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Αντιλήψεις νηπιαγωγών και δασκάλων για την επιμόρφωση στα μαθηματικά 
 
Δέσποινα Δεσλή4 
Ασημίνα Κουιρουκλή5  

 
Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιμόρφωσή τους σχετικά με τα 
μαθηματικά. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν συνολικά 200 εν ενεργεία 
νηπιαγωγοί και δάσκαλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο – σχεδιασμένο για το 
σκοπό της παρούσας εργασίας – το οποίο περιείχε ερωτήσεις για: α) την επιμόρφωση στα 
μαθηματικά που έχουν ήδη δεχτεί, β) τη σύνδεση αυτής της επιμόρφωσης με την 
εκπαιδευτική πράξη και γ) το περιεχόμενο που επιθυμούν για μελλοντική επιμόρφωση στα 
μαθηματικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί – πολύ 
περισσότερο οι νηπιαγωγοί - έκριναν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης που 
αφορούσαν τα μαθηματικά ενδιαφέρουσα και απαραίτητη. Θεωρούν πως η επιμόρφωση και η 
εκπαιδευτική πράξη λειτουργούν συμπληρωματικά καθώς, όπως δηλώνουν, χρησιμοποιούν 
γνώσεις τις οποίες απέκτησαν από την επιμόρφωσή τους όταν διδάσκουν μαθηματικά. 
Υποστηρίζουν την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσα στη σχολική τάξη 
όταν αυτά πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οργανώνονται από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, επιθυμούν επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και 
ενημέρωση για τις εξελίξεις στη μαθηματική εκπαίδευση.  

 
Λέξεις- κλειδιά: επιμόρφωση στα μαθηματικά, εκπαιδευτικοί, εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
 

Abstract 
The aim of the present study is to investigate teachers’ views about their in-service 

training regarding mathematics. A total of 200 kindergarten and primary school teachers took 
part in the study. They all completed a questionnaire – especially designed for the purposes of 
the study – which involved questions about: a) their training in mathematics, b) the relation 
between their training in mathematics and mathematics teaching and c) the content of 
mathematics training they wish in the future. The results showed that most of the participants 
– mainly kindergarten teachers – evaluated very positively their participation in mathematics 
training programs. They often use in their mathematics teaching knowledge gained in training 
programs, indicating that training and teaching function cooperatively. They support training 
programs for mathematics when these are organized regularly by teachers themselves. They 
wish training programs for mathematics to provide them with ideas about solving problems 
revealed by students in the mathematics classroom as well as to keep them informed about 
new developments in mathematics education.  

       
Key-Words: In-Service teachers’ training, training in mathematics  
 
Εισαγωγή 

 
Το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών έχει αποτελέσει θέμα μακροχρόνιων 

συζητήσεων και σχεδιασμών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και γενικότερα στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα 
τελευταία χρόνια το έντονο ενδιαφέρον για την επιμόρφωση φαίνεται τόσο μέσα από το 
μεγάλο αριθμό νομοθετικών ρυθμίσεων (Μαυροειδής & Τύπας, 2001) όσο και από τα 
αιτήματα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και επαγγελματική ανέλιξη (Παπαναούμ, 2003) 
καθώς και από την αύξηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 
επιμόρφωσης (Γρόλλιος, 1998). Η επιμόρφωση αποτελεί συνεχής και επαναλαμβανόμενη 
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διαδικασία, η οποία συνδέεται με τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καθώς συχνά 
θεωρείται συμπλήρωση ή εμπλουτισμός της, ενώ άλλες φορές λειτουργεί ως βελτίωση, 
ανανέωση ή αντικατάσταση του περιεχομένου της αρχικής εκπαίδευσης (Χατζηπαναγιώτου, 
2001). Επιπρόσθετα, η επιμόρφωση ως συστηματικά οργανωμένη δραστηριότητα παραπέμπει 
στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καθώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως 
εμβάθυνση σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η αντίληψη της 
επαγγελματικής ανάπτυξης κυριαρχεί στις προσεγγίσεις της επιμόρφωσης που αφορούν τους 
εκπαιδευτικούς καθώς μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην επαγγελματική τους πρακτική 
(Guskey, 2002. Δούκας, Βαβουράκη, Θωμοπούλου, Κούτρα & Σμυρνιωτοπούλου, 2007) και 
να συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Fullan & 
Hargreaves, 1992).     

Η έρευνα στον ελλαδικό χώρο σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει 
αναδείξει τις θετικές αντιλήψεις τους για τα επιμορφωτικά προγράμματα γενικά (Καψάλης & 
Ραμπίδης, 2006) αλλά και συγκεκριμένα για αυτά που αφορούν στα μαθηματικά στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Καλδρυμίδου, Οικονόμου, Οικονόμου, & Τζεκάκη, 1997). Στην 
έρευνα των Καλδρυμίδου κ.α. (1997) ζητήθηκε από καθηγητές μαθηματικών οι οποίοι 
παρακολούθησαν εισαγωγική επιμόρφωση αφενός να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους για 
επιμόρφωση και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα και αφετέρου να αξιολογήσουν την επιμόρφωση που δέχτηκαν και 
να τη συνδέσουν με τη διδακτική διαδικασία. Στα αποτελέσματά τους ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η έλλειψη μεταβολής στη στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη χρησιμότητα της 
επιμόρφωσης πριν και μετά τη φοίτηση: οι περισσότεροι διατηρούν τη θετική άποψη για τη 
χρησιμότητα της επιμόρφωσης. Το γεγονός αυτό, όπως τονίζουν και οι ίδιοι οι ερευνητές, δεν 
αποδεικνύει αποτυχία ή επιτυχία της επιμόρφωσης αλλά ενδεχομένως δείχνει ότι η στάση 
απέναντι στην επιμόρφωση ρυθμίζεται από άλλους παράγοντες που αφορούν στη βελτίωση 
του μοντέλου επιμόρφωσης. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, οι 
εκπαιδευτικοί ζητούν να μάθουν το ‘σωστό τρόπο διδασκαλίας’ και να δουν την εφαρμογή 
του μέσα στην τάξη. Στην πλειοψηφία τους αξιολογούν θετικά την επιμόρφωση που 
δέχτηκαν, ενώ όσοι εκφράστηκαν αρνητικά σημείωσαν την έλλειψη σύνδεσης του 
θεωρητικού χαρακτήρα της επιμόρφωσης με τη σχολική πράξη.     

Παρόμοιες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με επιμορφωτικά προγράμματα 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε δασκάλους (Ρες, 2006) και νηπιαγωγούς (Μπατσούτα, & 
Παπαγιαννίδου, 2006), χωρίς, ωστόσο, να γίνεται αναφορά στα μαθηματικά και τη 
διδασκαλία τους. Συγκεκριμένα, στην έρευνα του Ρες (2006) εξετάστηκαν οι αντιλήψεις 
δασκάλων του Νομού Χίου όσον αφορά στις επιμορφωτικές τους ανάγκες και την οργάνωση 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι 
εκπαιδευτικοί βλέπουν θετικά τα επιμορφωτικά προγράμματα, αν και αισθάνονται 
γεωγραφικά απομονωμένοι και μακριά από τις εκπαιδευτικές εξελίξεις. Ισχυρίζονται ότι οι 
επιμορφωτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δεν είναι οργανωμένες ούτε 
ευέλικτες και σημειώνουν ότι δεν υπολογίζονται σε αυτές οι δικές τους ανάγκες και απόψεις. 
Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι μπορούν οι ίδιοι να αυτοεπιμορφώνονται προτείνοντας την 
ανάληψη της οργάνωσης της επιμόρφωσης από το ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό του 
σχολείου στο οποίο διεξάγεται η επιμόρφωση. Παρόμοια θέση εκφράζουν στην έρευνα των 
Μπατσούτα και Παπαγιαννίδου (2006) και οι νηπιαγωγοί οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 
φαίνεται να επιθυμούν να έχουν ‘λόγο’ και να συναποφασίζουν με τους σχολικούς 
συμβούλους για το περιεχόμενο, τη μορφή και τη διάρκεια της επιμόρφωσης που επιθυμούν. 
Σχεδόν οι μισοί νηπιαγωγοί στην έρευνα προτιμούν να αναλαμβάνουν οι ίδιοι το σχεδιασμό 
της επιμόρφωσής τους έχοντας την ευθύνη για αυτήν. Τέλος, επιθυμούν μέσα από την 
επιμόρφωσή τους να βοηθηθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική τους πράξη και να 
ανανεώσουν τις γνώσεις τους.    

Παρά τη γενική αποδοχή των πιθανών οφελών όπως καταγράφονται μέσα από τις 
πολυάριθμες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, διακρίνεται μία επιφυλακτικότητα για την 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επιμόρφωσης τόσο στο εξωτερικό (Loucks-Horsley, 
Love, Stiles, Mundry, & Hewson, 2003) όσο και την Ελλάδα (Μπουζάκης, 2000).  Σύμφωνα 
με τον Guskey (2002), αυτό συμβαίνει γιατί κατά την οργάνωση και τη διεξαγωγή των 
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προγραμμάτων επιμόρφωσης δεν λαμβάνονται υπόψη αφενός οι λόγοι που θα 
κινητοποιούσαν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν οι ίδιοι στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη και αφετέρου το πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα στο οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η διαδικασία αλλαγής.  

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται ότι εξετάζουν τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών γενικά για την επιμόρφωση και τα οφέλη της καθώς και για 
ζητήματα οργάνωσης σχεδιασμού και αξιολόγησής της. Ωστόσο, ειδικότερα ζητήματα που 
αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα 
γνωστικά πεδία δεν έχουν διερευνηθεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν 
οι αντιλήψεις των εν ενεργεία νηπιαγωγών και δασκάλων για την επιμόρφωσή τους σχετικά 
με τα μαθηματικά γύρω από τρεις κυρίως άξονες: α) την επιμόρφωση στα μαθηματικά που 
έχουν ήδη δεχτεί, β) τη σύνδεση αυτής της επιμόρφωσης με την εκπαιδευτική πράξη και γ) το 
περιεχόμενο μελλοντικής επιμόρφωσης στα μαθηματικά.        
 
Μεθοδολογία 
 

Συμμετέχοντες. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 200 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ισομερώς μοιρασμένοι σε νηπιαγωγούς και δασκάλους, οι οποίοι εργάζονταν σε 
δημόσια σχολεία σε διάφορες αστικές και μη περιοχές της Ελλάδας. Τόσο το δείγμα των 
νηπιαγωγών όσο και των δασκάλων (στην πλειοψηφία τους γυναίκες, 99% και 62%, 
αντίστοιχα) επιλέχθηκε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας και παρουσίαζε ποικιλία 
όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών τους. Συγκεκριμένα, συνολικά το 75% του δείγματος 
ήταν απόφοιτοι παιδαγωγικών ακαδημιών ενώ το 51% είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 
σε προγράμματα εξομοίωσης. Επίσης, το 6% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 
έρευνα είχαν αποφοιτήσει από Διδασκαλείο, ενώ το 3% και το 1% είχαν αποκτήσει 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, αντίστοιχα. Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας τους 
στην εκπαίδευση, το 33% είχε από 16-25 χρόνια υπηρεσίας, το 31% περισσότερα από 26 
χρόνια, το 28% από 6-15 χρόνια, και τέλος το 8% είχε 0-5 χρόνια υπηρεσίας.    
 

Εργαλείο μέτρησης – Διαδικασία. Προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών, έγινε χρήση ερωτηματολογίου ως μεθοδολογικού εργαλείου, το οποίο 
σχεδιάστηκε για το σκοπό της παρούσας έρευνας και διανεμήθηκε σε εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά 19 ερωτήσεις 
κλειστού και ανοικτού τύπου, από τις οποίες δύο ήταν αρχικά κλειστού τύπου που 
απαιτούσαν περαιτέρω αιτιολόγηση. Στις κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι εκπαιδευτικοί είχαν 
τη δυνατότητα επιλογής μίας απάντησης ανάμεσα σε δύο (π.χ., «ναι / όχι») ή περισσότερες 
αμοιβαία αποκλειόμενες απαντήσεις (σε κλίμακα ίσων διαστημάτων, όπου προσδιορίζονταν 
5 σημεία, π.χ., όπου 1 = καθόλου σημαντικό, …, 5 = πάρα πολύ σημαντικό).  

Οι 4 πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούσαν στα δημογραφικά στοιχεία 
των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, αφορούσαν στο φύλο, την υπηρεσιακή κατάσταση, τα 
χρόνια υπηρεσίας και το είδος των σπουδών τους. Στις υπόλοιπες ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί 
καλούνταν να πάρουν θέση σχετικά με τρία ζητήματα: α) το είδος και το περιεχόμενο των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν ήδη παρακολουθήσει σχετικά με τα μαθηματικά, 
β) τον τρόπο με τον οποίο συνδέουν – εάν συνδέουν - την επιμόρφωση στα μαθηματικά με τη 
διδακτική διαδικασία που ακολουθούν στην τάξη, και γ) το περιεχόμενο της επιμόρφωσης 
στα μαθηματικά που θα επιθυμούσαν στο μέλλον.  
  Η χορήγηση των ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς καθώς και η συλλογή τους 
από αυτούς έγινε προσωπικά από τη μία ερευνήτρια. Όλα τα ερωτηματολόγια συνοδεύονταν 
από μία σύντομη επιστολή στην οποία εξηγούνταν ο σκοπός της έρευνας, δίνονταν οδηγίες 
για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και υπήρχε η διαβεβαίωση για την ανωνυμία των 
στοιχείων των συμμετεχόντων. Το ποσοστό επιστροφής των συμπληρωμένων 
ερωτηματολογίων κυμάνθηκε στο 88%.  
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Αποτελέσματα 
 
α. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με τα μαθηματικά. Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών και 
δασκάλων που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε επιμορφωτικά 
προγράμματα που αφορούσαν τα μαθηματικά (70% και 64%, αντίστοιχα). Ωστόσο, οι 
περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα μετά το διορισμό τους στην 
εκπαίδευση, εύρημα που δεν διαφοροποιείται ανάμεσα σε νηπιαγωγούς και δασκάλους 
(χ2

(3)=1,582, p=.664). Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα αποδίδουν 
τη μη συμμετοχή τους κυρίως στη δική τους απροθυμία, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι δεν τους 
δόθηκε η ευκαιρία (π.χ., «γιατί δεν κληρώθηκαν»). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα 
ποσοστά των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τα 
μαθηματικά.    

[Πίνακας 1 περίπου εδώ] 
Από τα αποτελέσματα σχετικά με το είδος της επιμόρφωσης που παρακολούθησαν οι 

εκπαιδευτικοί προκύπτει ότι η συμμετοχή τους αφορούσε κυρίως παρακολούθηση ημερίδων, 
ολιγοήμερων σεμιναρίων και φοίτηση σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Τα 
τελευταία, μάλιστα, φαίνεται να αποτελούν τη μεγαλύτερη δυνατότητα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών (κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο του διορισμού τους στην εκπαίδευση μέσω της 
εισαγωγικής επιμόρφωσης), χωρίς, ωστόσο, να προσφέρουν επιμόρφωση συγκεκριμένα για 
τα μαθηματικά. Το Σχήμα 1 παρουσιάζει αναλυτικά τα στοιχεία αυτά. 

[Σχήμα 1 περίπου εδώ] 
Όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το περιεχόμενο των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τα μαθηματικά στα οποία συμμετείχαν, στην 
πλειοψηφία τους - τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι νηπιαγωγοί - δήλωσαν ότι αυτό αφορούσε 
κυρίως τρόπους προσέγγισης των μαθηματικών. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι η επιμόρφωσή 
τους περιελάμβανε βασικές έννοιες των μαθηματικών και μεθόδους διδασκαλίας τους 
σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα μαθηματικά καθώς και συμβουλές για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζονται συχνότερα στο μάθημα των 
μαθηματικών.  
 Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους κρίνουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
επιμόρφωσης που αφορούσαν τα μαθηματικά ενδιαφέρουσα (περίπου 65%) και απαραίτητη 
(20%). Όταν οι απαντήσεις τους εξετάστηκαν ξεχωριστά ως προς τη βαθμίδα της 
εκπαίδευσης την οποία υπηρετούν, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (χ2

(4)=31,138, 
p<.001), οι οποίες οφείλονται κυρίως στις περισσότερο θετικές αξιολογήσεις των 
νηπιαγωγών για τα επιμορφωτικά προγράμματα των μαθηματικών  σε σχέση με τους 
δασκάλους οι οποίοι σχεδόν ομόφωνα δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους παρουσίαζε απλά 
ενδιαφέρον (βλ. Σχήμα 2).   

[Σχήμα 2 περίπου εδώ] 
β. Επιμόρφωση στα μαθηματικά και διδακτική διαδικασία. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η 

σημασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη δυνατότητα επιμόρφωσης σχετικά με τα 
μαθηματικά. Επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες θετικές απόψεις τους, οι εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν τη σημασία της δυνατότητας επιμόρφωσής τους στα μαθηματικά καθώς 
δηλώνουν ότι θεωρούν πάρα πολύ και πολύ σημαντική αυτή τη δυνατότητα (33% και 45%, 
αντίστοιχα). Αιτιολόγησαν αυτή τους τη θέση τονίζοντας τη μεγάλη εξέλιξη της επιστήμης 
των μαθηματικών, την άμεση σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή και 
υποστήριξαν ότι είναι δική τους υποχρέωση να ενημερώνονται για την επιστήμη και τους 
τρόπους προσέγγισής της.  Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών (Σχήμα 3) δεν παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους 
(χ2

(3)=1,078, p=.782).   
[Σχήμα 3 περίπου εδώ] 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση σχετικά με το αν χρησιμοποιούν 
κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών στην τάξη τους γνώσεις τις οποίες απέκτησαν κατά τη 
διάρκεια της επιμόρφωσής τους στα μαθηματικά είναι στο σύνολό τους θετικές. 
Συγκεκριμένα, περίπου το 75% των νηπιαγωγών και το 48% των δασκάλων (χ2

(1)=12,137, 
p<.001) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις γιατί ήταν καινοτόμες και αφορούσαν 
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διάφορα παιχνίδια και προτάσεις (για παράδειγμα, εικονιστικές αναπαραστάσεις, όπως 
αναφέρουν ενδεικτικά κάποιοι δάσκαλοι) που τους ενδιέφερε να τις εφαρμόσουν στην τάξη 
για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητά τους. Όσοι εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά, 
θεωρούν πως δεν χρησιμοποιούν γνώσεις που απέκτησαν από τα επιμορφωτικά προγράμματα 
γιατί αυτές ήταν κυρίως θεωρητικές, μη εφαρμόσιμες σε πραγματικές καταστάσεις και τους 
έδιναν γενικές κατευθύνσεις για το τι θα διδάξουν στην τάξη. Οι θετικές απόψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση στα μαθηματικά ενισχύονται και από το γεγονός 
ότι το 90% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν με την άποψη ότι η 
επιμόρφωση στα μαθηματικά και η διδακτική εμπειρία λειτουργούν συμπληρωματικά η μία 
με την άλλη.  

 
γ. Περιεχόμενο επιμόρφωσης στο μέλλον. Στην απόλυτη πλειοψηφία τους οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα στο μέλλον που θα 
αφορούν συγκεκριμένα τα μαθηματικά. Η διαρκής ενημέρωση και απόκτηση γνώσεων 
αναφορικά με τις νεότερες εξελίξεις της επιστήμης αποτελεί το βασικό κίνητρο για τη 
συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα. Επίσης, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, επικαλούνται 
αυτό το λόγο γιατί θεωρούν ότι θα βελτιωθεί η επαγγελματική τους απόδοση. Προκειμένου 
να προσδιοριστεί το περιεχόμενο των μελλοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά 
με τα μαθηματικά, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν και να αξιολογήσουν 
συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν τους κύριους άξονες τέτοιων 
προγραμμάτων. Η παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών καθώς και η παρουσίαση 
προτάσεων για την αντιμετώπιση δυσκολιών στην τάξη των μαθηματικών αποτέλεσαν τα 
βασικά στοιχεία που οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί θα ήθελαν να εμπεριέχονται σε ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα με στατιστικά σημαντική διαφορά για το δεύτερο δείχνοντας ότι το 
ζήτημα της αντιμετώπισης των δυσκολιών απασχολεί περισσότερο τους δασκάλους σε σχέση 
με τους νηπιαγωγούς (μέσοι όροι: 4,71  και 4,48, αντίστοιχα, με μέγιστη τιμή το 5, t=-2,168, 
df=184, p<.05). Τόσο η συζήτηση για νέες προτεινόμενες πρακτικές όσο και η συζήτηση για 
γενικά ζητήματα διδακτικής μαθηματικών ιεραρχούνται σε παρόμοια θέση, αρκετά υψηλά, 
και από τις δύο ομάδες συμμετεχόντων. Ζητήματα, ωστόσο, που αφορούν ενημέρωση για νέα 
θέματα της μαθηματικής εκπαίδευσης καθώς και θεωρητικές προσεγγίσεις επιλέγονται 
τελευταία να συμπεριληφθούν σε ένα μελλοντικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, με τους 
δασκάλους να τα ιεραρχούν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τους νηπιαγωγούς (t=2,913, 
df=178, p<.05 και t=3,503, df=174, p<.01, αντίστοιχα). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με το τι θεωρούν ότι πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα 
μαθηματικά.   

[Πίνακας 2 περίπου εδώ] 
Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση διαφαίνονται από τις 

απαντήσεις τους σχετικά με τα οφέλη που αναμένουν από τη συμμετοχή τους σε ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα μαθηματικά. Συγκεκριμένα, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί 
δηλώνουν ότι πολύ σημαντική θεωρούν την επιμόρφωση ως βοήθεια τόσο για την ανανέωση 
των γνώσεών τους, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στη μαθηματική εκπαίδευση, όσο 
και για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν στην τάξη. Λιγότερο, ωστόσο, 
σημαντικά θεωρούνται τα οφέλη από την επιμόρφωση αναφορικά με την κατανόηση και 
εφαρμογή ενός νέου εκπαιδευτικού μέτρου για τα μαθηματικά, κυρίως από τους δασκάλους 
σε σχέση με τους νηπιαγωγούς (μέσοι όροι: 3,95  και 4,42, αντίστοιχα, με μέγιστη τιμή το 5, 
t=2,953, df=172, p<.01). Η  κάλυψη των κενών που έχουν από την αρχική τους εκπαίδευση 
σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών ιεραρχείται από τους δασκάλους 
αρκετά χαμηλότερα στα αναμενόμενα από την επιμόρφωση οφέλη σε σχέση με τους 
νηπιαγωγούς (μέσοι όροι: 2,87  και 3,61, αντίστοιχα, με μέγιστη τιμή το 5, t=3,589, df=176, 
p<.001). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα 
χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση ιεραρχούν υψηλότερα τη δυνατότητα που τους προσφέρει 
η επιμόρφωση να καλύψουν τα κενά τους από την αρχική τους εκπαίδευση αναφορικά με τα 
μαθηματικά σε σχέση με τους νεότερους τους συναδέλφους (p<.01). Τέλος, τόσο οι δάσκαλοι 
όσο και οι νηπιαγωγοί δεν πιστεύουν πως η συμμετοχή τους σε κάποιο επιμορφωτικό 
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πρόγραμμα για τα μαθηματικά μπορεί να βοηθήσει την επαγγελματική τους αναβάθμιση. 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά με τα οφέλη που αναμένουν 
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί από την επιμόρφωση στα μαθηματικά.   

[Πίνακας 3 περίπου εδώ] 
    Η συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν τα μαθηματικά εξετάστηκε σε σχετική ερώτηση. 
Περίπου το 95% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν σε τέτοια 
προγράμματα σε τακτά χρονικά διαστήματα (Σχήμα 4) και όχι περιστασιακά («όποτε 
προκύψει ανάγκη»), δείχνοντας τη θετική τους στάση απέναντι στη συχνή τακτική 
επιμόρφωση. Περισσότεροι από τους μισούς νηπιαγωγούς και σχεδόν οι μισοί δάσκαλοι 
θεωρούν ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα μαθηματικά 
το χρόνο, ενώ αρκετοί ήταν και οι εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν ένα επιμορφωτικό 
πρόγραμμα για τα μαθηματικά κάθε δύο χρόνια (το 18,4% και το 24,5% των νηπιαγωγών και 
δασκάλων, αντίστοιχα). Ως καταλληλότερο χώρο για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών 
προγραμμάτων για τα μαθηματικά, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το χώρο του σχολείου (45%) 
και της σχολικής τάξης (40%), ενώ πολύ λίγοι θα επιθυμούσαν εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
(περίπου 4%).  

[Σχήμα 4 περίπου εδώ] 
Καταλληλότερο φορέα για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν τα μαθηματικά τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι 
νηπιαγωγοί στο σύνολό τους θεωρούν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (μέσος όρος σε 
πεντάβαθμη κλίμακα: 4,18). Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί θέτουν εξίσου ψηλά στις προτιμήσεις 
τους ως φορέα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης τους σχολικούς συμβούλους (μέσοι όροι: 
4,30  και 4,21 αντίστοιχα για εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους ως φορέα 
επιμόρφωσης, με μέγιστη τιμή το 5, t=-1,183, df=75, p=.241). Αντίθετα, οι δάσκαλοι 
ιεραρχούν σε μέτρια θέση - χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση στην μεταξύ τους ιεράρχηση - 
τους σχολικούς συμβούλους, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, 
τη σχολική μονάδα και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τέλος, σχεδόν ομόφωνα 
κατατάσσουν ως λιγότερο κατάλληλο φορέα την τοπική αυτοδιοίκηση (μέσοι όροι: 1,30  και 
1,24 αντίστοιχα οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, με μέγιστη τιμή το 5, t=,480, df=140, p=.632) 
για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τα μαθηματικά. Στο Σχήμα 5 
παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον καταλληλότερο φορέα 
σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα μαθηματικά.     

 [Σχήμα 5 περίπου εδώ] 
Τέλος, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν ποια θέματα από το 

χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης θεωρούν ότι πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα 
αποτελεσματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα μαθηματικά. Στο σύνολό τους οι 
εκπαιδευτικοί ανέφεραν τις δυσκολίες που εμφανίζονται μέσα στην τάξη, τις νέες μεθόδους 
και τη διδακτική των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι ζητούν κυρίως θέματα 
που αφορούν το βιβλίο και την ύλη των μαθηματικών που διδάσκεται στο πλαίσιο του 
σχολείου, προβάλλοντας τις δυσκολίες τους να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 
των νέων βιβλίων των μαθηματικών, ενώ οι νηπιαγωγοί αναφέρονται σε συγκεκριμένες 
μαθηματικές έννοιες, (για παράδειγμα, τους αριθμούς, τα σύνολα, τις διατάξεις, τις 
ταξινομήσεις) θεωρώντας τις ως τα σημαντικότερα σημεία των μαθηματικών για να διδάξουν 
στο νηπιαγωγείο.      

 
Συζήτηση 

 
 Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιμόρφωσή τους σχετικά με τα 
μαθηματικά. Γενικά, αναδείχθηκαν οι θετικές τους απόψεις για την ανάγκη και σπουδαιότητα 
τέτοιας επιμόρφωσης, καθώς η συμμετοχή τους σε αυτή συναρτάται με οφέλη που 
αναμένουν. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους κρίνουν τη συμμετοχή 
τους σε προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούσαν τα μαθηματικά ενδιαφέρουσα και πολύ 
σημαντική. Οι θετικές απόψεις των εκπαιδευτικών ίσως δικαιολογούνται από τη γενική 
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εικόνα που οι ίδιοι έχουν διαμορφώσει για τους σκοπούς της επιμόρφωσης, όπως αυτοί 
παρουσιάζονται αναλυτικά από την Χατζηπαναγιώτου (2001). Φαίνεται πως προσέρχονται 
για επιμόρφωση με την προσδοκία της ενημέρωσης σε νέους τρόπους διδασκαλίας των 
μαθηματικών καθώς και της παρακολούθησης των εξελίξεων γενικότερα στην επιστήμη των 
μαθηματικών.  
 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί – κυρίως νηπιαγωγοί - δηλώνουν ότι χρησιμοποίησαν 
στην τάξη τους γνώσεις και ιδέες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά 
προγράμματα σχετικά με τα μαθηματικά, κυρίως για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητά 
τους στην πράξη. Ανάλογες διαπιστώσεις σχετικά με το πώς η συμμετοχή σε επιμορφωτικά 
προγράμματα ενισχύει τους εκπαιδευτικούς να προβούν σε καινοτόμες επιλογές έχουν 
προκύψει σε έρευνες σχετικά με την επιμόρφωση νηπιαγωγών σε θέματα γλώσσας 
(Σιβροπούλου, & Χατζησαββίδης, 2003), φυσικής αγωγής (Τσαπακίδου, Βαρσάμης, & 
Σιβροπούλου, 2007) και εφαρμογής παιδαγωγικών μεθόδων (Ντολιοπούλου, 2005). Στις 
απαντήσεις όσων εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποίησαν γνώσεις που αποκόμισαν από τα 
επιμορφωτικά προγράμματα διαφαίνεται η αίσθηση ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν 
είναι γενικά αποτελεσματικά, γεγονός που συμφωνεί με αποτελέσματα άλλων ερευνών (π.χ., 
Μπουζάκης, 2000. Loucks-Horsley et al., 2003) όπου οι εκπαιδευτικοί επικαλούνται την 
έλλειψη σύνδεσης της διαδικασίας της επιμόρφωσης με το σχολικό περιβάλλον. Όπως 
επισημαίνει και ο Guskey (2002), δεν είναι εύκολο για τους εκπαιδευτικούς που 
παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης να εφαρμόσουν αμέσως στην τάξη τους μια 
καινοτομία με επιτυχία. Αυτή η επισήμανση οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
πιθανόν να ανταποκριθούν ευνοϊκά σε μία καινοτομία εφόσον τα επιμορφωτικά προγράμματα 
στα οποία συμμετέχουν τους δίνουν την ευκαιρία να έρχονται σε επαφή με τις νέες εξελίξεις 
σε ένα πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 
 Η διαρκής ενημέρωση, η απόκτηση γνώσεων και η βελτίωση της επαγγελματικής 
απόδοσης στη διδασκαλία των μαθηματικών αποτελούν τα κυριότερα κίνητρα για 
επιμόρφωση, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στους δασκάλους και τους 
νηπιαγωγούς. Βλέπουν, δηλαδή, την προοπτική της επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσα 
από την επιμόρφωση, μήνυμα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο, αν αναλογιστούμε ότι στα πλαίσια 
της επαγγελματικής ανάπτυξης και αλλαγής των εκπαιδευτικών θα επέλθει και η 
επαγγελματική ικανοποίησή τους (Guskey, 2002). Και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών 
επιθυμούν επιμορφωτικά προγράμματα για τα μαθηματικά τα οποία θα τους βοηθούν να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα που προέρχονται από τους μαθητές καθώς και να είναι σε θέση 
να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στη μαθηματική εκπαίδευση. Η έντονη επιθυμία των 
εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε επιμόρφωση μέσω της οποίας θα βοηθηθούν στην επίλυση 
πρακτικών και άμεσων προβλημάτων της σχολικής τάξης αποτελεί εύρημα και άλλων 
ερευνών (π.χ., Μπατσούτα & Παπαγιαννίδου, 2006. Guskey, 2002. Καλδρυμίδου κ.α., 1997). 
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί – κυρίως 
εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας - θεωρούν ότι θα τους είναι απαραίτητη η 
επιμόρφωση ως συμπλήρωμα της βασικής τους εκπαίδευσης. Μία τέτοια αντίληψη δεν 
ανταποκρίνεται στην έννοια της επιμόρφωσης (Χατζηπαναγιώτου, 2001), η οποία 
προϋποθέτει ένα ικανοποιητικό επίπεδο βασικών σπουδών. Υπό αυτή την έννοια το 
συγκεκριμένο εύρημα είναι δικαιολογημένο να εμφανίζεται στους εκπαιδευτικούς 
μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών.  
 Η βοήθεια που επιθυμούν να έχουν από την επιμόρφωση σχετικά με τις πρακτικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών αντανακλάται, επίσης, 
στη θέση τους σχετικά με το ποιους θεωρούν καταλληλότερους φορείς για την οργάνωση και 
την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα μαθηματικά: στην πλειοψηφία τους οι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρωτίστως οι ίδιοι τέτοια 
προγράμματα. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη του MacBeath (2005), ο οποίος 
υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν κυρίως παρακολουθώντας τους ίδιους τους 
συναδέλφους τους, αναδεικνύοντας το πλεονέκτημα του συμμετοχικού ρόλου του 
εκπαιδευτικού. Ανάλογη θέση των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα 
της έρευνας των Μπατσούτα και Παπαγιαννίδου (2006).  
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Τέλος, αποτιμώντας την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων για 
τα μαθηματικά, αναδεικνύεται η ανάγκη των εκπαιδευτικών για συνεχή τακτική επιμόρφωση. 
Συγκεκριμένα, και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών επιθυμούν επιμορφωτικά προγράμματα για 
τα μαθηματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι περιστασιακά. Το εύρημα αυτό συνάδει 
με τη γενική ιδέα της διαβίου μάθησης προκειμένου «να βρίσκονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
σε μία συνεχή τροχιά επαγγελματικής μάθησης» (Παπαναούμ, 2003, σελ. 129). Γενικά, οι 
απόψεις που καταγράφηκαν για την επιμόρφωση στα μαθηματικά αποκαλύπτουν ότι στην 
πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί έχουν διαμορφωμένη αντίληψη των επιμορφωτικών 
αναγκών τους σχετικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών. Συνειδητοποιούν τη σημαντική 
υποστήριξη που μπορούν να έχουν από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές 
δραστηριότητες, προβάλλοντας τη σπουδαιότητα της επιμόρφωσης ως παράγοντα της 
αποτελεσματικότητας του έργου που παρέχουν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Πίνακας 1 
Ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά 

με τα μαθηματικά 
Έχετε συμμετάσχει σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα για τα μαθηματικά; 

Επάγγελμα 
Νηπιαγωγοί Δάσκαλοι 

Συμμετείχα, πριν διοριστώ στην 
εκπαίδευση 

10 6 

Συμμετείχα, κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας μου στην εκπαίδευση 

56 54 

Συμμετείχα, πριν και μετά το διορισμό 
μου 

4 4 

Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ 30 36 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2 
Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για το τι 

πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα μαθηματικά 
 
Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα 
μαθηματικά πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
Σύνολο 
δείγματος 

Επάγγελμα 
Νηπιαγωγοί Δάσκαλοι 

α) Παρακολούθηση δειγματικών 
διδασκαλιών από τους επιμορφωτές 

4,61 
(0,69)* 

4,69 
(0,62) 

4,55 
(0,76) 

β) Προτάσεις για την αντιμετώπιση 
δυσκολιών που εμφανίζονται στο μάθημα 
των μαθηματικών 

4,60 
(0,75) 

4,48 
(0,87) 

4,71 
(0,61) 

γ) Συζήτηση για νέες προτεινόμενες 
πρακτικές στα μαθηματικά 

4,30 
(0,86) 

4,27 
(0,92) 

4,33 
(0,80) 

δ) Συζήτηση για ζητήματα διδακτικής 
μαθηματικών  

4,19 
(1,03) 

4,05 
(1,24) 

4,32 
(0,81) 

ε) Ενημέρωση για καινούρια θέματα που 
άπτονται της μαθηματικής εκπαίδευσης 

3,90 
(1,07) 

4,14 
(1,02) 

3,69 
(1,07) 

στ) Παρουσίαση θεωρητικών 
προσεγγίσεων από τους επιμορφωτές, ώστε 
να διευρυνθούν οι γνώσεις που έχουν 
αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών 

2,65 
(1,27) 

3,00 
(1,32) 

2,35 
(1,15) 

Κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 = καθόλου σημαντικό, …, 5 = πάρα πολύ σημαντικό 
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Πίνακας 3 
Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για τα οφέλη 

που αναμένουν από την επιμόρφωσή τους σχετικά με τα μαθηματικά 
 
Τα οφέλη από την επιμόρφωση σχετικά με 
τα μαθηματικά αναμένεται να είναι: 

 
Σύνολο 
δείγματος 

Επάγγελμα 
Νηπιαγωγοί Δάσκαλοι 

α) Να ανανεώσω τις γνώσεις μου με βάση 
τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 

4,27 
(0,97)* 

4,39 
(0,90) 

4,17 
(1,03) 

β) Να με βοηθήσει να δώσω απαντήσεις σε 
προβλήματα που αντιμετωπίζω κατά τη 
διδασκαλία των μαθηματικών 

4,24 
(1,00) 

4,21 
(0,99) 

4,28 
(1,01) 

γ) Να με βοηθήσει να κατανοήσω και να 
εφαρμόσω σωστά ένα νέο εκπαιδευτικό 
μέτρο. 

4,18 
(1,06) 

4,42 
(0,93) 

3,95 
(1,13) 

δ) Να με βοηθήσει να αντιμετωπίζω 
προβλήματα σχετικά με τη συμπεριφορά 
των μαθητών 

3,60 
(1,26) 

3,74 
(1,10) 

3,47 
(1,39) 

ε) Να συμπληρώσω τα κενά της βασικής 
μου εκπαίδευσης σε σχέση με το 
αντικείμενο των μαθηματικών 

3,23 
(1,43) 

3,61 
(1,29) 

2,87 
(1,48) 

στ) Να συμπληρώσω τα κενά της βασικής 
μου εκπαίδευσης σε σχέση με την 
παιδαγωγική μου κατάρτιση 

3,05 
(1,30) 

3,21 
(1,35) 

2,91 
(1,24) 

ζ) Να με βοηθήσει στην επαγγελματική 
μου αναβάθμιση (βελτίωση αποδοχών, 
προαγωγή, κλπ.) 

2,04 
(1,41) 

2,08 
(1,55) 

2,00 
(1,28) 

Κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 = καθόλου σημαντικό, …, 5 = πάρα πολύ σημαντικό 
 

Σχήμα 1 
Κατανομή συχνότητας του είδους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τα 

μαθηματικά 
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Άλλο

ΣΕΛ∆Ε

ΠΕΚ: Τρίμηνη/Περιοδική
Επιμόρφωση

ΠΕΚ: Ταχύρρυθμα
Σεμινάρια

ΠΕΚ: Εισαγωγική
Επιμόρφωση

Ολιγοήμερα Σεμινάρια

Ημερίδες

     
Σχήμα 2 
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Κατανομή συχνότητας χαρακτηρισμού του επιμορφωτικού προγράμματος για τα 
μαθηματικά ως προς τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης
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100

Ήταν
απαραίτητη

Είχε μεγάλη
διάρκεια

Άλλο

Νηπιαγωγοί ∆άσκαλοι

 
Σχήμα 3 

Κατανομή συχνότητας της σημασίας που αποδίδουν στη δυνατότητα επιμόρφωσης για 
τα μαθηματικά ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης 
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Σχήμα 4 
Ποσοστά απαντήσεων των νηπιαγωγών και δασκάλων σχετικά  

με την επιθυμητή  συχνότητα συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα που 
αφορούν τα μαθηματικά 

0
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2-3 προγράμματα
κάθε χρόνο

1 πρόγραμμα 
κάθε χρόνο

1 πρόγραμμα 
κάθε 2 χρόνια

Περιστασιακά,
όποτε υπάρχει

ανάγκη

Νηπιαγωγοί
∆άσκαλοι

 
 

Σχήμα 5 
Μέσοι όροι των απαντήσεων των νηπιαγωγών και δασκάλων (max=5)  

σχετικά με το ποιον θεωρούν καταλληλότερο φορέα για  
την επιμόρφωσή τους στα μαθηματικά 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Τοπική αυτοδιοίκηση

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχολική Μονάδα

Πανεπ ιστημιακοί Καθηγητές

Παιδαγωγικό Ινστιστούτο

Σχολικοί Σύμβουλοι

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγοί ∆άσκαλοι

   Κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 = καθόλου, …, 5 = πάρα πολύ 
 
 

 


