορισμένες ερωτήσεις ανάμεσα στους σπουδαστές 

του πρώτου (2014-2015) και του δευτέρου (2015-2016) έτους λειτουργίας του παραρτήματος 

χρησιμοποιώντας κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους. Στόχος της σύγκρισης αυτής είναι να προκύψουν 

συμπεράσματα για τυχόν σημαντικές (στατιστικά) διαφορές ή τροποποιήσεις μεταξύ των δύο ετών 

λειτουργίας του προγράμματος στο συγκεκριμένο παράρτημα. 

Στον επίλογο της εργασίας γίνεται μια σύνοψη των συμπερασμάτων καθώς επίσης διατυπώνονται 

προτάσεις όπως προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας.
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Κεφάλαιο 1: Θεωρητικό Υπόβαθρο 

1.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Συγκεκριμένα, παρέχονται 

πληροφορίες για την έννοια της Παιδαγωγικής Επάρκειας και το πώς αυτή πιστοποιείται με βάση το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται μια σύντομη αναφορά στη διεθνή εμπειρία 

παρουσιάζοντας αντίστοιχα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας από άλλες χώρες. Έπειτα, 

παρέχονται πληροφορίες για την ιστορία και οργάνωση της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως και του παραρτήματος 

Άργους. Τέλος, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση της ιστορίας και της φυσιογνωμίας του προγράμματος 

ΕΠΠΑΙΚ αναφορικά με τα διδασκόμενα μαθήματα, τις υποχρεώσεις φοίτησης κ.λπ. με βάση 

πληροφορίες που αντλούνται κυρίως από τους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών και ανακοινώσεις της 

ΑΣΠΑΙΤΕ. 

1.2 Η Παιδαγωγική Επάρκεια 

Ως Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα μπορούσε να οριστεί η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 

που λαμβάνει ένας σπουδαστής ή απόφοιτος τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ), έτσι 

ώστε να είναι άρτια εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για να 

ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού, εφόσον επιλέξει επαγγελματική σταδιοδρομία 

στον κλάδο της εκπαίδευσης. 

Για την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής Επάρκειας θα πρέπει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός να 

παρακολουθήσει θεωρητική εκπαίδευση σε μαθήματα από τους τομείς ιδιαιτέρως της Παιδαγωγικής, της 

Διδακτικής, αλλά και της Ψυχολογίας. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθεί και σε πρακτική άσκηση, όπως  

παρακολούθηση, μαζί με σχεδιασμό και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών και διδασκαλιών σε πραγματική 

σχολική τάξη. Η Παιδαγωγική Επάρκεια συνήθως πιστοποιείται με την κατοχή αντίστοιχου 

Πιστοποιητικού που χορηγείται μετά την παρακολούθηση κατάλληλων προγραμμάτων που 

διοργανώνονται από τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, η Παιδαγωγική Επάρκεια 

εξασφαλίζεται και εφόσον ένας απόφοιτος τμήματος τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος είχε 

παρακολουθήσει επιτυχώς επαρκή αριθμό παιδαγωγικών μαθημάτων ή αποφοίτησε από τμήματα με 

βασικό αντικείμενο σπουδών την Παιδαγωγική (π.χ. Παιδαγωγικά Τμήματα ή Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας).  

Οι προϋποθέσεις βέβαια για την πρόσληψη στην εκπαίδευση διαφέρουν από χώρα σε χώρα 

ανάλογα με το νομικό πλαίσιο αλλά και την παράδοση που ακολουθείται. Παρακάτω θα γίνει μια 

σύντομη αναφορά στη διεθνή εμπειρία και συγκεκριμένα στα παραδείγματα των ΗΠΑ, του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η κατάσταση στην Ελλάδα 

έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση στο ισχύον νομικό πλαίσιο.  Οι 

πληροφορίες που παρουσιάζονται όσον αφορά τις ξένες χώρες αντλήθηκαν κυρίως από το διαδίκτυο και 

συγκεκριμένα από ιστοσελίδες πανεπιστημίων ή άλλων συναφών με την εκπαίδευση ιδρυμάτων, με 
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εξαίρεση τη Γαλλία για την οποία πληροφορίες αντλήθηκαν από την εργασία του κ. Γομάτου, όπως 

δημοσιεύτηκε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο ΣΕΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ που διοργανώθηκε το 2009. Αναφορικά 

με τη χώρα μας έγινε έρευνα κυρίως στα αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 

1.2.1  Η Διεθνής Εμπειρία 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο για τη χορήγηση Παιδαγωγικής 

Επάρκειας, καθώς κάθε πολιτεία ακολουθεί τους δικούς της κανονισμούς, πράγμα το οποίο κάνει τη 

μελέτη αυτής της περίπτωσης δύσκολη. Σύμφωνα με ένα ενημερωτικό φυλλάδιο του αμερικανικού 

εκπαιδευτικού ιδρύματος Fullbright με τίτλο «Teaching in the USA», κάθε πολιτεία καθορίζει τα 

κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που θα εργαστούν στα σχολεία της και επίσης οι αρχές κάθε 

πολιτείας είναι υπεύθυνες για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών και όχι το ομοσπονδιακό υπουργείο 

Παιδείας (US Department of Education). Βέβαια, πάρα το γεγονός ότι για την απασχόληση στην 

εκπαίδευση ακολουθείται διαφορετική πολιτική από κάθε πολιτεία, υπάρχουν κάποια κοινά κριτήρια τα 

οποία πρέπει να πληροί ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός. Σε γενικές γραμμές για την απασχόληση στην 

εκπαίδευση θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι κάτοχος βασικού πτυχίου (Bachelor), όχι απαραίτητα όμως 

με βασικό γνωστικό αντικείμενο στην Παιδαγωγική, να έχει ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης 

εκπαιδευτικών, να έχει παρακολουθήσει μαθήματα Παιδαγωγικής, αλλά και μαθήματα στο αντικείμενο 

το οποίο θα κληθεί να διδάξει και φυσικά να έχει κάνει πρακτική άσκηση. Σε ορισμένες δε πολιτείες 

απαιτείται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να δώσουν επιπλέον εξετάσεις, είτε μία φορά είτε σειρές από 

εξετάσεων.   

Από την άλλη πλευρά, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα κεντρικό (εθνικό) πλαίσιο με βάση το 

οποίο καταρτίζονται οι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, διοργανώνονται προγράμματα Παιδαγωγικής 

Κατάρτισης από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Το αντίστοιχο πιστοποιητικό ονομάζεται Postgraduate 

Certificate of Education (PGCE) ή για την περίπτωση της Σκωτίας Postgraduate Diploma in 

Education (PGDE). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα https://www.prospects.ac.uk τα προγράμματα 

αυτά αποτελούν την πιο συνήθη διαδρομή (the most popular route) για την απασχόληση στην 

εκπαίδευση. Η διάρκεια σπουδών είναι εννέα μήνες (ένα ακαδημαϊκό έτος, συνήθως από Σεπτέμβριο έως 

Ιούνιο), εφόσον ο υποψήφιος εκπαιδευτικός επιλέξει καθεστώς πλήρους φοίτησης (full time), ενώ μπορεί 

να διαρκέσουν και περισσότερο, εάν επιλεγεί καθεστώς μερικής φοίτησης (part time). Επίσης δίνεται και 

η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως σπουδών. Τέλος, η διάρκεια της φοίτησης μπορεί να παραταθεί εάν ο 

σπουδαστής επιλέξει να λάβει επάρκεια διδασκαλίας επιπλέον μαθημάτων πέρα από αυτά που είναι 

συναφή με το βασικό τίτλο σπουδών του. 

Η πορεία του προγράμματος είναι προοδευτική. Αρχικά ο υποψήφιος εκπαιδευτικός λαμβάνει 

θεωρητική κατάρτιση παράλληλα με πρακτική άσκηση σε σχολική μονάδα. Η πρακτική άσκηση κατά 

την πορεία του προγράμματος επικυριαρχεί προοδευτικά της θεωρητικής και κατά τους τελευταίους 

μήνες ο υποψήφιος ασχολείται μόνο με αυτή, καθώς η θεωρητική άσκηση ολοκληρώνεται ουσιαστικά. 

Για την παρακολούθηση τέτοιου είδους προγραμμάτων υπάρχουν μια σειρά από συγκεκριμένα κριτήρια 
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που πρέπει να πληροί ένας υποψήφιος και έχουν να κάνουν με ελάχιστη βαθμολογία σε ορισμένα 

μαθήματα (όπως Γλώσσα και Μαθηματικά), καλή κατάσταση υγείας (medical fitness) κ.α.. 

Από την άλλη πλευρά, στη Γερμανία η κατάρτιση των εκπαιδευτικών γίνεται σε δύο φάσεις, 

σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου Humbolt του Βερολίνου 

(https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de). Η πρώτη φάση περιλαμβάνει θεωρητική κυρίως 

εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας ποικίλει από 3-4 έτη για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της 

αντίστοιχης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και από 5-6 έτη για την αντίστοιχη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα σπουδών πέρα από τα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική 

κ.λπ.) περιλαμβάνει μαθήματα Παιδαγωγικής Θεωρίας, Ψυχολογίας, και Κοινωνιολογίας ή Φιλοσοφίας. 

Κατά τη διάρκεια κάθε έτους περιλαμβάνεται και υποχρεωτική τρίμηνη πρακτική άσκηση σε σχολικές 

μονάδες. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται με την επιτυχή εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τόσο γραπτές 

και προφορικές εξετάσεις, όσο και τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας (thesis). Η δεύτερη φάση είναι 

διάρκειας δύο ετών και περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση σε σχολεία και παρακολούθηση σεμιναρίων. 

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται μετά την επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης φάσης ο υποψήφιος εκπαιδευτικός λαμβάνει και τον αντίστοιχο μισθό. 

Σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τη Γαλλία, το σύστημα προετοιμασίας και πιστοποίησης των 

εκπαιδευτικών, ιδίως αυτών που πρόκειται να διδάξουν τεχνολογικά μαθήματα στην εκπαίδευση, 

συγκεντρώνει πολλά κοινά σημεία με το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ που διοργανώνεται από την ΑΣΠΑΙΤΕ 

της Ελλάδας, όπως θα παρουσιαστεί σε επόμενη ενότητα. Σύμφωνα με το γαλλικό μοντέλο η 

παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών παρέχεται από τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικών (Instituts Universitaires de Formation des Maîtres- IUFM) μετά την παρακολούθηση 

προγραμμάτων διετούς διάρκειας (Γομάτος, 2010). Στο πρώτο έτος γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ανωτέρων 

σχολών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης. Κατά το έτος αυτό, οι σπουδαστές προετοιμάζονται για το 

διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών για διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας συναφών με το βασικό 

αντικείμενο σπουδών τους. Παράλληλα με την παραπάνω προετοιμασία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

επίσης μια μικρή περίοδο πρακτικής άσκησης. Στο τέλος του πρώτου έτους, οι σπουδαστές του 

προγράμματος συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών και όσοι επιτύχουν σε αυτόν 

συνεχίζουν στο δεύτερο έτος. Το δεύτερο έτος του προγράμματος επικεντρώνεται ουσιαστικά στην 

πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, κατά το έτος αυτό οι σπουδαστές 

υποβάλλονται σε πρακτική άσκηση διδασκαλίας σε σχολική μονάδα, σε εκπαιδευτική μαθητεία μέσα στο 

Ινστιτούτο (IUFM) και τέλος εκπονούν πτυχιακή εργασία. Στις σχολικές μονάδες οι σπουδαστές 

εργάζονται με μειωμένο ωράριο (συνήθως έξι ώρες την εβδομάδα) για τρεις μέρες την εβδομάδα. Τις 

υπόλοιπες δύο μέρες οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα στο Ινστιτούτο. Τέλος, οι σπουδαστές 

εκπονούν πτυχιακή εργασία στην οποία εξετάζονται από διμελή επιτροπή. 

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του προγράμματος, το οποίο δίνει έμφαση στην προετοιμασία των 

υποψηφίων για την εκπαίδευση των μαθημάτων ειδικότητας, είναι η συγκρότηση των «ομάδων 

κατάρτισης» κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος (Γομάτος, 2010). Η σύνθεση των ομάδων αυτών 

αποτελείται από σπουδαστές της ίδιας ειδικότητας (αναφορικά με το βασικό αντικείμενο σπουδών). Οι 
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ομάδες αυτές συντονίζονται από έναν επαγγελματία εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας, ο οποίος έχει το 

ρόλο του μέντορα, και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο υπό καθεστώς μερικής ή ολικής απόσπασης από 

την κύρια θέση του. Ο πρωταρχικός ρόλος των ομάδων είναι ο αναστοχασμός πάνω στις 

δραστηριότητες των σπουδαστών στο σχολείο και ο σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων. Οι «ομάδες 

κατάρτισης» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 51% των ωρών διδασκαλίας εστιάζουν στη διδακτική 

των μαθημάτων ειδικότητας, ενώ μόνο το υπόλοιπο 49% σε «εγκάρσια» μαθήματα που αποσκοπούν 

στην ανάπτυξη γενικών γνώσεων, υποδηλώνουν τη βαρύτητα που δίνει το συγκεκριμένο μοντέλο 

κατάρτισης στην ειδικότητα του κάθε σπουδαστή, πράγμα το οποίο διαφέρει από το αντίστοιχο 

πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω.   

1.2.2 Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Στη χώρα μας δικαίωμα απασχόλησης στην εκπαίδευση, ιδιαιτέρως ως μόνιμο προσωπικό, έχουν οι 

απόφοιτοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία μέσα από το πρόγραμμα σπουδών τους 

παρέχουν Παιδαγωγική Επάρκεια στους σπουδαστές τους. Τέτοια τμήματα θεωρούνται, πέρα από τα 

Παιδαγωγικά ή άλλα συναφή τμήματα που έχουν ως βασικό αντικείμενο την επιστήμη της 

Παιδαγωγικής, τα τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι προορίζονται κατά κύριο λόγο για να εργαστούν ως 

καθηγητές ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποκαλούνται «καθηγητικά τμήματα». Ως 

«καθηγητικά τμήματα» θεωρούνται τμήματα Μαθητικών, Φυσικής, Χημείας, Φιλολογίας κ.λπ.. Οι 

απόφοιτοι άλλων τμημάτων (ιδίως του τεχνολογικού τομέα) για να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, η οποία τεκμαίρεται κυρίως 

από την κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού που χορηγείται έπειτα από παρακολούθηση ειδικών 

προγραμμάτων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.   

Ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για το 

διορισμό των εκπαιδευτικών γίνεται με το νόμο 2525/97 (ΦΕΚ 188Α), όπως ψηφίστηκε το 1997. 

Μάλιστα, ο νόμος αυτός θεσμοθετεί για πρώτη φορά τον όρο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας. Συγκεκριμένα ο νόμος όριζε ότι για το διορισμό κατόχων βασικού τίτλου 

σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι 

απαραίτητο το παραπάνω πιστοποιητικό. Εξαίρεση στην παραπάνω διάταξη αποτελούσαν οι απόφοιτοι 

των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δασκάλων ή Νηπιαγωγών, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των ΑΕΙ καθώς και της τότε Σχολής 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ), νυν ΑΣΠΑΙΤΕ, και 

τέλος οι έχοντες μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στις Επιστήμες της Αγωγής. Επιπλέον, ο νόμος 

έδινε τη δυνατότητα στα ΑΕΙ, κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας, να καταρτίσουν 

προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στην Παιδαγωγική, διάρκειας δύο 

ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία θα μπορούσαν να παρακολουθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά τη 

διάρκεια των βασικών σπουδών τους ή μετά τη λήξη αυτών. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων 

αυτών θα οδηγούσε στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 
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Παρά την παραπάνω νομοθετική προσπάθεια, η Ανώτατη Αρχή για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) στην έκθεση της για την «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2008» (ΑΔΙΠ, 2009) στη σελίδα 18 επισημαίνει τα εξής: 

«Υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ειδικής εκπαιδευτικής στρατηγικής 

και θεσμικού πλαισίου με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού παιδαγωγικού 

προγράμματος για τους επίδοξους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

αποφοιτούν από τις λεγόμενες «καθηγητικές» σχολές και Τμήματα ανθρωπιστικών αλλά και 

θετικών επιστημών (π.χ. Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλολογίας, 

Ιστορίας, Ψυχολογίας κλπ.). Καλές πρακτικές άλλων χωρών μπορούν να χρησιμεύσουν ως 

πρότυπα.» 

Επίσης στην παραπάνω έκθεση η ΑΔΙΠ διατύπωνε τον έντονο προβληματισμό της για την 

«έλλειψη αναγκαίων μαθημάτων ανθρωπιστικών σπουδών» στα προγράμματα των τμημάτων θετικών και 

τεχνολογικών σπουδών. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, το έτος 2010 ψηφίζεται ο νόμος 3848 (ΦΕΚ 71Α) στον οποίο 

γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρεωτική κατοχή Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας για το διορισμό στην Εκπαίδευση. Μάλιστα, αναφέρεται ότι η Παιδαγωγική Επάρκεια με 

εξαίρεση τους αποφοίτους συγκεκριμένων τμημάτων (όπως εκείνα που περιγράφηκαν στον νόμο 

2525/97) προκύπτει μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του εκάστοτε πανεπιστημιακού τμήματος. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2, παρ. 3β, αναφέρεται ότι, για να πιστοποιηθεί η Παιδαγωγική Επάρκεια ενός 

αποφοίτου τμήματος ΑΕΙ, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

αναγκαία «θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση». Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να 

αξιολογείται περιοδικά ως προς τον παραπάνω σκοπό, δηλαδή την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι με το νόμο αυτό 

αναγνωρίζεται και το πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 2002, ως 

συνέχεια της ΣΕΛΕΤΕ μετά την κατάργηση της τελευταίας. 

1.3  Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΑΣΠΑΙΤΕ)  

1.3.1  Ιστορική Αναδρομή 

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ιδρύθηκε στην Αθήνα 

το 2002 ως τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί ουσιαστικά τον «καθολικό 

διάδοχο» της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης 

(ΣΕΛΕΤΕ), η οποία είχε ιδρυθεί το 1959 (ΑΣΠΑΙΤΕ, Οδηγός Σπουδών, 2015).  

Σκοπός της δημιουργίας της ΣΕΛΕΤΕ ήταν η κατάρτιση εκπαιδευτικών για την τεχνική και 

επαγγελματική εκπαίδευση. Η δημιουργία της ΣΕΛΕΤΕ εντάσσονταν στην προσπάθεια για την 
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προσαρμογή της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης 

ελληνικής οικονομίας της μεταπολεμικής Ελλάδας της δεκαετίας του ’50. Η παραπάνω ανάγκη 

υπαγορεύονταν από το γεγονός ότι εκείνη την εποχή η χώρα έπρεπε «να αναπτύξει μια πολυεπίπεδη 

οικονομία με έμφαση στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, αλλά και άρτια ειδικευμένων τεχνικών» 

(ΑΣΠΑΙΤΕ, Οδηγός Σπουδών, 2015). Σύμφωνα με τη Δενδρινού (1971, βλ. Καλούρη και Φιλιός, 

2005) η δημιουργία της ΣΕΛΕΤΕ συνέπεσε με τον έντονο τότε παρεμβατισμό των ΗΠΑ στα 

εσωτερικά πράγματα της Ελλάδας. Μάλιστα, η λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ κατά τα πρώτα της έτη 

δέχθηκε έντονες επιδράσεις από την Επαγγελματική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, ενώ 

πρότυπό της αποτέλεσε και η γαλλική École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique. 

Δείγμα της παραπάνω επιρροής ήταν ότι η πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού της ΣΕΛΕΤΕ 

αρχικά προέρχονταν από τις ΗΠΑ (είχαν πραγματοποιήσει τις σπουδές τους εκεί), ενώ επίσης δίνονταν 

και υποτροφίες από τον ΟΟΣΑ για την περαιτέρω επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού σε 

αμερικάνικά ιδρύματα (Καλούρη και Φιλιός, 2005).  

Χαρακτηριστικό της ΣΕΛΕΤΕ κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας ήταν η τότε επικρατούσα 

«προσθετική προσέγγιση» για την εκπαίδευση των καθηγητών της Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. Με βάση το μοντέλο αυτό, η έμφαση δίνονταν σε μεγάλο βαθμό στην παιδαγωγική 

κατάρτιση και ένα μόνο μικρό ποσοστό του προγράμματος σπουδών αφορούσε σε τεχνικά ή 

επαγγελματικά θέματα (ΑΣΠΑΙΤΕ, Οδηγός Σπουδών, 2015). Στη συνέχεια κατά τη δεκαετία του ΄70 η 

αποκλειστικότητα του μοντέλου της προσθετικής προσέγγισης περιορίστηκε και υιοθετήθηκε μια 

«παράλληλη μέθοδος», η οποία προέβλεπε το συνδυασμό («σύζευξη») της παιδαγωγικής με την τεχνική 

και επαγγελματική εκπαίδευση. Έτσι, η ΣΕΛΕΤΕ οδηγήθηκε στη δημιουργία δύο ανεξάρτητων σχολών 

(οι οποίες βέβαια υπάγονταν σε αυτή): την Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑΤΕΣ) και την Ανωτέρα 

Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ). Η ΠΑΤΕΣ λειτουργούσε με το μοντέλο 

της «προσθετικής» προσέγγισης, δηλαδή δίνονταν έμφαση στην παιδαγωγική κατάρτιση και οι 

σπουδαστές ήταν απόφοιτοι άλλων τμημάτων ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών (κυρίως του τεχνολογικού 

τομέα) ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην ΠΑΤΕΣ λειτούργησαν δύο τμήματα: α) Το 

Τμήμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Τμήμα Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών Β’θμιας 

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, στην ΑΣΕΤΕΜ υιοθετήθηκε η 

«παράλληλη» μέθοδος και δημιουργήθηκαν τμήματα με ειδικότητες τεχνολόγων μηχανικών 

(Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών), όπου οι σπουδαστές 

παράλληλα με την παιδαγωγική εκπαίδευση λάμβαναν και τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση στην 

αντίστοιχη ειδικότητα. 

Η παραπάνω μορφή και ακαδημαϊκή οργάνωση διατηρήθηκε μέχρι το 2002, οπότε και η 

ΣΕΛΕΤΕ καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 από την ΑΣΠΑΙΤΕ. Η 

ΑΣΠΑΙΤΕ λειτουργεί πλέον με τέσσερα τμήματα (Παιδαγωγικό Τμήμα, Τμήμα Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων 

Μηχανικών και Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών). Στα τμήματα των εκπαιδευτικών 

μηχανικών ακολουθείται η «παράλληλη» μέθοδος. Οι κύριες εγκαταστάσεις, καθώς και η διοίκηση του 
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ιδρύματος εδρεύουν στο Μαρούσι Αττικής. Παράλληλα, το Παιδαγωγικό Τμήμα διοργανώνει 

επιμορφωτικά προγράμματα, κυρίως παιδαγωγικής κατάρτισης και συμβουλευτικής και 

προσανατολισμού, σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας (τα οποία χαρακτηρίζονται από την «προσθετική» 

μέθοδο). Συγκεκριμένα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (ΑΣΠΑΙΤΕ, Οδηγός Σπουδών, 2015) 

λειτούργησαν παραρτήματα σε 10 άλλες πόλεις (πέρα της Αθήνας) όπως: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Ηράκλειο Κρήτης, Βόλος, Κοζάνη, Σάπες Ροδόπης, Μυτιλήνη, Ρόδος και Άργος. Ένα από τα 

προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει η ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, αλλά και σε όλα τα παραρτήματα 

της κάθε χρόνο, είναι το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), το οποίο 

αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων προγραμμάτων που διοργανώνονταν από την ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ και 

θα παρουσιαστεί σε επόμενη ενότητα. 

1.3.2  Το Παράρτημα Πελοποννήσου (Άργους) 

Το παράρτημα Πελοποννήσου της ΑΣΠΑΙΤΕ ιδρύθηκε το 2014 (ΥΑ 64085/Γ2/25.04.2014) και 

λειτουργεί στην πόλη του Άργους Αργολίδας. Χρησιμοποιεί ως εγκαταστάσεις το Μπουσουλοπούλειο 

κτίριο (το οποίο λειτουργεί και ως Γυμνάσιο κατά τις πρωινές ώρες) που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 

του Άργους. Το παράρτημα λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 

διοργανώνοντας τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ (Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική 

& Προσανατολισμό). 

Σύμφωνα με στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τη Διοίκηση του παραρτήματος, κατά το πρώτο 

έτος της λειτουργίας του παραρτήματος, το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ παρακολούθησαν 201 σπουδαστές, 

κατανεμημένοι σε τέσσερα τμήματα, εκ των οποίων οι 122 ήταν γυναίκες (ποσοστό 60,7%) και οι 79 

άνδρες (ποσοστό 39,3%). Το κύριο διδακτικό προσωπικό το οποίο ήταν υπεύθυνο για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων αποτελούνταν από 28 μέλη. Παράλληλα, εργάστηκαν 11 άτομα ως επόπτες των 

Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ). Το διοικητικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του 

Διευθυντή του παραρτήματος, αποτελούνταν από 4 μέλη κατά το πρώτο εξάμηνο και 3 μέλη κατά το 

δεύτερο εξάμηνο.  

Κατά το δεύτερο έτος της λειτουργίας του (2015-2016), το παράρτημα λειτούργησε 

διοργανώνοντας μόνο το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. Το έτος αυτό συμμετείχαν στο πρόγραμμα 135 

συνολικά σπουδαστές, κατανεμημένοι σε τρία τμήματα, εκ των οποίων οι 88 ήταν γυναίκες (ποσοστό 

65,2%) και 47 άνδρες (ποσοστό 34,8%). Το κύριο διδακτικό προσωπικό αποτελούνταν από 18 μέλη, 

ενώ 15 άτομα εργάστηκαν ως επόπτες ΠΑΔ. Τέλος, το διοικητικό προσωπικό αποτελούνταν από 3 μέλη. 

1.4  Το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 

1.4.1  Ιστορική Αναδρομή 

Μία αναλυτική αναδρομή στη φυσιογνωμία των προγραμμάτων παιδαγωγικής κατάρτισης που 

διοργανώνονταν από τη ΣΕΛΕΤΕ, από την ίδρυσή της το 1959 μέχρι την κατάργησή της το 2002, 
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παρουσιάζεται στην εργασία του Μ. Γεωργιάδη όπως δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 1ου 

Επιστημονικού Συνεδρίου ΣΕΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ που διοργανώθηκε το 2009 (Γεωργιάδης, 2010). Από την 

εργασία αυτή αντλείται το σύνολο των πληροφοριών της συγκεκριμένης υποενότητας. Ανατρέχοντας 

στην ιστορία της ΣΕΛΕΤΕ θα μπορούσαν να διακριθούν τέσσερις περίοδοι στην πορεία των 

προγραμμάτων παιδαγωγικής κατάρτισης. Οι περίοδοι αυτές οριοθετούνται από τις μεταβολές στα 

αντίστοιχα προγράμματα σπουδών που έλαβαν χώρα τα έτη 1978/1980 (οι μεταβολές του 

προγράμματος σπουδών του 1978 όπως πραγματοποιήθηκαν το 1980 ήταν μικρής σημασίας και δεν 

μετέβαλαν ουσιαστικά τη φύση του προγράμματος), 1990 και 1999. 

Η πρώτη περίοδος του προγράμματος σύμφωνα με τον Γεωργιάδη (2010), ο οποίος αναφέρεται 

και στην Δενδρινού (1967) ξεκινά με την ίδρυση της ΣΕΛΕΤΕ. Το πρώτο πρόγραμμα σπουδών 

(ακαδημαϊκό έτος 1959-1960) είχε διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Στο πρόγραμμα αυτό 

περιλαμβάνονταν η διδασκαλία 17 μαθημάτων, ενώ οι σπουδαστές πέρα από τη θεωρητική εκπαίδευση 

παρακολουθούσαν και πρακτικό μέρος το οποίο περιελάμβανε παρακολουθήσεις «διδασκαλιών, 

συμβατικών και υποδειγματικών». Συνεπώς, το πρόγραμμα προσέφερε τόσο επαγγελματική όσο και 

παιδαγωγική κατάρτιση συναφή προς την τότε πραγματικότητα της τεχνικής εκπαίδευσης. Επίσης, 

αξιοσημείωτη για εκείνη την εποχή ήταν και η έμφαση που δίνονταν στην Πρακτική Άσκηση 

Διδασκαλίας, η οποία αποσκοπούσε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. 

Όμως, παρά την παραπάνω προσπάθεια, την εποχή εκείνη η Πρακτική Άσκηση περιορίζονταν μόνο 

στην παρακολούθηση διδασκαλιών και όχι στο σχεδιασμό και πραγματοποίηση πιλοτικών διδασκαλιών 

από τους σπουδαστές.  

Η δεύτερη περίοδος ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του ’70 καθώς, με αφορμή την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1976, το πρόγραμμα σπουδών και η γενικότερη λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ 

μεταβάλλονται με υπουργικές αποφάσεις του 1978 και 1980. Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, από το 1970 

είχαν δημιουργηθεί η ΠΑΤΕΣ και η ΑΣΕΤΕΜ. Πλέον, τα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης 

παρέχονταν από την ΠΑΤΕΣ και διακρίνονταν σε δύο είδη: ένα εξάμηνης διάρκειας που απευθύνονταν 

σε αποφοίτους Ανωτάτων Σχολών (ΑΕΙ) και ένα διάρκειας δύο εξαμήνων που απευθύνονταν σε 

αποφοίτους Ανώτερων Σχολών (σημερινά ΑΤΕΙ). Έτσι, πέρα από τον εκσυγχρονισμό του 

προγράμματος από πλευράς θεωρητικού περιεχομένου, έχουμε τη διάκριση σε δύο επιμέρους 

προγράμματα ανάλογα με τον τύπο του πτυχίου που κατέχει κάθε σπουδαστής. Η κύρια διαφορά μεταξύ 

των δύο προγραμμάτων ήταν ότι οι απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών υποχρεούνταν να παρακολουθήσουν 

μαθήματα ειδικότητας και γενικής παιδείας από τα οποία εξαιρούνταν οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών. 

Κατά την περίοδο αυτή όμως η Πρακτική Άσκηση αποκτά πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Αυτό 

έγκειται στο γεγονός ότι η Πρακτική Άσκηση χαρακτηρίζεται πλέον από «κλιμακούμενες φάσεις» που 

περιλαμβάνουν τόσο άσκηση διδασκαλίας στις αίθουσες της Σχολής όσο και εκπαιδευτικό έργο από τον 

σπουδαστή σε πραγματική σχολική τάξη. Επίσης, μέσα από τη διαδικασία οργάνωσης των πρακτικών 

ασκήσεων δίνονταν στον σπουδαστή η δυνατότητα να «στοχάζεται κριτικά» (αναστοχάζεται) το 

παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο από εκείνον. Παρά την παραπάνω προσπάθεια, η πραγματοποίηση 

διδασκαλίας κάλυπτε μόνο μία ώρα από τις προβλεπόμενες για την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα 
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σπουδών. Συνεπώς, ακόμη και μετά την παραπάνω ανανέωση, η πρακτική εμπειρία του υποψήφιου 

εκπαιδευτικού εξακολουθούσε να θεωρείται «μόνον συμπληρωματική και επιβοηθητική της θεωρητικής 

γνώσης» (Γεωργιάδης, 2010).  

Η τρίτη περίοδος αναφέρεται στη δεκαετία του ’90 και σηματοδοτείται από μία ουσιαστική 

αλλαγή του προγράμματος σπουδών που έλαβε χώρα το 1990. Την περίοδο αυτή το πρόγραμμα 

σπουδών καθίσταται πλήρως παιδαγωγικό και για τους δύο τύπους σπουδαστών, αφού αφαιρούνται τα 

μαθήματα ειδικότητας και γενικής παιδείας και για τους αποφοίτους Ανωτέρων Σχολών. Έτσι λοιπόν 

συντελείται η «απαρχή» για την ενοποίηση των δύο επιμέρους προγραμμάτων (Γεωργιάδης, 2010). 

Επιπλέον, με το νέο πρόγραμμα αυξάνονται για τους σπουδαστές Ανωτέρων Σχολών οι διδακτικές ώρες 

σε μαθήματα που σχετίζονται με τη διδακτική μεθοδολογία των ειδικών αντικειμένων που διδάσκονται 

στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Γεωργιάδη (2010, σ. 207) 

«το πρόγραμμα αποκτά μεγαλύτερη συνάφεια προς την εκπαιδευτική πραγματικότητα στην οποία 

αναφέρεται». Σχετικά με τη δομή της Πρακτικής Άσκησης παρατηρούνται και εκεί καινοτομίες. Πλέον, 

κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων (άσκηση εντός της Σχολής και άσκηση σε εξωτερική σχολική μονάδα) 

«ο ρόλος του σπουδαστή ως παρατηρητή εναλλάσσεται με το ρόλο αυτού που αναλαμβάνει πλήρη 

εκπαιδευτικά καθήκοντα». Μάλιστα, «γίνεται υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των σπουδαστών στη 

συζήτηση τόσο της εποπτευόμενης όσο και της τελικής διδασκαλίας» (Γεωργιάδης 2010, σ. 208). 

Στόχος της παραπάνω διαδικασίας ήταν η ανάπτυξη κριτικής στάσης από τους σπουδαστές. 

Τέλος, με την ανανέωση του προγράμματος σπουδών του 1999, η οποία ήταν και η τελευταία 

στα πλαίσια της λειτουργίας της ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ, καθιερώνονταν ενιαίο μονοετές πρόγραμμα και 

για τις δύο κατηγορίες σπουδαστών (τέταρτη περίοδος). Το πρόγραμμα βέβαια διατηρούσε σε γενικές 

γραμμές τις ίδιες αρχές και φιλοσοφία με τις προηγούμενες περιόδους. Από πλευράς Πρακτικής 

Άσκησης υπήρξε μια μείωση στον αριθμό των ωρών μικροδιδασκαλίας, χωρίς όμως η μείωση αυτή να 

μπορεί να θεωρηθεί σημαντική (Γεωργιάδης, 2010).  

Οι τέσσερις παραπάνω φάσεις όπως περιγράφηκαν οδήγησαν, μετά τη διαδοχή της ΣΕΛΕΤΕ 

από την ΑΣΠΑΙΤΕ και την κατάργηση της ΠΑΤΕΣ, στη σημερινή μορφή του προγράμματος 

(πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ), η οποία βασίστηκε ουσιαστικά στη μορφή που καθιερώθηκε το 1999. Στην 

επόμενη υποενότητα θα επιδιωχθεί μια πλήρης αναφορά στο πρόγραμμα σπουδών του ΕΠΠΑΙΚ όπως 

ισχύει σήμερα (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016) και περιγράφεται στον αντίστοιχο οδηγό σπουδών της 

ΑΣΠΑΙΤΕ. 

1.4.2  Το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ σήμερα 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) με τη νέα μορφή της ΑΣΠΑΙΤΕ 

διοργανώνεται από τον Τομέα Παιδαγωγικής Κατάρτισης του (Γενικού) Παιδαγωγικού Τμήματος του 

ιδρύματος. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, το οποίο περιλαμβάνει δύο 

αυτοτελείς διδακτικές περιόδους: το Α’ Εξάμηνο και το Β’ Εξάμηνο. Το κάθε εξάμηνο, μαζί με την 

αντίστοιχη εξεταστική περίοδο διαρκεί κατά κανόνα 14 εβδομάδες. (ΑΣΠΑΙΤΕ, Κανονισμός Σπουδών 
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ΕΠΠΑΙΚ, 2015). Όπως ήδη προαναφέρθηκε το πρόγραμμα διοργανώνεται τόσο στην Αθήνα όσο και 

στα κατά τόπους παραρτήματα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Βόλος, Κοζάνη, Σάπες 

Ροδόπης, Μυτιλήνη, Ρόδος και Άργος) της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων 

(ΚΑΥ) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα κριτήρια επιλογής δύναται να μεταβληθούν με 

απόφαση της ΑΣΠΑΙΤΕ. Μάλιστα, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 η εισαγωγή κάθε 

υποψηφίου στο πρόγραμμα γίνονταν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που προέκυπτε με βάση τα τυπικά 

προσόντα του υποψηφίου: βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού 

τίτλου, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών και Η/Υ (ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανακοίνωση-Πρόσκληση 

ΕΠΠΑΙΚ, 2012). Επίσης ο κάθε υποψήφιος δήλωνε κατά σειρά προτεραιότητας τις πόλεις στις οποίες 

επιθυμούσε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, πλέον η επιλογή 

των υποψηφίων γίνεται με το σύστημα (ηλεκτρονικής) κλήρωσης και με βάση την τελική κατάταξη που 

προκύπτει από αυτή. Επίσης, (τουλάχιστον για το έτος 2015-2016) ο κάθε υποψήφιος μπορεί να 

υποβάλλει αίτηση για παρακολούθηση μόνο σε ένα συγκεκριμένο παράρτημα της επιλογής του. Σε 

περίπτωση δήλωσης παραπάνω του ενός παραρτήματος, ο συγκεκριμένος υποψήφιος χάνει το δικαίωμα 

συμμετοχής στην κλήρωση. Τέλος, οι υποψήφιοι για την κλήρωση χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με 

το επίπεδο σπουδών τους. Συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ σε κάθε παράρτημα το 40% των 

θέσεων προορίζεται για κατόχους βασικού τίτλου σπουδών, το 35% για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, 

το 15% για κατόχους διδακτορικού τίτλου και τέλος το 10% για μόνιμους καθηγητές στην εκπαίδευση, 

οι οποίοι έχουν στόχο την περαιτέρω παιδαγωγική επιμόρφωση ή/και τον εμπλουτισμό τυπικών 

προσόντων μέσω της παρακολούθησης και αποφοίτησης από το πρόγραμμα. (ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΠΠΑΙΚ, 2015). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δεν 

πληρωθούν από τη κλήρωση οι θέσεις μιας κατηγορίας, τότε οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από τους 

επιλαχόντες της αμέσως επόμενης κατηγορίας (π.χ. επιλαχόντες κάτοχοι μεταπτυχιακού καταλαμβάνουν 

τις κενές θέσεις των κατόχων διδακτορικού κ.ο.κ.). 

Οι υποχρεώσεις των σπουδαστών 

Στις υποχρεώσεις φοίτησης των σπουδαστών περιλαμβάνονται: παρακολούθηση θεωρητικών 

μαθημάτων, παρακολούθηση και υλοποίηση Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας και η εκπόνηση 

πτυχιακής εργασίας (ΑΣΠΑΙΤΕ, Οδηγός Σπουδών, 2015).  

Μαθήματα 

Τα μαθήματα είναι στο σύνολό τους έντεκα, εκ των οποίων τα έξι διδάσκονται στο Α’ Εξάμηνο 

και τα πέντε στο Β’ Εξάμηνο. Η παρακολούθηση στα μαθήματα είναι υποχρεωτική και η συμμετοχή 

κάθε σπουδαστή στις εξετάσεις του κάθε μαθήματος επιτρέπεται εφόσον έχει παρακολουθήσει τα 2/3 

των ωρών που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός σε κάθε μάθημα 

προκύπτει από την επίδοση του σπουδαστή στην ενδιάμεση δοκιμασία προόδου (γραπτή εξέταση ή 
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εκπόνηση εργασίας) και από την επίδοση στην τελική γραπτή εξέταση (συνήθως το ποσοστό συμβολής 

κάθε δοκιμασίας είναι 50%). Το κάθε μάθημα έχει διάρκεια δύο διδακτικών ωρών θεωρίας ανά 

εβδομάδα, με εξαίρεση τα μαθήματα που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ που περιλαμβάνουν μία 

διδακτική ώρα θεωρίας και μία εργαστηρίου. 

Στον  παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μαθήματα που προσφέρονται από το πρόγραμμα 

ΕΠΠΑΙΚ κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2015-2016: 

 

Πίνακας 1: Προσφερόμενα μαθήματα από το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ (Πηγή: ΑΣΠΑΙΤΕ, Οδηγός Σπουδών, 2015, σελ. 35) 

Μάθημα Ώρες 

Α’ Εξάμηνο  

Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας 2Θ 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία 2Θ 

Διδακτική Μεθοδολογία 2Θ 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα 1Θ + 1Ε 

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 2Θ 

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 2Θ 

Β’ Εξάμηνο 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία 2Θ 

Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός 2Θ 

Οργάνωση – Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2Θ 

Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας 2Θ 

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ 1Θ + 1Ε 

 

Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (ΠΑΔ) 

Η συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (ΠΑΔ) είναι υποχρεωτική για κάθε 

σπουδαστή. Μάλιστα, ο σπουδαστής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις επιμέρους 

δραστηριότητες της ΠΑΔ, όπως περιγράφονται στον Πίνακα 2. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, οι δραστηριότητες των ΠΑΔ κατά το Α’ εξάμηνο 

διενεργούνται μέσα στη Σχολή και περιλαμβάνουν ενημέρωση για το σύστημα διεξαγωγής, σχεδιασμό 

και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών από τους σπουδαστές, καθώς και παρακολούθηση μικροδιδασκαλιών 

που υλοποιούνται από συναδέλφους τους σπουδαστές. Κατά το Β’ Εξάμηνο, οι δραστηριότητες της 

ΠΑΔ πέρα από τη Σχολή (όπου διενεργούνται προκαταρκτικές διδασκαλίες) μεταφέρονται και σε 

εξωτερικές πραγματικές σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα οι σπουδαστές υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν συνολικά 13 ώρες διδασκαλίας σε πραγματική τάξη εξωτερικής σχολικής μονάδας και 

να πραγματοποιήσουν μία διδακτική ώρα διδασκαλίας σε εξωτερική τάξη σχολικής μονάδας υπό την 

επίβλεψη του διδάσκοντα της τάξης. 
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Πίνακας 2: Δραστηριότητες ΠΑΔ (Πηγή: ΑΣΠΑΙΤΕ, Κανονισμός Σπουδών ΕΠΠΑΙΚ, 2015) 

Δραστηριότητα Ώρες 

Α’ Εξάμηνο  

Ενημέρωση για το σύστημα ΠΑΔ 2 

Παρακολούθηση Μικροδιδασκαλιών (15-λεπτες) 12 

Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλιών (15-λεπτες) 3 

Β’ Εξάμηνο 

Ενημέρωση για το σύστημα ΠΑΔ 1 

Παρακολούθηση Προκαταρκτικών Διδασκαλιών (30-
λεπτες) 

2 

Πραγματοποίηση Προκαταρκτικών Διδασκαλιών (30-
λεπτες) 

8 

Παρακολούθηση σε Σχολικές Μονάδες 12 

Παρακολούθηση Τελικών Διδασκαλιών σε Σχολική 
Μονάδα 

1 

Πραγματοποίηση Πτυχιακής Διδασκαλίας σε Σχολική 
Μονάδα 

1 

 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, αναφορικά με την ΠΑΔ, ότι οι δραστηριότητες που διοργανώνονται 

στο εσωτερικό της Σχολής γίνονται υπό την επίβλεψη επόπτη (ο οποίος έχει πιστοποιημένη παιδαγωγική 

επάρκεια) και περιλαμβάνουν σχολιασμό και συζήτηση τόσο από τον επόπτη όσο και από τους 

συναδέλφους του σπουδαστή (που παρακολουθούν), έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να στοχαστεί και 

να αξιολογήσει με κριτικό τρόπο την επίδοσή του. 

Πτυχιακή Εργασία 

Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη ενός 

διδάσκοντα της επιλογής του. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι συναφής με κάποιο από τα 

αντικείμενα που προέρχονται από τη διδασκόμενη ύλη των μαθημάτων του προγράμματος. Η πτυχιακή 

εργασία μπορεί να είναι είτε βιβλιογραφική είτε ερευνητική, ή συνδυασμός και των δύο. Με βάση τον 

αντίστοιχο οδηγό εκπόνησης πτυχιακών εργασιών για το έτος 2015-2016: «Ο σκοπός της Πτυχιακής 

Εργασίας είναι αφενός η σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα διάφορα 

μαθήματα σε συγκεκριμένες εφαρμογές και αφετέρου η εμβάθυνση σε ένα θέμα, μέσα από το οποίο ο 

σπουδαστής/τρια θα ασκηθεί και θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, διεξαγωγή και 

συγγραφή μιας επιστημονικής έρευνας-μελέτης.» (ΑΣΠΑΙΤΕ, Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών 

Εργασιών ΕΠΠΑΙΚ, 2015). Η επίδοση στην πτυχιακή εργασία συμβάλλει στο 20% του τελικού βαθμού 

αποφοίτησης από το πρόγραμμα. 
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Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας καθώς και το 

ερωτηματολόγιο που αποτέλεσε το ερευνητικό της εργαλείο. Τέλος, αναφέρονται θεωρητικά στοιχεία 

από την επιστήμη της Στατιστικής σχετικά με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και ελέγχους που 

εφαρμόζονται σε αντίστοιχες έρευνες ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης. 

2.2 Η Έρευνα  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται στοιχεία για την υλοποίηση του ερευνητικού μέρους της παρούσας 

εργασίας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία σχεδιασμού και διεξαγωγής της 

έρευνας και παρουσιάζεται εκτενώς το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. 

2.2.1  Σχεδιασμός και Διεξαγωγή της Έρευνας 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε να διεξαχθεί έρευνα επισκόπησης με χρήση 

ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε ειδικά για την περίπτωση. Σύμφωνα με τους Cohen & Manion 

(1994), η επισκόπηση αποτελεί τη συνηθέστερη επιλογή από τις περιγραφικές μεθόδους στην 

εκπαιδευτική έρευνα. Δύο σημαντικές τεχνικές επισκόπησης αποτελούν η συνέντευξη και το 

ερωτηματολόγιο. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η τεχνική του ερωτηματολογίου, αφού σκοπός της 

έρευνας αποτελούσε κατά κανόνα η ποσοτική εκτίμηση ορισμένων στοιχείων και όχι η ποιοτική.  

 Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι σπουδαστές του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ του 

παραρτήματος Άργους της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016, τα οποία 

ήταν και τα πρώτα έτη λειτουργίας του συγκεκριμένου παραρτήματος. Ο παραπάνω πληθυσμός ήταν 

άμεσα εντοπίσιμος στο σύνολό του από τα αρχεία των σπουδαστών που διατηρεί η γραμματεία του 

παραρτήματος Άργους. Συνεπώς, δεν προέκυψε ανάγκη για την επιλογή συγκεκριμένου δείγματος και 

την εφαρμογή αντίστοιχων τεχνικών. Αξίζει όμως στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός αυτός 

αποτελεί ουσιαστικά ένα δείγμα όλων των σπουδαστών που παρακολουθούν το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ 

στα διάφορα κατά τόπους παρατήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ σε όλη την Ελλάδα. Υπό αυτό το πρίσμα θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας έγινε μια «βολική δειγματοληψία» από 

ολόκληρο τον πληθυσμό των συμμετεχόντων του προγράμματος πανελλαδικά. Ο όρος «βολική 

δειγματοληψία» (Cohen & Manion, 1994, σ. 130) αναφέρεται στο ότι κατά την προσπάθεια διερεύνησης 

των χαρακτηριστικών και των απόψεων των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ επιλέχθηκαν συμμετέχοντες 

στους οποίους οι διεξάγοντες την έρευνα είχαν άμεση πρόσβαση, αφού παρακολουθούσαν το 

πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ στο ίδιο παράρτημα.       
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 Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε κατά την παρούσα έρευνα ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην επόμενη υποενότητα. Το ερωτηματολόγιο 

επιλέχθηκε να δημιουργηθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μέσω της εφαρμογής 

google forms (https://www.google.com/forms/about/), η οποία διατίθεται ελεύθερα για τους 

χρήστες λογαριασμού Google. Η επιλογή της ηλεκτρονικής διανομής του ερωτηματολογίου έγινε για 

τους παρακάτω κυρίως λόγους: 

 Η ηλεκτρονική δημιουργία και αποστολή ενός ερωτηματολογίου δεν απαιτεί ιδιαίτερους 

οικονομικούς πόρους καθώς δε χρειάζεται οικονομική δαπάνη για την εκτύπωση του 

ερωτηματολογίου και το κόστος αποστολής, όπως ταχυδρόμησης (στην περίπτωση αυτή για 

τους σπουδαστές του πρώτου ακαδημαϊκού έτους). Με τη χρήση μάλιστα της εφαρμογής google 

forms, το ερωτηματολόγιο μπορεί να αποσταλεί υπό την μορφή ενός συνδέσμου (link) μέσω 

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

 Μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής δίνεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να απαντήσει 

όποτε το επιθυμεί (όπως π.χ. στον ελεύθερο χρόνο του) και δεν «εξαναγκάζεται» να απαντήσει 

κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και ιδίως υπό την πίεση του χρόνου (π.χ. κατά διάρκεια ενός 

10λεπτου διαλείμματος μεταξύ των διαλέξεων), όπως στην περίπτωση ενός ερωτηματολογίου 

εκτυπωμένου που συμπληρώνεται επί τόπου. Επίσης η συμπλήρωση ηλεκτρονικά με την 

εφαρμογή google forms μπορεί να γίνει από διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως προσωπικό 

Η/Υ, κινητό smartphone ή tablet. 

 Η εφαρμογή google forms μπορεί να διασφαλίσει την ανωνυμία του κάθε συμμετέχοντα. Επίσης 

δεν είναι απαραίτητη η χρήση λογαριασμού της Google από τους συμμετέχοντες, καθώς 

συνήθως αποστέλλεται ένας σύνδεσμος (link) όπου περιέχεται το ερωτηματολόγιο, ο οποίος 

μπορεί να ανοίξει από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser).  

 Η ηλεκτρονική αποστολή καθιστά ευκολότερη την επιπλέον (συμπληρωματική) αποστολή σε 

περίπτωση που το ποσοστό ανταπόκρισης κατά την πρώτη αποστολή δεν είναι το επιθυμητό ή 

επαρκές. Σε αυτήν την περίπτωση αρκεί απλά η επαναποστολή του συνδέσμου (link) μέσω ενός 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείο με το αντίστοιχο κείμενο υπενθύμισης. 

 Από πλευράς του διεξάγοντα την έρευνα, δεν απαιτείται ιδιαίτερος φόρτος εργασίας και χρόνος 

για την ψηφιοποίηση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων (π.χ. σε λογισμικό τήρησης 

δεδομένων όπως Excel, Access, κ.α.) αφού ιδίως η εφαρμογή google forms εξάγει αυτόματα τις 

απαντήσεις σε μορφή λογιστικού φύλλου (spreadsheet) από όπου ο χρήστης μπορεί να τις 

αποθηκεύσει σε όποιο άλλο λογισμικό επιθυμεί. 

Μετά την κατάρτιση του ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή έγινε μια πιλοτική αποστολή 

και προσομοίωση της έρευνας. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν δέκα περίπου συμμετέχοντες, ιδίως από το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στους οποίους εστάλη το ερωτηματολόγιο της έρευνας αρχικά. Η πιλοτική 
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αυτή αποστολή και προσομοίωση της έρευνας έγινε κυρίως για λόγους εξοικείωσης των διεξαγόντων την 

έρευνα με τη διαδικασία (όπως συλλογή και επεξεργασία ηλεκτρονικών απαντήσεων), καθώς και ελέγχου 

του ερωτηματολογίου και ιδίως της παροχής ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες ως προς τον 

χρόνο που αφιέρωσαν για τη συμπλήρωση, την ενδεχόμενη δυσκολία στην απάντηση ορισμένων 

ερωτήσεων κ.λπ., έτσι ώστε να γίνουν τυχόν απαιτούμενες αλλαγές στο ερωτηματολόγιο.  

Η διαδικασία διεξαγωγής της κυρίως έρευνας περιελάμβανε την αποστολή του ερωτηματολογίου 

στους σπουδαστές των δύο ακαδημαϊκών ετών 2014-2015 και 2015-2016. Για τις ανάγκες της 

διαδικασίας αυτής χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ, οι οποίες 

παρασχέθηκαν από τη γραμματεία του παραρτήματος Άργους. Η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε 

περίπου στο μέσο του δευτέρου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, έτσι ώστε οι σπουδαστές 

του αντίστοιχου έτους να έχουν προλάβει να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για το σύνολο του 

προγράμματος, αλλά και ιδιαιτέρως για την Πρακτική Άσκηση του δευτέρου εξαμήνου. Η διάρκεια της 

έρευνας ήταν περίπου τέσσερις εβδομάδες, καθώς αρχικά δόθηκε διορία δύο εβδομάδων για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου κατά την πρώτη αποστολή και έπειτα επιπλέον δύο εβδομάδων κατά 

την συμπληρωματική αποστολή (υπενθύμιση). 

2.2.2  Το Ερωτηματολόγιο 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας. Πλήρη αντίγραφα του ερωτηματολογίου παρατίθενται στο Παράρτημα Α. Το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας θα μπορούσε να χωριστεί σε τέσσερα κυρίως μέρη ανάλογα με το 

περιεχόμενο και τον σκοπό των ερωτήσεων. 

 Το πρώτο μέρος περιελάμβανε μία ομάδα ερωτήσεων που αποτελούνταν από 17 ερωτήσεις οι 

οποίες αφορούσαν προσωπικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντος. Οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονταν 

αρχικά στο φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση του κάθε συμμετέχοντα, καθώς και τον 

τόπο (νομό) κατοικίας του. Επίσης, οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν για το επίπεδο (π.χ. 

βασικός τίτλος, μεταπτυχιακό, κ.λπ.) και το ακαδημαϊκό πεδίο στο οποίο συγκαταλέγονται οι σπουδές 

τους, καθώς και εάν κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ εργάζονταν 

παράλληλα. Τέλος, η ομάδα αυτή περιελάμβανε και ερωτήσεις σχετικά με το εάν ο συμμετέχων είχε 

πρότερη εκπαιδευτική εμπειρία πριν την εισαγωγή στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και υπό ποιο καθεστώς 

(π.χ. ωρομίσθιος, αναπληρωτής, μόνιμος κ.λπ.). 

 Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε μία ομάδα 11 ερωτήσεων σχετικά με τις 

απόψεις των συμμετεχόντων γενικά για το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ, το παράρτημα Άργους, καθώς και τις 

συνήθειές τους κατά την περίοδο της παρακολούθησης του προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων για το πώς πληροφορήθηκαν για το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ, 

τους κύριους λόγους για τους οποίους παρακολούθησαν το πρόγραμμα, τον λόγο που επέλεξαν το 

παράρτημα Άργους συγκεκριμένα, το μέσο που κυρίως χρησιμοποιούσαν για τη μετακίνησή τους από 
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και προς τη σχολή, καθώς και όσοι δεν ήταν κάτοικοι του Άργους, για το εάν χρειάστηκε να 

διανυκτερεύσουν στην πόλη. 

 Οι ερωτήσεις του τρίτου μέρους αποσκοπούσαν στη διερεύνηση των απόψεων των 

συμμετεχόντων για το πρόγραμμα σπουδών του ΕΠΠΑΙΚ καθώς και επιμέρους τομείς της λειτουργίας 

του παραρτήματος Άργους. Οι ερωτήσεις αυτές είχαν ως απώτερο στόχο την αξιολόγηση του 

προγράμματος και της λειτουργίας του παραρτήματος απευθείας από τις απαντήσεις των σπουδαστών. 

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η ομάδα των απαντήσεων αυτών ήταν ελαφρώς διαφοροποιημένη στο 

ερωτηματολόγιο που εστάλη στους σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από αυτό που 

εστάλη στους σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Η διαφορά εντοπίζονταν στο ότι το 

ερωτηματολόγιο που εστάλη στους σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 περιελάμβανε 

τέσσερις παραπάνω ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονταν στην περίοδο μετά την αποφοίτησή τους από το 

πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις που ήταν κοινές και στα δύο ερωτηματολόγια ήταν εννέα. Μέσω 

των ερωτήσεων αυτών οι συμμετέχοντες καλούνταν μεταξύ άλλων να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των 

προσφερόμενων μαθημάτων από το πρόγραμμα, ιδίως αναφορικά με το βαθμό που οι παρεχόμενες 

γνώσεις θα τους φανούν χρήσιμες στη μελλοντική τους πορείας ως εκπαιδευτικοί, καθώς και τον βαθμό 

ικανοποίησής τους από τη διοργάνωση των Πρακτικών Ασκήσεων, όπως και τη σπουδαιότητά τους. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν και για τον βαθμό ικανοποίησης τους σχετικά με 

επιμέρους τομείς της λειτουργίας του παραρτήματος Άργους, όπως το επίπεδο σπουδών, το διδακτικό 

προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και τις υποδομές. Οι επιπρόσθετες ερωτήσεις προς τους 

σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 αφορούσαν στο εάν απασχολήθηκαν στην εκπαίδευση 

αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, καθώς και στον βαθμό που η παρακολούθηση 

του προγράμματος, τόσο από πλευράς εφοδίων όσο και τυπικών προσόντων (δηλαδή η κατοχή του 

Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας), συνέβαλε στην εύρεση ή διασφάλιση μιας θέσης στην 

εκπαίδευση, καθώς και στον τρόπο και μεθόδους διδασκαλίας που πλέον χρησιμοποιούν όσοι 

εργάζονται ως εκπαιδευτικοί. 

 Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε μία ερώτηση ανοικτού 

τύπου σύντομης απάντησης, η οποία ήταν προαιρετική. Στην ερώτηση αυτή οι συμμετέχοντες 

καλούνταν, εφόσον το επιθυμούσαν, να διατυπώσουν ελεύθερα και με συντομία τυχόν σχόλια ή/και 

εμπειρίες που είχαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ερώτηση 

αυτή προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως θα παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

 Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ένα εισαγωγικό κείμενο (πριν 

τις ερωτήσεις) που είχε τον χαρακτήρα «συνοδευτικής επιστολής» (Cohen & Manion, 1994, σ. 142). 

Στόχος του κειμένου αυτού ήταν κυρίως να δώσει πληροφορίες στους συμμετέχοντες για την ταυτότητα 

των ερευνητών, τον σκοπό της έρευνας και ιδίως να τους διαβεβαιώσει για την ανωνυμία των απαντήσεων 

τους.  
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2.3 Στατιστικές Μέθοδοι 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια. Μέσω της ανάλυσης αυτής εξήχθησαν και τα 

αντίστοιχα συμπεράσματα αυτής της εργασίας. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες μέθοδοι και έλεγχοι από τη Στατιστική, όπως θα παρουσιαστούν 

παρακάτω. 

2.3.1  Περιγραφική Στατιστική 

Το πρώτο βήμα της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων ήταν η περιγραφική στατιστική 

ανάλυση. Σκοπός της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης ήταν ο υπολογισμός των συχνοτήτων 

(απόλυτων και σχετικών) των απαντήσεων κάθε ερώτησης (Κατσίλλης, 2001). Επίσης κατά το στάδιο της 

περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης κατασκευάστηκαν και τα αντίστοιχα γραφήματα κυρίως των 

σχετικών συχνοτήτων (ποσοστών) για τις απαντήσεις των περισσότερων ερωτήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν 

δύο ειδών γραφήματα: ραβδογράμματα (γραφήματα με ράβδους κατακόρυφες ή οριζόντιες) και 

γραφήματα μορφής πίτας. Μέσω των γραφημάτων παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η κατανομή των 

απαντήσεων μιας συγκεκριμένης ερώτησης.  

Για την περιγραφική στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το ειδικό λογισμικό SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), ενώ για την κατασκευή των γραφημάτων έγινε χρήση και του 

λογισμικού Excel. 

2.3.2  Στατιστικοί Έλεγχοι 

Ένας επιμέρους στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί το κατά πόσο υπήρξαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των συμμετεχόντων μεταξύ των δύο ετών της έρευνας. Ιδιαιτέρως 

το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ενδεχόμενη μεταβολή των απόψεων των σπουδαστών αναφορικά με το 

βαθμό ικανοποίησης τους από επιμέρους τομείς της λειτουργίας του παραρτήματος. Συνεπώς, 

ελέχθηκαν κυρίως οι απαντήσεις των ερωτήσεων του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου, όπως 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα. 

 Ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος έλεγχος σε αντίστοιχες περιπτώσεις είναι ο έλεγχος χ2 (Chi 

Square). Με τον έλεγχο αυτό εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ονομαστικών ή 

τακτικών μεταβλητών. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις περιπτώσεις όπου μπορεί 

να κατασκευαστεί ένας πίνακας διμεταβλητών συχνοτήτων από τα δεδομένα (Κατσίλλης, 1996).  

 Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ο παραπάνω έλεγχος με βάση τα όσα 

προτείνονται από τον Κατσίλλη (1996) στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος «Επαγωγική Στατιστική». 

Να σημειωθεί δε ότι οι όλοι οι παραπάνω έλεγχοι έγιναν με τη χρήση του λογισμικού SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα της Έρευνας 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Στη 

συνέχεια, επιχειρείται μια σύγκριση των απαντήσεων σε ορισμένες ερωτήσεις ανάμεσα στους σπουδαστές 

του πρώτου (2014-2015) και του δευτέρου (2015-2016) έτους λειτουργίας του παραρτήματος 

χρησιμοποιώντας κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους. Στόχος της σύγκρισης αυτής είναι να προκύψουν 

συμπεράσματα για τυχόν σημαντικές (στατιστικά) διαφορές ή τροποποιήσεις μεταξύ των δύο ετών 

λειτουργίας του προγράμματος στο συγκεκριμένο παράρτημα. 

3.2 Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν σπουδαστές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ που 

διοργανώθηκε από το παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ που εδρεύει στο Άργος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 

2014-2015 και 2015-2016, τα οποία ήταν και τα πρώτα έτη της λειτουργίας του συγκεκριμένου 

παραρτήματος από την ίδρυσή του το 2014.  

Στα ερωτηματολόγια της έρευνας τα οποία απεστάλησαν ηλεκτρονικά στους σπουδαστές 

απάντησαν συνολικά 78 από τους 201 σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (ποσοστό 

συμμετοχής: 38,8%) και 88 από τους 135 σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (ποσοστό 

συμμετοχής: 65,2%). Στο εξής οι σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα αναφέρονται ως 

«περσινοί», ενώ οι σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα αναφέρονται ως «φετινοί». 

3.2.1  Προσωπικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων 

Αναφορικά με το φύλο των συμμετεχόντων έχουμε 59% γυναίκες και 41% άνδρες στο δείγμα των 

περσινών σπουδαστών, ενώ 63,6% γυναίκες και 36,4% άνδρες στο δείγμα των φετινών σπουδαστών. 

Παρατηρείται ότι και στα δύο δείγματα οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες, πράγμα που 

εξηγείται και από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων σπουδαστών (πάνω από 60%) κατά 

τα δύο ακαδημαϊκά έτη ήταν γυναίκες. 

Από πλευράς ηλικίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των περσινών συμμετεχόντων ανήκει στην ομάδα 

31-35 ετών με ποσοστό 33%, ενώ το μικρότερο στην ομάδα 21-25 ετών με ποσοστό 2,6%. Για τους 

φετινούς συμμετέχοντες το μεγαλύτερο ποσοστό 35,2% ανήκει πάλι στην ομάδα 31-35 ετών και το 

μικρότερο 5,7% στην ομάδα 21-25. Παρατηρούμε ότι και στις δυο χρονιές οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες και οι λιγότεροι ανήκουν στις ίδιες ηλικιακές ομάδες. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων και για τα δύο έτη ανήκει στις 26-45 ετών (Γράφημα 1).  
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Γράφημα 1: Κατανομή Ηλικιών Συμμετεχόντων 

 

Αναφορικά με την οικογενειακή τους κατάσταση και για τα δύο έτη η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων δηλώνουν άγαμοι (55,1 % για τους περσινούς συμμετέχοντες και 58,6% για τους 

φετινούς). Επίσης, οι περσινοί συμμετέχοντες απάντησαν ότι το 60,3%  δεν είχε τέκνα,  το 33,3% είχε 

και το 6,4% ήταν γυναίκες σε ενδιαφέρουσα κατά την παρακολούθηση του προγράμματος. Από την 

άλλη πλευρά, από τους φετινούς συμμετέχοντες το 64,4% απάντησε ότι δεν έχει τέκνα, το 34,5% ότι έχει 

τέκνα, καθώς και ένα 1,1% δήλωσε πρόκειται για γυναίκες σε ενδιαφέρουσα. Στο Γράφημα 2 

παρουσιάζονται τα γραφήματα όπου φαίνεται ο αριθμός των τέκνων των συμμετεχόντων για κάθε έτος. 

  
Γράφημα 2: Αριθμός Τέκνων Συμμετεχόντων 

 

Σχετικά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας (και συγκεκριμένα το νομό) των συμμετεχόντων 

προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στο Γράφημα 3. 
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Γράφημα 3: Νομός Μόνιμης Κατοικίας 

 

Από το παραπάνω Γράφημα προκύπτει ότι ο νομός μόνιμης κατοικίας για τους περσινούς 

συμμετέχοντες κατά την περίοδο παρακολούθησης του ΕΠΠΑΙΚ είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό η 

Αργολίδα με 62%, ακολουθεί με 16% ο νομός Κορινθίας, ενώ με μικρότερο ποσοστό είναι η Αττική και 

η Λακωνία με 3% εκάστη. Όσον αφορά τους φετινούς συμμετέχοντες το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 50% 

από το νομό Αργολίδας ακολουθεί ο νομός  Κορινθίας με 15%, Αρκαδίας με 13%, Αττικής με 11% και 

με μικρότερο ποσοστό ο νομός Μεσσηνίας με 4%. Παρατηρούμε ότι μειώθηκε λίγο το ποσοστό των 

κατοίκων που διαμένουν στην Αργολίδα αλλά αυξήθηκαν από 3% σε 11% οι συμμετέχοντες από τον 

νομό Αττικής. Πιθανόν ο λόγος αύξησης του ποσοστού αυτού να είναι ότι έγινε ευρύτερα γνωστή η 

λειτουργία του παραρτήματος για το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ στο Άργος, αφού είχε λειτούργησε ήδη την 

προηγούμενη χρονιά. Ένας λόγος ακόμα για την αύξηση αυτή, αναφορικά με τους κατοίκους της 

Αττικής, θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχημένης εισαγωγής στο παράρτημα 

Άργους λόγω μικρότερης ζήτησης σε σχέση με την Αθήνα, όπως θα παρουσιαστεί και από τις 

απαντήσεις επόμενης ερώτησης. Άλλωστε, το παράρτημα του Άργους είναι το κοντινότερο σε απόσταση 

από την έδρα της Σχολής στο Μαρούσι Αττικής. Τέλος αύξηση παρουσίασαν και τα ποσοστά των 

σπουδαστών από Αρκαδία και Λακωνία. 

Σχετικά με το επίπεδο σπουδών, παρατηρήθηκαν τα εξής: 

Αναφορικά με τον τύπο σχολείου αποφοίτησης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Οι 

συμμετέχοντες από το πρώτο έτος αποφοίτησαν από δημόσιο Λύκειο σε ποσοστό 85,9%, από ΤΕΕ ή 

ΕΠΑΛ σε ποσοστό 6,4%, όπως και από ιδιωτικό Λύκειο (ποσοστό 6,4%). Από το δεύτερο έτος, οι 

συμμετέχοντες αποφοίτησαν από Δημόσιο Λύκειο σε ποσοστό 87,4%, από ιδιωτικό Λύκειο σε ποσοστό 

6,9%,  ενώ τέλος σε ποσοστό 5,7% από ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ. Παρατηρείται ότι και τις δυο χρονιές οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν αποφοιτήσει από Δημόσιο Λύκειο.  

Ως προς τον βασικό τίτλο σπουδών:  
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Οι περσινοί συμμετέχοντες έλαβαν τον βασικό προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους από Ελληνικό 

ΑΤΕΙ σε ποσοστό 59,7%, από Ελληνικό ΑΕΙ σε ποσοστό 36,4%, ενώ τέλος σε ποσοστό  3,9% από 

ΑΕΙ Εξωτερικού. Οι φετινοί συμμετέχοντες έλαβαν τον βασικό τίτλο σε ποσοστό 52,3% από Ελληνικό 

ΑΤΕΙ, σε ποσοστό 46,6% από Ελληνικό ΑΕΙ και τέλος σε 1,1% από ΑΕΙ Εξωτερικού. Παρατηρούμε 

ότι και στις δυο χρονιές οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν βασικό προπτυχιακό τίτλο σπουδών από 

Ελληνικό ΑΤΕΙ. Επίσης παρατηρείται μια αύξηση των συμμετεχόντων που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ κατά το 

δεύτερο έτος.  

Αναφορικά με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται ο βασικός τίτλος σπουδών 

προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στο Γράφημα 4. 

 

 
Γράφημα 4: Επιστημονικό Πεδίο Βασικού Τίτλου Σπουδών 
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Προκύπτει ότι σχετικά με το επιστημονικό πεδίο που συγκαταλέγεται ο βασικός τίτλος σπουδών 

για τους περσινούς συμμετέχοντες με μεγαλύτερο ποσοστό 22% έχουμε τις Κοινωνικές και 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, έπειτα με ποσοστό 19% τις Οικονομικές Επιστήμες-Επιστήμες Διοίκησης 

και ακολουθούν η Πληροφορική-Η/Υ και οι Επιστήμες Μηχανικού-Τεχνολογίας με 18% και 16%, 

αντίστοιχα. Στους φετινούς συμμετέχοντες το επιστημονικό πεδίο με το μεγαλύτερο ποσοστό 19%, είναι 

η Πληροφορική-Η/Υ, έπειτα με 18% έχουμε τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ενώ με 

μικρότερο ποσοστό 2,3% είναι οι Θετικές Επιστήμες. Παρατηρούμε ότι και στις δυο χρονιές μεγάλο 

ποσοστό των συμμετεχόντων είχαν προπτυχιακό τίτλο από το πεδίο Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες. Πάντως σε γενικές γραμμές, η ποσόστωση των συμμετεχόντων με βάση τα επιστημονικά 

πεδία φαίνεται να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή. Αξιοσημείωτες, είναι η μείωση, κατά 4% 

εκάστη, των συμμετεχόντων από το πεδίο Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και από το πεδίο 

Περιβαλλοντικές Επιστήμες, αλλά και η ταυτόχρονη αύξηση των συμμετεχόντων από το πεδίο των 

Επιστημών Υγείας κατά 4%. 

Τέλος, αναφορικά με τυχόν επιπλέον σπουδές πέρα του βασικού τίτλου, οι απαντήσεις ήταν οι 

εξής: 

Οι περσινοί συμμετέχοντες απάντησαν με ποσοστό 64% ότι δεν είχαν άλλο επιπλέον τίτλο 

σπουδών, ενώ το 28% είχε μεταπτυχιακό τίτλο master. Οι φετινοί συμμετέχοντες με ποσοστό 45% 

είχαν μόνο βασικό τίτλο σπουδών, το 43% είχε μεταπτυχιακό τίτλο master, ενώ επίσης το 2% είχε 

διδακτορικό τίτλο. Παρατηρούμε ότι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είχαμε πιο πολλούς σπουδαστές 

με μεταπτυχιακό τίτλο σε σύγκριση με το έτος 2014-2015. Επίσης, κατά τις δύο χρονιές 

παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις σπουδαστών που δήλωσαν ότι έχουν δεύτερο βασικό τίτλο σπουδών. 

Από πλευράς, επιστημονικού πεδίου επιπλέον τίτλου σπουδών: για τους περσινούς συμμετέχοντες το 

μεγαλύτερο ποσοστό 30% είναι η Πληροφορική-Η/Υ., ενώ στους φετινούς συμμετέχοντες το 

επιστημονικό πεδίο με το μεγαλύτερο ποσοστό 33% είναι Οικονομικές Επιστήμες-Επιστήμες 

Διοίκησης. 

Στην ερώτηση εάν οι συμμετέχοντες εργάζονταν παράλληλα με την παρακολούθηση του 

ΕΠΠΑΙΚ είχαμε ότι οι περσινοί συμμετέχοντες ήταν παράλληλα εργαζόμενοι σε ποσοστό 64,1%, ενώ 

το 35,9% δεν εργάζονταν. Οι φετινοί συμμετέχοντες εργάζονταν σε ποσοστό 83%, ενώ το 17% δεν 

εργαζόταν. Μπορούμε να πούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες 

εργαζόταν παράλληλα με το ΕΠΠΑΙΚ και μάλιστα το έτος 2015-2016 αυξήθηκαν σημαντικά οι 

συμμετέχοντες που εργάζονταν σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σχετικά με το καθεστώς εργασίας το 

74% των περσινών δήλωσε ότι εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ το ποσοστό 26% 

ήταν μερικής απασχόλησης. Ενώ για τους φετινούς το 86,1% εργαζόταν με καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης και το 13,9% με μερική απασχόληση. Τέλος, αναφορικά με το είδος εργασίας, ανάμεσα 

στους περσινούς το 28% δήλωσε Ιδιωτικός Υπάλληλος, το 25% Δημόσιος Υπάλληλος, το 23% 

Συμβασιούχος σε διάφορους φορείς, και το 10% Ελεύθερος Επαγγελματίας. Στους φετινούς 

συμμετέχοντες η πλειοψηφία δηλώνει επίσης Ιδιωτικός Υπάλληλος (35%), και έπονται οι Δημόσιοι 

Υπάλληλοι (26%), οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (21%) και τέλος οι Συμβασιούχοι με 18%. 
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Παρατηρείται λοιπόν ότι και τις δύο χρόνιες η πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν Ιδιωτικοί Υπάλληλοι. 

Επίσης υπάρχουν σημαντικά ποσοστά Δημοσίων Υπαλλήλων και Συμβασιούχων. Τέλος, παρατηρείται 

αύξηση στο ποσοστό των Ελευθέρων Επαγγελματιών.  

Στην ερώτηση εάν είχαν πρότερη εκπαιδευτική εμπειρία πριν παρακολουθήσουν το 

πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ: οι περσινοί συμμετέχοντες απάντησαν πως το 50,6% είχε εμπειρία ως 

εκπαιδευτικός πριν την εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ ενώ 49,4% δεν είχε. Όσον αφορά τους φετινούς 

συμμετέχοντες 42,5% είχε πρότερη εμπειρία ενώ το 57,5% δεν είχε. Παρατηρούμε πως οι 

συμμετέχοντες κατά το έτος 2015-2016 σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους συμμετέχοντες 2014-

2015 δεν είχαν πρότερη εμπειρία στην εκπαίδευση. Για την ακρίβεια η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

κατά το έτος 2015-2016 δεν είχε πρότερη εκπαιδευτική εμπειρία. 

Στο Γράφημα 5 περιγράφεται το καθεστώς κάτω από το οποίο είχαν εργαστεί στην εκπαίδευση 

για όσους απάντησαν ότι είχαν πρότερη εμπειρία. 

 

 
Γράφημα 5: Καθεστώς Πρότερης Εργασίας στην Εκπαίδευση 
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Από το παραπάνω Γράφημα παρατηρείται ότι το καθεστώς εργασίας για όσους απάντησαν ότι 

είχαν εμπειρία στην εκπαίδευση το μεγαλύτερο ποσοστό 55% από τους περσινούς συμμετέχοντες 

δήλωσε ωρομίσθιοι, έπονται οι μόνιμοι με 21%, καθώς και οι αναπληρωτές με 10%. Επίσης ένα 13% 

δήλωσε ότι είχε εμπειρία στην εκπαίδευση υπό διάφορους άλλους τύπους (π.χ. σε ιδιωτικό φροντιστήριο, 

ως ιδιώτης παραδίδοντας μαθήματα κ.α.). Στους φετινούς συμμετέχοντες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: 

37% για τους ωρομίσθιους, 24% για του μόνιμους και 9% για τους αναπληρωτές. Τέλος, ένα σημαντικό 

ποσοστό 30% δήλωσε ως καθεστώς διάφορους άλλους τύπους όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.   

3.2.2  Γενικές Απόψεις για το ΕΠΠΑΙΚ και την ΑΣΠΑΙΤΕ 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων στις ερωτήσεις της δεύτερης 

ομάδας του ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις σχετίζονταν με τις απόψεις των φοιτητών για το 

πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ γενικά. Μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τους λόγους για τους 

οποίους παρακολούθησαν το πρόγραμμα, καθώς και τους λόγους επιλογής τους παραρτήματος Άργους. 

Αρχικά ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο μέσω του οποίου 

πληροφορήθηκαν για το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. Οι απαντήσεις φαίνονται στο Γράφημα 6. Από το 

Γράφημα αυτό φαίνεται ότι η πηγή πληροφόρησης για τους περσινούς συμμετέχοντες σε μεγαλύτερο 

ποσοστό 40% ήταν μέσω του Τύπου/Διαδικτύου/ΜΜΕ, ακολουθεί με 24% η ενημέρωση από 

συνάδελφο ή φίλο, με 17% η ενημέρωση απευθείας από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ  και με 

μικρότερα ποσοστά ακολουθούν άλλες πηγές. Όσον αφορά τους φετινούς συμμετέχοντες έχουμε το 

μεγαλύτερο ποσοστό ίσο με 33% δήλωσε ενημέρωση από συνάδελφο ή φίλο και έπειτα με 22% από 

παλαιότερο απόφοιτο του ΕΠΠΑΙΚ. Τέλος, το ποσοστό ενημέρωσης από την ιστοσελίδα της 

ΑΣΠΑΙΤΕ ήταν σταθερό στο 17%, ενώ μειώθηκε το ποσοστό που δήλωσε ότι ενημερώθηκε γενικά από 

τον Τύπο/Διαδίκτυο/ΜΜΕ από 40% σε 17%. Αξιοσημείωτο από τα παραπάνω είναι ότι περίπου το 

1/3 των συμμετεχόντων κατά το δεύτερο έτος δήλωσε ότι ενημερώθηκε από παλαιότερο απόφοιτο του 

ΕΠΠΑΙΚ. Από μία περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων αυτών προκύπτει από το συγκεκριμένο ποσοστό 

το 58% (πάνω από τους μισούς) δήλωσαν ότι μένουν μόνιμα στην Αργολίδα. Αυτό ενδεχομένως να 

οφείλεται και στην απήχηση που ενδεχομένως να είχε το παράρτημα  στην τοπική κοινωνία του Άργους 

και της ευρύτερης περιοχής μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του. 
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Γράφημα 6: Τρόπος Πληροφόρησης για το ΕΠΠΑΙΚ 
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Γράφημα 7: Λόγος Παρακολούθησης του ΕΠΠΑΙΚ 
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πρόγραμμα και την προσπάθεια απορρόφησης περισσότερων σπουδαστών. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση 

η δημιουργία ενός νέου παραρτήματος σε μια Περιφέρεια όπου δεν λειτουργεί άλλο παράρτημα δίνει 

ευκαιρία συμμετοχής σε περισσότερους ενδιαφερόμενους. 

Στην ερώτηση σχετικά με το εάν κατά τη διάρκεια των πρότερων σπουδών τους (π.χ. 

προπτυχιακών) οι συμμετέχοντες είχαν σκεφθεί πιθανή απασχόληση στην εκπαίδευση, οι περσινοί 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το είχαν σκεφτεί σε ποσοστό 62,8% ενώ οι φετινοί σε ποσοστό 65,9%. 

Παρατηρούμε ότι οι συμμετέχοντες και στις δυο περιπτώσεις είχαν σκεφτεί την ενασχόληση με την 

εκπαίδευση σε σχετικά μεγάλο ποσοστό. Επίσης αναφορικά με την πιθανή ανασφάλεια ή δυσκολία 

εύρεσης απασχόλησης στο άμεσο αντικείμενο των σπουδών τους (π.χ. σε τεχνικό γραφείο για 

μηχανικούς, λογιστικό γραφείο για οικονομολόγους κ.λπ.) και το κατά πόσο αυτή έπαιξε ρόλο στην 

απόφαση για την παρακολούθηση του ΕΠΠΑΙΚ, οι περσινοί συμμετέχοντες απάντησαν σε ποσοστό 

27,6% πάρα πολύ, 15,8% πολύ, 23,7% μέτρια, 11,8% λίγο και 21,1% καθόλου. Ενώ οι φετινοί 

απάντησαν 27,1% πάρα πολύ, 20% πολύ, 21,2% μέτρια, 7,1% λίγο και 24,7% καθόλου. Παρατηρούμε 

λοιπόν ότι η εργασιακή ανασφάλεια και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται να είναι ένας παράγοντας που 

επηρέασε την απόφαση των συμμετεχόντων να παρακολουθήσουν το ΕΠΠΑΙΚ.. Εντούτοις, οι περσινοί 

συμμετέχοντες απάντησαν σε ποσοστό 77,3% πως εάν είχαν μια σταθερότερη απασχόληση πάλι θα 

παρακολουθούσαν το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και οι φετινοί αντίστοιχα σε ποσοστό 70,1%.  

Αναφορικά για τον λόγο αίτησης στο παράρτημα του Άργους, ο βασικότερος λόγος αίτησης 

για τους περσινούς σπουδαστές στο μεγαλύτερο ποσοστό 76,6% είναι η εντοπιότητα (είναι κάτοικοι ή 

μένουν κοντά στο Άργος) ενώ σε ποσοστό 15,6% οι μεγαλύτερες πιθανότητες εισαγωγής λόγω 

μικρότερης ζήτησης σε σχέση με άλλα παραρτήματα. Οι δε φετινοί συμμετέχοντες απάντησαν την 

εντοπιότητα σε ποσοστό 71% ενώ σε ποσοστό 29% τις μεγαλύτερες πιθανότητες εισαγωγής. Μπορούμε 

να πούμε με βάση τα ποσοστά που απάντησαν και στις δυο περιπτώσεις ότι η ίδρυση της σχολής στο 

Άργος έδωσε την ευκαιρία στους κατοίκους του Άργους αλλά και σε όσους διαμένουν κοντά σε αυτό να 

παρακολουθήσουν το ΕΠΠΑΙΚ. Επιπροσθέτως, βλέπουμε μια αύξηση το έτος 2015-2016 στους 

συμμετέχοντες που έκαναν αίτηση στο παράρτημα τους Άργους στοχεύοντας στις μεγαλύτερες 

πιθανότητες εισαγωγής σε σχέση με π.χ. την Αθήνα που όπως είναι αναμενόμενο έχει πολύ μεγαλύτερη 

ζήτηση. 

Ως προς το μέσο που χρησιμοποιούσαν για την μετακίνησή τους οι περσινοί συμμετέχοντες 

από και προς την σχολή σε μεγαλύτερο ποσοστό 48,7% ήταν το ιδιωτικό αυτοκίνητο μόνοι τους, ενώ το 

30,8% δήλωσε ότι μετακινούνταν μαζί με άλλους συναδέλφους. Τέλος, μικρότερα ποσοστά 17,9% 

δήλωσαν ότι μετακινούνταν με τα πόδια και 1,3% με ΚΤΕΛ. Όσον αφορά τους φετινούς συμμετέχοντες 

το μεγαλύτερο ποσοστό 45,5% μετακινούταν με ιδιωτικό αυτοκίνητο μαζί με άλλους συναδέλφους, το 

39,8% με ιδιωτικό αυτοκίνητο μόνοι τους, ενώ με μικρότερο 14,8% με τα πόδια. Παρατηρούμε ότι η 

μετακίνηση μαζί με άλλους συναδέλφους (το λεγόμενο car-pooling) αποδεικνύεται αρκετά δημοφιλής 

και για τα δύο έτη και ιδιαιτέρως για το δεύτερο έτος. 
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Οι τελευταίες τρεις ερωτήσεις της ομάδας αυτής αφορούσαν τους σπουδαστές που δεν ήταν 

κάτοικοι του Άργους. Στην ερώτηση εάν είχαν επισκεφθεί την πόλη στο παρελθόν, το 81% των 

περσινών σπουδαστών δήλωσε ότι είχε επισκεφθεί την πόλη πριν, ενώ  το αντίστοιχο ποσοστό στους 

φετινούς ήταν 78,6%. Επίσης για το εάν χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν στο Άργος, οι περσινοί 

συμμετέχοντες (που δεν κατοικούσαν στο Άργος) σε ποσοστό 85,3% δήλωσαν ότι δεν χρειάστηκε να 

διανυκτερεύσουν στο Άργος, ενώ το 11,8% διανυκτέρευε δυο φορές την εβδομάδα κατά μέσο όρο και 

το 2,9% τρεις και άνω φορές. Από τους φετινούς συμμετέχοντες το 93,5% απάντησε ότι δε χρειάστηκε 

να διανυκτερεύσει στην πόλη του Άργους, και ακολουθούν τα ποσοστά 2% μία φορά, 2% δύο φορές και 

2% τρείς και άνω φορές την εβδομάδα. Τέλος, για όσους χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν, οι περσινοί 

συμμετέχοντες σε ποσοστό 50% έμειναν σε ξενοδοχείο, και το υπόλοιπο 50% σε φιλικό σπίτι. Ενώ από 

τους φετινούς συμμετέχοντες το ποσοστό 80% επέλεξε το ξενοδοχείο και μόνο το 20% κάποιο φιλικό 

σπίτι. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε μεγάλη ανάγκη για διανυκτέρευση στην πόλη, προφανώς οφείλεται στο 

ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες προέρχονταν από κοντινές σχετικά περιοχές, οπότε μπορούσαν να 

μετακινούνται αυθημερόν. Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία του παραρτήματος μάλλον δεν οδήγησε σε 

μόνιμη διαμονή στην πόλη του Άργους νέων κατοίκων (με τα όσα αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την 

τοπική οικονομία μιας μικρής επαρχιακής πόλης), το παράρτημα θα λέγαμε ότι συνέβαλε στην 

προσέλκυση νέων επισκεπτών, αφού μάλιστα ποσοστά της τάξεως του 20% δήλωσαν ότι με αφορμή το 

ΕΠΠΑΙΚ επισκέφθηκαν την πόλη για πρώτη φορά. 

3.2.2  Απόψεις για το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΠΑΙΚ και την ΑΣΠΑΙΤΕ Άργους 

Η τρίτη και τελευταία ομάδα των ερωτήσεων αποσκοπούσε στο να διερευνηθούν οι απόψεις των 

σπουδαστών για επιμέρους τομείς του προγράμματος σπουδών του ΕΠΠΑΙΚ καθώς και της 

λειτουργίας του παραρτήματος Άργους. Απώτερος σκοπός των ερωτήσεων αυτών ήταν και η προσπάθεια 

ενός είδους αξιολόγησης του προγράμματος και του παραρτήματος απευθείας από τις απόψεις των 

σπουδαστών του. 

Η πρώτη ερώτηση ζητούσε από τους σπουδαστές να δώσουν για κάθε μάθημα τον βαθμό στον 

οποίο θεωρούν ότι θα τους χρησιμεύσει στη μελλοντική τους πορεία ως εκπαιδευτικοί. Οι σπουδαστές 

καλούνταν να απαντήσουν με βάση το θεματικό περιεχόμενό τους μαθήματος, με άλλα λόγια τη 

διδασκόμενη ύλη και μόνο, χωρίς να τους ζητείται αξιολόγηση του εκάστοτε διδάσκοντα ως προς την 

επιστημονική επάρκεια του στο συγκεκριμένο αντικείμενο και την ικανότητα διδασκαλίας. Οι πιθανές 

απαντήσεις που μπορούσαν να δώσουν οι συμμετέχοντες ήταν: Καθόλου, Λίγο, Μέτρια, Πολύ, Πάρα 

Πολύ. 

Αναφορικά με τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου, οι περσινοί συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα 

μαθήματα κατά σειρά σπουδαιότητας ωε εξής (Γράφημα 8 άνω): 

i. Αναπτυξιακή Ψυχολογία, με ποσοστό 77,3% πολύ και πάρα πολύ. 

ii. Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα, με ποσοστό 74,3% πολύ και πάρα πολύ. 

iii. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, με ποσοστό 63,2% πολύ και πάρα πολύ. 
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iv. Διδακτική Μεθοδολογία, με ποσοστό 62,7% πολύ και πάρα πολύ. 

v. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, με ποσοστό 60% πολύ και πάρα πολύ. 

vi. Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας, με ποσοστό 48% πολύ και πάρα πολύ. 

 

 
Γράφημα 8: Χρησιμότητα Μαθημάτων (ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) 
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Παρατηρείται ότι για το πρώτο εξάμηνο οι περσινοί συμμετέχοντες ανέδειξαν την «Αναπτυξιακή 

Ψυχολογία» ως το χρησιμότερο μάθημα, ενώ έπεται το μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα». 

Για το δεύτερο εξάμηνο (Γράφημα 8 κάτω) η  σειρά κατάταξης των μαθημάτων ως προς τη 

χρησιμότητα έχει ως εξής: 

i. Εκπαιδευτική Ψυχολογία, με ποσοστό 85,1%  πολύ και πάρα πολύ. 

ii. Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός, με ποσοστό 76% πολύ και πάρα πολύ. 

iii. Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ, με ποσοστό 74,7% πολύ και πάρα πολύ. 

iv. Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, με ποσοστό 66,2%  πολύ και πάρα 

πολύ. 

v. Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας, με ποσοστό 54,7% πολύ και πάρα πολύ. 

Παρατηρείται ότι και για το δεύτερο εξάμηνο υψηλά στην κατάταξη βρίσκονται τα μαθήματα 

που σχετίζονται με την Ψυχολογία και τη χρήση Η/Υ. 

Από την άλλη πλευρά, οι φετινοί συμμετέχοντες κατέταξαν τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου 

ως εξής (Γράφημα 9 άνω): 

i. Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα, με ποσοστό 75,9% πολύ και πάρα πολύ. 

ii. Διδακτική Μεθοδολογία, με ποσοστό 73,5% πολύ και πάρα πολύ. 

iii. Αναπτυξιακή Ψυχολογία, με ποσοστό 63,6%  πολύ και πάρα πολύ. 

iv. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, με ποσοστό 61,6%  πολύ και πάρα πολύ. 

v. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, με  ποσοστό 44,8% πολύ και πάρα πολύ. 

vi. Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας, με ποσοστό 37,5% πολύ και πάρα πολύ.  

Παρατηρείται ότι για το δεύτερο έτος, το μάθημα της «Αναπτυξιακής Ψυχολογίας» βρίσκεται στην 

τρίτη, ενώ την πρώτη θέση καταλαμβάνει το μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα». Στη 

δεύτερη θέση με ποσοστό κοντά σε αυτό της πρώτης θέσης βρίσκεται το μάθημα «Διδακτική 

Μεθοδολογία» 

Τέλος, για τα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου προκύπτει η ίδια κατάταξη με την περίπτωση 

των περσινών συμμετεχόντων (Γράφημα 9 κάτω). Συγκεκριμένα: 

i. Εκπαιδευτική Ψυχολογία, με ποσοστό 75% πολύ και πάρα πολύ 

ii. Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός, με ποσοστό 73,5% πολύ και πάρα πολύ 

iii. Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ, με ποσοστό 70,4%  πολύ και πάρα πολύ 

iv. Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, με ποσοστό 56,8%  πολύ και πάρα 

πολύ 

v. Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας, με ποσοστό 48,9%  πολύ και πάρα πολύ 
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 Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαν να διατυπωθούν κάποια συνολικά συμπεράσματα από τις 

απαντήσεις των σπουδαστών και των δύο ετών αναφορικά με τις απόψεις τους ως προς τη χρησιμότητα 

των γνωστικών αντικειμένων που παρέχονται από τα μαθήματα του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ στην 

ενδεχόμενη σταδιοδρομία τους ως εκπαιδευτικοί. Αρχικά, ως δημοφιλέστερα μαθήματα αποδεικνύονται 

τα μαθήματα που σχετίζονται με τον κλάδο της Ψυχολογίας. Επίσης, αρκετά υψηλή θέση στις 

 

 
Γράφημα 9: Χρησιμότητα Μαθημάτων 
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προτιμήσεις των σπουδαστών συγκεντρώνουν και τα μαθήματα που αφορούν στη χρήση Η/Υ. Τέλος, 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι χαμηλές θέσεις στη δημοφιλία και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων 

καταλαμβάνουν τα μαθήματα της «Παιδαγωγικής & Φιλοσοφίας της Παιδείας», αλλά και της 

«Διδακτικής Μαθημάτων Ειδικότητας». Ειδικά για το τελευταίο ίσως χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για 

τις πιθανές αιτίες στις οποίες να οφείλεται η συγκεκριμένη στάση των σπουδαστών, μιας και θα ανέμενε 

κανείς οι σπουδαστές να έδειχναν περισσότερο ενδιαφέρον στο να αναπτύξουν δεξιότητες διδασκαλίας 

των αντικειμένων της ειδικότητάς τους, τα οποία αναμένεται να διδάξουν και ως εκπαιδευτικοί. 

Ενδεχομένως, ο τρόπος με το οποίο διεξάγεται το μάθημα αυτό να πρέπει να αναθεωρηθεί. Στο σημείο 

αυτό καλές προτάσεις θα μπορούσαν να προκύψουν από τη διεθνή εμπειρία και ιδίως από το παράδειγμα 

της Γαλλίας όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1.    

Οι σπουδαστές επίσης ερωτήθηκαν και για τον χρόνο (σε ώρες) που αφιέρωναν κατά μέσο 

όρο στην προετοιμασία για τις υποχρεώσεις τις σχολής (μελέτη, εκπόνηση εργασιών, προετοιμασία για 

ΠΑΔ κ.λπ.). Οι περσινοί συμμετέχοντες απάντησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό 34,6% ότι αφιέρωναν πέντε 

ώρες και άνω. Το 29,5% αφιέρωνε τέσσερις ώρες, το 20,5% τρεις, ενώ από δύο και μία μια ώρα την 

εβδομάδα αφιέρωναν μόνο το 9,0% και 6,4%, αντίστοιχα. Όσον αφορά τους φετινούς συμμετέχοντες το 

33,0% δήλωσε ότι αφιέρωνε πέντε ώρες και πάνω, το 17,0% τέσσερις, το 20,5% τρεις, το 19,3% δύο, 

ενώ τέλος το 10,2% μόνο μία ώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε με βάση τις απαντήσεις αυτές, ότι το 

ΕΠΠΑΙΚ αποδεικνύεται μάλλον απαιτητικό σαν πρόγραμμα αφού οι περισσότεροι η πλειοψηφία των 

σπουδαστών του αφιερώνουν αρκετές ώρες εβδομαδιαίως (πέντε και άνω) πάνω για τη μελέτη και 

εκπόνηση εργασιών. 

Τέλος, η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιελάμβανε μία σειρά από ερωτήσεις για το 

βαθμό ικανοποίησης των σπουδαστών για επιμέρους τομείς της λειτουργίας του προγράμματος, αλλά 

και του παραρτήματος Άργους. 

Οι σπουδαστές ρωτήθηκαν για το βαθμό ικανοποίησης τους από την οργάνωση των Πρακτικών 

Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) από τη Σχολή, όπως επίσης και για το πόσο θεωρούν ότι η εμπειρία 

που αποκόμισαν από την παρακολούθηση και πραγματοποίηση διδασκαλιών σε εξωτερική σχολική 

μονάδα πρόκειται να τους επηρεάσουν στο μελλοντικό τρόπο διδασκαλίας ως εκπαιδευτικοί. Τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων τους φαίνονται στα Γραφήματα 10 και 11. 

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των περσινών συμμετεχόντων για τη διαδικασία, οργάνωση 

και υλοποίηση των πρακτικών διδασκαλιών απάντησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό 30,8% μέτρια 

ικανοποιημένοι, ακολουθεί με 26,9% πολύ, 23,1% λίγο,  ενώ με μικρότερα ποσοστά 14,1 % πάρα πολύ 

και 5,1% καθόλου, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά οι φετινοί συμμετέχοντες απάντησαν σε ποσοστό 

36,4% μέτρια ικανοποιημένοι, 31,8% πολύ, 18,2% πάρα πολύ και σε ποσοστά 11,4% λίγο και 2,3% 

καθόλου ικανοποιημένοι. Παρατηρείται ότι μάλλον υπήρξε τη δεύτερη χρονιά μια μικρή βελτίωση από 

τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Βέβαια στην επόμενη ενότητα θα παρουσιαστεί ο αντίστοιχος 

έλεγχος χ2 για το κατά πόσο η βελτίωση είναι στατιστικά σημαντική. Τέλος, αναφορικά με  την 

αναγκαιότητα πρακτικής άσκησης σε σχολική τάξη (Γράφημα 11), οι περσινοί απόφοιτοι απάντησαν 
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κατά 33,8% πολύ αναγκαία, ακολουθεί με 31,2% μέτρια, 18,2% πάρα πολύ, ενώ με μικρότερα ποσοστά 

10,4% λίγο και 6,5% καθόλου. Οι φετινοί απόφοιτοι απάντησαν με 36,8% πολύ αναγκαία ακολουθεί με 

24,1% μέτρια, 19,5% πάρα πολύ, ενώ με μικρότερα ποσοστά 14,9% λίγο και 4,6% καθόλου. 

 
Γράφημα 10: Βαθμός Ικανοποίησης για οργάνωση ΠΑΔ 

 

 
Γράφημα 11: Αναγκαιότητα Πρακτικής Άσκησης σε Σχολική Τάξη 
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λειτουργίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων συγκεντρώνει η απάντηση πολύ ικανοποιημένος 

(39,7% στους περσινούς και 40,9% στους φετινούς). Επίσης φαίνεται πως οι θετικές γνώμες (πολύ/πάρα 

πολύ ικανοποιημένος), είναι ελάχιστα περισσότερες κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας.  

 
Γράφημα 12: Βαθμός Ικανοποίησης από το Επίπεδο Σπουδών 

  

 Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης από το διδακτικό προσωπικό, οι απαντήσεις των 
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Γράφημα 13: Βαθμός Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό 
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Παρατηρείται, ότι το διδακτικό προσωπικό συγκεντρώνει μία μάλλον θετική αξιολόγηση και για 

τις δύο χρονιές λειτουργίας του παραρτήματος. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας το 

συνολικό ποσοστό των θετικών απόψεων (πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένος) είναι 69,2%. Αντίστοιχα, 

κατά το δεύτερο έτος έχουμε μια μικρή μείωση του παραπάνω ποσοστού. Παραταύτα, πάνω από τους 

μισούς φετινούς σπουδαστές 56,3% δηλώνουν πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. 

Στο Γράφημα 14 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση με τον βαθμό 

ικανοποίησης από το διοικητικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ Άργους (διεύθυνση και γραμματεία). 

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας παρατηρείται μια μάλλον ισοσκελισμένη κατανομή των απαντήσεων 

των σπουδαστών μεταξύ των κατηγοριών λίγο, μέτρια και πολύ, καθώς κάθε μια συγκεντρώνει από 

περίπου 25% των απαντήσεων. Επίσης, ένα 15,6% απαντά καθόλου ικανοποιημένο, ενώ μόνο το 6,5% 

δηλώνει πολύ ικανοποιημένο. Από την άλλη πλευρά, οι φετινοί συμμετέχοντες απάντησαν με ποσοστό 

37,9% πολύ ικανοποιημένοι και 32,2% πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ενώ περίπου μόνο το 25% απάντησε 

από καθόλου έως μέτρια ικανοποιημένο. Παρατηρούμε ότι κατά το δεύτερο έτος παρουσιάζεται μια 

βελτιωμένη κατάσταση, αφού αυξήθηκε το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν πολύ και πάρα 

πολύ ικανοποιημένοι από 31,2% σε 70,1%, ενώ από την άλλη μειώθηκε και το ποσοστό των καθόλου 

ικανοποιημένων από 15,6% σε 4,6%. Σε επόμενη ενότητα θα εξεταστεί και το κατά πόσο η αλλαγή αυτή 

είναι στατιστικά σημαντική. 

 
Γράφημα 14: Βαθμός Ικανοποίησης από το Διοικητικό Προσωπικό 
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Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης από τις υποδομές (κτιριακές εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμό), προκύπτει μια μάλλον χαμηλή αξιολόγηση από τους περσινούς συμμετέχοντες. Καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό των περσινών συμμετεχόντων απάντησε λίγο ικανοποιημένο με ποσοστό 34,6% και  

καθόλου ικανοποιημένο δήλωσε με ποσοστό 25,6%, ενώ πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένο δήλωσε 

μόνο ένα ποσοστό περίπου 20%. Από την άλλη πλευρά, οι φετινοί συμμετέχοντες απαντούν με 41,4% 

πολύ και παρά πολύ ικανοποιημένοι, ενώ λίγο ικανοποιημένο απάντησε το 19,5% και καθόλου το 

12,6%.  Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται μια συνολική βελτίωση στις υποδομές μεταξύ των δύο 

ετών λειτουργίας του παραρτήματος. Σε επόμενη θα εξεταστεί εάν η αλλαγή αυτή είναι όντως στατιστικά 

σημαντική. 

 
Γράφημα 15: Βαθμός Ικανοποίησης από τις Υποδομές 

3.2.3  Μετά την Αποφοίτηση από το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ 

Το ερωτηματολόγιο που διενεμήθη στους περσινούς σπουδαστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της 

έρευνας είχαν αποφοιτήσει από το πρόγραμμα, περιελάμβανε τέσσερις επιπλέον ερωτήσεις που 

αναφέρονταν στην περίοδο μετά την αποφοίτησή τους από το ΕΠΠΑΙΚ. 

Αρχικά, οι περσινοί σπουδαστές ερωτήθηκαν για το εάν εργάζονται ως εκπαιδευτικοί κατά το 

φετινό σχολικό έτος 2015-2016. Η πλειοψηφία (ποσοστό 56,4%) απάντησε ότι δεν εργάζεται ως 

εκπαιδευτικός, ενώ το 43,6% ότι εργάζεται. Επιπλέον, οι περσινοί σπουδαστές (οι οποίοι δεν ήταν 

μόνιμοι καθηγητές) σε ποσοστό 87% δήλωσαν ότι αναζήτησαν μία θέση στην εκπαίδευση (π.χ. έκαναν 

αίτηση για αναπληρωτές/ωρομίσθιοι ή απέστειλαν βιογραφικό σε φροντιστήριο κ.λπ.). Από αυτούς 

όμως, μόνο το 41% απάντησε ότι τελικά κατάφερε να απασχοληθεί ως εκπαιδευτικός, ενώ το 59% 

δήλωσε ότι δεν κατάφερε να βρει μία θέση στην εκπαίδευση κατά το τρέχον σχολικό έτος. 
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Επιπλέον, οι περσινοί σπουδαστές που δήλωσαν ότι εργάζονται ως εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για 

τον βαθμό συμβολής της παρακολούθησης του προγράμματος και του πιστοποιητικού ΕΠΠΑΙΚ στην 

εύρεση ή τη διασφάλιση απασχόλησης στην εκπαίδευση, καθώς και στον τρόπο διδασκαλίας. 

Σχετικά με το βαθμό συμβολής του πιστοποιητικού ΕΠΠΑΙΚ (ως τυπικό προσόν) στην 

εύρεση απασχόλησης στην εκπαίδευση (Γράφημα 16) το 30,6% απάντησε ότι συνέβαλε πολύ και το 

27,8% πάρα πολύ. Τέλος,  οι απαντήσεις μέτρια και λίγο συγκέντρωσαν από 11,1% εκάστη, ενώ 

καθόλου απάντησε το 19,4%. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από τους μισούς αποφοίτους (ποσοστό 

58,4%) που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι το πιστοποιητικό του ΕΠΠΑΙΚ συνέβαλε σε 

μεγάλο βαθμό (πολύ/πάρα πολύ) στην εύρεση ή διασφάλιση απασχόλησης στην εκπαίδευση. Αυτό 

ενδεχομένως να συνδέεται και με το γεγονός ότι το πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ πριμοδοτεί με 

περισσότερο μόρια τους αποφοίτους του προγράμματος (π.χ. στην εξέλιξή τους σε θέσεις ευθύνης).  

 
Γράφημα 16: Βαθμός Συμβολής Πιστοποιητικού στην Εύρεση/Διασφάλιση Απασχόλησης στην Εκπαίδευση 
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παραπάνω απαντήσεις, παρατηρείται ότι τα εφόδια που έλαβαν οι απόφοιτοι από το ΕΠΠΑΙΚ 

επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο διδασκαλίας τους στην μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία, 

αφού συνολικά σε ποσοστό 65% δήλωσε ότι πολύ/πάρα πολύ επηρεασμένο στον τρόπο διδασκαλίας. 
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Γράφημα 17: Βαθμός Συμβολής Παρακολούθησης ΕΠΠΑΙΚ στον Τρόπο Διδασκαλίας 

 

3.2.4  Ελεύθερα Σχόλια Συμμετεχόντων 

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν μία ανοικτού τύπου ερώτηση σύντομης απάντησης. 

Στόχος της συγκεκριμένης ερώτησης ήταν οι σπουδαστές και των δύο ετών να διατυπώσουν ελεύθερα 

και με συντομία τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που μπορεί να είχαν σχετικά με την εμπειρία τους από 

το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. 

 Αναφορικά με τους περσινούς σπουδαστές, η πλειοψηφία των σχολίων εστιάζονταν κυρίως στην 

αναγκαιότητα μεγαλύτερης έμφασης στην Πρακτική Άσκηση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω 

σχόλια («διαμάντια»): 

«Ως μόνιμη εκπαιδευτικός,  με εμπειρία 14 χρόνων,  θεωρώ ότι τα περισσότερα μαθήματα θα 

πρέπει να έχουν περισσότερο πρακτικό παρά θεωρητικό υπόβαθρο.  Η χρήση παραδειγμάτων 

μέσα από τη σχολική τάξη καθώς και η μελέτη περίπτωσης,  μπορούν να βοηθήσουν 

περισσότερο τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και να τους δώσουν εφόδια και ιδέες. Καλή 

συνέχεια!»  

«Ας πραγματοποιούνται, διαβαθμισμένα (σε δυσκολία), περισσότερες ΠΑΔ πλασματικές, αλλά 

και σε πραγματικό σχολείο, περισσότερες παρακολουθήσεις. Ας δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε 

διδακτικές ενότητες με θέμα το επικοινωνιακό-ψυχολογικό κομμάτι του μαθητή. Τέλος ας 

εφαρμόσει η ασπαιτε-σελετε εκπτωτικές πολιτικές για τους συμμετέχοντες, να διεκδικήσει ως 

φορέας περισσότερα  για την  παιδεία, να συνδεθεί το πιστοποιητικό αυτό με ευκαιρίες εργασίας, 
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να έχει αντίκρισμα δηλαδή. Να συνδέονται σε κοινή δυναμική γραμμή τα περιφερειακά τμήματα 

- πύλες της ασπαιτε.» 

«Θεωρώ ότι το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. θα έπρεπε να εστιάζει περισσότερο στη  παρουσία σε πραγματική 

τάξη για να μπορούν να παρατηρούν κ να εφαρμόζουν τη θεωρία στην πράξη.»  

Από την άλλη πλευρά, αναφορικά με τους φετινούς σπουδαστές, η πλειοψηφία των σχολίων 

εστιάζεται περισσότερο στο φόρτο εργασίας που απορρέει από τις υποχρεώσεις της σχολής. Ενδεικτικά 

να φέρονται τα παρακάτω: 

«Λιγότερες χρονοβόρες εργασίες λόγω επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων και 

παράδοση μαθημάτων με παραδείγματα κι επίδειξη επί των τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας 

για καλύτερη κατανόηση.» 

«Πολλές απαιτήσεις για ένα πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.» 

«Είναι υπερβολικός ο αριθμός των μαθημάτων καθώς και των ωρών απασχόλησης εβδομαδιαίως 

για μια απλή πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας καθώς επίσης και τελείως ανούσια η 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.» 

3.3 Αποτελέσματα των Στατιστικών Ελέγχων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν 

έτσι ώστε να εξακριβωθεί εάν οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις απαντήσεις των σπουδαστών μεταξύ 

των δύο ετών ήταν στατιστικά σημαντικές. Μέσω των ελέγχων αυτών στόχος είναι να αναδειχθεί, εάν οι 

τυχόν παρατηρούμενες αλλαγές σε επιμέρους τομείς του προγράμματος και λειτουργίας του 

παραρτήματος ήταν όντως σημαντικές και δεν παρουσιάζονται λόγω τύχης.  

 Οι ερωτήσεις που ελέγχθηκαν ήταν κυρίως ερωτήσεις της τρίτης ομάδας του ερωτηματολογίου 

και αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση του προγράμματος με βάση τις απαντήσεις των σπουδαστών του. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν ήταν οι ερωτήσεις που αφορούσαν στη χρησιμότητα των 

μαθημάτων αναφορικά με το περιεχόμενο τους, καθώς και οι ερωτήσεις που αξιολογούσαν το βαθμό 

ικανοποίησης των σπουδαστών σε διάφορους τομείς της λειτουργίας του προγράμματος και του 

παραρτήματος. Ο στατιστικός έλεγχος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το χ2, όπως περιγράφηκε στο 

Κεφάλαιο 2. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το SPSS. Η μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε ως 

ανεξάρτητη (independent) ήταν το έτος παρακολούθησης του προγράμματος (2014-2015 για τους 

περσινούς σπουδαστές και 2015-2016 για τους φετινούς). Ως εξαρτημένες (dependent) μεταβλητές 

χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε 

σε α=0,05. Συνεπώς για να είναι μια διαφορά στατιστικά σημαντική θα πρέπει p<α. (Κατσίλλης, 1996)   
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3.3.1  Χρησιμότητα Μαθημάτων 

Για τον έλεγχο των απαντήσεων στην ερώτηση αναφορικά με το βαθμό στον οποίο θα τους 

χρησιμεύσουν οι γνώσεις που παρέχονται από κάθε μάθημα στη μελλοντική τους πορεία ως 

εκπαιδευτικοί, υπολογίστηκε η τιμή του στατιστικού χ2 (Pearson chi-square) για κάθε μάθημα 

ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για όσα 

μαθήματα προέκυψαν αναμενόμενες τιμές κελιών (expected values of cells)  λιγότερες από 5 έγινε 

επανέλεγχος, μετά από επανακωδικοποίηση (recoding) των απαντήσεων (Εμβαλωτής κ.ά., 2006, σ. 80). 

Οι αναλυτικοί πίνακες (outputs) όπως προέκυψαν από το SPSS παρατίθενται στον Παράρτημα Β. 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα Στατιστικού Ελέγχου χ2 για χρησιμότητα των μαθημάτων 

Μάθημα Αρχική Κωδικοποίηση Επανακωδικοποίηση 

Α’ Εξάμηνο Χ2 p-value Χ2 p-value 

Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της 
Παιδείας 

5,235 0,264 4,583 0,205 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία 9,638 0,047* 9,583 0,022* 

Διδακτική Μεθοδολογία 3,001 0,558 2,942 0,401 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - 
Πολυμέσα 

6,235 0,182 5,194 0,158 

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 
Έρευνας 

6,612 0,158 6,612 0,085 

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 4,843 0,304 4,420 0,220 

Β’ Εξάμηνο 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3,107 0,540 3,107 0,375 

Συμβουλευτική Ψυχολογία & 
Προσανατολισμός 

2,151 0,708 0,600 0,897 

Οργάνωση – Διοίκηση & 
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

6,989 0,136 6,035 0,110 

Διδακτική Μαθημάτων 
Ειδικότητας 

6,262 0,180 5,986 0,112 

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ 5,703 0,222 5,569 0,135 
*Στατιστικά Σημαντικό για α=0,05 

Από τις τιμές του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι μόνο στην περίπτωση του μαθήματος 

«Αναπτυξιακή Ψυχολογία» προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των σπουδαστών 

μεταξύ των δύο ετών. Αυτό μάλιστα φαίνεται και από το γεγονός ότι το μάθημα έχει πέσει στην τρίτη 

θέση σε δημοφιλία από τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου το έτος 2015-2016, από την πρώτη που ήταν το 

έτος 2014-2015. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εφόσον 

τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούν να γνωρίζουν οι συγγραφείς του παρόντος, δεν υπήρξε κάποια 

σημαντική αλλαγή στην ύλη του μαθήματος μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών ετών. Τέλος, πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις η επανακωδικοποίηση έγινε με ομαδοποίηση των απαντήσεων 
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καθόλου και λίγο σε μία νέα ομάδα (καθόλου/λίγο). Συνεπώς, οι βαθμοί ελευθερίας μειώθηκαν από 4 σε 

3. 

3.3.2  Βαθμός Ικανοποίησης για Επιμέρους Τομείς  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές τους ελέγχου χ2 για ερωτήσεις που αφορούσαν στο βαθμό 

ικανοποίησης των σπουδαστών σε επιμέρους τομείς της λειτουργίας του προγράμματος και του 

παραρτήματος. 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα Στατιστικού Ελέγχου χ2 για το βαθμό ικανοποίησης για επιμέρους τομείς 

 Αρχική Κωδικοποίηση Επανακωδικοποίηση 

Τομέας Χ2 p-value Χ2 p-value 

Διαδικασία – Οργάνωση 
Εσωτερικών ΠΑΔ 

5,438 0,245 5,427 0,143 

ΠΑΔ σε Εξωτερική Σχολική 
Μονάδα 

1,810 0,771 1,038 0,792 

Επίπεδο Σπουδών 0,342 0,987 0,155 0,985 

Διδακτικό Προσωπικό 4,390 0,356 3,828 0,281 

Διοικητικό Προσωπικό 29,086 0,000* Ν/Α Ν/Α 

Υποδομές  13,841 0,008* 13,740 0,001* 
*Στατιστικά Σημαντικό για α=0,05 

Από τις τιμές του παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για το βαθμό ικανοποίησης των σπουδαστών αναφορικά με τις Πρακτικές Ασκήσεις 

Διδασκαλίας (εσωτερικές ή εξωτερικές), το Επίπεδο Σπουδών και το Διδακτικό Προσωπικό του 

Παραρτήματος. 

  Από τη άλλη πλευρά, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές αναφορικά με το βαθμό 

ικανοποίησης των σπουδαστών από το Διοικητικό Προσωπικό αλλά και τις Υποδομές. Μάλιστα,  όπως 

φαίνεται και στα Γραφήματα 15 και 16, η κατάσταση στους συγκεκριμένους τομείς έχει βελτιωθεί 

σημαντικά κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας της σχολής. Αυτό, ενδεχομένως να οφείλεται στην αλλαγή 

του διοικητικού προσωπικού, καθώς και στον καλύτερο εξοπλισμό (βιντεοπροβολείς, κάμερες κ.λπ.) του 

παραρτήματος με υλικοτεχνική υποδομή σε σχέση με την πρώτη χρονιά λειτουργίας του. Επίσης, η 

εμπειρία του πρώτου έτους λειτουργίας και η ενδεχόμενη αξιολόγησή της πιθανά να συνέβαλαν στην 

παραπάνω βελτίωσή της λειτουργίας του παραρτήματος κατά το δεύτερο έτος. Τέλος, να σημειωθεί ότι 

δε χρειάστηκε επανακωδικοποίηση για τη μεταβλητή του βαθμού ικανοποίησης από το Διοικητικό 

Προσωπικό. Για το βαθμό ικανοποίησης από τις υποδομές, ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις καθόλου και 

λίγο, σε μια ομάδα καθόλου/λίγο, και πολύ και πάρα πολύ σε μια ομάδα πολύ/πάρα πολύ. Συνεπώς, ο 

τελικός έλεγχος είχε 2 βαθμούς ελευθερίας. 
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Επίλογος - Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 

που διοργανώνεται από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΑΣΠΑΙΤΕ). Για τις ανάγκες της εργασίας, πραγματοποιήθηκε αρχικά μία βιβλιογραφική επισκόπηση 

σχετικά με την έννοια της παιδαγωγικής επάρκειας για τους εκπαιδευτικούς και το πώς αυτή 

πιστοποιείται στη χώρα μας, ιδίως με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, εκτός από την αναφορά 

στην ελληνική πραγματικότητα, περιγράφηκε και η αντίστοιχη κατάσταση σε άλλες χώρες. Επίσης, στο 

πλαίσιο της επισκόπησης του θεωρητικού υποβάθρου, έγινε εκτενής αναφορά στην ιστορία και το 

περιεχόμενο του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ, έτσι όπως διοργανώνεται από την ΑΣΠΑΙΤΕ.  Το κύριο δε 

μέρος αυτής της εργασίας αποτέλεσε η έρευνα επισκόπησης με χρήση ερωτηματολογίου το οποίο 

εστάλη ηλεκτρονικά στους σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ που φοίτησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-

2015 και 2015-2016 στο παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ που λειτουργεί στο Άργος (Πελοποννήσου).  

Πέρα από τον βασικό σκοπό που ήταν η παρουσίαση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ, 

μελετώντας την περίπτωση των σπουδαστών στο παράρτημα Άργους, επιμέρους στόχος της παρούσας 

εργασίας ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, του λόγους 

παρακολούθησης, καθώς και τις προσδοκίες και επιδιώξεις από την παρακολούθηση του προγράμματος. 

Επιπλέον, με βάση τις απαντήσεις από τους συμμετέχοντες του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 

επιχειρήθηκε και μια αποτίμηση του προγράμματος αναφορικά με τον βαθμό συμβολής της 

αποφοίτησης από το πρόγραμμα στην εύρεση ή διασφάλιση εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Επίσης, στόχο της εργασίας αποτέλεσε και μία προσπάθεια άμεσης αξιολόγησης του περιεχομένου του 

προγράμματος, καθώς και της λειτουργίας του παραρτήματος Άργους απευθείας από τους σπουδαστές. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα δύο ακαδημαϊκά έτη της έρευνας ήταν και τα δύο πρώτα έτη της 

λειτουργίας του παραρτήματος. Τέλος, από πλευράς μεθοδολογίας ακολουθήθηκαν οι αρχές τα 

περιγραφικής στατιστικής, ενώ για τη σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων των δύο 

ετών χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι. 

Τα κύρια συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας, για την περίπτωση του παραρτήματος Άργους  

μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων και στα δύο έτη αποτελούνταν από γυναίκες. Από πλευράς 

ηλικίας, το μεγαλύτερο ποσοστό άνηκε στην κατηγορία 26-45 ετών. Επίσης, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων δήλωσαν άγαμοι και χωρίς τέκνα. 

 Αναφορικά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, κατά το πρώτο έτος η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (σε ποσοστό περίπου 60%) δήλωσαν τον νομό Αργολίδας (όπου εδρεύει και το 

παράρτημα). Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το δεύτερο έτος, παρά το ότι και πάλι η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων προέρχονταν από την Αργολίδα, παράλληλα αυξήθηκαν τα ποσοστά των 

συμμετεχόντων από άλλους νομούς και ιδιαιτέρως από τον νομό Αττικής. Προφανώς τα υψηλά 

ποσοστά από τον νομό Αργολίδας οφείλονται σε λόγους εντοπιότητας και τον ενδεχόμενο 
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αντίκτυπο που είχε η λειτουργία του παραρτήματος (το οποίο είναι το μοναδικό παράρτημα 

τριτοβάθμιας σχολής που λειτουργεί στην πόλη) στην τοπική κοινωνία. Επίσης, ειδικά για την 

περίπτωση των κατοίκων της Αττικής, οι λόγοι φοίτησης στο συγκεκριμένο παράρτημα (πέρα 

από την κοντινή απόσταση), ενδεχομένως να βρίσκονται και στις περισσότερες πιθανότητες 

εισαγωγής λόγω μικρότερης ζήτησης  σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα που διοργανώνεται 

στην Αθήνα. 

 Από τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν πρέπει να παραβλεφθεί και το γεγονός ότι περίπου το 

20% των συμμετεχόντων (από κάθε έτος) δήλωσε ότι επισκέφτηκε την πόλη του Άργους για 

πρώτη φορά με αφορμή το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

λειτουργία του παραρτήματος στο Άργος συνέβαλε στην προσέλκυση νέων επισκεπτών με ό,τι 

αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία μιας μικρής επαρχιακής πόλης. 

 Από πλευράς επιπέδου σπουδών, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν βασικό 

τίτλο σπουδών από Ελληνικό ΑΤΕΙ. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό, ιδιαιτέρως από τους 

συμμετέχοντες του δεύτερου έτους της έρευνας, δήλωσε ότι έχει επιπλέον τίτλο σπουδών πέραν 

του βασικού (π.χ. μεταπτυχιακό, κ.λπ.). Μάλιστα, οι σπουδαστές προέρχονταν από διάφορα 

επιστημονικά πεδία, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο από αυτά να συγκεντρώνει σημαντική 

πλειοψηφία έναντι των άλλων. 

 Σχετικά με το εάν είχαν πρότερη εμπειρία στην εκπαίδευση πριν την εισαγωγή τους στο 

πρόγραμμα, περίπου οι μισοί συμμετέχοντες και κατά τα δύο έτη δήλωσαν ότι δεν είχαν ποτέ 

εργαστεί ως εκπαιδευτικοί. Από όσους είχαν πρότερη εκπαιδευτική εμπειρία, το μεγαλύτερο 

ποσοστό (και κατά τα δύο έτη) δήλωσε ότι είχε εργαστεί στην εκπαίδευση ως ωρομίσθιο 

προσωπικό. 

 Αναφορικά με τους λόγους παρακολούθησης του προγράμματος, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ως 

σημαντικότερους τη μοριοδότηση σε πίνακες αναπληρωτών, την επιμόρφωση και απόκτηση νέων 

γνώσεων, καθώς και τον εμπλουτισμό τυπικών προσόντων μέσω της κατοχής του πιστοποιητικού 

που χορηγεί το πρόγραμμα. 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα ποσοστό των συμμετεχόντων (περίπου 30% από το πρώτο έτος και 

17% από το δεύτερο έτος) δήλωσε ότι είχε ξαναπροσπαθήσει να εισαχθεί στο πρόγραμμα στο 

παρελθόν χωρίς επιτυχία. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται μία έντονη επιμονή 

ορισμένων συμμετεχόντων στην προσπάθεια εισαγωγής, αφού δήλωσαν ότι είχαν υποβάλλει 

αντίστοιχη αίτηση από τρεις φορές και άνω μέχρι να γίνουν τελικά δεκτοί. Συνεπώς, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το γεγονός ότι τα τελευταία δύο έτη λειτουργεί ένα επιπλέον 

παράρτημα όπου διοργανώνεται το ΕΠΠΑΙΚ να σχετίζεται με το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει 

το πρόγραμμα και την προσπάθεια της ΑΣΠΑΙΤΕ για απορρόφηση περισσότερων 

σπουδαστών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπλέον θέσεις που προσφέρονται δίνουν τη δυνατότητα σε 

περισσότερους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. 
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 Σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του ΕΠΠΑΙΚ, ως 

ιδιαίτερα δημοφιλή με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προκύπτουν τα μαθήματα που 

σχετίζονται με την Ψυχολογία και τις Εφαρμογές Η/Υ. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες 

θεωρούν ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν από τα παραπάνω μαθήματα θα τους φανούν πιο 

χρήσιμες στη μελλοντική τους πορεία ως εκπαιδευτικοί συγκριτικά με εκείνες που παρέχονται 

από τα υπόλοιπα μαθήματα. Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ χαμηλή 

κατάταξη ως προς τη χρησιμότητα λαμβάνει το μάθημα του Β’ εξαμήνου «Διδακτική 

Μαθημάτων Ειδικότητας» και κατά τα δύο έτη της έρευνας. Το συγκεκριμένο εύρημα ίσως 

απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και περαιτέρω διερεύνηση (η οποία δεν έγινε στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας) ως προς τα αίτια της παραπάνω στάσης των συμμετεχόντων (π.χ. 

περιεχόμενο μαθήματος, μη αποτελεσματική διδασκαλία κ.λπ.), αφού θα ανέμενε κανείς οι 

σπουδαστές να έδειχναν περισσότερο ενδιαφέρον στο να αναπτύξουν δεξιότητες διδασκαλίας των 

αντικειμένων της ειδικότητας τους, τα οποία θα κληθούν να διδάξουν ως εκπαιδευτικοί. Μία 

καλή πρόταση θα ήταν ενδεχομένως η αναθεώρηση του περιεχομένου και του τρόπου 

διεξαγωγής του μαθήματος αυτού. 

 Αναφορικά με τις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας, οι συμμετέχοντες σε μεγάλο ποσοστό 

παρουσιάζονται ικανοποιημένοι από τη διοργάνωσή τους και επισημαίνουν επίσης την 

αναγκαιότητα της πρακτικής άσκησης σε εξωτερική σχολική τάξη. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί 

ότι κάποιοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην 

πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων σε σχέση με τη θεωρητική κατάρτιση. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαιτέρως οι συμμετέχοντες από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 

δήλωσαν ότι οι απαιτήσεις του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, γεγονός που τους 

δυσκόλεψε κατά τη φοίτηση τους, ειδικά όσους εργάζονταν ή/και είχαν οικογενειακές 

υποχρεώσεις. 

 Όσον αφορά τους επιμέρους τομείς της λειτουργίας του παραρτήματος Άργους, η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων και από τα δύο έτη δήλωσε πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένη από το 

επίπεδο σπουδών καθώς και το διδακτικό προσωπικό. 

 Επίσης, αναφορικά με το διοικητικό προσωπικό και τις υποδομές τους παραρτήματος, είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι παρουσιάζεται μία στατιστικά σημαντική βελτίωση κατά το δεύτερο 

έτος λειτουργίας του παραρτήματος σε σχέση με το πρώτο. Ίσως σε αυτό να συνέβαλε η 

εμπειρία από τη λειτουργία του προηγούμενου έτους, η ενδεχόμενη ανατροφοδότηση που 

μπορεί να προέκυψε από τους σπουδαστές του πρώτου έτους, καθώς και οι τυχόν αλλαγές στο 

προσωπικό.   

 Ως προς τον αντίκτυπο του προγράμματος και του αντίστοιχου πιστοποιητικού, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των αποφοίτων του πρώτου έτους λειτουργίας, το οποίο δήλωσε ότι εργάζεται ως 

εκπαιδευτικός, απάντησε ότι η συμβολή του πιστοποιητικού ήταν πολύ ή πάρα πολύ σημαντική 
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στην εύρεση (ή διασφάλιση) απασχόλησης στην εκπαίδευση. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων, οι οποίοι εργάζονται ως εκπαιδευτικοί, δήλωσε ότι τα εφόδια 

και η εμπειρία που αποκόμισε από την παρακολούθηση του προγράμματος την επηρεάζει πλέον 

στον τρόπο και μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιεί.  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οδηγούν σε χρήσιμα 

συμπεράσματα για τη λειτουργία του ΕΠΠΑΙΚ γενικά, καθώς και του παραρτήματος Άργους της 

ΑΣΠΑΙΤΕ ειδικότερα. Τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τόσο από την 

ΑΣΠΑΙΤΕ, για τον μελλοντικό σχεδιασμό και αναθεώρηση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ, όσο και από 

άλλους φορείς. Τέλος, προτείνεται από τους συγγραφείς αντίστοιχες έρευνες να διεξαχθούν και σε 

σπουδαστές από άλλα παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ όπου διοργανώνεται το ΕΠΠΑΙΚ, έτσι ώστε να 

προκύψουν αντίστοιχα συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαν να συγκριθούν με αυτά της παρούσας 

εργασίας. 

 

 

  

 

 



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016                                         Σοφία Μπαμπαλιάρου – Δημήτριος Μπιλιώνης                        
«Διερευνώντας Χαρακτηριστικά και Απόψεις Σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ: Η Μελέτη Περίπτωσης του Παραρτήματος 

Άργους κατά τα Δύο Πρώτα Ακαδημαϊκά Έτη Λειτουργίας του» 

53 
 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

ΑΔΙΠ (2009). Έκθεση για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Έτος 2008, Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση, Αθήνα, σελ. 18.  

ΑΣΠΑΙΤΕ (2012). Ανακοίνωση-Προκήρυξη Επιλογής Υποψηφίων για Φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 

Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) κατά το Ακαδ. Έτος 2012-2013  [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο] 

http://www.aspete.gr/allextrafiles/eppaik2012/Anakoinosi.pdf [προσπελάστηκε στις 25/5/2016] 

ΑΣΠΑΙΤΕ (2015). Κανονισμός σπουδών ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016 [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο] 

http://eppaikpesyp.aspete.gr/index.php/el/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%83.html 

[προσπελάστηκε στις 15/12/2015] 

ΑΣΠΑΙΤΕ (2015). Οδηγός σπουδών 2015-2016 [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο] 

http://files.aspete.gr/aspete/odigos%20spoudon/Oi_Spudes_stin_%20ASPETE_2015-2016.pdf [προσπελάστηκε στις 

31/3/2016] 

ΑΣΠΑΙΤΕ (2016). Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών στον ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016 [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο] 

http://argos.aspete.gr/images/docs/ptyhiakes/odigosEkponisisPtyhiakisEPPaiK.pdf [προσπελάστηκε στις 16/5/2016] 

Γεωργιάδης, Μ. (2010). Tο πρόγραμμα σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ για τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης: Ιστορική εξέλιξη και κριτική απογραφή. Στο Καλούρη κ.α. (Επιμ.). Συλλογικός Τόμος Πρακτικών 1ου 

Επιστημονικού Συνεδρίου Σ.Ε.Π.-Α.Σ.Παι.Τ.Ε.: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, (σσ. 219-227). Αθήνα 11-12 Δεκεμβρίου 2009. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ  

Γομάτος, Λ. (2010). Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων στην Ελλάδα και τη Γαλλία: Μια 

συγκριτική μελέτη. Στο Καλούρη κ.α. (Επιμ.). Συλλογικός Τόμος Πρακτικών 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Σ.Ε.Π.-

Α.Σ.Παι.Τ.Ε.: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, (σσ. 219-227). Αθήνα 11-12 Δεκεμβρίου 2009. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ 

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Δενδρινού – Αντωνακάκη, Ν. (1967). Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, στο: 

Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα-Herder. 

Δενδρινού-Αντωνακάκη, Ν. (1971). Ιστορική εξέλιξις της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. Αθήνα: χ.ε. 

Εμαβλωτής, Α., Κατσής, Α., & Σιδερίδης, Γ. (2006). Στατιστική Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων 

Καλούρη, Ο., & Φιλιός, Α. (2005, Απρίλιος). Οι Επιστήμες της Αγωγής Στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της 

ΣΕΛΕΤΕ. Εργασία που παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση και Κοινωνία στο Σύγχρονο 

Κόσμο-Παιδαγωγικά Τμήματα: 20 Χρόνια» από το ΠΤΔΕ του Παν/ου Κρήτης και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ της ΔΟΕ, Ρέθυμνο, Απρίλιος 2005.  

Κατσίλλης, Ι. (1996). Επαγωγική Στατιστική. Αθήνα: Gutenberg 

Κατσίλλης, Ι. (2001). Περιγραφική Στατιστική. Αθήνα: Gutenberg 

http://www.aspete.gr/allextrafiles/eppaik2012/Anakoinosi.pdf
http://eppaikpesyp.aspete.gr/index.php/el/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%83.html
http://files.aspete.gr/aspete/odigos%20spoudon/Oi_Spudes_stin_%20ASPETE_2015-2016.pdf
http://argos.aspete.gr/images/docs/ptyhiakes/odigosEkponisisPtyhiakisEPPaiK.pdf


Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016                                         Σοφία Μπαμπαλιάρου – Δημήτριος Μπιλιώνης                        
«Διερευνώντας Χαρακτηριστικά και Απόψεις Σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ: Η Μελέτη Περίπτωσης του Παραρτήματος 

Άργους κατά τα Δύο Πρώτα Ακαδημαϊκά Έτη Λειτουργίας του» 

54 
 

 

Ξενόγλωσση 

Fulbright Commission (2014). Teaching in the USA, [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο] https://www.st-

andrews.ac.uk/cc/w/images/Teaching_in_the_USA.pdf [προσπελάστηκε στις 25/4/2016] 

HU Berlin (2011). Teacher education in United Kingdom and Germany, [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο] 

https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de/studium-und-lehre/studentische 

beitraege/education_in_britain_and_germany/katja1.html [προσπελάστηκε στις 25/4/2016] 

PROSPECTS (2015). PGCE, [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο] https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/teacher-

training/pgce [προσπελάστηκε στις 25/4/2016] 

Νόμοι 

Ν. 2525/97 (1997). Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Αρ. Φύλλου 188Α) 

Ν. 3848/10 (2010), Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Αρ. Φύλλου 71Α) 

 

https://www.st-andrews.ac.uk/cc/w/images/Teaching_in_the_USA.pdf
https://www.st-andrews.ac.uk/cc/w/images/Teaching_in_the_USA.pdf
https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de/studium-und-lehre/studentische%20beitraege/education_in_britain_and_germany/katja1.html
https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de/studium-und-lehre/studentische%20beitraege/education_in_britain_and_germany/katja1.html
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/teacher-training/pgce
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/teacher-training/pgce


 

 
 

Παράρτημα 

Α. Ερωτηματολόγια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της πτυχιακής µας εργασίας σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε το παρόν 
ερωτηµατολόγιο. Η εργασία µας εντάσσεται στο µάθηµα της «Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής 
Έρευνας». Στόχος της εργασίας µας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των απόψεών 
σας για το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. του Παραρτήµατος Άργους.
Για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου παρακαλούµε διαβάστε µε προσοχή την κάθε 
ερώτηση και δώστε την καταλληλότερη απάντηση κατά τη γνώµη σας.
Τέλος, θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε µε πάσα ειλικρίνεια ότι οι απαντήσεις σας θα είναι  
ανώνυµες. Σηµειώνεται ότι το λογισµικό google forms εξασφαλίζει την ανωνυµία.
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία, το χρόνο και τη βοήθειά σας.
Με εκτίµηση,
Σοφία Μπαµπαλιάρου – ∆ηµήτρης Μπιλιώνης 

Α. Προσωπικά Στοιχεία Σπουδαστή/τριας:
A.1. Φύλο:

Mark only one oval.

Άνδρας
Γυναίκα

1. 

A.2. Ηλικία:

Mark only one oval.

21-25

26-30

31-35

36-45

46-55

55-65

66 και άνω

2. 

A.3. Οικογενειακή Κατάσταση:

Mark only one oval.

Έγγαµος
Άγαµος
Other:

3. 

A.4. Έχετε τέκνα;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι
Είµαι (ή Ήµουν) σε ενδιαφέρουσα (έγκυος)

4. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ https://docs.google.com/forms/d/1mTraNyDVnJWEeAZBiLXRxWh6R...
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A.5. Πόσα τέκνα έχετε;

Mark only one oval.

0

1

2

3

4 και άνω

5. 

A.6. Ποιος είναι ο τόπος (πόλη-νοµός)
µόνιµης κατοικίας σας;

6. 

A.7. Αποφοιτήσατε από:

Mark only one oval.

∆ηµόσιο Λύκειο
Ιδιωτικό Λύκειο
Πρότυπο/Πειραµατικό Λύκειο
Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑ.Λ.

Other:

7. 

A.8. Από πού λάβατε τον βασικό (προπτυχιακό) τίτλο σπουδών σας;

Mark only one oval.

Ελληνικό ΑΕΙ
Ελληνικό ΑΤΕΙ
ΑΕΙ στο εξωτερικό
ΑΤΕΙ στο εξωτερικό
Other:

8. 

A.9. Σε ποιο από τα παρακάτω επιστηµονικά πεδία συγκαταλέγεται ο βασικός
(προπτυχιακός) τίτλος σπουδών σας;

Mark only one oval.

Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήµες
Θετικές Επιστήµες
Επιστήµες Μηχανικού - Τεχνολογίας
Πληροφορική – Η/Υ
Οικονοµικές Επιστήµες – Επιστήµες ∆ιοίκησης
Επιστήµες Υγείας (π.χ. ∆ιαιτολογία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία, ΤΕΦΑΑ κ.λπ.)

Επιστήµες Περιβάλλοντος (π.χ. Γεωπονία, ∆ασολογία κ.λπ.)

Other:

9. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ https://docs.google.com/forms/d/1mTraNyDVnJWEeAZBiLXRxWh6R...

2 of 8 18/5/2016 10:29 PM



A.10. Έχετε άλλον επιπλέον τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (εκτός του
βασικού τίτλου);

Mark only one oval.

Όχι
Μεταπτυχιακό (Master)

∆ιδακτορικό
∆εύτερο Βασικό Τίτλο Σπουδών (προπτυχιακό)

Other:

10. 

A.11. Για όσους έχουν επιπλέον τίτλο σπουδών: σε ποιο από τα παρακάτω
επιστηµονικά πεδία συγκαταλέγεται ο επιπλέον τίτλος σπουδών σας;

Mark only one oval.

Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήµες
Θετικές Επιστήµες
Επιστήµες Μηχανικού - Τεχνολογίας
Πληροφορική – Η/Υ
Οικονοµικές Επιστήµες – Επιστήµες ∆ιοίκησης
Επιστήµες Υγείας (π.χ. ∆ιαιτολογία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία, ΤΕΦΑΑ κ.λπ.)

Επιστήµες Περιβάλλοντος (π.χ. Γεωπονία, ∆ασολογία κ.λπ.)

Other:

11. 

A.12. Για όσους έχουν επιπλέον τίτλο σπουδών: ο επιπλέον τίτλος σπουδών σας
αποκτήθηκε από πανεπιστηµιακό ίδρυµα της Ελλάδας ή του εξωτερικού;

Mark only one oval.

Ελλάδας
Εξωτερικού
Other:

12. 

A.13. Την περίοδο αυτή εργάζεστε;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι
Είµαι Συνταξιούχος
Other:

13. 

A.14. Εάν εργάζεστε, ποιο είναι το είδος της εργασίας σας;

Mark only one oval.

Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Ιδιωτικός Υπάλληλος
∆ηµόσιος Υπάλληλος
Συµβασιούχος σε φορείς δηµοσίου
Other:

14. 
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A.15. Εάν εργάζεστε, ποιο είναι το καθεστώς της εργασίας σας;

Mark only one oval.

Πλήρους Απασχόλησης
Μερικής Απασχόλησης
Other:

15. 

A.16. Έχετε εµπειρία ως εκπαιδευτικός;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι

16. 

A.17. Εάν εργάζεστε ως εκπαιδευτικός, ποιο είναι το καθεστώς εργασίας σας;

Mark only one oval.

Ωροµίσθιος
Μόνιµος
Εργαζόµουν σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Φορέα (ιδιωτικό σχολείο, ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.,

ιδιωτικό φροντιστήριο κ.λπ.)

Αυτοαπασχολούµενος
Other:

17. 

Β. Γενικές Ερωτήσεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

B.1. Από πού πληροφορηθήκατε για το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

Ιστοσελίδα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Από άλλον εκπαιδευτικό
Παλαιότερο απόφοιτο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Συνάδελφο ή Φίλο
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης
Τύπο/∆ιαδίκτυο
Other:

18. 

B.2. Ποιος είναι ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο αποφασίσατε να
παρακολουθήσετε το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

Μοριοδότηση σε πίνακες αναπληρωτών
Εµπλουτισµός τυπικών προσόντων
Επιµόρφωση/Απόκτηση Νέων Γνώσεων/∆ιεύρυνση Πνευµατικών Οριζόντων
Κοινωνικοποίηση
Other:

19. 
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B.3. Πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να εισαχθείτε σε πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

Έγινα δεκτός/ή µε την πρώτη φορά
Έγινα δεκτός/ή µε την δεύτερη φορά
Other:

20. 

B.4. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας (π.χ. προπτυχιακών) είχατε σκεφθεί πιθανή
ενασχόλησή σας µε την εκπαίδευση;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι

21. 

B.5. Η πιθανή ανασφάλεια ή δυσκολία εύρεσης απασχόλησης στο άµεσο αντικείµενο
των σπουδών σας (π.χ. σε τεχνικό γραφείο για µηχανικούς, λογιστικό γραφείο για
οικονοµολόγους κ.λπ.), πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή σας να
παρακολουθήσετε το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

22. 

B.6. Εάν είχατε µια σταθερότερη απασχόληση από αυτή που ενδεχοµένως να είχατε
θα παρακολουθούσατε το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι

23. 

B.7. Ποιος είναι ο λόγος που κάνατε αίτηση εγγραφής στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους;

Mark only one oval.

Εντοπιότητα (είµαι κάτοικος ή µένω κοντά στο Άργος)
Μεγαλύτερες πιθανότητες εισαγωγής λόγω µικρότερης ζήτησης συγκριτικά µε άλλα

παραρτήµατα
Other:

24. 

B.8. Με ποιο µέσο µετακινείστε από/προς τη σχολή;

Mark only one oval.

Με τα πόδια
Με ιδιωτικό αυτοκίνητο µόνος µου
Με ιδιωτικό αυτοκίνητο µαζί µε άλλους συναδέλφους
Με ΚΤΕΛ
Other:

25. 
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B.9. Για όσους δεν κατοικούν στο Άργος, είχατε επισκεφθεί την πόλη πριν;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι

26. 

B.10. Για όσους δεν κατοικούν στο Άργος (ή κοντά σε αυτό), πόσες φορές την
εβδοµάδα κατά µέσο όρο χρειάσθηκε να διανυκτερεύσετε στην πόλη του Άργους;

Mark only one oval.

Καµία
Μία
∆ύο
Τρεις και άνω

27. 

B.11. Για όσους χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν, πού διανυκτερεύσατε;

Mark only one oval.

Ξενοδοχείο
Φιλικό Σπίτι
Other:

28. 

Γ. Απόψεις για το πρόγραµµα σπουδών του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και
την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους

Γ.1. Τµήµα :

Mark only one oval.

Α
Β
Γ

29. 
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Γ.2. Με βάση την εµπειρία που αποκοµίσατε από τις διαλέξεις και το περιεχόµενο, σε
τι βαθµό θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσουν στην µελλοντική πορεία σας ως
εκπαιδευτικός τα προσφερόµενα µαθήµατα ;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που συµπληρώνετε το ερωτηµατολόγιο από κινητό ή tablet και
δεν εµφανίζονται όλες οι επιλογές στην οθόνη, παρακαλούµε «σύρετε» τον πίνακα
«αριστερά-δεξιά» για να δείτε όλες τις επιλογές: από 1: Καθόλου έως 5: Πάρα Πολύ
Mark only one oval per row.

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της
Παιδείας
Αναπτυξιακή Ψυχολογία
∆ιδακτική Μεθοδολογία
Εκπαιδευτική Τεχνολογία –
Πολυµέσα
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής
Έρευνας
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
∆ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Συµβουλευτική Ψυχολογία &
Προσανατολισµός
Οργάνωση ∆ιοίκηση &
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικές Εφαρµογές Η/Υ

30. 

Γ.3. Ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησής σας από τη διαδικασία – οργάνωση –
υλοποίηση των Πρακτικών Ασκήσεων ∆ιδασκαλίας (Π.Α.∆.) του Α΄ Εξαµήνου;

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

31. 

Γ.4. Πόσες ώρες την εβδοµάδα κατά µέσο όρο αφιερώνετε για την προετοιµασία των
υποχρεώσεων της σχολής (µελέτη, εκπόνηση εργασιών κ.λπ.);

Mark only one oval.

Μία
∆ύο
Τρεις
Τέσσερις
Πέντε και άνω

32. 

Γ.5. Ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησής σας από το επίπεδο σπουδών που
προσφέρει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους;

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

33. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ https://docs.google.com/forms/d/1mTraNyDVnJWEeAZBiLXRxWh6R...

7 of 8 18/5/2016 10:29 PM



Powered by

Γ.6. Ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησής σας από το διδακτικό προσωπικό και τη
συµβολή τους στην ολοκλήρωση των σπουδών σας;

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

34. 

Γ.7. Ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησής σας από το διοικητικό προσωπικό
(διεύθυνση, γραµµατεία) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους;

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

35. 

Γ.8. Ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησής σας από την υποδοµή (κτιριακές
εγκαταστάσεις, εξοπλισµό κ.λπ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους;

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

36. 

Γ.9. Σε τι βαθµό θεωρείτε ότι η παρακολούθηση διδασκαλιών και η πτυχιακή άσκηση
διδασκαλίας σε πραγµατική σχολική τάξη κατά το Β΄ Εξάµηνο θα σάς επηρεάσουν
στον τρόπο διδασκαλίας σας;

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

37. 

Ελεύθερα Σχόλια (Προαιρετικό)
Στο παρακάτω πεδίο µπορείτε να καταγράψετε (εφόσον το επιθυµείτε) ελεύθερα και επιπλέον 
απόψεις για το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους: 

38. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015
Αγαπητοί απόφοιτοι,
Στα πλαίσια της πτυχιακής µας εργασίας σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε το παρόν 
ερωτηµατολόγιο. Η εργασία µας εντάσσεται στο µάθηµα της «Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής 
Έρευνας». Στόχος της εργασίας µας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των απόψεών 
σας για το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. του Παραρτήµατος Άργους.
Για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου παρακαλούµε διαβάστε µε προσοχή την κάθε 
ερώτηση και δώστε την καταλληλότερη απάντηση κατά τη γνώµη σας.
Τέλος, θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε µε πάσα ειλικρίνεια ότι οι απαντήσεις σας θα είναι  
ανώνυµες. Σηµειώνεται ότι το λογισµικό google forms εξασφαλίζει την ανωνυµία.
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία, το χρόνο και τη βοήθειά σας.
Με εκτίµηση,
Σοφία Μπαµπαλιάρου – ∆ηµήτρης Μπιλιώνης 

Α. Προσωπικά Στοιχεία Αποφοίτου:
Σηµείωση: Τα στοιχεία των ερωτήσεων και οι απαντήσεις της οµάδας Α αφορούν την 
προσωπική σας κατάσταση την περίοδο εισαγωγής και παρακολούθησης του προγράµµατος 
(ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015)

A.1. Φύλο:

Mark only one oval.

Άνδρας
Γυναίκα

1. 

A.2. Ηλικία:

Mark only one oval.

21-25

26-30

31-35

36-45

46-55

55-65

66 και άνω

2. 

A.3. Οικογενειακή Κατάσταση:

Mark only one oval.

Έγγαµος
Άγαµος
Other:

3. 
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A.4. Έχετε τέκνα;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι
Κατά την εισαγωγή/παρακολούθηση ήµουν σε ενδιαφέρουσα (έγκυος)

4. 

A.5. Πόσα τέκνα έχετε;
Mark only one oval.

0

1

2

3

4 και άνω

5. 

A.6. Ποιος ήταν ο τόπος (πόλη-νοµός)
µόνιµης κατοικίας σας την περίοδο που
παρακολουθούσατε το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

6. 

A.7. Αποφοιτήσατε από:

Mark only one oval.

∆ηµόσιο Λύκειο
Ιδιωτικό Λύκειο
Πρότυπο/Πειραµατικό Λύκειο
Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑ.Λ.

Other:

7. 

A.8. Από πού λάβατε τον βασικό (προπτυχιακό) τίτλο σπουδών σας;
Mark only one oval.

Ελληνικό ΑΕΙ
Ελληνικό ΑΤΕΙ
ΑΕΙ στο εξωτερικό
ΑΤΕΙ στο εξωτερικό
Other:

8. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015 https://docs.google.com/forms/d/1vWJxwhxz5ry-Y_aVVWTsa5AJzxm...

2 of 9 18/5/2016 10:27 PM



A.9. Σε ποιο από τα παρακάτω επιστηµονικά πεδία συγκαταλέγεται ο βασικός
(προπτυχιακός) τίτλος σπουδών σας;
Mark only one oval.

Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήµες
Θετικές Επιστήµες
Επιστήµες Μηχανικού - Τεχνολογίας
Πληροφορική – Η/Υ
Οικονοµικές Επιστήµες – Επιστήµες ∆ιοίκησης
Επιστήµες Υγείας (π.χ. ∆ιαιτολογία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία, ΤΕΦΑΑ κ.λπ.)

Επιστήµες Περιβάλλοντος (π.χ. Γεωπονία, ∆ασολογία κ.λπ.)

Other:

9. 

A.10. Είχατε άλλον επιπλέον τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (εκτός του
βασικού τίτλου);

Mark only one oval.

Όχι, δεν είχα.

Μεταπτυχιακό (Master)

∆ιδακτορικό
∆εύτερο Βασικό Τίτλο Σπουδών (προπτυχιακό)

Other:

10. 

A.11. Για όσους είχαν επιπλέον τίτλο σπουδών: σε ποιο από τα παρακάτω
επιστηµονικά πεδία συγκαταλέγεται ο επιπλεόν τίτλος σπουδών σας;
Mark only one oval.

Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήµες
Θετικές Επιστήµες
Επιστήµες Μηχανικού - Τεχνολογίας
Πληροφορική – Η/Υ
Οικονοµικές Επιστήµες – Επιστήµες ∆ιοίκησης
Επιστήµες Υγείας (π.χ. ∆ιαιτολογία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία, ΤΕΦΑΑ κ.λπ.)

Επιστήµες Περιβάλλοντος (π.χ. Γεωπονία, ∆ασολογία κ.λπ.)

11. 

A.12. Για όσους είχαν επιπλέον τίτλο σπουδών: ο επιπλέον τίτλος σπουδών σας
αποκτήθηκε από πανεπιστηµιακό ίδρυµα της Ελλάδας ή του εξωτερικού;

Mark only one oval.

Ελλάδας
Εξωτερικού
Other:

12. 
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A.13. Την περίοδο της παρακολούθησης του προγράµµατος εργαζόσαστε
παράλληλα;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι
Ήµουν Συνταξιούχος
Other:

13. 

A.14. Εάν εργαζόσαστε, ποιο ήταν το είδος της εργασίας σας
Mark only one oval.

Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Ιδιωτικός Υπάλληλος
∆ηµόσιος Υπάλληλος
Συµβασιούχος σε φορείς δηµοσίου
Other:

14. 

A.15. Εάν εργαζόσαστε, ποιο ήταν το καθεστώς της εργασίας σας;
Mark only one oval.

Πλήρους Απασχόλησης
Μερικής Απασχόλησης
Other:

15. 

A.16. Πριν την εισαγωγή σας στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είχατε εµπειρία ως εκπαιδευτικός;
Mark only one oval.

Ναι
Όχι

16. 

A.17. Εάν είχατε εµπειρία ως εκπαιδευτικός, ποιο ήταν το καθεστώς εργασίας σας;
Mark only one oval.

Ωροµίσθιος
Μόνιµος
Εργαζόµουν σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Φορέα (ιδιωτικό σχολείο, ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.,

ιδιωτικό φροντιστήριο κ.λπ.)

Αυτοαπασχολούµενος
Other:

17. 

Β. Γενικές Ερωτήσεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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B.1. Από πού πληροφορηθήκατε για το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

Ιστοσελίδα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Από άλλον εκπαιδευτικό
Παλαιότερο απόφοιτο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Συνάδελφο ή Φίλο
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης
Τύπο/∆ιαδίκτυο
Other:

18. 

B.2. Ποιος είναι ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο αποφασίσατε να
παρακολουθήσετε το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

Μοριοδότηση σε πίνακες αναπληρωτών
Εµπλουτισµός τυπικών προσόντων
Επιµόρφωση/Απόκτηση Νέων Γνώσεων/∆ιεύρυνση Πνευµατικών Οριζόντων
Κοινωνικοποίηση
Other:

19. 

B.3. Πόσες φορές είχατε προσπαθήσει να εισαχθείτε σε πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

Έγινα δεκτός/ή µε την πρώτη φορά
Έγινα δεκτός/ή µε την δεύτερη φορά
Other:

20. 

B.4. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας (π.χ. προπτυχιακών) είχατε σκεφθεί πιθανή
ενασχόλησή σας µε την εκπαίδευση;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι

21. 

B.5. Η πιθανή ανασφάλεια ή δυσκολία εύρεσης απασχόλησης στο άµεσο αντικείµενο
των σπουδών σας (π.χ. σε τεχνικό γραφείο για µηχανικούς, λογιστικό γραφείο για
οικονοµολόγους κ.λπ.), πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή σας να
παρακολουθήσετε το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

22. 
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B.6. Εάν είχατε µια σταθερότερη απασχόληση από αυτή που ενδεχοµένως να είχατε
θα παρακολουθούσατε το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι

23. 

B.7. Ποιος είναι ο λόγος που κάνατε αίτηση εγγραφής στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους;
Mark only one oval.

Εντοπιότητα (είµαι κάτοικος ή µένω κοντά στο Άργος)
Μεγαλύτερες πιθανότητες εισαγωγής λόγω µικρότερης ζήτησης συγκριτικά µε άλλα

παραρτήµατα
Other:

24. 

B.8. Με ποιο µέσο συνηθίζατε να µετακινείστε από/προς τη σχολή;

Mark only one oval.

Με τα πόδια
Με ιδιωτικό αυτοκίνητο µόνος µου
Με ιδιωτικό αυτοκίνητο µαζί µε άλλους συναδέλφους
Με ΚΤΕΛ
Other:

25. 

B.9. Για όσους δεν κατοικούσαν στο Άργος, είχατε επισκεφθεί την πόλη πριν:

Mark only one oval.

Ναι
Όχι

26. 

B.10. Για όσους δεν κατοικούσαν στο Άργος (ή κοντά σε αυτό), πόσες φορές την
εβδοµάδα κατά µέσο όρο χρειάσθηκε να διανυκτερεύσετε στην πόλη του Άργους;
Mark only one oval.

Καµία
Μία
∆ύο
Τρεις και άνω

27. 

B.11. Για όσους χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν, πού διανυκτερεύσατε;
Mark only one oval.

Ξενοδοχείο
Φιλικό Σπίτι
Other:

28. 

Γ. Απόψεις για το πρόγραµµα σπουδών του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και
την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους
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Γ.1. Τµήµα :

Mark only one oval.

Α
Β
Γ
∆

29. 

Γ.2. Με βάση την εµπειρία που αποκοµίσατε από τις διαλέξεις και το περιεχόµενο, σε
τι βαθµό θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσουν στην µελλοντική πορεία σας ως
εκπαιδευτικός τα προσφερόµενα µαθήµατα ;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που συµπληρώνετε το ερωτηµατολόγιο από κινητό ή tablet και
δεν εµφανίζονται όλες οι επιλογές στην οθόνη, παρακαλούµε «σύρετε» τον πίνακα
«αριστερά-δεξιά» για να δείτε όλες τις επιλογές: από 1: Καθόλου έως 5: Πάρα Πολύ
Mark only one oval per row.

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της
Παιδείας
Αναπτυξιακή Ψυχολογία
∆ιδακτική Μεθοδολογία
Εκπαιδευτική Τεχνολογία –
Πολυµέσα
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής
Έρευνας
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
∆ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Συµβουλευτική Ψυχολογία &
Προσανατολισµός
Οργάνωση ∆ιοίκηση &
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικές Εφαρµογές Η/Υ

30. 

Γ.3. Ποιος ήταν ο βαθµός ικανοποίησής σας από τη διαδικασία – οργάνωση –
υλοποίηση των εσωτερικών Πρακτικών Ασκήσεων ∆ιδασκαλίας (Π.Α.∆.);

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

31. 

Γ.4. Πόσες ώρες την εβδοµάδα κατά µέσο όρο αφιερώνατε για την προετοιµασία των
υποχρεώσεων της σχολής (µελέτη, εκπόνηση εργασιών κ.λπ.);

Mark only one oval.

Μία
∆ύο
Τρεις
Τέσσερις
Πέντε και άνω

32. 
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Γ.5. Ποιος ήταν ο βαθµός ικανοποίησής σας από το επίπεδο σπουδών που
προσφέρει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους;
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

33. 

Γ.6. Ποιος ήταν ο βαθµός ικανοποίησής σας από το διδακτικό προσωπικό και τη
συµβολή τους στην ολοκλήρωση των σπουδών σας;
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

34. 

Γ.7. Ποιος ήταν ο βαθµός ικανοποίησής σας από το διοικητικό προσωπικό
(διεύθυνση, γραµµατεία) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους;
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

35. 

Γ.8. Ποιος ήταν ο βαθµός ικανοποίησής σας από την υποδοµή (κτιριακές
εγκαταστάσεις, εξοπλισµό κ.λπ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους;
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

36. 

Γ.9. Σε τι βαθµό θεωρείτε ότι η παρακολούθηση διδασκαλιών και η πτυχιακή άσκηση
διδασκαλίας σε πραγµατική σχολική τάξη κατά το Β΄ Εξάµηνο (θα) σάς
επηρεάζουν(σουν) στον τρόπο διδασκαλίας σας;
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

37. 

Γ.10. Μετά την αποφοίτηση από το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους,
εργάζεστε ως εκπαιδευτικός;
Mark only one oval.

Ναι
Όχι

38. 
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Powered by

Γ.11. Μετά την αποφοίτηση από το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους,
αναζητήσατε µια θέση στην εκπαίδευση (π.χ. κάνατε αίτηση για αναπληρωτής/τρια,
αποστείλατε βιογραφικό σε φροντιστήριο ή ιδιωτικό σχολείο κ.λπ.) κατά το σχολικό
έτος 2015-2016;

Mark only one oval.

Ναι
Όχι

39. 

Γ.12. Για όσους αποφοίτους εργάζονται ως εκπαιδευτικοί, σε τι βαθµό θεωρείτε ότι το
τυπικό προσόν (πιστοποιητικό Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) συνέβαλε στην εύρεση ή εξασφάλιση της
εργασίας στην εκπαίδευση ;

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

40. 

Γ.13. Για όσους αποφοίτους εργάζονται ως εκπαιδευτικοί, σε τι βαθµό θεωρείτε ότι οι
γνώσεις/ εµπειρίες που αποκοµίσατε από το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. σάς επηρεάζουν
πλέον στον τρόπο διδασκαλίας σας;
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα Πολύ

41. 

Ελεύθερα Σχόλια (Προαιρετικό)
Στο παρακάτω πεδίο µπορείτε να καταγράψετε (εφόσον το επιθυµείτε) ελεύθερα και επιπλέον 
απόψεις για το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους: 

42. 
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Β. Αρχεία Εξόδου (Outputs) SPSS 



 
 

GET 

  FILE='C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ2_1 Γ2_2 Γ2_3 Γ2_4 Γ2_5 Γ2_6 Γ2_7 Γ2_8 Γ2_9 Γ2_10 Γ2_11 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

 

 
Crosstabs 

 

 

Notes 

Output Created 06-JUN-2016 01:41:39 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\

Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 166 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics for each table are based on all the 

cases with valid data in the specified range(s) 

for all variables in each table. 

Syntax 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ2_1 Γ2_2 Γ2_3 Γ2_4 

Γ2_5 Γ2_6 Γ2_7 Γ2_8 Γ2_9 Γ2_10 Γ2_11 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 131029 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας 

 

 

Crosstab 

 Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 
2014-2015 

Count 7 9 23 17 19 75 

Expected Count 7.8 14.3 21.2 15.6 16.1 75.0 

2015-2016 Count 10 22 23 17 16 88 



Expected Count 9.2 16.7 24.8 18.4 18.9 88.0 

Total 
Count 17 31 46 34 35 163 

Expected Count 17.0 31.0 46.0 34.0 35.0 163.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.235
a
 4 .264 

Likelihood Ratio 5.376 4 .251 

N of Valid Cases 163   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7.82. 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Αναπτυξιακή Ψυχολογία 

 

 

Crosstab 

 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 3 3 11 23 35 75 

Expected Count 4.6 5.5 12.4 26.2 26.2 75.0 

2015-2016 
Count 7 9 16 34 22 88 

Expected Count 5.4 6.5 14.6 30.8 30.8 88.0 

Total 
Count 10 12 27 57 57 163 

Expected Count 10.0 12.0 27.0 57.0 57.0 163.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.638
a
 4 .047 

Likelihood Ratio 9.806 4 .044 

N of Valid Cases 163   

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4.60. 

 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Διδακτική Μεθοδολογία 

 

 

Crosstab 

 Διδακτική Μεθοδολογία Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 4 5 19 28 19 75 

Expected Count 4.2 4.6 14.8 30.1 21.3 75.0 

2015-2016 
Count 5 5 13 37 27 87 

Expected Count 4.8 5.4 17.2 34.9 24.7 87.0 

Total 
Count 9 10 32 65 46 162 

Expected Count 9.0 10.0 32.0 65.0 46.0 162.0 

 

 



Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.001
a
 4 .558 

Likelihood Ratio 3.002 4 .558 

N of Valid Cases 162   

a. 3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4.17. 

 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα 

 

 

Crosstab 

 Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 3 4 12 31 24 74 

Expected Count 1.8 4.1 12.4 25.3 30.3 74.0 

2015-2016 
Count 1 5 15 24 42 87 

Expected Count 2.2 4.9 14.6 29.7 35.7 87.0 

Total 
Count 4 9 27 55 66 161 

Expected Count 4.0 9.0 27.0 55.0 66.0 161.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.235
a
 4 .182 

Likelihood Ratio 6.306 4 .177 

N of Valid Cases 161   

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1.84. 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 

 

 

Crosstab 

 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 3 8 19 25 20 75 

Expected Count 4.6 12.5 19.0 19.9 19.0 75.0 

2015-2016 
Count 7 19 22 18 21 87 

Expected Count 5.4 14.5 22.0 23.1 22.0 87.0 

Total 
Count 10 27 41 43 41 162 

Expected Count 10.0 27.0 41.0 43.0 41.0 162.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.612
a
 4 .158 

Likelihood Ratio 6.759 4 .149 

N of Valid Cases 162   



a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4.63. 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

 

 

Crosstab 

 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 6 8 14 30 18 76 

Expected Count 4.7 8.0 16.0 24.9 22.5 76.0 

2015-2016 
Count 4 9 20 23 30 86 

Expected Count 5.3 9.0 18.0 28.1 25.5 86.0 

Total 
Count 10 17 34 53 48 162 

Expected Count 10.0 17.0 34.0 53.0 48.0 162.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.843
a
 4 .304 

Likelihood Ratio 4.868 4 .301 

N of Valid Cases 162   

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4.69. 

 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας 

 

 

Crosstab 

 Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 8 13 13 27 14 75 

Expected Count 8.7 12.0 15.6 20.7 17.9 75.0 

2015-2016 
Count 11 13 21 18 25 88 

Expected Count 10.3 14.0 18.4 24.3 21.1 88.0 

Total 
Count 19 26 34 45 39 163 

Expected Count 19.0 26.0 34.0 45.0 39.0 163.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.262
a
 4 .180 

Likelihood Ratio 6.295 4 .178 

N of Valid Cases 163   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8.74. 

 

 

 



 
Έτος Παρακολούθησης * Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

 

 

Crosstab 

 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 2 4 5 32 31 74 

Expected Count 2.3 4.6 8.2 29.2 29.7 74.0 

2015-2016 
Count 3 6 13 32 34 88 

Expected Count 2.7 5.4 9.8 34.8 35.3 88.0 

Total 
Count 5 10 18 64 65 162 

Expected Count 5.0 10.0 18.0 64.0 65.0 162.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.107
a
 4 .540 

Likelihood Ratio 3.214 4 .523 

N of Valid Cases 162   

a. 3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2.28. 

 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός 

 

 

Crosstab 

 Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 4 2 12 30 27 75 

Expected Count 3.2 3.7 12.0 31.0 25.0 75.0 

2015-2016 
Count 3 6 14 37 27 87 

Expected Count 3.8 4.3 14.0 36.0 29.0 87.0 

Total 
Count 7 8 26 67 54 162 

Expected Count 7.0 8.0 26.0 67.0 54.0 162.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.151
a
 4 .708 

Likelihood Ratio 2.233 4 .693 

N of Valid Cases 162   

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3.24. 

 

 

 

 

 

 



Έτος Παρακολούθησης * Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

Crosstab 

 Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 4 6 15 29 20 74 

Expected Count 3.2 7.8 17.8 21.9 23.3 74.0 

2015-2016 
Count 3 11 24 19 31 88 

Expected Count 3.8 9.2 21.2 26.1 27.7 88.0 

Total 
Count 7 17 39 48 51 162 

Expected Count 7.0 17.0 39.0 48.0 51.0 162.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.989
a
 4 .136 

Likelihood Ratio 7.010 4 .135 

N of Valid Cases 162   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3.20. 

 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ 

 

 

Crosstab 

 Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 3 5 11 33 23 75 

Expected Count 2.3 4.6 13.8 26.7 27.6 75.0 

2015-2016 
Count 2 5 19 25 37 88 

Expected Count 2.7 5.4 16.2 31.3 32.4 88.0 

Total 
Count 5 10 30 58 60 163 

Expected Count 5.0 10.0 30.0 58.0 60.0 163.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.703
a
 4 .222 

Likelihood Ratio 5.727 4 .221 

N of Valid Cases 163   

a. 3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2.30. 

 
 



Crosstabs 

 

 

Notes 

Output Created 06-JUN-2016 02:48:15 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses

\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 166 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics for each table are based on all the 

cases with valid data in the specified 

range(s) for all variables in each table. 

Syntax 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ2_1R Γ2_2R Γ2_3R 

Γ2_4R Γ2_5R Γ2_6R Γ2_7R Γ2_8R Γ2_9R 

Γ2_10R Γ2_11R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 131029 

 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έτος Παρακολούθησης * 

Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της 

Παιδείας 

163 98.2% 3 1.8% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Ανατπυξιακή Ψυχολογία 

163 98.2% 3 1.8% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Διδακτική Μεθοδολογία 

162 97.6% 4 2.4% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - 

Πολυμέσα 

161 97.0% 5 3.0% 166 100.0% 



Έτος Παρακολούθησης * 

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 

Έρευνας 

162 97.6% 4 2.4% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

162 97.6% 4 2.4% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Διδακτική Μαθηματων 

Ειδικότητας 

163 98.2% 3 1.8% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

162 97.6% 4 2.4% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Συμβουλευτική Ψυχολογία & 

Προσανατολισμός 

162 97.6% 4 2.4% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Οργάνωση Διοίκηση & 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

162 97.6% 4 2.4% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ 

163 98.2% 3 1.8% 166 100.0% 

 

Έτος Παρακολούθησης * Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας 

 

Crosstab 

 Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 16 23 17 19 75 

Expected Count 22.1 21.2 15.6 16.1 75.0 

2015-2016 
Count 32 23 17 16 88 

Expected Count 25.9 24.8 18.4 18.9 88.0 

Total 
Count 48 46 34 35 163 

Expected Count 48.0 46.0 34.0 35.0 163.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.583
a
 3 .205 

Likelihood Ratio 4.656 3 .199 

N of Valid Cases 163   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 15.64. 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Ανατπυξιακή Ψυχολογία 

 

Crosstab 

 Ανατπυξιακή Ψυχολογία Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 2014-2015 Count 6 11 23 35 75 



Expected Count 10.1 12.4 26.2 26.2 75.0 

2015-2016 
Count 16 16 34 22 88 

Expected Count 11.9 14.6 30.8 30.8 88.0 

Total 
Count 22 27 57 57 163 

Expected Count 22.0 27.0 57.0 57.0 163.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.583
a
 3 .022 

Likelihood Ratio 9.737 3 .021 

N of Valid Cases 163   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10.12. 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Διδακτική Μεθοδολογία 

 

Crosstab 

 Διδακτική Μεθοδολογία Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 9 19 28 19 75 

Expected Count 8.8 14.8 30.1 21.3 75.0 

2015-2016 
Count 10 13 37 27 87 

Expected Count 10.2 17.2 34.9 24.7 87.0 

Total 
Count 19 32 65 46 162 

Expected Count 19.0 32.0 65.0 46.0 162.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.942
a
 3 .401 

Likelihood Ratio 2.943 3 .400 

N of Valid Cases 162   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8.80. 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα 

 

Crosstab 

 Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 7 12 31 24 74 

Expected Count 6.0 12.4 25.3 30.3 74.0 

2015-2016 
Count 6 15 24 42 87 

Expected Count 7.0 14.6 29.7 35.7 87.0 



Total 
Count 13 27 55 66 161 

Expected Count 13.0 27.0 55.0 66.0 161.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.194
a
 3 .158 

Likelihood Ratio 5.225 3 .156 

N of Valid Cases 161   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5.98. 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 

 

Crosstab 

 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 11 19 25 20 75 

Expected Count 17.1 19.0 19.9 19.0 75.0 

2015-2016 
Count 26 22 18 21 87 

Expected Count 19.9 22.0 23.1 22.0 87.0 

Total 
Count 37 41 43 41 162 

Expected Count 37.0 41.0 43.0 41.0 162.0 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.612
a
 3 .085 

Likelihood Ratio 6.759 3 .080 

N of Valid Cases 162   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 17.13. 

 
Έτος Παρακολούθησης * Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

 

 

Crosstab 

 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 14 14 30 18 76 

Expected Count 12.7 16.0 24.9 22.5 76.0 

2015-2016 
Count 13 20 23 30 86 

Expected Count 14.3 18.0 28.1 25.5 86.0 

Total 
Count 27 34 53 48 162 

Expected Count 27.0 34.0 53.0 48.0 162.0 

 

Chi-Square Tests 



 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.420
a
 3 .220 

Likelihood Ratio 4.443 3 .217 

N of Valid Cases 162   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 12.67. 

 
Έτος Παρακολούθησης * Διδακτική Μαθηματων Ειδικότητας  

 

Crosstab 

 Διδακτική Μαθηματων Ειδικότητας Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 21 13 27 14 75 

Expected Count 20.7 15.6 20.7 17.9 75.0 

2015-2016 
Count 24 21 18 25 88 

Expected Count 24.3 18.4 24.3 21.1 88.0 

Total 
Count 45 34 45 39 163 

Expected Count 45.0 34.0 45.0 39.0 163.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.986
a
 3 .112 

Likelihood Ratio 6.020 3 .111 

N of Valid Cases 163   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 15.64. 

 
Έτος Παρακολούθησης * Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

 

Crosstab 

 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 6 5 32 31 74 

Expected Count 6.9 8.2 29.2 29.7 74.0 

2015-2016 
Count 9 13 32 34 88 

Expected Count 8.1 9.8 34.8 35.3 88.0 

Total 
Count 15 18 64 65 162 

Expected Count 15.0 18.0 64.0 65.0 162.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.107
a
 3 .375 

Likelihood Ratio 3.214 3 .360 



N of Valid Cases 162   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6.85. 

 
Έτος Παρακολούθησης * Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός 

 

Crosstab 

 Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 6 12 30 27 75 

Expected Count 6.9 12.0 31.0 25.0 75.0 

2015-2016 
Count 9 14 37 27 87 

Expected Count 8.1 14.0 36.0 29.0 87.0 

Total 
Count 15 26 67 54 162 

Expected Count 15.0 26.0 67.0 54.0 162.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .600
a
 3 .897 

Likelihood Ratio .601 3 .896 

N of Valid Cases 162   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6.94. 

 
Έτος Παρακολούθησης * Οργάνωση Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

 

 

Crosstab 

 Οργάνωση Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 10 15 29 20 74 

Expected Count 11.0 17.8 21.9 23.3 74.0 

2015-2016 
Count 14 24 19 31 88 

Expected Count 13.0 21.2 26.1 27.7 88.0 

Total 
Count 24 39 48 51 162 

Expected Count 24.0 39.0 48.0 51.0 162.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.035
a
 3 .110 

Likelihood Ratio 6.044 3 .109 

N of Valid Cases 162   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10.96. 



 
Έτος Παρακολούθησης * Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ 

Crosstab 

 Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 8 11 33 23 75 

Expected Count 6.9 13.8 26.7 27.6 75.0 

2015-2016 
Count 7 19 25 37 88 

Expected Count 8.1 16.2 31.3 32.4 88.0 

Total 
Count 15 30 58 60 163 

Expected Count 15.0 30.0 58.0 60.0 163.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.569
a
 3 .135 

Likelihood Ratio 5.592 3 .133 

N of Valid Cases 163   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6.90. 

 
 



 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ3 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 
Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έτος Παρακολούθησης * 

Βαθμός Ικανοποίησης για ΠΑΔ 

166 100.0% 0 0.0% 166 100.0% 

 

 

Έτος Παρακολούθησης * Βαθμός Ικανοποίησης για ΠΑΔ Crosstabulation 

 Βαθμός Ικανοποίησης για ΠΑΔ Total 

1 2 3 4 5 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 4 18 24 21 11 78 

Expected Count 2.8 13.2 26.3 23.0 12.7 78.0 

2015-2016 
Count 2 10 32 28 16 88 

Expected Count 3.2 14.8 29.7 26.0 14.3 88.0 

Total 
Count 6 28 56 49 27 166 

Expected Count 6.0 28.0 56.0 49.0 27.0 166.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.438
a
 4 .245 

Likelihood Ratio 5.476 4 .242 

N of Valid Cases 166   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2.82. 

 
 

STRING Γ3R (A30). 

RECODE Γ3 ('1'='Καθόλου/Λίγο') ('2'='Καθόλου/Λίγο') ('3'='Μέτρια') ('4'='Πολύ') ('5'='Πάρα Πολύ') INTO Γ3R. 

EXECUTE. 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ3R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 



Έτος Παρακολούθησης * 

Βαθμός Ικανοποίησης για ΠΑΔ 

166 100.0% 0 0.0% 166 100.0% 

 

 

Έτος Παρακολούθησης * Βαθμός Ικανοποίησης για ΠΑΔ Crosstabulation 

 Βαθμός Ικανοποίησης για ΠΑΔ Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 22 24 11 21 78 

Expected Count 16.0 26.3 12.7 23.0 78.0 

2015-2016 
Count 12 32 16 28 88 

Expected Count 18.0 29.7 14.3 26.0 88.0 

Total 
Count 34 56 27 49 166 

Expected Count 34.0 56.0 27.0 49.0 166.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.427
a
 3 .143 

Likelihood Ratio 5.464 3 .141 

N of Valid Cases 166   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 12.69. 

 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έτος Παρακολούθησης * 

Αναγκαιότητα Πρακτικής 

Άσκησης σε Σχολική Τάξη 

164 98.8% 2 1.2% 166 100.0% 

 

 

Έτος Παρακολούθησης * Αναγκαιότητα Πρακτικής Άσκησης σε Σχολική Τάξη Crosstabulation 

 Αναγκαιότητα Πρακτικής Άσκησης σε Σχολική Τάξη Total 

1 2 3 4 5 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 5 8 24 26 14 77 

Expected Count 4.2 9.9 21.1 27.2 14.6 77.0 

2015-2016 
Count 4 13 21 32 17 87 

Expected Count 4.8 11.1 23.9 30.8 16.4 87.0 

Total 
Count 9 21 45 58 31 164 

Expected Count 9.0 21.0 45.0 58.0 31.0 164.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.810
a
 4 .771 

Likelihood Ratio 1.816 4 .770 



N of Valid Cases 164   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4.23. 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ9R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ9R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έτος Παρακολούθησης * 

Αναγκαιότητα Πρακτικής 

Άσκησης σε Σχολική Τάξη 

164 98.8% 2 1.2% 166 100.0% 

 

 

Έτος Παρακολούθησης * Αναγκαιότητα Πρακτικής Άσκησης σε Σχολική Τάξη Crosstabulation 

 Αναγκαιότητα Πρακτικής Άσκησης σε Σχολική Τάξη Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 13 24 14 26 77 

Expected Count 14.1 21.1 14.6 27.2 77.0 

2015-2016 
Count 17 21 17 32 87 

Expected Count 15.9 23.9 16.4 30.8 87.0 

Total 
Count 30 45 31 58 164 

Expected Count 30.0 45.0 31.0 58.0 164.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.038
a
 3 .792 

Likelihood Ratio 1.038 3 .792 

N of Valid Cases 164   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 14.09. 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ5 Γ5R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 



[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έτος Παρακολούθησης * 

Βαθμός Ικανοποίησης από το 

Επίπεδο Σπουδών 

166 100.0% 0 0.0% 166 100.0% 

Έτος Παρακολούθησης * 

Βαθμός Ικανοποίησης από το 

Επίπεδο Σπουδών 

166 100.0% 0 0.0% 166 100.0% 

 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Βαθμός Ικανοποίησης από το Επίπεδο Σπουδών 

 

 

Crosstab 

 Βαθμός Ικανοποίησης από το Επίπεδο Σπουδών Total 

1 2 3 4 5 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 4 11 23 31 9 78 

Expected Count 3.3 10.8 23.0 31.5 9.4 78.0 

2015-2016 
Count 3 12 26 36 11 88 

Expected Count 3.7 12.2 26.0 35.5 10.6 88.0 

Total 
Count 7 23 49 67 20 166 

Expected Count 7.0 23.0 49.0 67.0 20.0 166.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .342
a
 4 .987 

Likelihood Ratio .342 4 .987 

N of Valid Cases 166   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3.29. 

 

 

 
Έτος Παρακολούθησης * Βαθμός Ικανοποίησης από το Επίπεδο Σπουδών 

 

 

Crosstab 

 Βαθμός Ικανοποίησης από το Επίπεδο Σπουδών Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 15 23 9 31 78 

Expected Count 14.1 23.0 9.4 31.5 78.0 

2015-2016 
Count 15 26 11 36 88 

Expected Count 15.9 26.0 10.6 35.5 88.0 

Total 
Count 30 49 20 67 166 

Expected Count 30.0 49.0 20.0 67.0 166.0 

 



 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .155
a
 3 .985 

Likelihood Ratio .155 3 .985 

N of Valid Cases 166   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9.40. 

 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ6 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

   
 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έτος Παρακολούθησης * 

Βαθμός Ικανοποίησης από το 

Διδακτικό Προσωπικό 

165 99.4% 1 0.6% 166 100.0% 

 

 

Έτος Παρακολούθησης * Βαθμός Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό Crosstabulation 

 Βαθμός Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό Total 

1 2 3 4 5 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 2 6 16 43 11 78 

Expected Count 1.4 6.6 21.3 37.8 10.9 78.0 

2015-2016 
Count 1 8 29 37 12 87 

Expected Count 1.6 7.4 23.7 42.2 12.1 87.0 

Total 
Count 3 14 45 80 23 165 

Expected Count 3.0 14.0 45.0 80.0 23.0 165.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.390
a
 4 .356 

Likelihood Ratio 4.439 4 .350 

N of Valid Cases 165   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.42. 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ6R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 



 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έτος Παρακολούθησης * 

Βαθμός Ικανοποίησης από το 

Διδακτικό Προσωπικό 

165 99.4% 1 0.6% 166 100.0% 

 

 

Έτος Παρακολούθησης * Βαθμός Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό Crosstabulation 

 Βαθμός Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πάρα Πολύ Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 8 16 11 43 78 

Expected Count 8.0 21.3 10.9 37.8 78.0 

2015-2016 
Count 9 29 12 37 87 

Expected Count 9.0 23.7 12.1 42.2 87.0 

Total 
Count 17 45 23 80 165 

Expected Count 17.0 45.0 23.0 80.0 165.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.828
a
 3 .281 

Likelihood Ratio 3.871 3 .276 

N of Valid Cases 165   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8.04. 

 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ7 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 



Έτος Παρακολούθησης * 

Βαθμός Ικανοποίησης από το 

Διοικητικό Προσωπικό 

164 98.8% 2 1.2% 166 100.0% 

 

 

Έτος Παρακολούθησης * Βαθμός Ικανοποίησης από το Διοικητικό Προσωπικό Crosstabulation 

 Βαθμός Ικανοποίησης από το Διοικητικό Προσωπικό Total 

1 2 3 4 5 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 12 20 21 19 5 77 

Expected Count 7.5 14.1 15.5 24.4 15.5 77.0 

2015-2016 
Count 4 10 12 33 28 87 

Expected Count 8.5 15.9 17.5 27.6 17.5 87.0 

Total 
Count 16 30 33 52 33 164 

Expected Count 16.0 30.0 33.0 52.0 33.0 164.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29.086
a
 4 .000 

Likelihood Ratio 30.952 4 .000 

N of Valid Cases 164   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7.51. 

 
 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έτος Παρακολούθησης * 

Βαθμός Ικανοποίησης από τις 

Υποδομές 

165 99.4% 1 0.6% 166 100.0% 

 

 

Έτος Παρακολούθησης * Βαθμός Ικανοποίησης από τις Υποδομές Crosstabulation 

 Βαθμός Ικανοποίησης από τις Υποδομές Total 

1 2 3 4 5 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 20 27 15 13 3 78 

Expected Count 14.7 20.8 18.0 20.3 4.3 78.0 

2015-2016 
Count 11 17 23 30 6 87 

Expected Count 16.3 23.2 20.0 22.7 4.7 87.0 

Total 
Count 31 44 38 43 9 165 

Expected Count 31.0 44.0 38.0 43.0 9.0 165.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 



Pearson Chi-Square 13.841
a
 4 .008 

Likelihood Ratio 14.077 4 .007 

N of Valid Cases 165   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4.25. 

 
 

 

SAVE OUTFILE='C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data '+ 

    'Processing\2016_05_30\synolika_2016_06_06.sav' 

  /COMPRESSED. 

STRING Γ8R (A30). 

RECODE Γ8 ('1'='Καθόλου/Λίγο') ('2'='Καθόλου/Λίγο') ('3'='Μέτρια') ('4'='Πολύ') ('5'='Πάρα Πολύ') INTO Γ8R. 

EXECUTE. 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ8R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=ETOS BY Γ8R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Jim\Documents\ASPAITE\Courses\Diplomatiki\working_files\Apantiseis\Data 

Processing\2016_05_30\synolika_2016_06_06.sav 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έτος Παρακολούθησης * 

Βαθμός Ικανοποίησης από τις 

Υποδομές 

165 99.4% 1 0.6% 166 100.0% 

 

 

Έτος Παρακολούθησης * Βαθμός Ικανοποίησης από τις Υποδομές Crosstabulation 

 Βαθμός Ικανοποίησης από τις Υποδομές Total 

Καθόλου/Λίγο Μέτρια Πολύ/Πάρα Πολύ 

Έτος Παρακολούθησης 

2014-2015 
Count 47 15 16 78 

Expected Count 35.5 18.0 24.6 78.0 

2015-2016 
Count 28 23 36 87 

Expected Count 39.5 20.0 27.4 87.0 

Total 
Count 75 38 52 165 

Expected Count 75.0 38.0 52.0 165.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.740
a
 2 .001 

Likelihood Ratio 13.966 2 .001 

N of Valid Cases 165   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 17.96. 

 


