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Πεπίλητη
Η παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνθίι
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθήο. Τα απνηειέζκαηα ηεο δείρλνπλ φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ έρεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη έιιεηκκα ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο
θαηάξηηζεο. Αλ θαη ν θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνκνηνγέλεηα, κπνξεί απηή ζηηο παξνχζεο
ξεπζηέο ζπλζήθεο λα είλαη ην πιενλέθηεκα ηνπ θιάδνπ πνπ ζα ηνπ παξέρεη επειημία
πξνζαξκνγήο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ηεο λέαο επνρήο. Σε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ
κέζν φξν ειηθίαο, ηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ έληνλε επηζπκία γηα
παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπο, κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πιεξνθνξηθήο λα
απνηειέζνπλ ην θνξέα ηεο αιιαγήο ζην ζχγρξνλν ςεθηαθφ ζρνιείν.
Λέξειρ κλειδιά: εκπαιδεσηικοί πληροθορικής, επιμόρθωζη.

Abstract
This work investigates some of the factors related with the profile of ICT teachers. Results
show that the majority of the teachers hold a postgraduate degree and present a lack of
pedagogical knowledge. Although the population of ICT teachers is not homogeneous, this
can be an advantage giving a flexible way of overcoming the contemporary educational
difficulties. In combination with the low age average, the ICT skills and the will for further
training, ICT teachers can be the carrier for the changes coming with the new digital school.
Key words: ICT teachers, further training.

1. Εηζαγωγή
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθίλεζε ε εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο σο
γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ ειιεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηε δεκηνπξγία
εηδηθνηήησλ Πιεξνθνξηθήο ζηα Τερληθά – Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΤΔΛ) (Κφκεο,
2004), ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ήηαλ εμνπιηζκέλα κε ζπζηήκαηα Unix. Τε
δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (θαηά θαλφλα γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ
BASIC, Pascal, COBOL) θιήζεθαλ λα δηδάμνπλ θπζηθνκαζεκαηηθνί θαη κεραληθνί
πνπ ήδε ππεξεηνχζαλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίνη είραλ πξνεγνχκελε

εκπεηξία ζηελ Πιεξνθνξηθή, φπσο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζηελ Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα θαη ηελ Πιεξνθνξηθή, ηνλ Ηιεθηξνληθφ Απηνκαηηζκφ, ζεκηλάξηα ή
αληίζηνηρε πξνυπεξεζία ζην ζηξαηφ. Τν αθαδεκατθφ έηνο 1986 – 87 πξνζειήθζεζαλ
γηα δηδαζθαιία ζηελ Αζήλα επηά (7) αλαπιεξσηέο θπζηθνκαζεκαηηθνί απφ 11
αηηνχληεο. Τελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά απφ ηνπο πεξίπνπ 25 αηηνχληεο
πξνζειήθζεζαλ 15, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη δχν απφθνηηεο ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθψλ
Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Παηξψλ. Η κηα απφ απηέο παξαηηήζεθε
ζχληνκα γηα λα αλαιάβεη δηεπζπληηθή ζέζε ζε ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ. Τα επφκελα
ρξφληα θαη κέρξη ην 1993, νη αηηήζεηο θαη νη πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ
εθπαηδεπηηθψλ απμάλνπλ, γηα λα θαηαιήμνπλ ζηηο 250 πεξίπνπ αηηήζεηο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη νη ίδηνη ππνςήθηνη γηα αλαπιεξσηέο θάλνπλ αηηήζεηο θαη ζηηο
ππφινηπεο δηεπζχλζεηο ηεο Αηηηθήο φπνπ θαηαηάζζνληαη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά, αθνχ
ζε θάζε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθά
θξηηήξηα. Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηδξχεηαη ζχιινγνο αλαπιεξσηψλ
θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο, πνπ πξνζπαζεί λα εθθξάζεη ηα αηηήκαηα ηνπο κε θχξην
ηε δεκηνπξγία επεηεξίδαο θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο. Τν 1993 δεκηνπξγείηαη ε
επεηεξίδα ησλ θιάδσλ Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 θαη ΠΔ20, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο, φζνη έρνπλ πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ
Πιεξνθνξηθή. Έμη κήλεο αξγφηεξα ιφγσ ησλ πνιιψλ θελψλ ζε ζρνιεία
ζπγθαηαιέγνληαη θαη φζνη είραλ δηδαθηηθή πξνυπεξεζία 16 κελψλ θαη επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα ζηελ Πιεξνθνξηθή. Καηά ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, ην 1992, ε εηζαγσγή
καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο επεθηάζεθε θαη ζηα Γπκλάζηα (Κφκεο, 2004). Δίλαη
αμηνζεκείσην φηη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ πηπρηνχρσλ κε βαζηθφ πηπρίν Πιεξνθνξηθήο
επεδίσμαλ ή δηνξίζζεθαλ αθελφο σο αλαπιεξσηέο γηαηί ήδε εξγαδφηαλ κε θαιέο
ζπλζήθεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη αθεηέξνπ σο κφληκνη γηαηί σο πξνυπφζεζε γηα
εγγξαθή ηνπο ζηελ επεηεξίδα ήηαλ ην πηπρίν παηδαγσγηθήο επάξθεηαο ηεο ΠΑΤΔΣ
(κεηέπεηηα ΑΣΠΑΙΤΔ). Τν 1996 κεηά απφ δπκψζεηο ζην ρψξν ησλ θαζεγεηψλ
Πιεξνθνξηθήο ηδξχεηαη ε ΠΔΚΑΠ. Τελ ίδηα πεξίνδν ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο νη
εξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πιεξνθνξηθνί έρνπλ αξρίζεη λα ζηξέθνληαη πξνο ην
δεκφζην ηνκέα. Αίηην θαηά ηε γλψκε καο απηήο ηεο ζηξνθήο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο
Έλσζεο Πιεξνθνξηθψλ Διιάδαο (ΔΠΔ). Μεηά απφ πηέζεηο πξνο ην ΥΠΔΠΘ αίξεηαη
ε πξνυπφζεζε παηδαγσγηθήο επάξθεηαο θαη αξρίδνπλ νη καδηθνί δηνξηζκνί θαζεγεηψλ
κε βαζηθφ πηπρίν Πιεξνθνξηθήο. Σηελ πνξεία, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο κηαο
κεηνςεθίαο ηνπ θιάδνπ (φπσο λα κεηαηαρζνχλ ζηνπο θιάδνπο ηνπ βαζηθνχ ηνπο
πηπρίνπ φζνη δελ έρνπλ βαζηθφ πηπρίν Πιεξνθνξηθήο), βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα
δηαδηθαζία νκνγελνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ αλ θαη αθφκα ππάξρνπλ θαηάινηπα, πνπ
νθείινληαη ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ. Σρεδφλ παξάιιεια, απφ ην 1998,
εηζήρζεζαλ καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζην Γεληθφ Λχθεην θαη αξγφηεξα ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Κφκεο, 2004) κέζσ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ.
Απφ ην 1997 έρεη δεκηνπξγεζεί ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ (ΔΠΠΣ)
Πιεξνθνξηθήο θαη απφ ην 2003 ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο

Σπνπδψλ (ΓΔΠΠΣ) Πιεξνθνξηθήο (ΥΠΔΠΘ, 1997, 2003). Δίλαη αμηνζεκείσην φηη
ελψ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηα ΔΠΠΣ θαη ΓΔΠΠΣ πξνηείλνπλ ην νιηζηηθφ
ή νινθιεξσκέλν κνληέιν έληαμεο, πινπνηείηαη ην ηερλνθεληξηθφ (Μηθξφπνπινο,
2006), ην νπνίν αθνινπζείηαη ζε επίπεδν Λπθείνπ.
Ο ηξφπνο έληαμεο ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε, απφ ηζηνξηθήο θαη επηζηεκνινγηθήο πιεπξάο, έρεη σο ζπλέπεηα
ηε δεκηνπξγία ησλ θιάδσλ ΠΔ19 θαη ΠΔ20, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο πνηθίισλ εηδηθνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ. Παξάιιεια νη
επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο απαηηνχλ άξηηα
θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξάζεσλ επηκφξθσζεο.
Απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθίι ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο, ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπ, πνπ απνηειεί ζηφρν ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.

2. Μεζοδοιογία
Η παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηκήκα ελφο επξχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ κε ηειηθφ
ζηφρν ηε δηεξεχλεζε αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ πξνηηκήζεσλ θαζεγεηψλ
Πιεξνθνξηθήο ζρεηηθά κε δξάζεηο επηκφξθσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη ζρεδηαζζεί
θαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην (Μπέιινπ, Λαδηάο, Μηθξφπνπινο, 2010) πνπ
πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο επαγγεικαηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο (Mouza, 2006). Σηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε
δηακφξθσζε άπνςεο γηα ην πξνθίι ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο. Απηφ απνηειεί
νπζηαζηηθά ην πξψην ζηάδην ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ. Δπίζεο, γίλεηαη ε θαηαγξαθή
ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ΠΔ19 / ΠΔ20.
Σπγθεθξηκέλα δηεξεπλψληαη ν ηχπνο ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία θαη ε αξρηθή επηζπκία ηνπο γηα επηκφξθσζε.
Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζε πεξηνρέο κε
κεγαιχηεξε δήηεζε φπσο ε Αηηηθή θαη ηδηαίηεξα ε Β΄ Αζήλαο θαη ε Αλαηνιηθή
Αηηηθή, νη νπνίεο απνηεινχλ θχξηεο επηινγέο ηειηθψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ γηα πνιινχο
εθπαηδεπηηθνχο. Δθπαηδεπηηθνί απηψλ ησλ πεξηνρψλ απνηεινχλ ην δείγκα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.
Σχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Β΄ Αζήλαο
θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ζε απηέο ιεηηνπξγνχλ 342 ζρνιεία (183 ζηε Β΄ Αζήλαο
θαη 159 ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή) 276 δεκφζηα θαη 66 ηδησηηθά. Η θαηαλνκή ηνπο
αλάινγα κε ηε βαζκίδα είλαη 176 Γπκλάζηα, 133 Γεληθά Λχθεηα θαη 33 κνλάδεο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σε απηά πεξηιακβάλνληαη έμη (6) κνλάδεο εηδηθήο
αγσγήο, ηέζζεξα (4) πεηξακαηηθά, δχν (2) κνπζηθά, έλα (1) θαιιηηερληθφ, έλα (1)
δεχηεξεο επθαηξίαο, έλα (1) δηαπνιηηηζκηθφ, έλα (1) εθθιεζηαζηηθφ θαη έλα (1) ζην
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα αλειίθσλ Απιψλα. Οη εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο πνπ
θαίλνληαη λα ππεξεηνχλ ζηηο δχν Γηεπζχλζεηο είλαη πεξίπνπ 630. Αθαηξψληαο φζνπο

απνπζηάδνπλ ιφγσ απνζπάζεσλ θαη αδεηψλ, απνκέλεη έλαο αξηζκφο 560
εθπαηδεπηηθψλ (510 ζηα δεκφζηα ζρνιεία θαη 50 ζηα ηδησηηθά) κε αλαινγία 45% ζηε
Β΄ Αζήλαο θαη 55% ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή. Φαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί
Πιεξνθνξηθήο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο δχν απηέο Γηεπζχλζεηο πξνζεγγίδνπλ ην 10% ηνπ
ζπλφινπ ησλ θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Διιάδαο θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ σο ην δείγκα εκπεηξηθήο κειέηεο. Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία
πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ δχν (2) εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο
αλά δεκφζην ζρνιείν. Η αλαινγία απηή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ
ζρνιείνπ δίλνληαο γηα ηα ΔΠΑΛ πέληε (5) εθπαηδεπηηθνχο αλά ζρνιείν, ελψ γηα ηα
ΓΔΛ θαη ηα Γπκλάζηα 1.75 εθπαηδεπηηθνχο αλά ζρνιείν. Η αλαινγία γηα ηα ηδησηηθά
ζρνιεία (φια γεληθήο παηδείαο) είλαη 0.74 εθπαηδεπηηθνί αλά ηδησηηθφ ζρνιείν. Μηα
εξκελεία γηα απηή ηε δηαθνξά κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ γεληθψλ ζρνιείσλ
είλαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γηαηί ν ίδηνο εθπαηδεπηηθφο
εξγάδεηαη ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. Ίζσο πεξηζζφηεξν
ρξήζηκν ζα ήηαλ λα γλσξίδνπκε ηελ αλαινγία εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο αλά
καζεηή.
Τν θζηλφπσξν ηνπ 2009 ζηάιζεθε εξσηεκαηνιφγην απφ ην Σρνιηθφ Σχκβνπιν
Πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν αιιά θαη ζε φζα
πξνζσπηθά e-mails ήηαλ γλσζηά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πιεξνθνξηθήο ηεο Β΄
Αζήλαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή δεκνγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ, ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηκφξθσζε γηα ηε ζρεδίαζε
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Γφζεθε ρξνληθφ πεξηζψξην ηξηψλ εβδνκάδσλ γηα ηε
ζπκπιήξσζε, κέζα ζην νπνίν επηζηξάθεθαλ ηα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα. Σην
εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ 145 εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο, πεξίπνπ ην 26% ηνπ
πιεζπζκνχ, πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα.
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηε βαζκίδα ηνπ ζρνιείνπ
σο εμήο: 80 εθπαηδεπηηθνί (55%) ζε Γπκλάζην, 50 (35%) ζε ΓΔΛ, 12 (8%) ζε
κνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηξεηο (3) (2%) ζε νινήκεξα δεκνηηθά
ζρνιεία. Σχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ 130 (90%) εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζε
δεκφζηα ζρνιεία, ζηνηρείν πνπ ζπκθσλεί θαη κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή ηνπ
πιεζπζκνχ. Όζνλ αθνξά ζηνλ θιάδν, 121 εθπαηδεπηηθνί (83.4%) αλήθνπλ ζηνλ
ΠΔ19 θαη νη ππφινηπνη 23 (15.9%) ζηνλ ΠΔ20.

3. Αποηειέζκαηα
Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο κε ηνπο 145
εθπαηδεπηηθνχο, παξαηίζεληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ελδεηθηηθά ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ
560 εθπαηδεπηηθψλ Β΄ Αζήλαο θαη Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ζε πξνζθιήζεηο ηνπ
Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ Πιεξνθνξηθήο.

Σην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 2.5 εηψλ επηηεχρζεθαλ απεπζείαο επαθέο κε 383
εθπαηδεπηηθνχο, πεξίπνπ ην 68% ηνπ πιεζπζκνχ. Οξηζκέλα ζηνηρεία απηψλ
ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
 έλαο είλαη ΤΔ01, ην 15% είλαη ΠΔ20 θαη ην ππφινηπν ΠΔ19
 47% ππεξεηεί ζηε Β΄ Αζήλαο θαη 53% ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή
 44% δηδάζθεη ζε Γπκλάζην, 29% ζε ΓΔΛ (ζπλ 8% ζε ηδησηηθά), 18% ζε κνλάδεο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 1% ζε νινήκεξα δεκνηηθά
 νη 169 (44%) είλαη άλδξεο θαη νη 214 (56%) γπλαίθεο
 87.5% ππεξεηεί ζε δεκφζην θαη 12.5% ζε ηδησηηθφ ζρνιείν
 νη επηά (7) εξγάδνληαη ζε εζπεξηλά ζρνιεία
 3 δηδάζθνπλ ζε πεηξακαηηθά, 7 ζε κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο, 2 ζε θαιιηηερληθά, 1
ζε κνπζηθφ, 1 ζε ζρνιείν δεχηεξεο επθαηξίαο, 1 ζε δηαπνιηηηζκηθφ.
Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο μεθηλά κε ηελ θαηαλνκή
ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο αλάινγα κε ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν (Πίλαθαο 1).
Πίλαθας 1: Καηανομή ηων εκπαιδεσηικών ανάλογα με ηο βαζικό ηοσς πηστίο
Βαζικό πηςσίο
ΑΤΔΙ Πιεξνθνξηθήο
Μεραληθνί Η/Υ
Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή (ΑΣΟΔΔ)
Δπηζηήκε Υπνινγηζηψλ,
Πιεξνθνξηθήο
Φπζηθνκαζεκαηηθνί
Άιινη κεραληθνί
Λνηπνί
ΣΥΝΟΛΟ

Πλήθορ
εκπαιδεςηικών
16
16
28
31
50
1
3
145

Ποζοζηό (%)
11.0
11.0
19.3
21.4
34.5
0.7
2.1
100

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1 επαιεζεχεηαη απηφ πνπ αλακελφηαλ απφ ηελ ηζηνξία
ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ19/20, φηη δειαδή ην 35% ησλ θαζεγεηψλ
Πιεξνθνξηθήο δελ έρεη βαζηθφ πηπρίν Πιεξνθνξηθήο.
Η θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην βαζηθφ πηπρίν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ηνπο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.
Πίλαθας 2: Καηανομή εκπαιδεσηικών ζε ζσνάρηηζη με ηην εκπαιδεσηική εμπειρία
Πηςσίο
0
Βαζηθφ πηπρίν Πιεξνθνξηθήο
Φσξίο βαζηθφ πηπρίν Πιεξνθνξηθήο

1
1

Εκπαιδεςηική εμπειπία (έηη)
<2
2-8
8-14 14-20
7
1

35
6

40
11

8
21

> 20
0
14

Σχκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2 ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ
θπζηθνκαζεκαηηθψλ έρεη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία κεγαιχηεξε απφ 14 έηε, ελψ νη

απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο έρνπλ εκπεηξία κηθξφηεξε απφ 14 έηε.
Δπίζεο, ν κηθξφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ κε κηθξή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία αλαδεηθλχεη
ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο Γηεπζχλζεηο ηεο Β΄ Αζήλαο θαη Αλαηνιηθήο Αηηηθήο
είλαη θνξεζκέλεο θαη φρη πεξηνρέο πξψηνπ δηνξηζκνχ.
Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ ΠΔ 19/20 είλαη 41 έηε, ελψ ν
αληίζηνηρνο κέζνο φξνο γηα εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ βαζηθφ πηπρίν πιεξνθνξηθήο
είλαη 38 έηε θαη γηα ηνπο κε έρνληεο πηπρίν πιεξνθνξηθήο, 47 έηε.
Τα δεδνκέλα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο
αλάινγα κε ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν ζε ζπλάξηεζε κε ηε βαζκίδα ζρνιείνπ ζην νπνίν
ππεξεηνχλ, είλαη νκνηφκνξθε ζηα Γπκλάζηα θαη ηα Λχθεηα, θαηαξξίπηνληαο ηελ
άπνςε φηη ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί
ρσξίο βαζηθφ πηπρίν Πιεξνθνξηθήο σο «κεηνλεθηνχληεο πιεξνθνξηθά» πξνηηκνχλ ην
Γπκλάζην, ελψ νη έρνληεο βαζηθφ πηπρίν Πιεξνθνξηθήο αλαιακβάλνπλ ην
«δχζθνιν» έξγν ζην Λχθεην.
Δλδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο πξνθχπηνπλ γηα ην πξνθίι ησλ θαζεγεηψλ
Πιεξνθνξηθήο απφ ηελ θαηαλνκή ηνπο αλάινγα κε ην βαζηθφ πηπρίν ζε ζπλάξηεζε
κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο. Σπγθεθξηκέλα:
 ην 41% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζεγεηψλ έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
 ην 24% ησλ θαζεγεηψλ έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Πιεξνθνξηθή
 ην 40% έρεη θάλεη ζπνπδέο θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα εθηφο ηεο
Πιεξνθνξηθήο θαζηζηψληαο ηνπο ελ δπλάκεη ην φρεκα πνπ ζα θέξεη ηε
δηαζεκαηηθφηεηα ή δηεπηζηεκνληθφηεηα ζηε δηδαθηηθή πξάμε
 ην 44% ησλ θπζηθνκαζεκαηηθψλ δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ Πιεξνθνξηθή
(κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εμεηδίθεπζεο ή δηδαθηνξηθφ) θαιχπηνληαο έηζη ην θελφ
ηεο έιιεηςεο βαζηθνχ πηπρίνπ Πιεξνθνξηθήο
 ην 66% ησλ θπζηθνκαζεκαηηθψλ δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (κεηαπηπρηαθφ
δίπισκα εμεηδίθεπζεο ή δηδαθηνξηθφ) ζε ζρέζε κε ην 28% ησλ θαζεγεηψλ κε
βαζηθφ πηπρίν Πιεξνθνξηθήο.
Αλ θαη νη θπζηθνκαζεκαηηθνί πξνέξρνληαη απφ «θαζεγεηηθά» Τκήκαηα,
δηαπηζηψλεηαη φηη κφλν ην 7.6% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο έρνπλ
θάλεη παηδαγσγηθέο ζπνπδέο θαη απφ απηφ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε
ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα.
Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο θαη απφ ηνλ Οθηψβξην 2009 κέρξη ην Φεβξνπάξην 2010
δηνξγαλψζεθαλ απφ ην Σρνιηθφ Σχκβνπιν ΠΔ19 ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Β΄ Αζήλαο θαη Αλαηνιηθήο Αηηηθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
Πιεξνθνξηθήο, ζπλνιηθά 10 επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη
πιελ κηαο εμαίξεζεο ζε φια ηα ζεκηλάξηα νη εθπαηδεπηέο ήηαλ ζπλάδειθνη ηνπ
θιάδνπ ΠΔ19/20 πνπ πξνζέθεξαλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο αθηινθεξδψο
ζπκβάιινληαο εζεινληηθά ζηελ «ελδνθιαδηθή επηκφξθσζε». Σηνπο πξψηνπο έμη
κήλεο ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή 256

δηαθνξεηηθνί εθπαηδεπηηθνί (46%) ππνβάιινληαο 579 ζπλνιηθά αηηήζεηο γηα ηα
πξναλαθεξζέληα πξνγξάκκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ απνγεπκαηηλέο ψξεο εθηφο σξαξίνπ
ζρνιείνπ, γίλνληαλ ζε εξγαζηήξην Η/Υ, είραλ βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη πξνυπέζεηαλ
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ, δελ ππήξρε νηθνλνκηθφ θίλεηξν θαη κε
αληηθίλεηξν ηελ θαηά θαλφλα καθξηλή απφζηαζε ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ
ζεκηλαξίνπ απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο θαη ηελ απμεκέλε θίλεζε ζην ιεθαλνπέδην
ηεο Αηηηθήο.
Καηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο (2008-09) θαη ζην δηάζηεκα ηνπ ηξέρνληνο
(2009-10) κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην δηνξγαλψζεθαλ απφ ζην Σρνιηθφ Σχκβνπιν
ΠΔ19 ηεο πεξηνρήο νθηψ (8) ζεκηλάξηα κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηεο κηαο ηξίσξεο
ζπλάληεζεο. Η ζεκαηνινγία πεξηιάκβαλε ηα CMaps Tool, Visual Basic.Net, Ubuntu,
Μηθξφθνζκνη Logo, Φηινζνθία Logo, Director-lingo, Moodle, θαη Dreamweaver.
Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί ν κηθξφο αξηζκφο απνπζηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τν
61% δελ έθαλε θακία απνπζία. Τν 24% απνπζίαζε κφλν έλα ηξίσξν, ην 12% δχν θαη
έλα 3% ηξία ηξίσξα. Με δεδνκέλε ηελ εζεινληηθή θχζε ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ην
γεγνλφο φηη ε δηάξθεηά ηνπο έθηαζε κέρξη θαη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο, νη κέζνη φξνη
γηα φια ηα ζεκηλάξηα δείρλνπλ ηε ζηαζεξφηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί
Πιεξνθνξηθήο ππήξμαλ ζπλεπείο ζηηο «ππνρξεψζεηο» ηνπο.

4. Σσδήηεζε θαη ζσκπεράζκαηα
Απφ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά
ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο Β΄ Αζήλαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
Οη θιάδνη ΠΔ19/20 κπνξεί λα είλαη ε δχλακε πνπ ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο ππφινηπνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε κηα πνξεία κεηαηξνπήο ηεο ζεκεξηλήο δαζθαινθεληξηθήο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε δεκηνπξγηθή, καζεηνθεληξηθή κάζεζε κε ηε ρξήζε
ησλ ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ κέζσλ αθνχ:
 νη 4 ζηνπο 10 θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο έρνπλ θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
 νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο πνπ είλαη θάηνρνη βαζηθνχ πηπρίνπ Πιεξνθνξηθήο
έρνπλ πςειφ επίπεδν γηαηί πξνέξρνληαη απφ ζρνιέο κε ηδηαίηεξα πςειή βάζε
ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ είζνδν ζην Παλεπηζηήκην
 νη 4 ζηνπο 10 θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο έρνπλ θάλεη ζπνπδέο θαη ζε άιια
γλσζηηθά αληηθείκελα εθηφο ηεο Πιεξνθνξηθήο απνηειψληαο ελ δπλάκεη ην
φρεκα πνπ ζα νδεγήζεη ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα ζην
ζχγρξνλν ζρνιείν
 ιφγσ ηνπ λενζχζηαηνπ ησλ θιάδσλ ΠΔ19/20 ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο απφ ην κέζν φξν
άιισλ εηδηθνηήησλ



νη πιεξνθνξηθνί ιφγσ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο αγσγνί γηα ηε δηάρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνγλσζίαο ζε
ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ.

Φαίλεηαη φηη νη θιάδνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο ραξαθηεξίδνληαη απφ
αλνκνηνγέλεηα, πξνεξρφκελνη απφ ΑΔΙ ή ΑΤΔΙ, έρνληεο ή κε βαζηθφ πηπρίν
Πιεξνθνξηθήο, έρνληεο ή φρη πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή επάξθεηα. Η
αλνκνηνγέλεηα απηή φκσο ζηηο παξνχζεο ξεπζηέο ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη ην
πιενλέθηεκα ηνπ θιάδνπ πνπ ηνπ παξέρεη επειημία πξνζαξκνγήο θαη αληηκεηψπηζεο
ησλ ξεπζηψλ ζπλζεθψλ ηεο λέαο επνρήο.
Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο
γηα επηκφξθσζε θαηαγξάθεηαη κηα ηζρπξή ηάζε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε κε δεδνκέλν
φηη αθελφο θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπζηάζνπλ ηκήκα απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν
ηνπο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα ηνπο
βνεζήζνπλ, λα γίλνπλ θαιχηεξνη δάζθαινη θαη αθεηέξνπ δελ ιεηηνπξγεί σο
αληηθίλεηξν ε κε παξνρή νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο ή ε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά
ηνπο θαζήθνληα.
Γηαπηζηψλεηαη έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο. Αλ θαη νη
θπζηθνκαζεκαηηθνί πξνέξρνληαη απφ «θαζεγεηηθά» Τκήκαηα (ζηελ πξάμε φκσο
δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθφ έιιεηκκα παηδαγσγηθήο επάξθεηαο), δηαπηζηψλεηαη φηη κφλν
ην 7.6% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο έρνπλ θάλεη παηδαγσγηθέο
ζπνπδέο. Απφ απηφ πξνθχπηεη ε αλάγθε ηνπ θιάδνπ γηα επηκφξθσζε θπξίσο ζε
παηδαγσγηθά δεηήκαηα.
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