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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τάση της εκπαίδευσης –σε παγκόσμιο επίπεδο– αποτελεί η εκπαίδευση της Επιστή-

μης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics – STEM), που ενοποιεί τα τέσσερα αυτά γνωστικά αντικεί-

μενα. Δείκτες επιτυχίας της εκπαίδευσης STEM, σύμφωνα με το μοντέλο της Υποστήρι-

ξης – Διδασκαλίας – Αποτελεσματικότητας – Υλικού (Support – Teaching – Efficacy – 

Materials, S.T.E.M.), αποτελούν η Υποστήριξη, ο σχεδιασμός μαθήματος (Διδασκαλία) 

οι εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη (Διδασκαλία), η Αποτελεσματικότητα και τα Υ-

λικά.  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί μέσω της μέτρησης των πέντε αυτών δεικτών στην 

επιβεβαίωση ή όχι της ορθότητας του ενλόγω μοντέλου. Για το λόγο αυτό καταγράφηκαν 

οι απόψεις εκατόν έντεκα (111) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης, σε τεθέν ερωτηματολόγιο πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert, για τους πέ-

ντε αυτούς δείκτες. 

Από την ενεργηθείσα επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι οι προτά-

σεις του ερωτηματολογίου που τέθηκαν πράγματι ανταποκρίνονται στους πέντε (5) πα-

ράγοντες του προτεινόμενου ερευνητικού μοντέλου. Μάλιστα, η πλειοψηφία των ερωτη-

θέντων αναγνωρίζουν τη σημασία της Υποστήριξης, του σχεδιασμού μαθήματος (Διδα-

σκαλία), των εκπαιδευτικών πρακτικών στην τάξη (Διδασκαλία), της Αποτελεσματικό-

τητας και των Υλικών.  

Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων δεν αναγνωρίζει τη σημασία των πα-

ραπάνω δεικτών. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην έλλειψη απαραίτητης 

εξοικείωσης των ερωτηθέντων με την εκπαίδευση STEM είτε πράγματι στην μειωμένη 

σημασία των δεικτών αυτών στην επιτυχία της εκπαίδευσης STEM. Γι’ αυτό και επιβάλ-

λεται να γίνει περαιτέρω διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών του παρατηρούμενου φαινο-

μένου και, ειδικότερα, των ανασχετικών εκείνων παραγόντων που συντείνουν στην ύ-

παρξη του φαινομένου αυτού.  

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, STEM, μοντέλο S.T.E.M. 
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ABSTRACT 

 

Global trend in education is the Science, Technology, Engineering and Mathematics 

(STEM) education, which integrates these four disciplines. Indicators of success of 

STEM education according to the Support – Teaching – Efficacy – Materials (S.T.E.M.) 

model, are Support, Lesson Planning (Teaching), Classroom Practices (Teaching) and 

Efficacy in accordance with Materials.  

The present work aimed at determining the success of a STEM education, through 

the measurement of these five structures. For this reason one hundred eleven teachers of 

Primary and Secondary Education answered a questionnaire of five-class scale type Lik-

ert, for these five structures. 

The confirmatory factor analysis showed that the questions of the questionnaire ac-

tually met the five (5) factors in the proposed research model. The majority of teacher’s 

respondents recognized the importance of Support, Lesson Planning (Teaching), Class-

room Practices (Teaching), Efficacy and Materials. 

However, a small percentage of respondents did not recognize the importance of 

these factors. This phenomenon may be due either to lack of proper familiarization of 

teachers with the STEM education, or lack of importance of these factors. Thus the un-

derlying causes of the observed phenomenon and, in particular, those suspending factors 

that contribute to the existence of this phenomenon should be further investigated. 

 

 

Key words: education, STEM, S.T.E.M. model. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Το ελληνικό σχολείο είναι συνήθως δασκαλοκεντρικό και γνωσικοκεντρικό. Κατά 

βάση προτάσσει την ομοιομορφία, την παθητικότητα, τον ανταγωνισμό και την ατομικό-

τητα, μη επιτρέποντας τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των μαθητών στην τάξη, 

χρησιμοποιώντας μάλιστα παρωχημένες στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας (Κακα-

νά & Μπότσογλου, 2010; Χατζοπούλου & Κακανά, 2008). 

Όμως είναι γενικότερα αποδεκτό ότι οι σημερινοί μαθητές μελλοντικά είναι πιθανό-

τερο να πρέπει να αναζητήσουν να επεξεργαστούν και να αξιοποιήσουν συνθετικά τη 

γνώση, σε σχέση με το να ανακαλέσουν απλά από τη μνήμη τους ορισμένες πληροφορίες. 

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές που υποδεικνύουν ότι η επόμενη γενιά δεν είναι έτοιμη να 

ανταποκριθεί ούτε στις τρέχουσες απαιτήσεις αλλά ούτε και στις μελλοντικές ανάγκες 

(National Research Council [NRC], 2011) National Research Council. (2011). Successful 

K-12 STEM education: Identifying effective approaches in science, technology, engi-

neering, and mathematics  

Ορισμένοι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν τις δεξιότητες που πρέπει 

να έχουν τα άτομα τον 21ο αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, τέτοιου είδους δεξιότητες είναι 

(Association for Career and Technical Education, National Association of State Directors 

of Career Technical Education Consortium and Partnership for 21st Century Skills, 

2010): α) η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων, β) η συνεργασία και η ηγεσία, 

γ) η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, δ) η πρωτοβουλία και η επιχειρηματικότητα, ε) 

η αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία, στ) η ανάλυση δεδομένων, ζ) η 

περιέργεια και η φαντασία. Βέβαια, σύμφωνα με άλλους ερευνητές οι απαραίτητες δε-

ξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα άτομα τον 21ο αιώνα είναι (Bybee, 2010; 

Windschitl, 2009): α) η προσαρμοστικότητα, β) η σύνθετες επικοινωνιακές και κοινωνι-

κές δεξιότητες, γ) η μη τυπική επίλυση προβλημάτων, δ) η αυτοδιαχείριση και η αυτοα-

ναπτυξη και ε) η συστημική σκέψη.  

Μέσω της εκπαίδευσης STEM είναι δυνατή η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαι-

τούνται τον 21ο αιώνα (Sahin et al., 2014). Μάλιστα, η εκπαίδευση STEM θεωρείται ως 

ένα μέσο για να βοηθηθούν τα άτομα να αναπτύξουν διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης 
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διεπιστημονικών προβλημάτων και να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες 

για την επιστημονική και οικονομική καταξίωσή τους (Lacey & Wright, 2009). 

Η ενσωμάτωση των STEM προγραμμάτων αποτελεί –σε διεθνές επίπεδο– στόχο σε 

διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα αρκετών χωρών, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προ-

ετοιμασία και ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο 

μελλοντικό εργασιακό και κοινωνικό βίο (Doukakis et al., 2016). Μάλιστα, φαίνεται ότι 

οι χώρες που έχουν ενσωματώσει δραστηριότητες STEM στην εκπαιδευτική τους διαδι-

κασία, όπως π.χ. η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Φιλανδία και η Γερμανία, επιτυγχάνουν 

καλύτερη κατάταξη στους διαγωνισμούς PISA (Marginson et al., 2013). 

Το γεγονός όμως ότι η εκπαίδευση STEM τέθηκε στο κέντρο της εκπαιδευτικής πο-

λιτικής, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλαπλών, και πολλές φορές αντίθετων, προ-

σεγγίσεων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, δομές, χρονικές στιγμές ή ηλικίες: 

σχολεία εντός σχολείων, αυτόνομα σχολικά προγράμματα, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, 

αυτόνομοι όμιλοι – STEM clubs, επιμορφωτικά προγράμματα, ειδικά σχολεία κ.α. (Σιφ-

νιώτη, 2016). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα σχο-

λεία STEM διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (National Research Council. (2011). 

Successful K-12 STEM education: Identifying effective approa): α) επιλεκτικά σχολεία 

STEM, που απευθύνονται σε μαθητές με ικανότητες και ενδιαφέρον στο πεδίο STEM, 

εφαρμόζοντας κριτήρια επιλογής των μαθητών, β) σχολεία που συμπεριλαμβάνουν 

STEM, που απευθύνονται σε παρόμοιους μαθητές αλλά χωρίς κριτήρια επιλογής, και γ) 

σχολεία εστιασμένα στη STEM σταδιοδρομία και την τεχνική εκπαίδευση, που απευθύ-

νονται σε μαθητές που τείνουν να εγκαταλείψουν το σχολείο και δέχονται μαθητές χωρίς 

κριτήρια.  

Έρευνες επισημαίνουν την ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών στον διεπιστημο-

νικό τομέα της εκπαίδευσης STEM (Doukakis et al., 2016; Σιφνιώτη, 2016). 

1.2 Δομή εργασίας  

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται στο θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. Το θεω-

ρητικό μέρος, αποτελείται από τα δύο πρώτα κεφάλαιο, ήτοι την παρούσα εισαγωγή και 

το επόμενο κεφάλαιο. Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από τα επόμενα τρία κεφάλαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία σύντομη εισαγωγή στην εκπαίδευση STEM. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια προσδιορισμού της εκπαίδευσης 

STEM μέσα από τον ορισμό και τους στόχους της, από τα πλεονεκτήματα αλλά και τα 
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προβλήματά της. Γίνεται επίσης μία σύντομη αναφορά στις βασικές μεθόδους διδασκα-

λίας που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση STEM, ήτοι την ανακαλυπτική μέθοδο, τη 

μέθοδο project και την επίλυση προβλήματος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το ερευνητικό μοντέλο της εργασίας. 

Προσδιορίζεται το ερευνητικό ερώτημα, παρουσιάζονται η ερευνητική μέθοδος που α-

κολουθήθηκε και τα εργαλεία της έρευνας και γίνεται η περιγραφή του δείγματος. Επί-

σης, αναφέρεται συνοπτικά η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Αρχικά, περιγράφονται τα δεδομένα και στη συνέχεια ακολουθεί παραγοντική ανάλυση 

και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάλυση αξιοπιστίας των δεδομένων. 

Τέλος, η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με το πέμπτο κεφάλαιο στο οποίο παρου-

σιάζονται τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί, που ουσιαστικά αποτελούν προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα, αλλά και η συνεισφορά της παρούσας εργασίας. 
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό, που αποτελεί και το θεωρητικό μέρος της έρευνας, παρουσιάζε-

ται συνοπτική η εκπαίδευση STEM καθώς και οι θεωρίες μάθησης και η μέθοδοι διδα-

σκαλίας που σχετίζονται με αυτού του είδους την εκπαίδευση.  

2.1 Εκπαίδευση STEM 

Η εκπαίδευση STEM αναφέρεται στη διδασκαλία και τη μάθηση των Επιστημών 

(Science), της Τεχνολογίας (Technology), της Μηχανικής (Engineering) και των Μαθη-

ματικών (Mathematics). Ο όρος STEM χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από την Judith A. 

Ramaley το 2001 και αποτελεί μία προσέγγιση που αποσκοπεί στην ένταξη της Τεχνο-

λογίας και της Μηχανικής στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματι-

κών (Πεγκλίδου, 2014). Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση STEM αποτελεί μια καινοτόμο 

προσέγγιση στη σχεδίαση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) καθώς και 

στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει την τάση να διδάσκονται ως ενότητα 

τα τέσσερα αυτά γνωστικά αντικείμενα. 

Κυρίαρχο ρόλο στην προσέγγιση αυτή διαθέτει η επίλυση προβλήματος (Asghar et 

al., 2012) και η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην ανακάλυψη της λύσης, 

μέσω της δια-επιστημονικότητας (transdisciplinary). Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δρα-

στηριότητες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την Προσχολική αγωγή μέχρι τη Με-

ταδιδακτορική εκπαίδευση, τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση 

(Gonzalez & Kuenzi, 2012).  

 

2.1.1 Ορισμός STEM 

Η εκπαίδευση STEM τέθηκε στο κέντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής με αποτέλεσμα 

την εμφάνιση πολλαπλών, και πολλές φορές αντίθετων, προσεγγίσεων σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα, δομές, χρονικές στιγμές ή ηλικίες: σχολεία εντός σχολείων, 

αυτόνομα σχολικά προγράμματα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτόνομοι όμιλοι – STEM 

clubs, επιμορφωτικά προγράμματα, ειδικά σχολεία κ.α. (Σιφνιώτη, 2016). Το γεγονός 

αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το ότι η εκπαίδευση STEM χαρακτηρίζεται από διάφορες 

και ασαφείς παραμέτρους κάτι που εμφαίνεται από τους πολλούς ορισμούς που έχουν 

δοθεί στην προσπάθεια προσδιορισμού του πεδίου του STEM (Brown, 2012). 
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Το STEM μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Για πα-

ράδειγμα το National Science Foundation (NSF) καθορίζει τους τομείς STEM με ευρεία 

έννοια, συμπεριλαμβανομένων, εκτός από των κοινών κατηγοριών των Μαθηματικών, 

των Φυσικών Επιστημών, της Μηχανικής, των Επιστημών της Πληροφορικής και των 

Υπολογιστών, των Κοινωνικών Επιστημών, όπως της Ψυχολογίας, των Οικονομικών και 

της Κοινωνιολογίας, καθώς και των Πολιτικών Επιστημών (Green, 2007). Επίσης, ως 

εκπαίδευση STEM έχει ορισθεί η προσέγγιση που διερευνά τη διδασκαλία και τη μάθηση 

μεταξύ δύο οποιονδήποτε θεματικών περιοχών STEM ή/και μεταξύ ενός θέματος STEM 

και ενός ή περισσοτέρων άλλων σχολικών θεμάτων (Sanders, 2009). Το Υπουργείο Παι-

δείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει ορίσει τα προγράμματα εκπαίδευσης 

STEM ως εκείνα που αποσκοπούν στην παροχή υποστήριξης ή στην ενίσχυση της Επι-

στήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών από την πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως τις μεταπτυχιακές σπουδές, συμπεριλαμβανόμενης 

και της εκπαίδευσης ενηλίκων (U.S. Department of Education, 2007).  

Η εκπαίδευση STEM ουσιαστικά αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μά-

θηση όπου αυστηρές ακαδημαϊκές έννοιες συνδυάζονται με μαθήματα του πραγματικού 

κόσμου, καθώς οι μαθητές εφαρμόζουν τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και 

τα Μαθηματικά σε πλαίσια που συνδέουν το σχολείο, την κοινότητα, την εργασία και τις 

παγκόσμιες επιχειρήσεις, επιτρέποντας την ανάπτυξη του εγγραμματισμού STEM και 

μαζί του, τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικοί στη νέα οικονομία (Tsupros et al., 

2009). 

  
 

Σχήμα 2.1 Απεικόνιση της Διαθεματικής Φύσης του STEM 
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Στην παρούσα εργασία ο όρος STEM περιλαμβάνει αποκλειστικά την Επιστήμη, την 

Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, αποκλείοντας τις Κοινωνικές και Πολιτι-

κές Επιστήμες, δεδομένου ότι κυρίως οι προσπάθειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

εκπαίδευσης STEM εστιάζουν στους τέσσερις αυτούς προαναφερόμενους τομείς (Kuenzi 

et al., 2006; National Governors Association, 2007).  

Ο εγγραμματισμός STEM μπορεί να οριστεί ως η δυναμική διαδικασία, η οποία με-

ταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου και όχι σαν ένα σύνολο καταστάσεων, με απώτερο 

στόχο τη μετάβαση από την εκπαίδευση STEM στην ικανότητα της χρήσης του STEM 

εγγραματισμού για τη διαρκή μάθηση (Math & Zollman, 2012). 

Η διαθεματικότητα (cross-thematic integration) σημαίνει την πολύπλευρη διερεύ-

νηση ενός θέματος που άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων και τη σύνδεση των 

επιστημονικών πεδίων (διεπιστημονικότητα) μεταξύ τους, ώστε πέρα από την ειδική 

γνώση, να μπορέσει ο μαθητής να αντιληφθεί τη «συνομιλία» των επιστημών και τη συμ-

βολή τους σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής (Ματσαγγούρας, 2012). Μέσω 

της εκπαίδευσης STEM προωθείται αυτή η «συνομιλία» μεταξύ των επιστημών αποτε-

λώντας γέφυρα για τη σύνδεση της καθημερινής ζωής με το σχολείο. Οι μαθητές εμπλέ-

κονται ομαδικά στις δραστηριότητες, αναπτύσσοντας δεξιότητες συνεργασίας και αξιο-

ποιώντας τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους. Ο Dewey στις αρχές του 20ου αιώνα είχε 

γράψει (Dewey, 1990): «Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους 

οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός. Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου 

όλες οι πλευρές συνδέονται, όλες οι σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου 

κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά συγκεκριμένη και ενεργητική 

σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες». 

Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος STEM αποτελείται από την Επιστήμη, την Τεχνολο-

γία, της Μηχανική και τα Μαθηματικά.  

Η Επιστήμη ασχολείται με τη μελέτη και την κατανόηση του φυσικού κόσμου που 

περιβάλλει τον άνθρωπο. Το πεδίο της Επιστήμης είναι ευρύ και μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αποτελείται από τη Βιολογία, τη Βιοχημεία, τη Χημεία, τη Γεωλογία, την Έρευνα, τη 

Φυσική, τη Διαστημική, τη Βιοτεχνολογία, τη Βιοιατρική κ.α. 

Tο πεδίο της Τεχνολογίας αποτελείται από την τη Βιομηχανία, τις Εφαρμοσμένες 

Επιστήμες, τις Μεταφορές;, την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, την Υγεία και την 

Ασφάλεια, κ.α. 



2 Θεωρητικό μέρος 

 
 21 

 

Στο πεδίο της Μηχανικής ανήκουν οι επαγγελματικές ειδικότητες του Πολιτικού 

Μηχανικού, του Χημικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 

του Μηχανικού Υπολογιστών, του Μηχανικού Περιβάλλοντος, του Ναυπηγού Μηχανι-

κού, του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Μηχανικού Υλικών, του Μηχανικού Παραγω-

γής και Διοίκησης κ.α. 

Στο πεδίο των Μαθηματικών ανήκουν η Άλγεβρα, η Γεωμετρία (Ευκλειδεια, μη Ευ-

κλείδεια, Διαφορική, Αλγεβρική), τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θεωρία Παιγνίων, 

Μαθηματική Φυσική, Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Πληροφορίας, Βελτιστοποίης, Θε-

ωρητική Πληροφορική, Κρυπτογραφία κ.α.), τα Διακριτά Μαθηματικά, η Μαθηματική 

Λογική κ.α. 

 

2.1.2 Σκοπός και στόχοι εκπαίδευσης STEM 

Η εκπαίδευση STEM εκτείνεται από τις μικρές τάξεις του Νηπιαγωγείου έως την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να εφαρμόσει τη 

γνώση του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος μέσω των τεσσάρων αλλη-

λένδετων τομέων (National Governors Association, 2007):  

 του επιστημονικού αλφαβητισμού, της ικανότητας, δηλαδή, του ατόμου να χρη-

σιμοποιεί την επιστημονική γνώση και τις επιστημονικές διαδικασίες για την κα-

τανόηση του φυσικού κόσμου και την συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων που 

τον επηρεάζουν, 

 του τεχνολογικού αλφαβητισμού, της ικανότητας, δηλαδή, του ατόμου για χρήση, 

διαχείριση, κατανόηση και αξιολόγησης της τεχνολογίας, 

 του μηχανικού αλφαβητισμού, της κατανόησης, δηλαδή, εκ μέρους του ατόμου, 

του τρόπου που αναπτύσσονται οι τεχνολογίες μέσω της διαδικασίας του σχεδια-

σμού, της συστηματικής και δημιουργικής εφαρμογής, δηλαδή, των επιστημονι-

κών και μαθηματικών αρχών, και 

 του μαθηματικού αλφαβητισμού, της ικανότητας, δηλαδή, του ατόμου να ανα-

λύει, αιτιολογεί και επικοινωνεί αποτελεσματικά τις ιδέες που δημιουργεί, να δια-

τυπώνει, λύνει και ερμηνεύει λύσεις σε μαθηματικά προβλήματα που αναφέρο-

νται σε διαφορετικές καταστάσεις. 
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Σκοπός δηλαδή της εκπαίδευσης STEM είναι η προετοιμασία των μαθητών για τις 

ανάγκες της σύγχρονης εποχής, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής και της κατάκτη-

σης της γνώσης από πραγματικές καταστάσεις.  

Σκοπός της εκπαίδευσης STEM είναι να προετοιμάσει ήδη από την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση τους εκπαιδευόμενους, αναπτύσσοντας δεξιότητες ζωής συνδέοντάς τες 

μέσα σε πραγματικά πλαίσια. Βασική προϋπόθεση είναι η ενεργή μάθηση μέσα από μα-

θητοκεντρικό περιβάλλον καθοδήγησης του εκπαιδευτικού, στο οποίο οι μαθητές συμ-

μετέχουν στη διατύπωση ερωτημάτων, στην επίλυση προβλημάτων καθώς και σε δρα-

στηριότητες πρακτικής εξάσκησης, αντιμετωπίζοντας πραγματικά προβλήματα της ζωής 

μέσα στο πλαίσιο της ομάδας (Χατζηδημητρίου, 2015).  

Ειδικά, για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολι-

τείες Αμερικής οι στόχοι της εκπαίδευσης STEM, συνοψίζονται στους ακόλουθους 

(National Research Council, 2011): 

 Διεύρυνση του αριθμού των μαθητών που επιδιώκουν υψηλότερες βαθμολογίες 

και επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς της εκπαίδευσης STEM και διεύ-

ρυνση της συμμετοχής των γυναικών και των μειονοτήτων στους τομείς αυτούς. 

 Ανάπτυξη εργατικού δυναμικού με ικανότητες στους τομείς της εκπαίδευσης 

STEM και διεύρυνση της συμμετοχής των γυναικών και των μειονοτήτων στο 

εργατικό δυναμικό. 

 Αύξηση της εκπαίδευσης STEM για όλους τους μαθητές ακόμη και για αυτούς 

που δεν επιδιώκουν την επαγγελματική σταδιοδρομία ή την περαιτέρω εκπαί-

δευση σε τομείς σχετικούς με την εκπαίδευση STEM. 

  

2.1.2 Χαρακτηριστικά τάξης STEM 

Χαρακτηριστικά μιας STEM τάξης είναι (Morrison, 2006):  

 Ενεργός και μαθητοκεντρική μάθηση. 

 Αυθόρμητη αμφισβήτηση αλλά και σχεδιασμένη έρευνα. 

 Καινοτομία και εφεύρεση. 

 Αίθουσα διδασκαλίας και εργαστήριο στον ίδιο φυσικό χώρο. 

 Εξοπλισμένη με υλικά χειροτεχνίας, εύπλαστα υλικά και εξαερισμό σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές. 
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 Εξοπλισμένη με φορητούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν λογισμικό STEM: 

GIS, AAVID, CAD, κ.τ.λ. 

 Υποστηρικτική διδασκαλία με πολλαπλούς τρόπους. 

 Αναδιάρθρωση του χώρου. 

 Ηλεκτρισμός προσβάσιμος από την οροφή και το δάπεδο. 

 Μάθηση με ποικιλία μαθησιακών τρόπων και ειδικά για μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. 

2.1.3 Πλεονεκτήματα διδασκαλίας STEM 

Η διεπιστημονική εκπαίδευση θεωρείται ότι αφενός παρέχει στου μαθητές πιο σχε-

τικές, λιγότερο κατακερματισμένες και πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες (Frykholm & 

Glasson, 2005; Koirala & Bowman, 2003; Jacobs, 1989) και αφετέρου είναι μαθητοκε-

ντρική, βελτιώνει τα ανώτερα επίπεδα σκέψης, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

και το μνημονικό (Fllis & Fouts, 2001; King & Wiseman, 2001; Smith & Karr-Kidwell, 

2000).  

Ειδικότερα, μέσω της διδασκαλίας STEM οι μαθητές αποκτούν γνώσεις, ικανότητες 

και δεξιότητες που τους καθιστούν (Morrison, 2006): α) επιλυτές προβλημάτων, β) και-

νοτόμους, γ) εφευρέτες, δ) αυτοδύναμους, ε) λογικά σκεπτόμενους και στ) τεχνολογικά 

πεπαιδευμένους. 

 

2.1.4 Προβλήματα εκπαίδευσης STEM 

Η διδασκαλία STEM, παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, έχει αμφισβητηθεί ως 

προς (Θωμόπουλος, 2013): α) τη χρησιμότητά της στους μη μηχανικούς, β) την αποσύν-

δεσή της από την πραγματικότητα, γ) τη μη ορθή διδασκαλία της, δ) την ανεπάρκεια των 

εκπαιδευτικών που τη διδάσκουν, ε) τις παρούσες οικονομικο-πολιτικές συνθήκες και 

στ) τις παρούσες κοινωνικές συνθήκες.  

Τα προβλήματα της εκπαίδευσης STEM πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από παρανοή-

σεις που σχετίζονται με αυτού του είδους την εκπαίδευση. Σημαντικές παρανοήσεις σχε-

τικά με την εκπαίδευση STEM είναι οι ακόλουθες (Morrison, 2006):  

 Η Μηχανική και η Τεχνολογία είναι επιπρόσθετα μαθήματα. 

 Τεχνολογία σημαίνει επιπρόσθετους υπολογιστές για τα σχολεία και τους μαθη-

τές. 

 Τεχνολογία σημαίνει επεξεργασία κειμένου. 
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 Πρακτική σημαίνει ενεργητική μάθηση με πρωτόκολλα  

 Η STEM παραλείπει την εργασία στο εργαστήριο και την επιστημονική μέθοδο. 

 Όλα οι μαθητές που θα εκπαιδευτούν μέσω STEM θα αναγκαστούν να επιλέξουν 

τεχνικούς τομείς, επειδή δεν έχουν εκπαιδεύονται στις liberal arts  

 Η εκπαίδευση στα Μαθηματικά διαφοροποιείται από την εκπαίδευση στην Επι-

στήμη. 

 Η εκπαίδευση STEM αναφέρεται μόνο σε θέματα εργατικού δυναμικού. 

 Η εκπαίδευση στην Τεχνολογία είναι ανόμοια από την εκπαίδευση στη Μηχα-

νική. 

 Οι τεχνολογικά εκπαιδευμένοι καθηγητές δεν μπορούν να διδάξουν την επιστήμη 

ή τα μαθηματικά  

 Οι Μηχανικοί δεν μπορούν να διδάξουν την Επιστήμη και τα Μαθηματικά. 

 

2.1.5 Δομή αναλυτικού προγράμματος STEM 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) STEM διαμορφώνεται σύμφωνα με πρό-

τυπα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της κατανόησης μέσα από το σχεδια-

σμό (Wiggins & McTighe, 1998), διαδικασία σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων η 

οποία χρησιμοποιείται για τη συγγραφή ενοτήτων μέσα από τρία στάδια – φάσεις: α) 

επιθυμητά αποτελέσματα, β) αξιολόγηση των αποδείξεων – αποτελεσμάτων και γ) το 

μαθητικό πλάνο.  

Όσον αφορά τη δομή του Αναλυτικού Προγράμματος, η διδασκαλία και η μάθηση 

στηρίζονται στην έρευνα (inquiry). Οι δραστηριότητες, στο πλαίσιο ενός ΑΠΣ STEM, 

χρειάζεται να είναι κλιμακωτές. Αρχικά από επιβεβαιωτικές σε δομημένες, έπειτα σε κα-

θοδηγούμενες και τέλος σε ανοιχτής έρευνας – διερεύνησης (CurrTech Integrations, 

2008). Επίσης προωθείται η μάθηση μέσω της επίλυσης προβλημάτων (Problem Based 

Learning, PBL), η οποία αποτελεί μαθητοκεντρική στρατηγική κατά την οποία οι μαθη-

τές απαντούν και λύνουν προβλήματα συνεργατικά, ενώ ταυτόχρονα αναστοχάζονται 

πάνω στις εμπειρίες τους (έρευνα). Η διδασκαλία και η μάθηση βασίζεται στην επίδοση 

διότι παρέχει τα μέσα για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Σύμφωνα με πολ-

λούς ερευνητές στην εκπαίδευση, ο κύκλος των «5 Ε», που συστατικά του στοιχεία απο-

τελούν η Ενασχόληση- Εμπλοκή (Engagement), η Εξερεύνηση (Exploration), η Εξήγηση 
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(Explanation), η Επεξεργασία (Elaboration) και η Αξιολόγηση (Evaluation), αποτελεί έ-

ναν αποτελεσματικό σχεδιασμό καθώς και υπόδειγμα διδασκαλία, ο οποίος οδηγεί επίσης 

στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Όλες οι ενότητες στο STEM – CIP παρέχουν 

ευκαιρίες στους μαθητές να αξιολογούνται τόσο μέσα από την απόδοσή τους σε συγκε-

κριμένα καθήκοντα (tasks) όσο και με παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης, απαντώντας 

σε συγκεκριμένα ερωτήματα (Lantz & Smaroff, 2008).  

  

2.1.6 Κριτήρια επιτυχίας σχολείων STEM 

Τα κριτήρια επιτυχίας των σχολείων STEM μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατη-

γορίες και συγκεκριμένα στα κριτήρια (National Research Council, 2011) που σχετίζο-

νται: 

 με τα μαθησιακά αποτελέσματα, 

 με τον τύπο σχολείου, και 

 με τις πρακτικές διδασκαλίας. 

Η αποτελεσματική STEM διδασκαλία (National Research Council, 2011) : 

 αξιοποιεί τα αρχικά ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών, 

 εντοπίζει και βασίζεται στις προηγούμενες γνώσεις τους, και  

 τους εμπλέκει σε πρακτικές STEM για να διατηρήσει το ενδιαφέρον τους.  

Σύμφωνα με το μοντέλο Support – Teaching – Efficacy – Materials (S.T.E.M.) οι 

παράγοντες επιτυχίας της εκπαίδευσης STEM είναι, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακο-

λουθεί, η Υποστήριξη (Support), η Διδασκαλία (Teaching), η Αποτελεσματικότητα 

(Efficacy) και τα Υλικά (Materials) (Stohlmann et al., 2012). 
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Υποστήριξη (Support) 

 Συνεργάτης σε πανεπιστήμιο 

 Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης 

 Χρόνος συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

 Εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Σπουδών 

Διδασκαλία (Teaching)  

Σχεδιασμός μαθήματος Εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη 

 Εστίαση στις συνδέσεις των εννοιών 

 Μετάφραση αναπαραστάσεων 

 Κατανόηση λανθασμένης προϋπάρ-

χουσας γνώσης των μαθητών 

 Κατανόηση των ικανοτήτων των μα-

θητών 

 Βασισμένη στην επίλυση προβλήμα-

τος 

 Μαθητοκεντρική 

 Βασισμένη στην προηγούμενη 

γνώση των μαθητών 

 Εστιασμένη σε σημαντικές ιδέες, έν-

νοιες ή θέματα 

 Ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

 Συνάφεια με τον πραγματικό κόσμο  

 Τιθέμενες ερωτήσεις και υποθέσεις  

 Αιτιολόγηση σκέψης 

 Καταγραφή σκέψης 

 Εστίαση στην κατανόηση προτύπων 

 Χρήση της αξιολόγησης ως μέρος 

της διδασκαλίας  

 Συνεργατική μάθηση 

 Αποτελεσματική χρήση της πρακτι-

κής μάθησης  

 Διερεύνηση 

 

Αποτελεσματικότητα (Efficacy) 

 Η γνώση περιεχομένου και η παιδαγωγική γνώση συνεισφέρουν θετικά στην αυ-

τοαποτελεσματικότητα 

 Η δέσμευση των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση STEM είναι ζωτικής σημασίας 

 Ο σχεδιασμός και η οργάνωση είναι κρίσιμα σημεία 

Υλικά (Materials) 

 Τεχνολογικοί πόροι 

 Ποικιλία τεχνολογικών μέσων 

 Πακέτα υλικών για δραστηριότητες 

 Χώρος και υλικά αποθήκευσης 

 Πίνακες για ομαδική εργασία 
Σχήμα 2.2 Παράγοντες επιτυχίας εκπαίδευσης STEM  
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2.1.7 Ρόλος εκπαιδευτικού 

Η εκπαίδευση STEM ως μία διεπιστημονική προσέγγιση απαιτεί τη μετάβαση από 

τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές στην υποστήριξη του μαθητή για την κατά-

κτηση της γνώσης. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί STEM θα πρέπει (Kennedy & Odell, 2014): 

 να υλοποιούν εκπαιδευτικές πρακτικές με τρόπο ώστε οι μαθητές να προκαλού-

νται να καινοτομήσουν και να ερευνήσουν, 

 να χρησιμοποιούν τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων και τη μέθοδο project προσ-

δοκώντας συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, 

 να δημιουργούν ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης παρέχοντας ένα πλαίσιο μάθη-

σης που παρέχεται μέσω συνεργατικής μάθησης, 

 να απαιτούν από τους μαθητές να επιδεικνύουν κατανόηση για την προσέγγιση 

αυτή σε ένα περιβάλλον που μοντελοποιεί έννοιες του πραγματικού κόσμου, και 

 να παρέχουν στους μαθητές διεπιστημονικές και πολυπολιτισμικές οπτικές, ώστε 

να φανεί ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση STEM υπερβαίνει τα εθνικά όρια 

και ενώνει τους μαθητές σε μία ευρύτερη κοινότητα STEM.  

2.1.8 Διάχυση διδασκαλίας STEM 

Στην Ευρώπη κυρίαρχο ρόλο για τη διάχυση της εκπαιδευτικής πρακτικής του 

STEM διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet), μέσω του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιστημών (Scientix) (Μακρής, 2014).  

Στον ευρωπαϊκό χώρο βέβαια είναι σε εξέλιξη τα ακόλουθα έργα που σχετίζονται με 

την εκπαίδευση STEM: 

 Amgen Teach 

 Chemistry: All about You 

 DESIRE (Disseminating Educational Science, Innovation and Research in Eu-

rope) 

 FuturEnergia 

 GLOBAL excursion 

 Go-Lab: Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School 

 inGenious: the European Coordinating Body in Science, Technology, Engineer-

ing and Maths education 

 Intel Science fairs Evaluation 

 Kodu Kup Europe 
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 Nanochannels 

 NanOpinion 

 PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching 

 Quantum Spin-Off project 

 Scientix: Building the Science and Maths Education Community in Europe 

 U4energy 

 UniSchooLabS 

 Xperimania: from molecules to materials 

 

2.2 Θεωρίες μάθησης και STEM 

2.2.1. Κονστρουκτιβισμός  

Η διαθεματική προσέγγιση εκπαίδευσης STEM θεμελιώνεται στις βάσεις του κον-

στρουκτιβισμού για να εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον ενεργούς μάθησης, στο οποίο οι 

μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο και ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διευκολυντής.  

Το κονστρουκτιβιστικό ρεύμα βασίζεται στην ιδέα ότι η αλληλεπιδραστική διαδικα-

σία της ανάπτυξης και της μάθησης, μέσα από την ενεργό συνθετική ικανότητα των μα-

θητών, θα πρέπει να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται από τους ενήλικες (DeVires et 

al., 2002). Έτσι ο μαθητής πρέπει να αναζητά τη γνώση ενεργά και να λύνει το πρόβλημα 

μόνος του, παρά να του παρέχεται γνώση και οδηγίες για το πρόβλημα (Modritscher, 

2006). Έτσι λοιπόν, σύμφωνα και με τον Piaget (1972), οι μαθητές θα πρέπει να κατα-

κτούν νέες ιδέες και δομές και να τις προσαρμόζουν στις προϋπάρχουσες γνώσεις τις 

οποίες έχουν «χτίσει» μέσω προηγούμενων εμπειριών τους.  

Συνεπώς, μέσω του κονστρουκτιβισμού προωθείται μια τάξη με επίκεντρο το μα-

θητή. Για το λόγο αυτό, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που υιοθετούν τις αρχές του, ο-

φείλουν να (Jonassen, et al., 2004 ό. α. στη Γεωργοπούλου, 2017):  

 εστιάζουν στη δόμηση της γνώσης από τους μαθητές, 

 δίνουν έμφαση σε πρωτότυπες δραστηριότητες με στοχευμένη καθοδήγηση, 

 παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, 

 παρέχουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα καθώς και παραδείγματα του πραγματικού 

κόσμου, 

 ενθαρρύνουν τους μαθητές να συγκρίνουν καθώς και να συσχετίσουν τις διδα-

κτέες έννοιες με τις δικές τους εμπειρίες, 
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 εστιάζουν οι μαθητές στη διαδικασία της σκέψης και όχι στο αποτέλεσμά της, και 

 προωθούν τη δόμηση της γνώσης μέσω ανταλλαγής και αντιπαράθεσης πληρο-

φοριών  

Οι Brooks και Brooks (1993) συνέθεσαν ένα πίνακα, στον οποίο γίνεται η σύγκριση 

μεταξύ της παραδοσιακής και της κονστρουκτιβιστικής σχολικής τάξης. Βάσει της συ-

γκεκριμένης ανάλυσης συμπεραίνεται πως η κονστρουκτιβιστική μεθοδολογία εκπαίδευ-

σης αποτελεί την καταλληλότερη πρακτική με χρήση της τεχνολογίας, κατά την οποία ο 

δάσκαλος αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή (Nanjappa & Grant, 2003).  

 

Κονστρουκτιβιστική τάξη Παραδοσιακή τάξη 

Οι μαθητές συνεργάζονται για την ολο-

κλήρωση εργασιών. 
Οι μαθητές εργάζονται ατομικά 

Η συμμετοχή μαθητών είναι πολύτιμη 

κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας – 

μάθησης  

Η προσκόλληση στην επίσημη διδακτέα 

ύλη είναι σημαντική 

Οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως στοχα-

στές με την ικανότητα δόμησης καινού-

ριας γνώσης  

Οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως κενά 

δοχεία στα οποία οι δάσκαλοι μεταβιβά-

ζουν τη γνώση 

Οι δάσκαλοι συνεργάζονται με τους μα-

θητές μέσα στην τάξη 

Οι δάσκαλοι έχουν το ρόλο του ειδή-

μονα, προωθώντας τις πληροφορίες στα 

παιδιά 

Οι δάσκαλοι αναζητούν ανατροφοδό-

τηση από τους μαθητές, με σκοπό να δια-

πιστώσουν το γνωστικό τους επίπεδο 

Οι δάσκαλοι αναζητούν «σωστές» απα-

ντήσεις για την αξιολόγηση του γνωστι-

κού επιπέδου των μαθητών 

Η αξιολόγηση της γνώσης των μαθητών 

είναι ενσωματωμένη στη διαδικασία της 

διδασκαλίας – μάθησης  

Η αξιολόγηση της γνώσης των μαθητών 

λαμβάνει τόπο ξεχωριστά της διδασκα-

λίας 
Σχήμα 2.3 Η Κονστρουκτιβιστική τάξη σε σύγκριση με την Παραδοσιακή τάξη (Γεωργοπούλου, 2017) 

 

2.2.2 Εποικοδομισμός  

Ο Εποικοδομισμός αφορά μια προσέγγιση στη μάθηση, η οποία αναπτύχθηκε από 

τον Seymour Papert και αποτελεί ταυτόχρονα μια μαθησιακή θεωρία και εκπαιδευτική 

στρατηγική, βασισμένη στην κονστρουκτιβιστική θεωρία του Piaget (Papert & Harel, 

1991). Στην πραγματικότητα ο Εποικοδομισμός αποτελεί τη φυσική επέκταση του Κον-

στρουκτιβισμού και τονίζει την κατασκευαστική (hands – on) πλευρά (Papert, 1972). Σε 

ένα περιβάλλον Εποικοδομισμού, προάγεται η άμεση και συνεχής ανατροφοδότηση, κα-

θώς και η ενθάρρυνση της συλλογικότητας και του μοιράσματος (Chambers, Carbonaro 

& Rex, 2007).  

Οι βασικές αρχές της εποικοδομητικής θεωρίας είναι (Χατζηδημητρίου, 2015): 
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 Η γνώση κατασκευάζεται, δε μεταδίδεται. 

 Οι προϋπάρχουσες γνώσεις επηρεάζουν τη μάθηση. 

 Ο μαθητής θα πρέπει ενεργά να κατασκευάσει τη νέα γνώση πάνω στο υπάρχων 

νοητικό πλαίσιο που διαθέτει. Και 

 Οι μαθητές γίνονται ενεργοί δημιουργοί της γνώσης τους.  

Ο Εποικοδομισμός, δηλαδή, τονίζει, την αξία της κατασκευής της γνώσης (Gergen, 

2003), μέσα από αυθεντικές καταστάσεις μάθησης και οι μαθητές συμμετέχουν σε δια-

δικασίες κατασκευής της γνώσης, η οποία πραγματώνεται όταν δίνεται η δυνατότητα ε-

ξερεύνησης και αλληλεπίδρασης μέσα στο περιβάλλον μάθησης (Dickey, 2007).  

Επίσης, είναι απαραίτητο, οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν τη σκοπιμότητα των 

δραστηριοτήτων που συμμετέχουν, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη του αναστοχα-

σμού τους, έχοντας αυθεντικό χαρακτήρα, και ακόμη να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο α-

ναφοράς (Gredler, 2005).  

Ο Εποικοδομισμός συνίσταται από τον γνωστικό κονστρουκτιβισμό με κύριο εκπρό-

σωπο τον Piaget, ο οποίος μίλησε πρώτος για τις διαδικασίες εσωτερίκευσης και κατα-

σκευής της γνώσης από την εμπειρία, την αφοσίωση (assimilation) και την συμμόρφωση 

(accommodation) και τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, με τον οποίο συνδέεται και η 

εκπαίδευση STEM, όπου η μάθηση επέρχεται μέσα από το κοινωνικό – πολιτισμικό πλαί-

σιο και έχει θεμελιωτή τον Vygotsky (Gergen, 2003).  

Σύμφωνα με τον κοινωνικό εποικοδομισμό, η γνώση δημιουργείται από τα άτομα, 

τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον (Gergen & Gergen, 

2003; Gredler, 2005). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να κατα-

σκευάσουν τη γνώση μέσα από τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους. Επίσης, μαθαίνουν να 

συνεργάζονται και αυξάνουν την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Jonassen, et 

al., 1999). Επιπλέον, το λάθος δεν εμποδίζει την κατάκτηση της γνώσης αλλά εκλαμβά-

νεται ως ευκαιρία για την κατανόηση των αναγκών, των ήδη υπαρχουσών γνωστικών 

σχημάτων και ως διευκόλυνση για την πορεία της μάθησης (Jonassen et al., 1999).  

Ως καθοδηγητής των εκπαιδευομένων ο εκπαιδευτικός, αποσύρει σταδιακά τη στή-

ριξή του, ανάλογα με τις ικανότητες των μαθητών. Η συγκεκριμένη αρχή συμφωνεί με 

τη Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal Development) του Vygotsky, η 

οποία αποτελεί (Vygotsky, 1978): «την απόσταση μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης, όπως 

αυτοπροσδιορίζεται από την ανεξάρτητη (ατομική) επίλυση προβλημάτων, και το επίπεδο 

της ενδυνάμει ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται από την ικανότητα του ατόμου να επιλύει 
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προβλήματα κάτω από την καθοδήγηση ενηλίκων ή μέσα από τη συνεργασία με ικανότε-

ρους συνομήλικους».  

Σε διδακτικό επίπεδο η έννοια της επικείμενης ανάπτυξης σημαίνει ότι ο εκπαιδευ-

τικός πρώτα πρέπει να προσδιορίσει το επίπεδο των ατομικών ικανοτήτων των μαθητών 

και στη συνέχεια να εντοπίσει το επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων που μπορεί να α-

ναπτύξει ο μαθητής με τη βοήθεια επιδείξεων και ερωτημάτων από την πλευρά του εκ-

παιδευτικού (Ματσαγγούρας, 1997). Το παιδί δηλαδή, μπορεί να επεκτείνει το δυναμικό 

επίπεδο ανάπτυξής του με βοήθεια. Η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης μπορεί να παίξει 

το ρόλο «σκαλωσιάς» (scaffolding) στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού (Bruner, 1995; 

Wertsch, 1995).  

Σύμφωνα με τους Hannafin et al. (1999) το scaffolding περιλαμβάνει τέσσερις τύ-

πους. Συγκεκριμένα (Χατζηδημητρίου, 2015): 

 Εννοιολογικός (conceptual) τύπος: Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να 

σκεφτούν συγκεκριμένο περιεχόμενο και τους παρέχει υποδείξεις και προτάσεις.  

 Μεταγνωστικός (metacognitive) τύπος: Κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας, 

ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να υιοθετήσουν συγκεκριμένες στρατη-

γικές έτσι ώστε να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους και να αναστοχαστούν 

 Διαδικαστικός (procedural) τύπος: Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να εκτε-

λέσουν τη δραστηριότητα δίνοντάς τους κατευθύνσεις.  

 Στρατηγικός (strategic) τύπος: Ο εκπαιδευτικός παρέχει «στηρίγματα», τα οποία 

βοηθούν το μαθητή να εφαρμόσει τη γνώση σε άλλες καταστάσεις.  

 

2. 3 Μέθοδοι διδασκαλίας που σχετίζονται με το STEM 

Η ενσωμάτωση του πεδίου του STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί τη 

χρήση κατάλληλων διδακτικών μεθόδων, όπως αυτή της ανακαλυπτικής μεθόδου διδα-

σκαλίας (Inquiry Based Learning, IBL), της μεθόδου project και της επίλυσης προβλή-

ματος (Problem Based learning, PBL) (Erdogan & Stuessy, 2015). Και αυτό διότι οι μέ-

θοδοι αυτοί παρουσιάζουν τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά: 

 Οδηγούν τους μαθητές να σκέπτονται κριτικά, να καινοτομήσουν και εφεύρουν 

λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή (Avery 

et al., 2010). 
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 Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να εφαρμόζουν οτιδήποτε 

έχουν σχεδιάσει σε πραγματικό περιβάλλον (Erdogan & Stuessy, 2015). 

 Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν την εργασία τους σε συμ-

μαθητές, εκπαιδευτικούς και στην κοινωνία γενικότερα (Erdogan & Stuessy, 

2015).  

 

2.3.1 Ανακαλυπτική μέθοδος διδασκαλίας  

Η ανακαλυπτική μέθοδος διδασκαλίας αποτελεί μαθητοκεντρικη μέθοδο που στηρί-

ζεται κυρίως στις αναζητήσεις και τις απορίες των μαθητών και όχι στην παρουσίαση της 

ύλης από τον εκπαιδευτικό. 

Στη σύγχρονη εποχή η προσπάθεια του μαθητή για ανακάλυψη ή διερεύνηση των 

γνώσεων συστηματοποιήθηκε, οργανώθηκε και τεκμηριώθηκε κυρίως μέσα από τις θέ-

σεις του Jerome Bruner, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των γνωστικών ψυχολόγων της 

μάθησης. Ο Bruner δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσα από την κατανόηση 

των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός αντικειμένου και των τρόπων που σκέ-

φτεται ο μαθητευόμενος καθώς και την υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μεθόδου ή της κα-

θοδηγούμενης ανακάλυψης με την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης από μέρους 

του μαθητευόμενου (Ράπτης & Ράπτη, 2001).  

Οι τρόποι σκέψης ή τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιεί ο μαθητής για να κατανο-

ήσει τις πληροφορίες και να αναπτύσσεται γνωστικά είναι (Bruner, 1966): 

 Το σύστημα της πραξιακής αναπαράστασης (enactive representation), στο οποίο 

η γνώση σχετίζεται µε την κίνηση και τη δεξιότητα που προέρχεται από την ά-

μεση επαφή του ατόμου µε τα πράγματα (π.χ. το παιδί μετράει τα μολύβια).  

 Το σύστημα της εικονικής αναπαράστασης, στο οποίο οι γνώσεις αναπαρίστανται 

µέσω εσωτερικών πνευματικών εικόνων, χωρίς όμως το στοιχείο του αφηρημέ-

νου συσχετισμού (π.χ. η εικόνα του παιδιού που μετράει τα μολύβια) και  

 Το σύστημα της συμβολικής αναπαράστασης, που είναι και το ανώτερο, στο ο-

ποίο οι γνώσεις παρουσιάζονται µε σύμβολα (αναπαράσταση σχέσεων µε αφη-

ρημένα σύμβολα, µε δυνατότητα διαφόρων συσχετισμών και διατύπωσης θεω-

ριών, ακόμη και χωρίς να στηρίζεται ο μαθητευόμενος σε συγκεκριμένα στοιχεία 

της εμπειρίας). 
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Ο Bruner σχετικά με την απόκτηση της γνώσης, υποστηρίζει ότι όλοι οι μαθητές 

είναι δυνατόν να μάθουν οτιδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία, εφόσον υπάρχει η κατάλ-

ληλη δομή και οργάνωση της ύλης, καθώς και η απαραίτητη μεθόδευση της διδασκαλίας 

(Φλουρής, 2003).  

Επιπρόσθετα, ο Bruner υπήρξε ο εμπνευστής της ιδέας του σπειροειδούς αναλυτικού 

προγράμματος, με βάση το οποίο έδειξε ότι η γνώση που έχει αναπτυχθεί με τον κατάλ-

ληλο για το παιδί τρόπο από πολύ νωρίς και αργότερα γίνεται αντικείμενο μελέτης σε πιο 

προχωρημένο επίπεδο, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει κτήμα του μαθητή. Η ανα-

καλυπτική μάθηση και οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων δεν αναπτύσσονται ξαφ-

νικά, ούτε είναι ασύνδετες με την προηγούμενη εμπειρία του παιδιού. Είναι δεξιότητες 

που μαθαίνονται, γι’ αυτό και πρέπει να είναι κύριο μέλημα κάθε εκπαιδευτικού. Ο εκ-

παιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές προς την «ανακάλυψη» αρχών, νόμων και κανόνων 

που διέπουν όχι μόνο τα φαινόμενα ως γνωστικά αντικείμενα αλλά και την ίδια του τη 

σκέψη (Ράπτης & Ράπτη, 2001).  

Η συμβολή του Bruner υπήρξε μοναδική (Σολομωνίδου, 1999) καθώς συνδύασε την 

έννοια του χειρισμού των πραγματικών αντικειμένων ως ένα μέρος του μοντέλου ανά-

πτυξης με τη Σωκρατική έννοια της μάθησης ως μια διαδικασία εσωτερικής αναδιοργά-

νωσης μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης.  

Ακόμη, ο Bruner δίνει μεγάλη έμφαση στη μάθηση στο σχολείο. Θεωρεί ότι η μά-

θηση μέσα στα πλαίσια των διαφόρων μαθημάτων είναι αρκετά χρήσιμη, διότι δίνεται 

στο μαθητή η δυνατότητα να εισαχθεί σε σημαντικούς τρόπους σκέψης, οι οποίοι ενισχύ-

σουν τις ικανότητες του μαθητή να μαθαίνει πώς να μαθαίνει (Ελληνιάδου et al., 2008).  
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Σχήμα 2.4 Βασικές Αρχές της Θεωρίας της Ανακαλυπτικής Μάθησης (Παπαδοπούλου, 2011) 

 

Οι όροι «ανακάλυψη» και «διερεύνηση» χρησιμοποιούνται παρατακτικά και εμφα-

νίζονται ως επικαλυπτόμενες καθώς και ως συνώνυμες διεργασίες. Έχουν όμως τα εξής 

κοινά στοιχεία: 

 Ενεργητική φύση της μάθησης 

 Προβληματισμός των μαθητών 

 Δημιουργία γνωστικών αδιεξόδων  

 Έμφαση στην αυτενέργεια 

Σύμφωνα με την ανακαλυπτική μέθοδο με τον όρο «ανακάλυψη» εννοούμε την δια-

δικασία την οποία το παιδί μαθαίνει μόνο του δια μέσου της οποίας οι μαθητές επεξερ-

γάζονται έννοιες και συλλογισμούς χωρίς παρεμβάσεις από τον εκπαιδευτικό. Εφαρμό-

ζοντας την ανακαλυπτική μέθοδο οι μαθητές καλούνται: 

 Να προβούν σε εικασίες, βασιζόμενοι σε υποκειμενικές αρχές ή επεξηγηματικές 

γενικεύσεις. 

 Να πραγματοποιήσουν νοητικά άλματα  

 Να αναπτύξουν ευρετικά σχήματα 

Με την διερευνητική προσέγγιση επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποι-

ούν συστηματικά τους κανόνες της λογικής και της επιστήμης για την επαλήθευση εν-

νοιών και ιδεών (Μασσιάλας, 1989). Σύμφωνα με τον Dewey, η διερευνητική μέθοδος, 
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αποτελεί, ενεργητική, επίμονη και προσεκτική θεώρηση κάθε αντίληψης ή υποτιθέμενου 

σχήματος γνώσης, υπό το φως των τεκμηρίων και των επιμέρους συμπερασμάτων. Η 

διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας: 

 βασίζεται στην αναλυτική σκέψη,  

 απαιτεί λογική ακολουθία,  

 γίνονται βαθμιαία βήματα,  

 υπάρχει πλήρης συνείδηση του σκοπού του κάθε βήματος,  

 έχει χαρακτήρα αντικειμενικό,  

 προϋποθέτει εξοικείωση με τους κανόνες της λογικής 

 Το εκάστοτε ερώτημα / πρόβλημα που θα διατυπώσει ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να είναι σχετικό με το προς μελέτη θέμα, να είναι απλό, προσιτό στους μαθητές 

και να συνδέεται με την καθημερινή εμπειρία ή να είναι συναφές με όσα έχουν 

μέχρι στιγμής διδαχθεί και εμπεδώσει οι μαθητές. 

 

Ανακαλυπτική μέθοδος Διερευνητική μέθοδος 

Διαισθητική σκέψη Αναλυτική σκέψη 

Νοητικά άλματα Λογική ακολουθία 

Ολιστική σύλληψη Βαθμιαία βήματα 

Δεν ερμηνεύεται η πορεία προς τη λύση 
Πλήρης συνείδηση του σκοπού του κάθε 

βήματος 

Υποκειμενικός χαρακτήρας, προσωπική 

κατάκτηση 
Βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία 

Προϋποθέτει εξοικείωση με το συγκεκρι-

μένο τομέα 
Εξοικείωση με τους κανόνες της λογικής  

Σχήμα 2.5 Διαφορές Ανακαλυπτικής – Διερευνητικής μεθόδου διδασκαλίας 

 

Η διερεύνηση συνδέεται με μια σειρά θετικών επιδράσεων στους μαθητές. Συγκε-

κριμένα (Collins 1988, Zachos et al. 2000, Duschl 2004, Lee et al. 2004, Wallace & Kang 

2004): 

 Αυξάνεται η κατανόηση των εννοιών 

 Αναπτύσσουν κριτικές δεξιότητες 

 Παρακινούνται οι μαθητές να εξερευνούν και να ερμηνεύουν τα φαινόμενα που 

συμβαίνουν γύρω του προβαίνοντας σε διαδικασίες, οι οποίες είναι όμοιες με αυ-

τές που εκτελεί ένας επιστήμονας 

 Επικρατεί ανοιχτό κλίμα συζήτησης με επιχειρήματα μέσα στη σχολική τάξη 
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Στη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας υπάρχουν ορισμένες φάσεις οι οποίες υλοποι-

ούνται. Συγκεκριμένα (Ματσαγγούρας, 2000): Ματσαγγούρας Η., 1998): 

 Ψυχολογική και Γνωσιολογική προετοιμασία: Ο εκπαιδευτικός ξεκινά με το να 

προβληματίσει για το νέο γνωστικό αντικείμενο και συνεχίζει με την ανασκόπηση 

γνωστών στοιχείων, που χρησιμεύουν ως επεξηγήσεις της νέας γνώσης.  

 Διατύπωση υποθέσεων: Στο στάδιο αυτό, οι μαθητές διατυπώνουν τις υποθέσεις 

τους και στη συνέχεια τις επαληθεύουν ή τις απορρίπτουν (πειραματικά ή με συλ-

λογή αντικειμενικών δεδομένων) 

 Συλλογή και οργάνωση δεδομένων: Οι μαθητές καταχωρούν σε συστηματικό 

τρόπο τις πληροφορίες που εντοπίζουν, τα περιγράφουν και τα εξετάζουν αν πλη-

ρούν τα κριτήρια επιλογής. 

 Αναλυτική επεξεργασία δεδομένων: Σε αυτή τη φάση, αναλύονται τα δεδομένα 

και εντοπίζονται οι σχέσεις που τα διέπουν. Οι μαθητές παράγουν την νέα γνώση, 

η οποία ανάλογα με το αντικείμενο, παίρνει τη μορφή πρόβλεψης, αιτιολόγησης, 

επεξήγησης.  

 Εφαρμογές: Δίνεται η ευκαιρία από τον εκπαιδευτικό εφαρμογής της νέας γνώσης 

σε παρόμοιες και νέες περιπτώσεις για τους μαθητές.  

 Ανακεφαλαίωση: Πραγματοποιείται ανακεφαλαίωση των στοιχείων που προέκυ-

ψαν από τη διδασκαλία, η οποία είναι απαραίτητη σε διδασκαλίες με έντονο διά-

λογο, καθώς συστηματοποιεί και εμβαθύνει τη μάθηση.  

 Μαθησιακή και μεταγνωστική αξιολόγηση: Σε αυτό το στάδιο, ο εκπαιδευτικός 

υποβάλλει στους μαθητές ερωτήσεις ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης 

και κατάκτησης του μαθησιακού αντικειμένου καθώς επίσης και ο βαθμός επί-

τευξης των στόχων της διερευνητικής μεθόδου.  

Σύμφωνα με τη φύση του αντικειμένου καθώς και με την εξέλιξη της διαδικασίας, 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν, να συγχωνεύσουν ακόμη και να παραλεί-

ψουν κάποιες από τις ανωτέρω φάσεις. Ο εκπαιδευτικός όμως έχει ως έργο του να πα-

ρουσιάζει τα θέματα με τέτοιο τρόπο, που να τα αντιλαμβάνεται το παιδί. Αποτελεί δη-

λαδή ένα είδος «μεταφραστή» της γνώσης (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2001). Ο εκπαι-

δευτικός οφείλει να αφήνει το μαθητή να ανακαλύπτει μόνος του καθώς και να μαθαίνει 

έννοιες με το μοναδικό προσωπικό του τρόπο (Κολιάδης, 1997). 
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Η αποτελεσματικότητα της ανακαλυπτικής μάθησης εξαρτάται από διάφορους πα-

ράγοντες, οι οποίοι διακρίνονται σε ατομικούς και σε εξωγενείς. Στους ατομικούς υπά-

γονται η στάση και η ετοιμότητα για μάθηση και τα κίνητρα. Σύμφωνα με τον Bruner η 

θέληση για μάθηση είναι ενδογενές κίνητρο, το οποίο, όταν ενεργοποιείται, βοηθά το 

μαθητή να κατακτήσει τη γνώση.  

Τα κυριότερα εσωτερικά κίνητρα μάθησης είναι: 

 Η περιέργεια 

 Η επίτευξη επάρκειας ή η επιθυμία της καταξίωσης και 

 Η αμοιβαιότητα, η ανάγκη του ανθρώπου να συνεργάζεται με τους άλλους για 

την επίτευξη ορισμένου στόχου.  

  

2.3.2 Μέθοδος project  

Η μέθοδος project έχει τις ρίζες της στην ανακαλυπτική μέθοδο διδασκαλίας (inquiry 

based learning), με τη διαφορά ότι εστιάζει στις ομαδικές εργασίες (project) και στην 

εύρεση λύσης σε πραγματικά προβλήματα (Frank et al., 2003; Smith & Imbrie, 2007).  

Στην εκπαίδευση STEM η μέθοδος project μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφενός ως μη-

χανισμός ενθάρρυνσης των μαθητών και αφετέρου ως μέσο παρουσίασης και επεξήγη-

σης του περιεχομένου. Το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου project στηρίζεται σε πειρα-

ματικές και κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης.  

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα της μεθόδου project, αλλά τα κοινά τους στοιχεία μπο-

ρούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα (Grant, 2002): 

1. Εισαγωγή 

Βασικός σκοπός της εισαγωγής είναι η ενεργοποίηση και η δημιουργία κινήτρων 

στους μαθητές. 

2. Καθορισμός μαθησιακού έργου 

Με το βήμα αυτό καθορίζεται ο σκοπός και το περιεχόμενο του έργου που πρέπει να 

επιτευχθεί. 

3. Διαδικασία έρευνας 

Η διαδικασία της έρευνας περιλαμβάνει εκείνα τα βήματα που είναι απαραίτητα για 

την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθησιακού έργου. 

4. Προτεινόμενοι πόροι 

Οι προτεινόμενοι πόροι αποτελούν τις πηγές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

5. Υποστήριξη εκπαιδευτικών 
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6. Συνεργασίες 

7. Ευκαιρίες για στοχασμό  

8. Δραστηριότητες μεταφοράς 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου project, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι ότι η συ-

γκεκριμένη μέθοδος (Frank et al., 2003; Ehrlich, 1998; Zeid, A., Duggan, C., 

Kamarthiand, S., & Chin, J. 2011; Zeid, A., Kamarthi, S., Duggan, C. & Chin, J. 2011): 

 Προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας με ομότιμους, δηλαδή με συμμαθητές, και 

προωθεί το προσωπικό ενδιαφέρον 

 Δημιουργεί εσωτερικά κίνητρα και ενισχύει την ενεργητική και αυτοκατευθυνό-

μενη μάθηση σε συγκεκριμένα πλαίσια 

 Προάγει την κοινωνικά δομημένη μάθηση μέσω δομημένων αλληλεπιδράσεων 

και τη συνεργασία για ένα συγκεκριμένο έργο 

 Καλλιεργεί την περιέργεια και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων 

 

Η μέθοδος της Μηχανικής (Engineering-Based Learning, EBL) αποτελεί ουσιαστικά 

βελτίωση της μεθόδου project (Project-Based Learning, PBL). Στον πίνακα που ακολου-

θεί απεικονίζεται η σύγκριση της μεθόδου διαδικασίας σχεδιασμού της Μηχανικής 

(Engineering design process method) και της έρευνας με βάση την Επιστήμη (Science-

Based Inquiry, SBI) ως παραλληλισμού της μεθόδου της Μηχανικής και της μεθόδου 

project (Zeid et al., 2014). 

 

Μέθοδος διαδικασίας σχεδιασμού της 

Μηχανικής 

Έρευνα με βάση την Επιστήμη 

Έναρξη με πρόβλημα Έναρξη με ερώτηση 

Διεξαγωγή έρευνας Διεξαγωγή έρευνας 

Καταιγισμός ιδεών για πιθανές λύσεις  Διατύπωση υπόθεσης και αναγνώριση των μεταβλητών 

Επιλογή καλύτερης λύσης που ικανοποιεί τους περιορι-

σμούς 
Επιλογή της καλύτερης υπόθεσης 

Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοτύπου  Σχεδιασμός και υλοποίηση πειραμάτων 

Έλεγχος πρωτοτύπου Ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Επανασχεδιασμός Σχεδιασμός νέων πειραμάτων 

Επικοινωνία Δημοσίευση 

Σχήμα 2.6 Σύγκριση ανάμεσα στη μέθοδο διαδικασίας σχεδιασμού της Μηχανικής και την παραδοσιακή 

επιστημονική έρευνα  
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Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανές ότι ενώ η επιστημονική μέθοδος αποτελεί 

μία διαδικασία ελέγχου μιας υπόθεσης, η διαδικασία σχεδιασμού οδηγεί στη λύση ενός 

προβλήματος. Οι επιστήμονες θέτουν μία υπόθεση και αναπτύσσουν ένα πείραμα, ώστε 

να ελέγξουν την υπόθεση αυτή, ενώ οι μηχανικοί αναγνωρίζουν μία ανάγκη και δημιουρ-

γούν μία λύση που να ικανοποιεί αυτήν την ανάγκη. 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου της Μηχανικής είναι τα ακόλουθα (Zeid 

et al., 2014): 

 παρέχει μία λογικά δομημένη προσέγγιση επίλυσης σύνθετων και ανοικτών προ-

βλημάτων σχεδιασμού,  

 βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις αφηρημένες έννοιες που εμπε-

ριέχονται στο STEM, συσχετίζοντας τις ιδέες αυτές με πραγματικές εφαρμογές, 

και 

 προσφέρει στους μαθητές εμπειρίες που μπορούν να τους προσφέρουν δυνατότη-

τες επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα STEM.  

Πυρήνα της μεθόδου της Μηχανικής αποτελούν (Zeid et al., 2014): α) η διαδικασία 

σχεδιασμού τεχνικών έργων (Engineering Design Process, EDP), β) το σύστημα σχεδια-

σμού με τη βοήθεια υπολογιστή (Computer Aided Design, CAD) και γ) η πρακτική 

capstone. 

Η διαδικασία σχεδιασμού τεχνικών έργων είναι μία διαδικασία επίλυσης σχεδιαστι-

κών προβλημάτων, που αποτελείται από οκτώ βήματα, ήτοι α) της αναγνώρισης της α-

νάγκης ή του προβλήματος, β) της έρευνας της ανάγκης ή του προβλήματος, γ) της ανά-

πτυξης πιθανών λύσεων, δ) της επιλογής των καταλληλότερων λύσεων, ε) της κατα-

σκευής πρωτοτύπου, στ) του ελέγχου και της αξιολόγησης των λύσεων, ζ) της επικοινω-

νίας των λύσεων και η) του επανασχεδιασμού και της επαναξιολόγησης, όπως φαίνεται 

και στην εικόνα που ακολουθεί (Massachusetts Department of Education, 2006; 2011). 
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 Σχήμα 2.7 Διαδικασία σχεδιασμού τεχνικών έργων  

 

Το σύστημα σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή παρέχει στους μαθητές τη δυνα-

τότητα να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις σχεδιαστικές τους ιδέες, μέσω τρισδιά-

στατης πραγματικότητας. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά ότι οι μαθητές αποτυγχάνουν 

να αναγνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο η θεωρία STEM εφαρμόζεται στην καθημερινή 

ζωή, φαινόμενο το οποίο δεν παρατηρείται στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το σύ-

στημα CAD, με το οποίο οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τη σχέση της θεωρίας 

STEM και του πραγματικού κόσμου (Zeid et al., 2014). 

Η πρακτική capstone εμπεριέχει και τη διαδικασία σχεδιασμού τεχνικών έργων και 

το σύστημα σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή, αλλά κυρίως επιτρέπει στους μαθη-

τές να εστιάζουν στις εφαρμογές της θεωρίας και όχι στην ίδια τη θεωρία.  

 

2.3.3 Επίλυση προβλήματος  

Κατά τον J. Dewey, η βάση κάθε μάθησης είναι η δράση, η πράξη. Μέσω της συ-

γκεκριμένης αρχής, ο μαθητής με αυτενεργό δράση ακολουθεί την πορεία του επιστή-

μονα – ερευνητή και προχωρά στην αντιμετώπιση της διαδικασίας της μάθησης με την 

εξής πορεία: 

1ο Στάδιο: Θέση του Προβλήματος 

Βήμα 1

Αναγνώριση της 
ανάγκης ή του 
προβλήματος

Βήμα 2

Έρευνα της 
ανάγκης ή του 
προβλήματος

Βήμα 3

Ανάπτυξη 
πιθανών 
λύσεων

Βήμα 4

Επιλογή 
καταλληλότερω

ν λύσεων

Βήμα 5

Κατασκευή 
πρωτοτύπου

Βήμα 6

Έλεγχος και 
αξιολόγηση των 

λύσεων

Βήμα 7 

Επικοινωνία 
των λύσεων

Βήμα 8

Επανασχεδιασμ
ός και 

Επαναξιολόγησ
η
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Σύμφωνα με την εμπειρία που κατέχει ο μαθητής τίθεται το πρόβλημα. Το στάδιο 

αυτό αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας. Ο μαθητής πρέπει να θέτει το πρόβλημα ή να 

το αναγνωρίζει και να μη πηγάζει από τον εκπαιδευτικό.  

2ο Στάδιο: Παρατήρηση των όρων του προβλήματος 

Στο συγκεκριμένο στάδιο εμφανίζονται τα εμπόδια καθώς και οι δυσχέρειες του προ-

βλήματος. Θα πρέπει πρώτα να μελετηθούν και να κατανοηθούν και στη συνέχεια 

να αντιμετωπισθούν.  

3ο Στάδιο: Διατύπωση υποθέσεων για τη λύση του προβλήματος 

Στη συγκεκριμένη φάση πραγματοποιείται μια θεώρηση των δυσκολιών όσο και μια 

διατύπωση των υποθέσεων που οδηγούν στη λύση του προβλήματος. Η εμπειρία 

τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο 

τρίτο στάδιο καθώς δεν είναι ποτέ οριστική και ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος σε 

συνεχή ανοικοδόμηση και ανασύνθεσή της.  

4ο Στάδιο: Έλεγχος υποθέσεων 

Στο συγκεκριμένο στάδιο απαραίτητη είναι η κρίση του μαθητή, με την οποία θα 

γίνει η μελέτη της υπόθεσης και η συλλογή των πορισμάτων.  

5ο Στάδιο: Αξιοποίηση και εφαρμογή των λύσεων του προβλήματος σε άλλα προ-

βλήματα 

Αφού οι μαθητές επιλέξουν την κατάλληλη υπόθεση, φτάνουν στη λύση του προ-

βλήματος, το οποίο συνίσταται στη δοκιμή και στην εφαρμογή της λύσης σε άλλα 

προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό δοκιμάζεται το κύρος της λύσης αλλά ταυτόχρονα 

αξιοποιείται και η λύση.  

Μέσω της επίλυσης του προβλήματος: 

 Δημιουργούνται κίνητρα μάθησης  

 Ενισχύονται και παγιώνονται οι ήδη αποκτημένες γνώσεις 

 Εισάγονται νέες έννοιες και τεχνικές 

 Ενισχύεται η ομαδο-συνεργατική και διερευνητική διδασκαλία 

 Τα προβλήματα δεν παρουσιάζονται ανεξάρτητα αλλά οι διάφορες έννοιες τους 

εμπλέκονται και διαδέχονται η μία την άλλη. 

Η μάθηση μέσα από την επίλυση προβλημάτων είναι μια μαθητοκεντρική διδακτική 

στρατηγική. Οι μαθητές μέσω της συνεργασίας απαντούν σε ερωτήσεις, αλληλεπιδρούν 

και λύνουν προβλήματα σύμφωνα με τις εμπειρίες τους και τις ιδέες τους. Οι μαθητές 
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εργάζονται σε μικρές συνεργατικές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το ρόλο 

των «διευκολυντών» της μάθησης. Η επίλυση προβλημάτων επιτρέπει στους μαθητές να 

βιώνουν ανοιχτές καταστάσεις έρευνας και έχουν την ευκαιρία μιας διαθεματικής προ-

σέγγισης της γνώσης.  

Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες καταστάσεις προβληματισμού χρειάζεται να είναι 

ελκυστικές και να προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Γενικά, για την εισαγωγή 

δραστηριοτήτων που δημιουργούν ανοιχτές ή κλειστές καταστάσεις προβληματισμού, 

παρακινούν τους μαθητές να βιώσουν και από λογική αναγκαιότητα να κατασκευάσουν 

τη νέα γνώση.  
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3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

3.1 Ερευνητικό ερώτημα 

3.1.1 Γενική διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος 

Όπως φάνηκε από τα προαναφερόμενα, για την εκπαίδευση STEM οι έρευνες είναι 

σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα μάλιστα όσο αφορά τους παράγοντες που κρίνονται σημαντικοί και 

καθορίζουν την επιτυχία της.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, για την ερμηνεία της επιτυχίας της εκπαίδευσης 

STEM, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο S.T.E.M., σύμφωνα με το οποίο πέντε είναι 

οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της εκπαίδευσης αυτού του είδους, παράγοντες, μοντέλο 

το οποίο αναφέρεται στην υποενότητα 3.1.3 που ακολουθεί. Στα πλαίσια διερεύνησης 

πριν την εφαρμογή της εκπαίδευσης STEM, απαιτείται, αφού διαπιστωθεί η καταλληλό-

τητά της για ορισμένη βαθμίδα εκπαίδευσης, η διερεύνηση του τρόπου ένταξής της σε 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Στον τρόπο ένταξής της βέβαια καθοριστικό ρόλο 

διαδραματίζουν ορισμένοι, κρίσιμοι παράγοντες, που διερευνώνται στην παρούσα εργα-

σία.  

3.1.2 Ερευνητικός σκοπός 

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των παραγόντων επι-

τυχίας της εκπαίδευσης STEM, σύμφωνα με τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε και 

αναλύθηκε στατιστικά ένα ερευνητικό μοντέλο (Σχήμα 3.1), στο οποίο περιλαμβάνονται 

οι σημαντικότεροι παράγοντες που φαίνεται ότι επηρεάζουν την επιτυχία της εκπαίδευ-

σης αυτού του είδους. 

3.1.3 Ερευνητικό μοντέλο 

Σύμφωνα με το ερευνητικό μοντέλο S.T.E.M., παράγοντες επιτυχίας της εκπαίδευ-

σης STEM θεωρούνται οι ακόλουθοι:  

1. η Υποστήριξη (Support, S),  

2. ο σχεδιασμός μαθήματος (Διδασκαλία) 

3. οι εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη (Διδασκαλία),  

4. η Αποτελεσματικότητα (Efficiacy, E) και  
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5. τα Υλικά (Materials, Μ) 

Οι πέντε παραπάνω παράγοντες θεωρείται ότι αλληλεπιδρούν μεταξύ και επηρεά-

ζουν την επιτυχία της εκπαίδευσης STEM, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 

3.1).  

 

 

Σχήμα 3.1 Προτεινόμενο ερευνητικό μοντέλο πέντε παραγόντων 

 

3.1.4 Σπουδαιότητα έρευνας 

Από όσα έχουν προαναφερθεί, παρά τον μεγάλο αριθμό των ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί, υπάρχει ένα έλλειμμα θεωρητικής και ερευνητικής τεκμηρίωσης ανα-

φορικά με τους παράγοντες επιτυχίας της εκπαίδευσης STEM ιδίως για εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Στην κατεύθυνση αυτή η παρούσα έρευνα συμπληρώνει την υπάρχουσα βιβλιογρα-

φία που αναφέρεται στους παράγοντες επιτυχίας της εκπαίδευσης STEM, μέσω των πλη-

ροφοριών, που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί. 

Εκπαίδευση 
STEM

Υποστήριξη

Σχεδιασμός 
μαθηματος 

(Διδασκαλία)

Εκπαιδευτικές 
πρακτικές στην τάξη 

(Διδασκαλία)

Αποτελεσματικότητα

Υλικά
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3.2 Μεθοδολογία έρευνας  

3.2.1 Γενικά  

Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούλιο του έτους 2017 σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν ως μόνιμοι ή υπηρέτησαν ως αναπληρωτές 

ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί το διδακτικό έτος 2016-17. 

3.2.2 Σχεδιασμός έρευνας  

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε ώστε να υλοποιηθεί σε έξι φάσεις, όπως φαίνεται 

και στο Σχήμα 3.2, όπου απεικονίζεται το διάγραμμα της ερευνητικής μεθοδολογίας που 

ακολουθήθηκε. 

 

Σχήμα 3.2 Διάγραμμα ερευνητικής μεθοδολογίας  

 

Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε αναζήτηση και επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικά με την εκπαίδευση STEM. Με βάση τη βιβλιογραφία, υιοθετήθηκε το μοντέλο 

S.T.E.M. σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας της εκπαίδευσης STEM.  

Στη δεύτερη φάση κατασκευάστηκε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση 

των παραγόντων αυτών.  

Στην τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε αρχικά μία πιλοτική διεξαγωγή της έρευνας, 

χρησιμοποιώντας το αρχικό ερωτηματολόγιο, σε ένα δείγμα τριών (3) εκπαιδευτικών, 

ώστε να δημιουργηθεί το τελικό ερωτηματολόγιο, που παρουσιάζεται στο Παράρτημα. 

Επισκόπιση 
βιβλιογραφίας

Δημιουργία 
ερωτηματολογίου

Πιλοτική έρευνα

Διεξαγωγή 
έρευνας

Ανάλυση 
ευρημάτων

Συμπεράσματα 
έρευνας
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Στην τέταρτη φάση πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή της έρευνας και για το λόγο 

αυτό αναρτήθηκε το τελικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο, αποσκοπώντας 

να συμπληρωθεί από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στην πέμπτη φάση πραγματοποιήθηκε ο εμπειρικός έλεγχος του προτεινόμενου ε-

ρευνητικού μοντέλου με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν. 

Τέλος, κατά την έκτη φάση, καταγράφηκαν τα συμπεράσματα της έρευνας καθώς 

και περιορισμοί της. 

3.2.3 Πληθυσμός – Δειγματοληπτικό πλαίσιο – Δειγματοληπτικές μονάδες  

Ο αντικειμενικός πληθυσμός  στόχος  (target population) της παρούσας μελέ-

της είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

που υπηρετούν ως μόνιμοι ή υπηρέτησαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά το διδα-

κτικό έτος 2016-17.  

Ως δειγματοληπτική μονάδα  (sampling unit) της έρευνας ορίζεται ο εκπαιδευ-

τικός και ως δειγματοληπτικό πλαίσιο  (sampling frame) το σύνολο των εκπαιδευ-

τικών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συμπλήρωσαν εθελοντικά 

το ερωτηματολόγιο.  

3.2.4 Διαδικασίες – Μέθοδοι συλλογής δεδομένων  

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γραπτής ατομικής συ-

μπλήρωσης, κατά την οποία οι ερωτηθέντες συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματο-

λόγιο χωρίς την παρουσία των ερευνητών. Το ερωτηματολόγιο αυτό παρουσιάζεται ανα-

λυτικά στο Παράρτημα.  

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε σχετικά πρότυπα ερωτηματολόγια, 

τα οποία προσαρμόστηκαν κατάλληλα, ώστε το ερωτηματολόγιο αυτό να διακρίνεται για 

τη σαφήνεια και απλότητα των ερωτήσεων καθώς και την εύκολη απάντησή τους. Όλοι 

οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για το σκοπό της μελέτης και συμφώ-

νησαν στη συμμετοχή τους.  

3.3 Εργαλεία της έρευνας  

Όπως προαναφέρθηκε, ως μέσο συγκέντρωσης των επιθυμητών πληροφοριών της 

παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, που αποτελού-

νταν από δύο ομάδες ερωτήσεων. Η μία ομάδα αποτελούνταν από ερωτήσεις δημογρα-

φικού περιεχομένου και η δεύτερη από προτάσεις σχετικές με την εκπαίδευση STEM. 



3 Ερευνητικό πλαίσιο  

 
 47 

 

3.3.1 Δομή ερωτηματολογίου  

Αναλυτικότερα, η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αποτελούνταν από επτά (7) ερωτήσεις 

σχετικές με δημογραφικά και προσωπικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων. Τα αποτε-

λέσματα της πρώτης ομάδας ερωτήσεων παρουσιάζονται στην παράγραφο 3.4.  

Στη δεύτερη ομάδα υπήρχαν κατάλληλα δομημένες μια σειρά από απόψεις τις οποίες 

ο ερωτώμενος θα κληθεί να βαθμολογήσει σε μία κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο 

σκέλος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από τριάντα (30) προτάσεις χωρισμένες σε 

πέντε (5) υποομάδες απόψεων, οι οποίες εκφράζουν τις πέντε δομές του προτεινόμενου 

ερευνητικού μοντέλου.  

Η πρώτη δομή αφορά την υποστήριξη και αποτελείται από τις προτάσεις 1 – 4 του 

Πίνακα 3.1, η δεύτερη τον σχεδιασμό μαθήματος (διδασκαλία) και αποτελείται από τις 

προτάσεις 5 – 14, η τρίτη τις εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη (διδασκαλία) και απο-

τελείται από τις προτάσεις 15 – 22, η τέταρτη την αποτελεσματικότητα και αποτελείται 

από τις προτάσεις 23 – 25 και η πέμπτη τα υλικά και αποτελείται από τις προτάσεις 26 – 

30.  

 

Πίνακας 3.1 Προτάσεις έρευνας χωρισμένες σε πέντε υποομάδες απόψεων 

α/α Κωδ. Πρόταση 

1. Υποστήριξη 

1. S1 Συνεργάτης σε πανεπιστήμιο 

2. S2 Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης 

3. S3 Χρόνος συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

4. S4 Εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Σπουδών 

2. Διδασκαλία: Σχεδιασμός μαθήματος 

5. TA1 Εστίαση στις συνδέσεις των εννοιών 

6. TA2 Μετάφραση αναπαραστάσεων 

7. TA3 Κατανόηση λανθασμένης προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών 

8. TA4 Κατανόηση των ικανοτήτων των μαθητών 

9. TA5 Βασισμένη στην επίλυση προβλήματος 

10. TA6 Μαθητοκεντρική 

11. TA7 Βασισμένη στην προηγούμενη γνώση των μαθητών 

12. TA8 Εστιασμένη σε σημαντικές ιδέες, έννοιες ή θέματα 
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13. TA9 Ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

14. TA10 Συνάφεια με τον πραγματικό κόσμο  

3. Διδασκαλία: Εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη 

15. TB1 Τιθέμενες ερωτήσεις και υποθέσεις 

16. TB2 Αιτιολόγηση σκέψης 

17. TB3 Καταγραφή σκέψης 

18. TB4 Εστίαση στην κατανόηση προτύπων 

19. TB5 Χρήση της αξιολόγησης ως μέρος της διδασκαλίας  

20. TB6 Συνεργατική μάθηση 

21. TB7 Αποτελεσματική χρήση της πρακτικής μάθησης 

22. TB8 Διερεύνηση 

4. Αποτελεσματικότητα 

23. E1 Η γνώση περιεχομένου και η παιδαγωγική γνώση συνεισφέρουν θετικά 

στην αυτοαποτελεσματικότητα 

24. E2 Η δέσμευση των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση STEM είναι ζωτικής 

σημασίας 

25. E3 Ο σχεδιασμός και η οργάνωση είναι κρίσιμα σημεία 

5. Υλικά 

26. M1 Τεχνολογικοί πόροι 

27. M2 Ποικιλία τεχνολογικών μέσων 

28 M3 Πακέτα υλικών για δραστηριότητες 

29 M4 Χώρος και υλικά αποθήκευσης 

30. M5 Πίνακες για ομαδική εργασία 

 

Τις παραπάνω προτάσεις του Πίνακα 3.1 οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να βαθμολογή-

σουν σε μία πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. Στην πενταβάθμια αυτή κλίμακα το 1 

αντιστοιχεί στον χαρακτηρισμό της σημασίας ως «καθόλου σημαντικής» και το 5 ως «α-

πόλυτα σημαντικής».  

3.4 Περιγραφή δείγματος  

Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για την παρούσα έρευνα συμπληρώθηκε 

συνολικά από διακόσιους έναν (201) ερωτώμενους. Από αυτούς όμως μόνο οι εκατόν 
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έντεκα (111) γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 3.4.7, και συνεπώς αυτοί αποτελούν το δείγμα της έρευνας.  

Κάθε συμμετέχων συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συμφωνία ή τη 

διαφωνία σε ένα πέντε (5) βαθμών ερωτηματολόγιο τύπου Likert που παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελούνταν από δύο (2) ομάδες ερωτήσεων. Πιο συγκε-

κριμένα, το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου εμπεριείχε δημογραφικές πληροφορίες 

των ερωτώμενων (φύλο, ηλικία, σπουδές και απασχόληση) και τη γνώση ή μη της εκπαί-

δευσης STEM. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιγράφεται στην ενότητα 

3.3.1. και αποτελούνταν από τριάντα (30) προτάσεις σχετικές με την εκπαίδευση STEM.  

3.4.1 Φύλο  

Ως προς τη μεταβλητή «Φύλο», η οποία αποτελεί κατηγορική ή ονομαστική 

(nominal) ποιοτική μεταβλητή, προέκυψε ότι από τους εκατόν έντεκα (111) συμμετέχο-

ντες στην έρευνα, που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, η πλειοψηφία ήταν γυναίκες. 

Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.2), οι πενήντα 

οκτώ (58) ήταν γυναίκες, ήτοι ποσοστό 52.3% και οι πενήντα ένας (51) άνδρες, ήτοι 

ποσοστό 45.9%. 

 

Πίνακας 3.2 Πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων της μεταβλητής «Φύλο»  

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative  

Percent 

Valid Άνδρας 51 45.9 45.9 46.8 

Γυναίκα 58 52.3 52.3 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 3.3) απεικονίζεται το ραβδόγραμμα κατανομής 

σχετικών συχνοτήτων των ερωτώμενων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM ανά φύλο.  
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Σχήμα 3.3 Ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων δείγματος έρευνας ανάλογα με το φύλο. 

 

Από το παραπάνω σχήμα (Σχήμα 3.3) προκύπτει και με γραφικό τρόπο ότι η πλειο-

ψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM ήταν γυ-

ναίκες.  

3.4.2 Ηλικία  

Η μεταβλητή «Ηλικία» αποτελεί ποσοτική μεταβλητή. Η ηλικία των ερωτηθέντων 

που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM κυμαίνονταν από είκοσι (22) έως εξήντα τέσσερα 

(64) έτη, με μέσο όρο τα 40.62 έτη και τυπική απόκλιση τα 10.09 έτη, όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 3.3 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 3.3 Περιγραφικά στατιστικά για την ηλικία του δείγματος 
Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Std. 

Error 

Ηλικία 111 42.00 22.00 64.00 40.6216 10.09055 .097 .229 -.972 .455 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται επίσης ότι ο δείκτης ασυμμετρίας 

(Skewness) ισούται με 0.097. Συνεπώς ο δείκτης αυτός είναι χαμηλός και μάλιστα πλη-

σιάζει αρκετά το μηδέν, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατανομή των παρατηρήσεων 

είναι συμμετρική (Εμβαλωτής κ.α., 2006). 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 3.4) απεικονίζεται το ραβδόγραμμα κατανομής 

συχνοτήτων της ηλικίας των ερωτώμενων, για κάθε ηλικία, από τα είκοσι δύο (22) έως 

τα εξήντα τέσσερα (64) έτη. 

 

 

Σχήμα 3.4 Ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων ερωτώμενων ανά ηλικία  

 

Από το παραπάνω σχήμα (Σχήμα 3.4) δεν είναι εμφανές το αν η μεταβλητή «Ηλικία» 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ή όχι. Για το λόγο θα χρησιμοποιηθεί o στατιστικός 

δείκτης Kolmogorov-Smirnov (Εμβαλωτής κ.α., 2006). Συνεπώς, τίθενται οι δύο υποθέ-

σεις:  

Η0: Η κατανομή δεν είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετική από την κανονική  

Ηε: Η κατανομή είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετική από την κανονική  

Από τις παραπάνω υποθέσεις γίνεται φανερό ότι για να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση 

της κανονικής κατανομής πρέπει να ισχύει η μηδενική υπόθεση (Η0). Η διερεύνηση της 

προϋπόθεσης στη μεταβλητή «Ηλικία» γίνεται μέσω του SPSS1, από όπου προκύπτει ο 

πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 3.4).  
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Πίνακας 3.4 Έλεγχος κανονικότητας μεταβλητής «Ηλικία» μέσω του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Ηλικία 

N 111 

Normal Parametersa,b Mean 40.6216 

Std. Deviation 10.09055 

Most Extreme Differences Absolute .073 

Positive .073 

Negative -.067 

Test Statistic .073 

Asymp. Sig. (2-tailed) .193c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 3.4) η ένδειξη Asymp. Sig. (2-tailed), η οποία α-

ποτελεί την τιμή p του ελέγχου για την κανονικότητα, είναι ίση με 0.193. Η αρχική ή 

μηδενική υπόθεση (Η0) αναφέρει ότι τα δεδομένα προέρχονται από κανονική κατανομή. 

Αν η τιμή p είναι μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας, το οποίο στη συγκεκριμένη 

εργασία θεωρείται ότι είναι 5% (Εμβαλωτής κ.α., 2006), τότε απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση. Συνεπώς, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει ότι 0.193> 0.05, ισχύει η 

υπόθεση της κανονικότητας.  

3.4.3 Μορφωτικό επίπεδο  

Το «Μορφωτικό Επίπεδο» των ερωτώμενων αποτελεί κατηγορική ή ονομαστική 

(nominal) ποιοτική μεταβλητή. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.5) απεικονίζονται 

οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες του μορφωτικού επιπέδου του δείγματος των 

εκατόν έντεκα (111) συμμετεχόντων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM.  

 

Πίνακας 3.5 Πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων μορφωτικού επιπέδου συμμετεχόντων στην 
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έρευνα 

Μορφωτικό επίπεδο δείγματος 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πτυχίο ΤΕΙ 10 9.0 9.0 9.0 

Πτυχίο ΑΕΙ 35 31.5 31.5 40.5 

Μεταπτυχιακό 64 57.7 57.7 98.2 

Διδακτορικό 2 1.8 1.8 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 3.5) διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτώ-

μενων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπου-

δών, σε ποσοστό 57.7%, και ακολουθούν οι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-

μάτων (ΑΕΙ) σε ποσοστό 31.5%. 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 3.5) απεικονίζεται το ραβδόγραμμα κατανομής 

συχνοτήτων των ερωτώμενων με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχουν. 

 

 

Σχήμα 3.5 Ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων ερωτώμενων με βάση τον ανώτερο τίτλο σπου-

δών που κατείχαν 

 

Από το παραπάνω σχήμα (Σχήμα 3.5) προκύπτει και με γραφικό τρόπο ότι η πλειο-

ψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM είναι κά-

τοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ακολουθούν οι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαι-

δευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).  

1,8

57,66

31,53

9,01

Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πτυχίο ΑΕΙ Πτυχίο ΤΕΙ

Σχ
ετ

ικ
ή

 σ
υ

χν
ό

τη
τα

 [
%

]

Ανώτατος τίτλος σπουδών



3 Ερευνητικό πλαίσιο  

 
 54 

 

3.4.4 Βαθμίδα εκπαίδευσης υπηρέτησης 

Η «Βαθμίδα εκπαίδευσης υπηρέτησης» των ερωτώμενων αποτελεί κατηγορική ή ο-

νομαστική (nominal) ποιοτική μεταβλητή. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.6) α-

πεικονίζονται οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες της βαθμίδας εκπαίδευσης υπη-

ρέτησης του δείγματος των εκατόν έντεκα (111) συμμετεχόντων που γνωρίζουν την εκ-

παίδευση STEM.  

 

Πίνακας 3.6 Πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων τομέα απασχόλησης του δείγματος  

Βαθμίδα εκπαίδευσης υπηρέτησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Πρωτοβάθμια 

42 37.8 37.8 37.8 

Δευτεροβάθμια 69 62.2 62.2 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 3.6) διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτώ-

μενων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM υπηρετούσε στη Δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση σε ποσοστό 62.2% 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 3.6) απεικονίζεται το ραβδόγραμμα κατανομής 

σχετικών συχνοτήτων του συνόλου των ερωτώμενων, με βάση τη βαθμίδα –Πρωτοβάθ-

μια ή Δευτεροβάθμια– υπηρέτησης. 

 

Σχήμα 3.6 Ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων ερωτώμενων με βάση την βαθμίδα υπηρέτησης  
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Από το παραπάνω σχήμα (Σχήμα 3.6) προκύπτει και με γραφικό τρόπο ότι η πλειο-

ψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM υπηρε-

τούσε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

3.4.5 Περιφερειακή Διεύθυνση υπηρέτησης 

Ως προς την Περιφερειακή Διεύθυνση υπηρέτησης, η οποία αποτελεί κατηγορική ή 

ονομαστική (nominal) ποιοτική μεταβλητή, προέκυψε ότι από το δείγμα των εκατόν έ-

ντεκα (111) συμμετεχόντων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM η πλειοψηφία υπηρε-

τούσε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.7), οι τριάντα οκτώ (38), ήτοι ποσοστό 34.2%, υπηρε-

τούσαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, οι δεκαεπτά (17), ήτοι ποσοστό 15.3%, 

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, οι δεκατρείς (13), ήτοι ποσοστό 11.7%, 

Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας και οι υπόλοιποι σε άλλους Περιφερειακές 

Διευθύνσεις με ποσοστά κάτω του 10.0% 

 

Πίνακας 3.7 Πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων εργασίας και πρόθεσης εργασίας ως εκπαιδευ-

τικοί  

Περιφερειακή Διεύθυνση υπηρέτησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1 .9 .9 .9 

Αττικής 38 34.2 34.2 35.1 

Βορείου Αιγαίου 1 .9 .9 36.0 

Δυτικής Ελλάδας 17 15.3 15.3 51.4 

Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης 6 5.4 5.4 56.8 

Ηπείρου 1 .9 .9 57.7 

Θεσσαλίας 4 3.6 3.6 61.3 

Ιόνιων Νήσων 6 5.4 5.4 66.7 

Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης  5 4.5 4.5 71.2 

Κρήτης 6 5.4 5.4 76.6 

Νοτίου Αιγαίου 5 4.5 4.5 81.1 

Πελοποννήσου 8 7.2 7.2 88.3 

Στερεάς Ελλάδας 13 11.7 11.7 100.0 

Total 111 100.0 100.0  
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Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 3.7) απεικονίζεται το ραβδόγραμμα κατανομής 

σχετικών συχνοτήτων των ερωτώμενων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, με βάση 

την Περιφερειακή Διεύθυνση υπηρέτησης. 

 

 
Σχήμα 3.7 Ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων ερωτώμενων με βάση την Περιφερειακή Διεύ-

θυνση υπηρέτησης 

 

Από το παραπάνω σχήμα (Σχήμα 3.11) προκύπτει και με γραφικό τρόπο ότι η πλειο-

ψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM υπηρε-

τούσαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και ακολουθούν αυτοί που υπηρετούσαν 

στις Περιφερειακές Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.  

3.4.6 Κλάδοι εκπαιδευτικών 

Ως προς τον κλάδο, ο οποίος αποτελεί κατηγορική ή ονομαστική (nominal) ποιοτική 

μεταβλητή, προέκυψε ότι από το δείγμα των εκατόν έντεκα (111) συμμετεχόντων που 

γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, η πλειοψηφία ανήκει στους κλάδους ΠΕ70, ΠΕ17 και 

ΠΕ12. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.8), οι 

είκοσι πέντε (25), ήτοι ποσοστό 22.5%, ανήκουν στον κλάδο ΠΕ70, οι είκοσι δύο (22), 

ήτοι ποσοστό 19.8%, στον κλάδο ΠΕ17, οι δεκατρείς (13), ήτοι ποσοστό 11.7%, στον 

κλάδο ΠΕ12 και οι υπόλοιποι σε άλλους κλάδους με ποσοστά κάτω του 10.0%.  
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Πίνακας 3.8 Πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων εκπαιδευτικού κλάδου  

Κλάδοι εκπαιδευτικών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΕ01 3 2.7 2.7 2.7 

ΠΕ02 2 1.8 1.8 4.5 

ΠΕ03 7 6.3 6.3 10.8 

ΠΕ04 6 5.4 5.4 16.2 

ΠΕ05 1 .9 .9 17.1 

ΠΕ06 4 3.6 3.6 20.7 

ΠΕ12 13 11.7 11.7 32.4 

ΠΕ14 1 .9 .9 33.3 

ΠΕ17 22 19.8 19.8 53.2 

ΠΕ18 3 2.7 2.7 55.9 

ΠΕ19 10 9.0 9.0 64.9 

ΠΕ20 5 4.5 4.5 69.4 

ΠΕ60 9 8.1 8.1 77.5 

ΠΕ70 25 22.5 22.5 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 3.12) απεικονίζεται το ραβδόγραμμα κατανομής 

σχετικών συχνοτήτων των εκατόν έντεκα (111) συμμετεχόντων που γνωρίζουν την εκ-

παίδευση STEM, με βάση τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. 

 

Σχήμα 3.8 Ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων των ερωτώμενων με βάση τον εκπαιδευτικό 

κλάδο στον οποίο ανήκουν  
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Από το παραπάνω σχήμα (Σχήμα 3.12) προκύπτει και με γραφικό τρόπο ότι η πλειο-

ψηφία των εκατόν έντεκα (111) συμμετεχόντων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, 

ανήκει στους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ17 και ΠΕ12.  

3.4.7 Γνώση εκπαίδευσης STEM 

Ως προς την γνώση της εκπαίδευσης STEM, η οποία αποτελεί κατηγορική ή ονομα-

στική (nominal) ποιοτική μεταβλητή, προέκυψε ότι από τους διακόσιους έναν (201) συμ-

μετέχοντες στην έρευνα, η πλειοψηφία γνωρίζει την εκπαίδευση STEM, δεδομένου ότι, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.9), οι εκατόν έντεκα (111), 

ήτοι ποσοστό 55.2%, τη γνωρίζουν, ενώ οι υπόλοιποι ενενήντα (90), ήτοι ποσοστό 

44.8%, όχι. Για το λόγο αυτό, όπως έχει προαναφερθεί το δείγμα της παρούσας έρευνας 

είναι οι εκατόν έντεκα (111) συμμετέχοντες που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, δε-

δομένου ότι μόνο αυτοί μπορούν να απαντήσουν τις προτάσεις του ερευνητικού μοντέ-

λου. 

 

Πίνακας 3.9 Πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων για τη μεταβλητή «Γνώση εκπαίδευσης STEM» 

Γνώση εκπαίδευσης STEM 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 111 55,2 55,2 55,2 

Όχι 90 44,8 44,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 3.9) απεικονίζεται το ραβδόγραμμα κατανομής 

συχνοτήτων του συνόλου των ερωτώμενων, με βάση το αν γνωρίζουν την εκπαίδευση 

STEM ή όχι. 
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Σχήμα 3.9 Ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων ερωτώμενων με βάση την γνώση ή όχι της ύπαρξης της 

εκπαίδευσης STEM  

 

3.4.8 Σύνοψη 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

γνωρίζει την εκπαίδευση STEM. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα που γνωρίζουν την εκ-

παίδευση STEM είναι γυναίκες, ηλικίας κατά μέσο όρο σαράντα (40) ετών, κάτοχοι με-

ταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανήκουν στον κλάδο ΠΕ60 και υπηρετούν στη Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση της Περιφέρειας Αττικής. 

 

3.5 Παραγοντική ανάλυση  

Η τεχνική της παραγοντικής  ανάλυσης  (factor analysis) είναι η μελέτη των 

σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που αποσκοπεί στην εύρεση ενός νέου συνόλου μετα-

βλητών, μικρότερου μεγέθους από το αρχικό, που εκφράζει το κοινό μέρος των αρχικών 

μεταβλητών. Με άλλα λόγια, σκοπός της παραγοντικής ανάλυσης είναι η περιγραφή των 

σχέσεων εξάρτησης ή των σχέσεων διασπορών μεταξύ πολλών μεταβλητών χρησιμο-

ποιώντας λιγότερες κρυφές, μη παρατηρήσιμες τυχαίες ποσότητες, οι οποίες καλούνται 

παράγοντες (factors). Ουσιαστικά αποτελεί μία μέθοδο μείωσης των δεδομένων. 

Όλες οι μεταβλητές που βρίσκονται στην ίδια ομάδα είναι υψηλά συσχετισμένες με-

ταξύ τους αλλά έχουν μικρές συσχετίσεις με τις μεταβλητές των άλλων ομάδων. Άρα οι 

μεταβλητές της κάθε ομάδας αναπαριστούν ένα μη παρατηρήσιμο παράγοντα που ευθύ-

νεται για τις παρατηρούμενες συσχετίσεις.  

55,22

44,78

Ναι Όχι

Σχ
ετ

ικ
ή

 σ
υ

χν
ό

τη
τα

 [
%

]

Γνώση εκπαίδευσης STEM



3 Ερευνητικό πλαίσιο  

 
 60 

 

Η παραγοντική ανάλυση εστιάζει περισσότερο στην εξήγηση της δομής της συνδια-

κύμανσης και όχι τόσο στην εξήγηση της διακύμανσης. Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες 

είναι η μέθοδος που εστιάζει στην εξήγηση της δομής της διακύμανσης. 

3.5.1 Προϋποθέσεις ανάπτυξης μοντέλου 

Για την ανάπτυξη μοντέλου παραγοντικής ανάλυσης πρέπει να πληρούνται οι ακό-

λουθες συνθήκες: 

 Οι μεταβλητές πρέπει να είναι ποσοτικές (συνεχείς ή διακριτές) ή σε ιεραρ-

χική κλίμακα Likert. 

 Οι μεταβλητές θα πρέπει να συσχετίζονται μεταξύ τους. Ένας τρόπος σύγκρι-

σης του σχετικού μεγέθους των συντελεστών συσχέτισης σχετικά με τους 

μερικούς συντελεστές συσχέτισης αποτελεί το μέτρο  Kaiser-Meyer-

Olkin Measure  (KMO), που υπολογίζεται από τη σχέση (Πραμαγγιούλης, 

2008): 

𝛫𝛭𝛰 =
∑∑ 𝑟𝑖𝑗

2
𝑖≠𝑗

∑∑ 𝑟𝑖𝑗
2

𝑖≠𝑗 + ∑∑ 𝛼𝑖𝑗
2

𝑖≠𝑗

 (3.1) 

όπου 𝑟𝑖𝑗 και 𝛼𝑖𝑗, οι δειγματικοί συντελεστές συσχέτισης και μερικής συσχέ-

τισης, αντίστοιχα. 

 Το μέγεθος του δείγματος θα πρέπει να είναι ικανοποιητικό ή ιδανικό. Ικα-

νοποιητικό μέγεθος δείγματος θεωρείται αυτό που είναι τουλάχιστον τριπλά-

σιο από τον αριθμό των μεταβλητών και ιδανικό είτε αυτό που είναι μεγαλύ-

τερο των εκατό παρατηρήσεων είτε αυτό για το οποίο για κάθε μεταβλητή 

υπάρχουν δέκα παρατηρήσεις. 

 Κάθε ζεύγος μεταβλητών λαμβάνει τιμές που ακολουθούν τη διμεταβλητή 

κατανομή. 

Ένα μέτρο για την εξέταση κάθε μεταβλητής ξεχωριστά, για το κατά πόσο είναι κα-

τάλληλη για παραγοντική ανάλυση, αποτελεί το μέτρο δειγματικής καταλληλό-

τητας , το οποίο για τη μεταβλητή i υπολογίζεται από τη σχέση (Καρλής, 2005): 

𝑀𝑆𝐴 =
∑ 𝑟𝑖𝑗

2
𝑗

∑ 𝑟𝑖𝑗
2

𝑗 + ∑ 𝛼𝑖𝑗
2

𝑗

 (3.2) 

Τιμή του μέτρου δειγματικής καταλληλότητας κοντά στη μονάδα υποδηλώνει ότι η 

μεταβλητή είναι κατάλληλη για παραγοντική ανάλυση. 
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3.5.2 Είδη παραγοντικής ανάλυσης  

Υπάρχουν δύο είδη παραγοντικής ανάλυσης ανάλογα με το πλαίσιο ανάλυσης των 

δεδομένων (Μάρκος, 2012): α) η διερευνητική και β) η επιβεβαιωτική. 

Στη διερευνητική παραγοντική ανάλυση  (exploratory factor analysis) ανα-

ζητούνται κοινές δομές των δεδομένων χωρίς να υπάρχει μία προηγούμενη θεωρητική 

υπόθεση σχετικά με το κοινό μέρος των μεταβλητών. Η δομή του μοντέλου που προκύ-

πτει είναι άγνωστη και οι παράγοντες που προκύπτουν θα πρέπει να διαμορφωθούν και 

να ονομαστούν. 

Στην επιβεβαιωτική  παραγοντική ανάλυση  (confirmatory factor analysis) 

υπάρχει μία προηγούμενη θεωρητική υπόθεση σχετικά την κοινή δομή των δεδομένων 

και επιχειρείται επαλήθευση ή απόρριψη της υπόθεσης αυτής. 

3.5.3 Ορθογώνιο μοντέλο 

Στο ορθογώνιο μοντέλο  της παραγοντικής ανάλυσης γίνεται η υπόθεση ότι οι 

όποιες συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών οφείλονται αποκλειστικά στην ύπαρξη αυ-

τών των κοινών παραγόντων, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί και είναι επιθυμητό να εκτιμη-

θούν. 

Έστω m μεταβλητές για τις οποίες ισχύει η υπόθεση ότι μπορούν να γραφούν ως 

γραμμικός συνδυασμός k παραγόντων (Πραμαγγιούλης, 2008): 

𝑋 − 𝜇 = 𝐿𝐹 + 𝜀 (3.3) 

όπου:  Χ: το τυχαίο παρατηρήσιμο διάνυσμα των αρχικών μεταβλητών μεγέθους 𝑚 × 1 

 μ: το διάνυσμα των μέσων μεγέθους 𝑚× 1 

 L: ο πίνακας παραγοντικών σταθμίσεων 𝑚× 𝑘 , όπου 𝐿𝑖𝑗  η επιβάρυνση  

(loading) του παράγοντα 𝐹𝑗 στη μεταβλητή 𝑋𝑖  

 F: ένα 𝑘 × 1 διάνυσμα με τους παράγοντες 

 ε: τα σφάλματα , δηλαδή το μέρος που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους παρά-

γοντες (Johnson & Wichern, 1998) 

Με την υπόθεση ότι όλες οι μεταβλητές έχουν μέσο 0, η παραπάνω σχέση γράφεται: 

𝑋 = 𝐿𝐹 + 𝜀 (3.4) 

και συνεπώς η κάθε μεταβλητή θα είναι της μορφής: 

𝑋1 = 𝐿11𝐹1 + 𝐿12𝐹2 +⋯+ 𝐿1𝑘𝐹𝑘 + 𝜀1
𝑋2 = 𝐿21𝐹1 + 𝐿22𝐹2 +⋯+ 𝐿2𝑘𝐹𝑘 + 𝜀2
⋮ ⋮
𝑋𝑚 = 𝐿𝑚1𝐹1 + 𝐿𝑚2𝐹2 +⋯+ 𝐿𝑚𝑘𝐹𝑘 + 𝜀𝑚

 (3.5) 
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3.5.4 Υπολογισμός σκορ των παραγόντων 

Οι παράγοντες 𝐹 μπορούν να γραφούν και αυτοί ως γραμμικός συνδυασμός των με-

ταβλητών 𝑋. Οι συντελεστές της κάθε μεταβλητής, όταν εκφράζεται κάθε παράγοντας 

ως γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών, διαφέρουν από τις επιβαρύνσεις και καλού-

νται συντελεστές των σκορ  των παραγόντων  (factor scores coefficients). Συνεπώς, 

οι παράγοντες θα είναι της μορφής (Πραμαγγιούλης, 2008): 

𝐹1 = 𝛼11𝑋1 + 𝛼12𝑋2 +⋯+ 𝛼1𝑚𝑋𝑚
𝐹2 = 𝛼21𝑋1 + 𝛼22𝑋2 +⋯+ 𝛼2𝑚𝑋𝑚
⋮ ⋮
𝐹𝑘 = 𝛼𝑘1𝑋1 + 𝛼𝑘2𝑋2 +⋯+ 𝛼𝑘𝑚𝑋𝑘

 
(3.6) 

 

Όταν το μοντέλο έχει εκτιμηθεί με τη μέθοδο των κυρίων συνιστωσών οι παράγοντες 

είναι ακριβείς, δηλαδή μπορούν να υπολογιστούν χωρίς σφάλματα, κάτι που δεν ισχύει 

όταν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας. 

Έστω �̂� και �̂� οι εκτιμήσεις για τις παραμέτρους ενός παραγοντικού μοντέλου. Οι 

συντελεστές των σκορ των παραγόντων μπορούν να υπολογιστούν, μεταξύ άλλων, με τις 

ακόλουθες μεθόδους (Πραμαγγιούλης, 2008): 

 Μέθοδος παλινδρόμησης  (regression), με την οποία το διάνυσμα F υ-

πολογίζεται από τη σχέση: 

 𝐹 = (�̂�΄�̂�)
−1
�̂�΄Χ (3.7) 

Με τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται τα ελάχιστα τετράγωνα των πραγμα-

τικών τιμών και των τιμών που προβλέπει το παραγοντικό μοντέλο (Johnson 

& Wichern, 1998, Καρλής, 2005). 

Η ενλόγω μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε πίνακα διακύμανσης των παραγό-

ντων που δεν είναι μοναδιαίος και να υπάρχουν συσχετίσεις. 

 Μέθοδος Barlett , με την οποία το διάνυσμα F υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

𝐹 = (�̂�΄�̂�−1�̂�)
−1
�̂�΄�̂�−1𝛸 (3.8) 

Με τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται τα γενικευμένα ελάχιστα τετράγωνα, 

αντί της απλής μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, επειδή η διακύμανση δεν 

είναι ίδια για όλες τις παρατηρήσεις. 

 Μέθοδος Anderson , με την οποία το διάνυσμα F υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

𝐹 = (�̂�΄�̂�−1�̂�)(𝐼 + �̂�΄�̂�−1�̂�)�̂�΄�̂�−1𝛸 (3.9) 
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Η ενλόγω μέθοδος οδηγεί πάντοτε σε ασυσχέτιστους παράγοντες. 

3.5.5 Περιστροφή παραγόντων  

Η περιστροφή παραγόντων  (factor rotation) αποσκοπεί στην καλύτερη ανί-

χνευση και ερμηνεία των παραγόντων που περιγράφουν τις μεταβλητές (Πανάρετος & 

Ξεκαλάκη, 1995) και την επίτευξη απλής δομής.  

Με την περιστροφή παραγόντων δεν αλλάζουν κάποια από τα χαρακτηριστικά του 

μοντέλου, όπως η καλή προσαρμοστικότητα και το ποσό διακύμανσης – συνδιακύμανσης 

που ερμηνεύεται από το μοντέλο, αλλά αλλάζουν μόνο οι τιμές των επιβαρύνσεων. 

Έστω 𝐺 ένας ορθογώνιος πίνακας και 𝐿 ο πίνακας των επιβαρύνσεων. Ισχύει ότι: 

𝐿𝐺(𝐿𝐺)΄ = 𝐿𝐺𝐺΄𝐿΄ = 𝐿𝐿΄ (3.10) 

Συνεπώς, ο πίνακας 𝐿𝐺 μπορεί να θεωρηθεί και αυτός ως ένας πίνακας επιβαρύν-

σεων. Ο πίνακας 𝐺 ορίζει ένα ορθογώνιο μετασχηματισμό (Καρλής, 2005).  

Οι βασικότερες μέθοδοι περιστροφής είναι οι ακόλουθες (Πανάρετος & Ξεκαλάκη, 

1995, Πραμαγγιούλης, 2008): 

 Μέγιστης διακύμανσης (varimax)  (Kaiser, 1958), που προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των μεταβλητών που έχουν μεγάλες επιβαρύν-

σεις για κάθε παράγοντα,  

 Μέγιστης τέταρτης δύναμης (quartimax) , που προσπαθεί να ελα-

χιστοποιήσει τον αριθμό των παραγόντων που απαιτούνται για την επεξή-

γηση της κάθε μεταβλητής, καθότι αποσκοπεί να καταστήσει μία μεταβλητή 

με υψηλό παραγοντικό φορτίο σε έναν παράγοντα και σχεδόν μηδενικό στους 

άλλους, 

 Μέγιστης ισοδυναμίας (equimax) , που αποτελεί συνδυασμό των με-

θόδων varimax και quartimax, και  

 oblique , που αποτελεί μη ορθογώνια περιστροφή και χρησιμοποιείται όταν 

δεν είναι επιθυμητό οι παράγοντες που προκύπτουν να είναι ασυσχέτιστοι, 

 Ισόρροπης μεγιστοποίησης (promax) , που έχει πλαγιογώνιο προσα-

νατολισμό και επιτρέπει σε κάποιους παράγοντες να συσχετίζονται. 

3.5.6 Αριθμός και εκτίμηση παραγόντων  

Βασικό ζήτημα στην παραγοντική ανάλυση αποτελεί η επιλογή του αριθμού των 

παραγόντων που θα χρησιμοποιηθούν.  
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Τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή του αριθμού των παρα-

γόντων είναι οι ακόλουθες (Πραμαγγιούλης, 2008): 

 με βάση τις τιμές των ιδιοτιμών του πίνακα διακύμανσης – συνδιακύμανσης, 

και  

 με βάση τις τιμές που εξηγούν κάποιο ποσοστό διακύμανσης, το λεγόμενο 

Scree Plot. Το Scree Plot είναι ένα γράφημα που στον οριζόντιο άξονα έχει 

τη σειρά και στον κατακόρυφο άξονα την τιμή της κάθε ιδιοτιμής. 

Δυσκολία, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αριθμός των παραγόντων χρειάζεται 

να καθοριστεί πριν γίνει η εκτίμησή τους. Οι μέθοδοι εκτίμησης που μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν είναι (Πραμαγγιούλης, 2008): α) η μέθοδος των κυρίων συνιστωσών, β) η 

μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας, γ) η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, δ) η γενικευμένη 

μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, και ε) η μέθοδος κυρίων αξόνων. 
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4 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η στατιστική ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε με χρήση του προγράμμα-

τος IBM SPSS Statistics 24.0 με άδεια χρήσης που διανέμει το Πανεπιστήμιο Πατρών 

στο προσωπικό και τους σπουδαστές του.  

Όπως έχει προαναφερθεί στην παράγραφο 3.4.7, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 

συνολικά από διακόσιους έναν (201) συμμετέχοντες, αλλά από αυτούς όμως μόνο οι ε-

κατόν έντεκα (111) γνώριζαν την εκπαίδευση STEM. Συνεπώς, η ανάλυση του παρόντος 

κεφαλαίου αναφέρεται εκατόν έντεκα (111) αυτούς συμμετέχοντες. 

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά, πραγματοποιείται περιγραφική ανάλυση των δεδομέ-

νων, στη συνέχεια αναλύεται η παραγοντική ανάλυση των δεδομένων και το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την ανάλυση αξιοπιστίας για τις τριάντα (30) προτάσεις του δεύτερου 

μέρους του ερωτηματολογίου. 

4.1 Περιγραφική ανάλυση  

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.1) απεικονίζεται η περιγραφική ανάλυση των 

δεδομένων, ήτοι η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και ο αριθμός των παρατηρήσεων για 

κάθε μία από τις τριάντα (30) μεταβλητές του δευτέρου μέρους του ερωτηματολογίου, 

χρησιμοποιώντας το SPSS2.  

 

 

 

                                                 
2 Analyze  Descriptive Statistics  Descriptives  
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Πίνακας 4.1 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα των τριάντα μεταβλητών 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

S1 111 3.7477 .93875 

S2 111 3.9189 .85424 

S3 111 4.0360 .91381 

S4 111 4.0811 .90589 

TA1 111 4.1892 .75695 

TA2 111 4.1351 .73220 

TA3 111 4.3153 .78604 

TA4 111 4.3423 .73231 

TA5 111 4.3333 .62280 

TA6 111 4.3514 .77046 

TA7 111 4.1532 .87592 

TA8 111 4.2342 .71293 

TA9 111 4.4234 .62595 

TA10 111 4.4775 .64451 

TB1 111 4.3063 .79536 

TB2 111 4.4505 .87114 

TB3 111 4.3333 .90788 

TB4 111 4.2613 .89149 

TB5 111 4.2252 1.03295 

TB6 111 4.7207 .68981 

TB7 111 4.5856 .71945 

TB8 111 4.6667 .65134 

E1 111 4.1622 .83710 

E2 111 4.0270 .82528 

E3 111 4.3153 .85261 

M1 111 4.4595 .77205 

M2 111 4.4144 .79164 

M3 111 4.3694 .85203 

M4 111 4.1712 .91327 

M5 111 4.2432 .77713 

Valid N (listwise) 111   

 

Παρατηρώντας τα δεδομένα του Πίνακα 4.1, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπερά-

σματα: 

 Οι μέσοι όροι των μεταβλητών κυμαίνονται από 3.75 έως και 4.72. 

 Οι τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 0.62 έως και 1.03. 
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Επιπρόσθετα, από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.1) διαφαίνεται ότι οι εκατόν 

έντεκα (111) συμμετέχοντες έρευνα που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM θεωρούν τη 

σημασία των προτάσεων S1, S2, S3, S4, TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, 

TA9, TA10, TB1, TB2, TB3, TB4, TB5, E1, E2, E3, M1, M2, M3, M4 και M5 «Περισ-

σότερο σημαντική» και των προτάσεων TB6, TB7 και TB8 «Απόλυτα σημαντική». 

4.1.1 Υποστήριξη  

Για τη διερεύνηση της Υποστήριξης χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις (4) προτάσεις, οι 

οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2. Στον Πίνακα 4.2 επίσης απεικονίζεται, για κάθε 

πρόταση, η σχετική συχνότητα της βαθμολογίας στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Lik-

ert, όπου το 1 αντιστοιχεί στην πλήρη διαφωνία και το 5 αντιστοιχεί στην πλήρη συμφω-

νία. 

 

Πίνακας 4.2 Σχετική συχνότητα απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert ανά πρόταση σχετικά 

με την Υποστήριξη 

Κωδ. Πρόταση  

1 2 3 4 5 

Καθόλου  

σημα-

ντική 

Λιγό-

τερο  

σημα-

ντική  

Αδιά-

φορη 

Περισσό-

τερο  

σημαντική 

Απόλυτα  

σημα-

ντική 

S1 Συνεργάτης σε πανεπιστήμιο 1,8 9,0 21,6 47,7 19,8 

S2 
Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματι-

κής ανάπτυξης 
0,9 6,3 16,2 53,2 23,4 

S3 
Χρόνος συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαι-

δευτικούς 
0,9 6,3 15,3 43,2 34,2 

S4 Εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Σπουδών 1,8 4,5 12,6 45,9 35,1 

 

Όπως διαφαίνεται από τον Πίνακα 4.2 το ποσοστό των εκατόν έντεκα (111) ερωτώ-

μενων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, που θεωρεί σημαντική (περισσότερο ή α-

πόλυτα):  

 την ύπαρξη συνεργάτη σε πανεπιστήμιο, ανέρχεται σε 67.6%,  

 την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης, ανέρχεται 

σε 76.6%, 

 την αφιέρωση χρόνου συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, ανέρχε-

ται σε 77.5%, και  

 την εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Σπουδών, ανέρχεται σε 81.1%. 
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Συνεπώς, οι εκατόν έντεκα (111) ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν την εκ-

παίδευση STEM θεωρούν σε υψηλά ποσοστά σημαντική την εκπαίδευση στο Πρό-

γραμμα σπουδών, την αφιέρωση χρόνου συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης και σε χαμηλότερα πο-

σοστά την ύπαρξη συνεργάτη σε πανεπιστήμιο. 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 4.1) απεικονίζονται συγκεντρωτικά, για κάθε πρό-

ταση που αναφέρεται στην υποστήριξη της εκπαίδευσης STEM (Πίνακας 4.2), η σχετική 

συχνότητα της κάθε βαθμολογίας στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. 

 

 

Σχήμα 4.1 Σύνθετο ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων απαντήσεων για κάθε πρόταση που α-

ναφέρεται στην Υποστήριξη 

 

4.1.2 Διδασκαλία: Σχεδιασμός μαθήματος  

Για τη του σχεδιασμού μαθήματος (διδασκαλία) STEM χρησιμοποιήθηκαν δέκα (10) 

προτάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. Στον Πίνακα 4.3 επίσης απεικο-

νίζεται, για κάθε πρόταση, η σχετική συχνότητα της κάθε βαθμολογίας στην πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert. 
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Πίνακας 4.3 Σχετική συχνότητα απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert ανά πρόταση σχετικά 

με τον σχεδιασμό μαθήματος (διδασκαλία) STEM 

Κωδ. Πρόταση  

1 2 3 4 5 

Καθό-

λου  

σημα-

ντική 

Λιγό-

τερο  

σημα-

ντική  

Αδιά-

φορη 

Περισσό-

τερο  

σημαντική 

Απόλυτα  

σημα-

ντική 

TA1 Εστίαση στις συνδέσεις των εννοιών 1,8 0,9 7,2 56,8 33,3 

TA2 Μετάφραση αναπαραστάσεων 0,9 1,8 9,9 57,7 29,7 

TA3 
Κατανόηση λανθασμένης προϋπάρχουσας γνώ-

σης των μαθητών 
0,9 2,7 6,3 44,1 45,9 

TA4 Κατανόηση των ικανοτήτων των μαθητών 0,9 1,8 4,5 47,7 45,0 

TA5 Βασισμένη στην επίλυση προβλήματος 0,0 0,9 5,4 53,2 40,5 

TA6 Μαθητοκεντρική 1,8 0,9 4,5 45,9 46,8 

TA7 
Βασισμένη στην προηγούμενη γνώση των μαθη-

τών 
1,8 4,5 7,2 49,5 36,9 

TA8 
Εστιασμένη σε σημαντικές ιδέες, έννοιες ή θέ-

ματα 
0,9 1,8 5,4 56,8 35,1 

TA9 Ενσωμάτωση της τεχνολογίας 0,0 0,9 4,5 45,9 48,6 

TA10 Συνάφεια με τον πραγματικό κόσμο 0,0 1,8 2,7 41,4 54,1 

 

Όπως διαφαίνεται από τον Πίνακα 4.3 το ποσοστό των εκατόν έντεκα (111) ερωτώ-

μενων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, που θεωρεί σημαντική (περισσότερο ή α-

πόλυτα):  

 την εστίαση στις συνδέσεις των εννοιών, ανέρχεται σε 90.1%,  

 τη μετάφραση αναπαραστάσεων, ανέρχεται σε 87.4%, 

 την κατανόηση λανθασμένης προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, ανέρχε-

ται σε 90.1%, 

 την κατανόηση των ικανοτήτων των μαθητών, ανέρχεται σε 92.8%, 

 τη βάση στην επίλυση προβλήματος, ανέρχεται σε 93.7%, 

 την επικέντρωση στον μαθητή, ανέρχεται σε 92.8%, 

 τη βάση στην προηγούμενη γνώση των μαθητών, ανέρχεται σε 86.5%, 

 την εστίαση σε σημαντικές ιδέες, έννοιες ή θέματα, ανέρχεται σε 91.9%, 

 την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ανέρχεται σε 94.6%, και 

 την ύπαρξη συνάφειας με τον πραγματικό κόσμο, ανέρχεται σε 95.5%. 
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Συνεπώς, οι εκατόν έντεκα (111) ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν την εκ-

παίδευση STEM θεωρούν σε υψηλά ποσοστά σημαντικές τις παραπάνω προτάσεις που 

αναφέρονται στο σχεδιασμό μαθήματος (διδασκαλία). 

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από το σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 4.2), στο 

οποίο απεικονίζονται συγκεντρωτικά, για κάθε πρόταση που αναφέρεται στο σχεδιασμό 

μαθήματος (διδασκαλία) της εκπαίδευσης STEM (Πίνακας 4.3), η σχετική συχνότητα 

της βαθμολογίας στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. 

 

 

Σχήμα 4.2 Σύνθετο ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων απαντήσεων για κάθε για κάθε πρόταση 

που αναφέρεται στο σχεδιασμό μαθήματος (διδασκαλία) 

 

4.1.3 Διδασκαλία: Εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη  

Για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στην τάξη χρησιμοποιήθηκαν οι 

οκτώ (8) προτάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4. Στον Πίνακα 4.4 επίσης 

απεικονίζεται, για κάθε πρόταση, η σχετική συχνότητα της βαθμολογίας στην πενταβάθ-

μια κλίμακα τύπου Likert. 
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Πίνακας 4.4 Σχετική συχνότητα απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert ανά πρόταση σχετικά 

με τις εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη 

Κωδ. Πρόταση  

1 2 3 4 5 

Καθόλου  

σημα-

ντική 

Λιγότερο  

σημα-

ντική  

Αδιά-

φορη 

Περισσό-

τερο  

σημαντική 

Απόλυτα  

σημα-

ντική 

TB1 Τιθέμενες ερωτήσεις και υποθέσεις 0,9 2,7 7,2 43,2 45,9 

TB2 Αιτιολόγηση σκέψης 1,8 3,6 3,6 29,7 61,3 

TB3 Καταγραφή σκέψης 0,9 5,4 8,1 30,6 55,0 

TB4 Εστίαση στην κατανόηση προτύπων 1,8 1,8 13,5 34,2 48,6 

TB5 
Χρήση της αξιολόγησης ως μέρος της διδα-

σκαλίας 
2,7 5,4 11,7 27,0 53,2 

TB6 Συνεργατική μάθηση 0,9 1,8 2,7 13,5 81,1 

TB7 
Αποτελεσματική χρήση της πρακτικής μά-

θησης 
0,9 1,8 2,7 27,0 67,6 

TB8 Διερεύνηση 0,9 0,9 1,8 23,4 73,0 

 

Όπως διαφαίνεται από τον Πίνακα 4.4 το ποσοστό των εκατόν έντεκα (111) ερωτώ-

μενων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, που θεωρεί σημαντική (περισσότερο ή α-

πόλυτα):  

 την ύπαρξη τιθέμενων ερωτήσεων και υποθέσεων, ανέρχεται σε 89.2%, 

 την αιτιολόγηση της σκέψης, ανέρχεται σε 91.0%, 

 την καταγραφή της σκέψης, ανέρχεται σε 85.6%, 

 την εστίαση στην κατανόηση προτύπων, ανέρχεται σε 82.9%, 

 τη χρήση της αξιολόγησης ως μέρος της διδασκαλίας, ανέρχεται σε 80.2%, 

 τη συνεργατική μάθηση, ανέρχεται σε 94.6%, 

 την αποτελεσματική χρήση της πρακτικής μάθησης, ανέρχεται σε 94.6%, και  

 τη διερεύνηση, ανέρχεται σε 96.4%. 

Συνεπώς, οι εκατόν έντεκα (111) ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν την εκ-

παίδευση STEM θεωρούν σε υψηλά ποσοστά σημαντική τη διερεύνηση, την αποτελε-

σματική χρήση της πρακτικής μάθησης, τη συνεργατική μάθηση, την αιτιολόγηση της 

σκέψης, την ύπαρξη τιθέμενων ερωτήσεων και υποθέσεων, την καταγραφή της σκέψης 

και σε χαμηλότερα την εστίαση στην κατανόηση προτύπων και τη χρήση της αξιολόγη-

σης ως μέρος της διδασκαλίας. 
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Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 4.3) απεικονίζονται συγκεντρωτικά, για κάθε πρό-

ταση που αναφέρεται στις εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη (διδασκαλία) της εκπαί-

δευσης STEM (Πίνακας 4.4), η σχετική συχνότητα της βαθμολογίας στην πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert. 

 

 

Σχήμα 4.3 Σύνθετο ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων απαντήσεων για κάθε για κάθε πρόταση 

που αναφέρεται στις εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη (διδασκαλία) 

 

4.1.4 Αποτελεσματικότητα  

Για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης STEM χρησιμοποιή-

θηκαν τρεις (3) προτάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5. Στον Πίνακα 4.5 

επίσης απεικονίζεται, για κάθε πρόταση, η σχετική συχνότητα της βαθμολογίας στην πε-

νταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. 

 

Πίνακας 4.5: Σχετική συχνότητα απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert ανά πρόταση σχετικά 
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με την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης STEM 

Κωδ. Πρόταση  

1 2 3 4 5 

Καθό-

λου  

σημα-

ντική 

Λιγό-

τερο  

σημα-

ντική  

Αδιά-

φορη 

Περισ-

σότερο  

σημα-

ντική 

Από-

λυτα  

σημα-

ντική 

E1 

Η γνώση περιεχομένου και η παιδαγωγική γνώση 

συνεισφέρουν θετικά στην αυτοαποτελεσματικό-

τητα 

0,9 4,5 9,0 48,6 36,9 

E2 
Η δέσμευση των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση 

STEM είναι ζωτικής σημασίας 
1,8 2,7 13,5 55,0 27,0 

E3 Ο σχεδιασμός και η οργάνωση είναι κρίσιμα σημεία 0,9 4,5 6,3 38,7 49,5 

 

Όπως διαφαίνεται από τον Πίνακα 4.5 το ποσοστό των εκατόν έντεκα (111) ερωτώ-

μενων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, που θεωρεί σημαντικό (περισσότερο ή α-

πόλυτα) ότι:  

 η γνώση περιεχομένου και η παιδαγωγική γνώση συνεισφέρουν θετικά στην 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανέρχεται σε 85.6% 

 η δέσμευση των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση STEM είναι ζωτικής σημα-

σίας, ανέρχεται σε 82.0% 

 ο σχεδιασμός και η οργάνωση είναι κρίσιμα σημεία, ανέρχεται σε 88.3% 

 

Συνεπώς, οι εκατόν έντεκα (111) ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν την εκ-

παίδευση STEM θεωρούν σε υψηλά ποσοστά σημαντική την ύπαρξη σχεδιασμού και 

οργάνωσης και πιστεύουν ότι η γνώση περιεχομένου και η παιδαγωγική γνώση συνει-

σφέρουν θετικά στην αυτοαποτελεσματικότητα, ενώ σε χαμηλότερα ποσοστά θεωρούν 

σημαντική τη δέσμευση των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση STEM.  

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 4.4) απεικονίζονται συγκεντρωτικά, για κάθε πρό-

ταση που αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης STEM (Πίνακας 4.5), 

η σχετική συχνότητα της βαθμολογίας στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. 
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Σχήμα 4.4 Σύνθετο ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων απαντήσεων για κάθε για κάθε πρόταση 

που αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα 

 

4.1.5 Υλικά  

Για τη διερεύνηση των υλικών της εκπαίδευσης STEM χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) 

προτάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6. Στον Πίνακα 4.6 επίσης απεικο-

νίζεται, για κάθε πρόταση, η σχετική συχνότητα της βαθμολογίας στην πενταβάθμια κλί-

μακα τύπου Likert. 

 

Πίνακας 4.6: Σχετική συχνότητα απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert ανά πρόταση σχετικά 

με τα Υλικά  

Κωδ. Πρόταση  
1 2 3 4 5 

Καθόλου  

σημαντική 

Λιγότερο  

σημαντική  
Αδιάφορη 

Περισσότερο  

σημαντική 

Απόλυτα  

σημαντική 

M1 Τεχνολογικοί πόροι 0,0 3,6 6,3 30,6 59,5 

M2 Ποικιλία τεχνολογικών μέσων 0,0 3,6 8,1 31,5 56,8 

M3 Πακέτα υλικών για δραστηριότητες 0,9 2,7 10,8 29,7 55,9 

M4 Χώρος και υλικά αποθήκευσης 0,9 4,5 15,3 35,1 44,1 

M5 Πίνακες για ομαδική εργασία 0,9 1,8 9,9 46,8 40,5 

 

Όπως διαφαίνεται από τον Πίνακα 4.6 το ποσοστό των εκατόν έντεκα (111) ερωτώ-

μενων που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, που θεωρεί σημαντική (περισσότερο ή α-

πόλυτα):  

 την ύπαρξη τεχνολογικών πόρων, ανέρχεται σε 90.1%  

 την ποικιλία τεχνολογικών μέσων, ανέρχεται σε 88.3% 
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 την ύπαρξη πακέτων υλικών για δραστηριότητες, ανέρχεται σε 85.6% 

 την ύπαρξη χώρου και υλικών αποθήκευσης, ανέρχεται σε 79.3% 

 την ύπαρξη πινάκων για ομαδική εργασία, ανέρχεται σε 87.4% 

Συνεπώς, οι εκατόν έντεκα (111) ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν την εκ-

παίδευση STEM θεωρούν σε υψηλά ποσοστά σημαντικές τις παραπάνω προτάσεις που 

αναφέρονται στα υλικά. 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 4.5) απεικονίζονται συγκεντρωτικά, για κάθε πρό-

ταση που αναφέρεται στα υλικά της εκπαίδευσης STEM (Πίνακας 4.6), η σχετική συχνό-

τητα της βαθμολογίας στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. 

 

 

Σχήμα 4.5 Σύνθετο ραβδόγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων απαντήσεων για κάθε για κάθε πρόταση 

που αναφέρεται στα υλικά 

 

4.2 Παραγοντική ανάλυση  

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η παραγοντική ανάλυση των δε-

δομένων. Αναλυτικότερα, αρχικά ελέγχεται η καταλληλότητα των δεδομένων και αφού 

επιβεβαιωθεί ο αριθμός των παραγόντων, γίνεται περιστροφή των παραγόντων του μο-

ντέλου, για την καλύτερη ανίχνευση και ερμηνεία των παραγόντων που περιγράφουν τις 

μεταβλητές. Τέλος, η ενότητα ολοκληρώνεται με την εκτίμηση των πέντε παραγόντων 

που προέκυψαν από την ανάλυση αυτή. 
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4.2.1 Καταλληλότητα δεδομένων  

Όπως έχει προαναφερθεί, για την εφαρμογή της μεθόδου της παραγοντικής ανάλυ-

σης προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Επειδή οι με-

ταβλητές είναι διατάξιμες (ordinal) είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους ως συνεχείς μετα-

βλητές και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson.  

Ο συντελεστής του Pearson για δύο μεταβλητές Χ και Υ, με μέσους όρους μΧ και 

μΥ, αντίστοιχα, ορίζεται από τη σχέση (Εμβαλωτής κ.α., 2006): 

𝑟 =
∑(𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌)

𝑁𝜎𝑋𝜎𝑌
 (4.11) 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή συσχέτισης r (προσεγγίζει το ±1), τόσο 

ισχυρότερη είναι η συσχέτιση των μεταβλητών, ενώ όσο η τιμή του πλησιάζει το μηδέν, 

τόσο πιο ασθενής γίνεται η συσχέτιση και μάλιστα όταν μηδενίζεται ή λαμβάνει τιμές 

κοντά στο μηδέν, τότε δεν υπάρχει συσχέτιση. Έχουν προταθεί διάφορες κατηγοριοποι-

ήσεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του μεγέθους του δείκτη. Στην παρούσα εργα-

σία, ανάλογα με την τιμή του Pearson r, η συσχέτιση χαρακτηρίζεται (Κόλλιας, 2007): 

 ως ασθενής, αν το r βρίσκεται ανάμεσα στο ±0.1 και το ±0.3,  

 ως μέτρια, αν το r βρίσκεται ανάμεσα στο ±0.3 και το ±0.5,  

 ως ισχυρή, αν το r βρίσκεται ανάμεσα στο ±0.5 και το ±0.7, και ως 

 πολύ ισχυρή, αν το r λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες από ±0.7. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.7) απεικονίζεται ο πίνακας συσχετίσεων των 

τριάντα (30) μεταβλητών, που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το SPSS3. Ο πίνακας 

αυτός είναι ένας συμμετρικός πίνακας στον οποίο απεικονίζονται οι τιμές των συσχετί-

σεων για κάθε ζεύγος μεταβλητών. Τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα είναι μονάδα, επειδή 

απεικονίζεται η συσχέτιση κάθε μεταβλητής με τον εαυτό της.  

 

 

                                                 
3 Analyze  Correlate  Bivariate  
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Πίνακας 4.7 Πίνακας συσχετίσεων των τριάντα μεταβλητών 
Correlations 

 S1 S2 S3 S4 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 E1 E2 E3 M1 M2 M3 M4 M5 

 

S1 1 ,768 ,466 ,537 ,170 ,262 ,195 ,233 ,083 -,040 ,180 ,116 -,002 ,006 ,177 ,051 ,153 ,090 ,153 ,087 ,005 ,055 ,110 ,126 ,032 ,086 ,117 ,186 ,040 ,147 

S2 ,768 1 ,796 ,749 ,277 ,396 ,404 ,335 ,205 -,012 ,126 ,166 ,099 ,137 ,184 ,111 ,176 ,171 ,237 ,038 -,011 ,114 ,133 ,184 ,098 ,140 ,104 ,279 ,181 ,222 

S3 ,466 ,796 1 ,776 ,200 ,278 ,389 ,212 ,091 ,059 ,050 ,126 ,005 ,202 ,135 ,094 ,128 ,234 ,280 ,059 ,009 ,066 ,087 ,180 ,079 ,131 ,067 ,251 ,221 ,231 

S4 ,537 ,749 ,776 1 ,269 ,285 ,257 ,218 ,129 ,089 ,145 ,266 ,051 ,229 ,142 ,080 ,144 ,131 ,175 ,022 -,004 ,077 ,150 ,179 ,096 ,141 ,143 ,314 ,269 ,256 

TA1 ,170 ,277 ,200 ,269 1 ,692 ,571 ,669 ,521 ,415 ,491 ,540 ,424 ,484 ,160 ,063 ,132 ,128 ,212 ,067 ,079 ,166 ,267 ,225 ,231 ,099 ,111 ,102 ,150 ,107 

TA2 ,262 ,396 ,278 ,285 ,692 1 ,620 ,625 ,478 ,318 ,407 ,461 ,291 ,267 ,038 ,060 ,096 ,154 ,188 ,075 -,048 ,076 ,305 ,235 ,150 ,050 ,028 ,138 ,196 ,070 

TA3 ,195 ,404 ,389 ,257 ,571 ,620 1 ,664 ,452 ,326 ,471 ,451 ,373 ,418 ,077 ,083 ,119 ,167 ,203 ,114 ,088 ,172 ,226 ,225 ,339 ,134 ,022 ,164 ,215 ,141 

TA4 ,233 ,335 ,212 ,218 ,669 ,625 ,664 1 ,644 ,429 ,527 ,576 ,534 ,402 ,084 ,155 ,223 ,140 ,294 ,173 ,030 ,146 ,398 ,315 ,379 ,218 ,114 ,131 ,170 ,140 

TA5 ,083 ,205 ,091 ,129 ,521 ,478 ,452 ,644 1 ,436 ,356 ,560 ,591 ,415 ,086 ,156 ,204 ,071 ,306 ,028 ,007 ,142 ,366 ,230 ,297 ,132 ,141 ,109 ,170 ,113 

TA6 -,040 -,012 ,059 ,089 ,415 ,318 ,326 ,429 ,436 1 ,566 ,527 ,480 ,501 -,118 ,114 ,000 -,016 ,094 ,118 ,003 ,036 ,221 ,214 ,287 ,124 ,057 ,161 ,069 ,069 

TA7 ,180 ,126 ,050 ,145 ,491 ,407 ,471 ,527 ,356 ,566 1 ,597 ,312 ,272 ,154 ,099 ,175 ,088 ,183 ,011 ,030 ,154 ,350 ,233 ,215 ,150 ,065 ,131 ,115 ,132 

TA8 ,116 ,166 ,126 ,266 ,540 ,461 ,451 ,576 ,560 ,527 ,597 1 ,509 ,526 ,081 ,151 ,229 ,074 ,199 ,097 -,004 ,131 ,332 ,283 ,236 ,150 ,181 ,111 ,273 ,192 

TA9 -,002 ,099 ,005 ,051 ,424 ,291 ,373 ,534 ,591 ,480 ,312 ,509 1 ,508 -,044 ,097 ,101 ,044 ,231 ,213 ,090 ,149 ,215 ,154 ,310 ,252 ,248 ,198 ,079 ,160 

TA10 ,006 ,137 ,202 ,229 ,484 ,267 ,418 ,402 ,415 ,501 ,272 ,526 ,508 1 -,040 ,067 -,010 ,082 ,165 ,221 ,117 ,058 ,158 ,266 ,336 ,085 ,072 ,173 ,153 ,129 

TB1 ,177 ,184 ,135 ,142 ,160 ,038 ,077 ,084 ,086 -,118 ,154 ,081 -,044 -,040 1 ,560 ,688 ,566 ,491 ,422 ,605 ,550 ,048 ,057 ,004 ,198 ,186 ,207 ,265 ,334 

TB2 ,051 ,111 ,094 ,080 ,063 ,060 ,083 ,155 ,156 ,114 ,099 ,151 ,097 ,067 ,560 1 ,705 ,573 ,452 ,363 ,373 ,411 ,136 ,033 ,064 ,284 ,241 ,300 ,256 ,226 

TB3 ,153 ,176 ,128 ,144 ,132 ,096 ,119 ,223 ,204 ,000 ,175 ,229 ,101 -,010 ,688 ,705 1 ,678 ,607 ,324 ,492 ,497 ,156 ,158 ,074 ,233 ,261 ,286 ,270 ,309 

TB4 ,090 ,171 ,234 ,131 ,128 ,154 ,167 ,140 ,071 -,016 ,088 ,074 ,044 ,082 ,566 ,573 ,678 1 ,646 ,504 ,525 ,433 ,052 ,151 ,082 ,260 ,296 ,458 ,402 ,432 

TB5 ,153 ,237 ,280 ,175 ,212 ,188 ,203 ,294 ,306 ,094 ,183 ,199 ,231 ,165 ,491 ,452 ,607 ,646 1 ,434 ,433 ,369 ,084 ,110 ,022 ,188 ,141 ,235 ,296 ,271 

TB6 ,087 ,038 ,059 ,022 ,067 ,075 ,114 ,173 ,028 ,118 ,011 ,097 ,213 ,221 ,422 ,363 ,324 ,504 ,434 1 ,589 ,519 ,016 ,029 ,105 ,243 ,247 ,270 ,279 ,331 

TB7 ,005 -,011 ,009 -,004 ,079 -,048 ,088 ,030 ,007 ,003 ,030 -,004 ,090 ,117 ,605 ,373 ,492 ,525 ,433 ,589 1 ,673 -,038 ,142 ,185 ,150 ,224 ,207 ,192 ,328 

TB8 ,055 ,114 ,066 ,077 ,166 ,076 ,172 ,146 ,142 ,036 ,154 ,131 ,149 ,058 ,550 ,411 ,497 ,433 ,369 ,519 ,673 1 ,100 ,068 ,093 ,163 ,147 ,158 ,127 ,269 

E1 ,110 ,133 ,087 ,150 ,267 ,305 ,226 ,398 ,366 ,221 ,350 ,332 ,215 ,158 ,048 ,136 ,156 ,052 ,084 ,016 -,038 ,100 1 ,717 ,679 ,207 ,158 ,132 ,201 ,162 

E2 ,126 ,184 ,180 ,179 ,225 ,235 ,225 ,315 ,230 ,214 ,233 ,283 ,154 ,266 ,057 ,033 ,158 ,151 ,110 ,029 ,142 ,068 ,717 1 ,673 ,152 ,136 ,205 ,223 ,316 

E3 ,032 ,098 ,079 ,096 ,231 ,150 ,339 ,379 ,297 ,287 ,215 ,236 ,310 ,336 ,004 ,064 ,074 ,082 ,022 ,105 ,185 ,093 ,679 ,673 1 ,234 ,236 ,214 ,222 ,281 

M1 ,086 ,140 ,131 ,141 ,099 ,050 ,134 ,218 ,132 ,124 ,150 ,150 ,252 ,085 ,198 ,284 ,233 ,260 ,188 ,243 ,150 ,163 ,207 ,152 ,234 1 ,861 ,749 ,597 ,676 

M2 ,117 ,104 ,067 ,143 ,111 ,028 ,022 ,114 ,141 ,057 ,065 ,181 ,248 ,072 ,186 ,241 ,261 ,296 ,141 ,247 ,224 ,147 ,158 ,136 ,236 ,861 1 ,768 ,630 ,677 

M3 ,186 ,279 ,251 ,314 ,102 ,138 ,164 ,131 ,109 ,161 ,131 ,111 ,198 ,173 ,207 ,300 ,286 ,458 ,235 ,270 ,207 ,158 ,132 ,205 ,214 ,749 ,768 1 ,724 ,728 

M4 ,040 ,181 ,221 ,269 ,150 ,196 ,215 ,170 ,170 ,069 ,115 ,273 ,079 ,153 ,265 ,256 ,270 ,402 ,296 ,279 ,192 ,127 ,201 ,223 ,222 ,597 ,630 ,724 1 ,773 

M5 ,147 ,222 ,231 ,256 ,107 ,070 ,141 ,140 ,113 ,069 ,132 ,192 ,160 ,129 ,334 ,226 ,309 ,432 ,271 ,331 ,328 ,269 ,162 ,316 ,281 ,676 ,677 ,728 ,773 1 
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Από τον προηγούμενο πίνακα (Πίνακας 4.7) συνάγονται τα ακόλουθα συμπερά-

σματα για κάθε μία από τις τέσσερις (4) μεταβλητές S: 

 Η μεταβλητή S1 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές S2, S3 και 

S4, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 0.3 και μά-

λιστα κυμαίνεται από 0.466 έως 0.768,  

o από ανύπαρκτη έως ασθενή συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.002 έως 0.262. 

 Η μεταβλητή S2 παρουσιάζει: 

o πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές S1, S3 και S4, αφού ο συ-

ντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 0.7, και μάλιστα κυμαί-

νεται από 0.749 έως 0.796,  

o από ανύπαρκτη έως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.011 έως 0.404. 

 Η μεταβλητή S3 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές S2 και S4, 

αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 0.3, και μάλι-

στα κυμαίνεται από 0.466 έως 0.796,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.005 έως 0.389. 

 Η μεταβλητή S4 παρουσιάζει: 

o από ισχυρή έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές S1, S2 και 

S3, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 0.5, και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.537 έως 0.776,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.004 έως 0.314. 

Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Πίνακα 4.7., προκύπτει ότι αν 

δε ληφθεί υπόψη η σχέση μεταξύ της μεταβλητής S1 με τη μεταβλητή S3, οι μεταβλητές 

S εμφανίζουν ισχυρή ή πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους, και από ανύπαρκτη έως 

μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες. 

Επίσης, από τον Πίνακα 4.7 συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα για κάθε μία 

από τις δέκα (10) μεταβλητές TA: 
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 Η μεταβλητή TA1 παρουσιάζει: 

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές ΤΑ2, ΤΑ3, ΤΑ4, 

ΤΑ5, ΤΑ6, ΤΑ7, ΤΑ8, ΤΑ9 και ΤΑ10, αφού ο συντελεστής r είναι 

μεγαλύτερος από την τιμή 0.3, αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7, και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.415 έως 0.692,  

o από ανύπαρκτη έως ασθενή συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.063 έως 0.277. 

 Η μεταβλητή TA2 παρουσιάζει: 

o από ασθενή έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TA1, ΤΑ3, ΤΑ4, 

ΤΑ5, ΤΑ6, ΤΑ7, ΤΑ8, ΤΑ9 και ΤΑ10, αφού ο συντελεστής r είναι 

μεγαλύτερος από την τιμή 0.1, αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.267 έως 0.692,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.028 έως 0.396. 

 Η μεταβλητή TA3 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TA1, ΤΑ2, ΤΑ4, 

ΤΑ5, ΤΑ6, ΤΑ7, ΤΑ8, ΤΑ9 και ΤΑ10, αφού ο συντελεστής r είναι 

μεγαλύτερος από την τιμή 0.3, αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.326 έως 0.664,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.022 έως 0.404. 

 Η μεταβλητή TA4 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TA1, ΤΑ2, ΤΑ3, 

ΤΑ5, ΤΑ6, ΤΑ7, ΤΑ8, ΤΑ9 και ΤΑ10, αφού ο συντελεστής r είναι 

μεγαλύτερος από την τιμή 0.3 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.402 έως 0.669,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.030 έως 0.398. 

 Η μεταβλητή TA5 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TA1, ΤΑ2, ΤΑ3, 

ΤΑ4, ΤΑ6, ΤΑ7, ΤΑ8, ΤΑ9 και ΤΑ10, αφού ο συντελεστής r είναι 
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μεγαλύτερος από την τιμή 0.3 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.356 έως 0.644,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.007 έως 0.366. 

 Η μεταβλητή TA6 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TA1, ΤΑ2, ΤΑ3, 

ΤΑ4, ΤΑ5, ΤΑ7, ΤΑ8, ΤΑ9 και ΤΑ10, αφού ο συντελεστής r είναι 

μεγαλύτερος από την τιμή 0.3 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.318 έως 0.566,  

o από ανύπαρκτη ως ασθενή συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται, κατά απόλυτη τιμή, από 0 έως 

0.287. 

 Η μεταβλητή TA7 παρουσιάζει:  

o από ασθενή έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TA1, ΤΑ2, ΤΑ3, 

ΤΑ4, ΤΑ5, ΤΑ6, ΤΑ8, ΤΑ9 και ΤΑ10, αφού ο συντελεστής r είναι 

μεγαλύτερος από την τιμή 0.1 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.272 έως 0.597,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται, κατά απόλυτη τιμή, από 0.011 έως 

0.350. 

 Η μεταβλητή TA8 παρουσιάζει: 

o  από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TA1, ΤΑ2, ΤΑ3, 

ΤΑ4, ΤΑ5, ΤΑ6, ΤΑ7, ΤΑ9 και ΤΑ10, αφού ο συντελεστής r είναι 

μεγαλύτερος από την τιμή 0.3 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.451 έως 0.597,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται, κατά απόλυτη τιμή, από 0.004 έως 

0.332. 

 Η μεταβλητή TA9 παρουσιάζει: 

o από ασθενή έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TA1, ΤΑ2, ΤΑ3, 

ΤΑ4, ΤΑ5, ΤΑ6, ΤΑ7, ΤΑ9 και ΤΑ10, αφού ο συντελεστής r είναι 

μεγαλύτερος από την τιμή 0.1 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.291 έως 0.591,  



4 Ανάλυση – Αποτελέσματα  

 
 81 

 

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται, κατά απόλυτη τιμή, από 0.002 έως 

0.310. 

 Η μεταβλητή TA10 παρουσιάζει:  

o από ασθενή έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TA1, ΤΑ2, ΤΑ3, 

ΤΑ4, ΤΑ5, ΤΑ6, ΤΑ7, ΤΑ8 και ΤΑ9, αφού ο συντελεστής r είναι με-

γαλύτερος από την τιμή 0.1, αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και 

μάλιστα κυμαίνεται από 0.267 έως 0.526,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται, κατά απόλυτη τιμή, από 0.006 έως 

0.336. 

Ακόμη, από τον Πίνακα 4.7 συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα για κάθε μία 

από τις οκτώ (8) μεταβλητές TB: 

 Η μεταβλητή TB1 παρουσιάζει: 

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές ΤB2, ΤB3, ΤB4, 

ΤB5, ΤB6, ΤB7 και ΤB8, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος 

από την τιμή 0.3, αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και μάλιστα κυ-

μαίνεται από 0.422 έως 0.688,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.004 έως 0.334. 

 Η μεταβλητή TB2 παρουσιάζει: 

o από μέτρια έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TB1, ΤB3, 

ΤB4, ΤB5, ΤB6, ΤB7 και ΤB8, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτε-

ρος από την τιμή 0.3 και μάλιστα κυμαίνεται από 0.363 έως 0.705,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.033 έως 0.300. 

 Η μεταβλητή TB3 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TB1, ΤB2, 

ΤB4, ΤB5, ΤB6, ΤB7 και ΤB8, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτε-

ρος από την τιμή 0.3 και μάλιστα κυμαίνεται από 0.324 έως 0.705,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0 έως 0.309. 
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 Η μεταβλητή TB4 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TB1, ΤB2, ΤB3, 

ΤB5, ΤB6, ΤB7 και ΤB8, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος 

από την τιμή 0.3 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και μάλιστα κυ-

μαίνεται από 0.433 έως 0.678,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.016 έως 0.458. 

 Η μεταβλητή TB5 παρουσιάζει: 

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TB1, ΤB2, ΤB3, 

ΤB4, ΤB6, ΤB7 και ΤB8, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος 

από την τιμή 0.3 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και μάλιστα κυ-

μαίνεται από 0.369 έως 0.646,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.022 έως 0.306. 

 Η μεταβλητή TB6 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TB1, ΤB2, ΤB3, 

ΤB4, ΤB5, ΤB7 και ΤB8, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος 

από την τιμή 0.3 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και μάλιστα κυ-

μαίνεται από 0.324 έως 0.589,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.011 έως 0.331. 

 Η μεταβλητή TB7 παρουσιάζει: 

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TB1, ΤB2, ΤB3, 

ΤB4, ΤB5, ΤB6 και ΤB8, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος 

από την τιμή 0.3 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και μάλιστα κυ-

μαίνεται από 0.373 έως 0.673,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.003 έως 0.328. 

 Η μεταβλητή TB8 παρουσιάζει:  

o από μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές TB1, ΤB2, ΤB3, 

ΤB4, ΤB5, ΤB6 και ΤB7, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος 
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από την τιμή 0.3 αλλά μικρότερος από την τιμή 0.7 και μάλιστα κυ-

μαίνεται από 0.369 έως 0.673,  

o από ανύπαρκτη ως ασθενή συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.036 έως 0.269. 

Από τον Πίνακα 4.7, επιπρόσθετα, συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα για κάθε 

μία από τις τρεις (3) μεταβλητές E: 

 Η μεταβλητή E1 παρουσιάζει:  

o από ισχυρή έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές E2 και E3, 

αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 0.5 και μάλιστα 

κυμαίνεται από 0.679 έως 0.717,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.016 έως 0.398. 

 Η μεταβλητή E2 παρουσιάζει:  

o από ισχυρή έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές E1 και E3, 

αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 0.5 και μάλιστα 

κυμαίνεται από 0.673 έως 0.717,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.029 έως 0.316. 

 Η μεταβλητή E3 παρουσιάζει:  

o ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές E1 και E2, αφού ο συντελεστής 

r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 0.5 αλλά μικρότερος από την τιμή 

0.7 και μάλιστα κυμαίνεται από 0.673 έως 0.679,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.004 έως 0.379. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι μεταβλητές E εμφανίζουν ισχυρή ή πολύ ι-

σχυρή συσχέτιση μεταξύ τους και από ανύπαρκτη έως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοι-

πες. 

Τέλος, από τον Πίνακα 4.7 συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα για κάθε μία 

από τις πέντε (5) μεταβλητές M: 

 Η μεταβλητή M1 παρουσιάζει:  

o από ισχυρή έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές M2, M3, 

M4 και M5, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 

0.5 και μάλιστα κυμαίνεται από 0.597 έως 0.861,  
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o από ανύπαρκτη ως ασθενή συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.050 έως 0.284. 

 Η μεταβλητή M2 παρουσιάζει:  

o από ισχυρή έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές M1, M3, 

M4 και M5, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 

0.5 και μάλιστα κυμαίνεται από 0.630 έως 0.861,  

o από ανύπαρκτη ως ασθενή συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.022 έως 0.296. 

 Η μεταβλητή M3 παρουσιάζει:  

o πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές M1, M2, M4 και M5, αφού 

ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 0.7 και μάλιστα κυ-

μαίνεται από 0.724 έως 0.768,  

o από ασθενή ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, αφού 

ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.102 έως 0.458. 

 Η μεταβλητή M4 παρουσιάζει:  

o από ισχυρή έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές M1, M2, 

M3 και M5, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 

0.5 και μάλιστα κυμαίνεται από 0.597 έως 0.773,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.040 έως 0.402. 

 Η μεταβλητή M5 παρουσιάζει:  

o από ισχυρή έως πολύ ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές M1, M2, 

M3 και M4, αφού ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος από την τιμή 

0.5 και μάλιστα κυμαίνεται από 0.676 έως 0.773,  

o από ανύπαρκτη ως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, 

αφού ο συντελεστής r κυμαίνεται από 0.069 έως 0.432. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι μεταβλητές M εμφανίζουν ισχυρή ή πολύ 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους και από ανύπαρκτη έως μέτρια συσχέτιση με τις υπόλοι-

πες. 

Για τον έλεγχο της ύπαρξης ή μη συσχέτισης δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν το μέτρο 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett, 1954), 
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που υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας το SPSS4. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4.8). 

 

Πίνακας 4.8 Μέτρο KMO και έλεγχος σφαιρικότητας Barlett 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,751 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2439,642 

df 435 

Sig. ,000 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett 

(Bartlett's Test of Sphericity) έχει τιμή 2439.642 με 435 βαθμούς ελευθερίας και 𝑝 <

0.001 και συνεπώς απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση ότι ο πίνακας συσχέτισης είναι ο 

μοναδιαίος και άρα τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγοντική ανά-

λυση. 

Η παραπάνω εκτίμηση δεν επαληθεύεται από την τιμή του μέτρου ΚΜΟ των συγκε-

κριμένων δεδομένων. Η τιμή του KMO είναι ένα μέτρο σύγκρισης των συντελεστών συ-

σχέτισης σχετικά με τους μερικούς συντελεστές συσχέτισης. Μεγάλη τιμή του KMO, που 

προσεγγίζει τη μονάδα, υποδηλώνει ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα για παραγοντική 

ανάλυση (Κόλλιας, 2007). Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.8) η τιμή 

του KMO στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ίση με 0.751 και υποδεικνύει ότι τα δεδο-

μένα δεν παρουσιάζουν υψηλές συσχετίσεις και συνεπώς είναι δεν κατάλληλα για παρα-

γοντική ανάλυση, αφού δεν υπερβαίνει την τιμή 0.8 (Καρλής, 2005). Βέβαια, η τιμή του 

ΚΜΟ είναι κοντά στην τιμή 0.8 και για το λόγο αυτό θα γίνει η παραδοχή ότι τα δεδομένα 

είναι κατάλληλα για παραγοντική ανάλυση, δεδομένου ότι αφενός τιμές άνω του 0.55 

είναι αποδεκτές και αφετέρου αυτό υπαγόρευσε ο προηγούμενος έλεγχος της σφαιρικό-

τητας του Bartlett.  

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.9) και συγκεκριμένα στη στήλη «Extraction» 

παρουσιάζονται η εταιρικότητα της κάθε μεταβλητής, δηλαδή το ποσοστό της διακύμαν-

σης για κάθε μεταβλητή που ερμηνεύεται από τους παράγοντες. Γενικά, μικρές τιμές υ-

ποδεικνύουν μεταβλητές που δεν ταιριάζουν στην επιλεχθείσα παραγοντική ανάλυση. 

Για τις συγκεκριμένες μεταβλητές είναι ευδιάκριτο ότι οι ενλόγω τιμές κυμαίνονται από 
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0.367 έως 0.958. Συνεπώς, αν έπρεπε να εξαιρεθούν ορισμένες μεταβλητές θα έπρεπε να 

εξαιρεθούν κατά σειρά οι μεταβλητές TA10, TB6, TA7 TA6, S1, TB2, TB8, TA9, TB5, 

TA2, TA3 TA5, TB7 και TA8, οι οποίες παρουσιάζουν εταιρικότητα που κυμαίνεται από 

0.367 έως 0.581. Οι υπόλοιπες μεταβλητές παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές εταιρικότη-

τας που κυμαίνεται από 0.603 έως 0.958.  
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Πίνακας 4.9 Εταιρικότητες μεταβλητών 

Communalities 

 Initial Extraction 

S1 .747 .456 

S2 .891 .958 

S3 .834 .683 

S4 .751 .652 

TA1 .728 .603 

TA2 .697 .511 

TA3 .722 .527 

TA4 .762 .703 

TA5 .669 .527 

TA6 .671 .453 

TA7 .693 .401 

TA8 .744 .581 

TA9 .636 .485 

TA10 .624 .367 

TB1 .714 .652 

TB2 .630 .456 

TB3 .772 .660 

TB4 .741 .643 

TB5 .657 .509 

TB6 .648 .390 

TB7 .743 .568 

TB8 .633 .474 

E1 .785 .701 

E2 .720 .744 

E3 .725 .663 

M1 .853 .736 

M2 .878 .792 

M3 .843 .811 

M4 .796 .612 

M5 .784 .719 

Extraction Method: Principal Axis 

Factoring. 

Από την τρίτη στήλη του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.9), που έχει τίτλο 

«Extraction» είναι δυνατό να εκτιμηθούν οι ιδιαιτερότητες ψi της κάθε μεταβλητής, δη-

λαδή του τμήματος εκείνου της διακύμανσης της κάθε μεταβλητής που δεν μπορεί να 

εξηγήσει το παραγοντικό μοντέλο.  
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Ο έλεγχος καταλληλότητας των δεδομένων, για το αν η κάθε μεταβλητή είναι κα-

τάλληλη για παραγοντική ανάλυση, γίνεται και μέσω του μέτρου δειγματικής καταλλη-

λότητας (Measure of Sampling Adequacy, MSA). Όπως έχει προαναφερθεί, τιμή κοντά 

στη μονάδα είναι ένδειξη ότι η μεταβλητή είναι καλή για να χρησιμοποιηθεί στην ανά-

λυση, ενώ χαμηλή τιμή υποδεικνύει ότι η μεταβλητή δεν έχει λόγο να χρησιμοποιηθεί 

στην ανάλυση. Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται οι πίνακες anti-image για 

τη συνδιακύμανση (Πίνακας 4.10) και τη συσχέτιση (Πίνακας 4.11) των μεταβλητών. Τα 

διαγώνια στοιχεία του πίνακα anti-image για τη συσχέτιση είναι τα MSA. 
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Πίνακας 4.10 Πίνακας anti-image για τη συνδιακύμανση 
Anti-image Matrices 

 S1 S2 S3 S4 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 E1 E2 E3 M1 M2 M3 M4 M5 

 

S1 .253 -.118 .070 -.019 .010 .012 -.004 -.009 .019 -.013 -.038 -.009 .071 .007 -.007 .019 -.007 .020 -.030 -.068 -.005 .061 -.023 .007 .021 .031 -.039 -.003 .061 -.030 

S2 -.118 .109 -.076 -.024 .004 -.032 2.562E-05 -.012 -.021 .043 .007 .011 -.043 .008 -.012 -.021 .003 .013 .009 .026 .018 -.039 .025 -.013 -.019 -.004 .015 -.017 -.009 .008 

S3 .070 -.076 .166 -.101 .020 .025 -.077 .008 .033 -.070 .042 .015 .046 -.020 -.007 .017 .018 -.039 -.053 .002 .011 .021 -.020 -.010 .034 -.003 -.018 .033 .016 -.020 

S4 -.019 -.024 -.101 .249 -.038 .004 .073 .002 .013 .022 -.009 -.058 .010 -.015 .006 .011 -.020 .039 .025 .008 -.023 -.004 -.018 .036 -.015 .011 .017 -.047 -.014 .005 

TA1 .010 .004 .020 -.038 .272 -.130 -.020 -.085 .036 -.048 -.005 .029 -.012 -.116 -.088 .034 .029 -.018 -.018 .085 .012 -.043 -.007 .007 .021 .033 -.056 .036 .005 -.006 

TA2 .012 -.032 .025 .004 -.130 .303 -.084 -.018 -.032 -.024 .026 -.031 .028 .083 .037 -.001 .019 -.035 .015 -.045 -.009 .033 -.046 -.016 .070 .013 .009 -.022 -.014 .017 

TA3 -.004 2.562E-05 -.077 .073 -.020 -.084 .278 -.044 -.031 .075 -.089 -.017 -.027 -.026 .029 .004 -.014 -.002 .057 .003 -.028 -.027 .057 .021 -.093 -.037 .051 -.017 -.045 .036 

TA4 -.009 -.012 .008 .002 -.085 -.018 -.044 .238 -.091 .027 -.046 -.017 -.029 .042 .053 -.004 -.044 .004 .005 -.084 .011 .036 .020 -.020 -.043 -.057 .037 .016 -.003 .014 

TA5 .019 -.021 .033 .013 .036 -.032 -.031 -.091 .331 -.089 .083 -.020 -.072 -.052 -.065 .012 .016 .019 -.091 .109 .022 -.042 -.061 .041 .023 .050 -.044 .010 -.003 -.019 

TA6 -.013 .043 -.070 .022 -.048 -.024 .075 .027 -.089 .329 -.150 -.042 -.037 -.008 .077 -.085 .000 .050 .027 -.075 -.016 .019 .061 -.022 -.068 -.023 .048 -.059 .016 .017 

TA7 -.038 .007 .042 -.009 -.005 .026 -.089 -.046 .083 -.150 .307 -.094 .032 .032 -.072 .052 .028 -.020 -.051 .091 -.008 -.014 -.081 .046 .046 -.002 .009 -.027 .040 -.031 

TA8 -.009 .011 .015 -.058 .029 -.031 -.017 -.017 -.020 -.042 -.094 .256 -.065 -.108 .002 -.004 -.049 .003 .030 -9.443E-05 .052 -.036 .013 -.048 .044 .026 -.052 .084 -.070 .002 

TA9 .071 -.043 .046 .010 -.012 .028 -.027 -.029 -.072 -.037 .032 -.065 .364 -.047 .036 .016 .000 .035 -.073 -.055 -.007 .016 -.018 .043 -.016 .008 -.024 -.035 .098 -.045 

TA10 .007 .008 -.020 -.015 -.116 .083 -.026 .042 -.052 -.008 .032 -.108 -.047 .376 .032 -.041 .043 .002 -.005 -.083 -.030 .053 .041 -.042 -.048 -.013 .043 -.052 .012 .022 

TB1 -.007 -.012 -.007 .006 -.088 .037 .029 .053 -.065 .077 -.072 .002 .036 .032 .286 -.060 -.083 -.002 .027 -.066 -.083 .013 .005 .010 .002 -.038 .040 .013 -.019 -.017 

TB2 .019 -.021 .017 .011 .034 -.001 .004 -.004 .012 -.085 .052 -.004 .016 -.041 -.060 .370 -.116 -.058 .025 -.003 .008 -.012 -.046 .061 .005 -.036 .014 -.003 -.013 .038 

TB3 -.007 .003 .018 -.020 .029 .019 -.014 -.044 .016 .000 .028 -.049 .000 .043 -.083 -.116 .228 -.063 -.075 .072 -.009 -.036 -.006 -.021 .015 .025 -.025 -.008 .024 -.002 

TB4 .020 .013 -.039 .039 -.018 -.035 -.002 .004 .019 .050 -.020 .003 .035 .002 -.002 -.058 -.063 .259 -.099 -.067 -.002 .006 .016 -.010 -.018 .044 -.008 -.068 .027 -.029 

TB5 -.030 .009 -.053 .025 -.018 .015 .057 .005 -.091 .027 -.051 .030 -.073 -.005 .027 .025 -.075 -.099 .343 -.049 -.051 .035 .008 -.009 .032 -.050 .048 .029 -.069 .038 

TB6 -.068 .026 .002 .008 .085 -.045 .003 -.084 .109 -.075 .091 -9.443E-05 -.055 -.083 -.066 -.003 .072 -.067 -.049 .352 -.058 -.097 -.042 .053 .024 .009 -.015 .019 -.028 -.011 

TB7 -.005 .018 .011 -.023 .012 -.009 -.028 .011 .022 -.016 -.008 .052 -.007 -.030 -.083 .008 -.009 -.002 -.051 -.058 .257 -.147 .078 -.070 -.060 .036 -.047 .021 .000 .002 

TB8 .061 -.039 .021 -.004 -.043 .033 -.027 .036 -.042 .019 -.014 -.036 .016 .053 .013 -.012 -.036 .006 .035 -.097 -.147 .367 -.065 .052 .039 -.020 .029 -.014 .055 -.047 

E1 -.023 .025 -.020 -.018 -.007 -.046 .057 .020 -.061 .061 -.081 .013 -.018 .041 .005 -.046 -.006 .016 .008 -.042 .078 -.065 .215 -.137 -.124 -.030 .009 .016 -.042 .062 

E2 .007 -.013 -.010 .036 .007 -.016 .021 -.020 .041 -.022 .046 -.048 .043 -.042 .010 .061 -.021 -.010 -.009 .053 -.070 .052 -.137 .280 -.050 .010 .023 -.030 .042 -.074 

E3 .021 -.019 .034 -.015 .021 .070 -.093 -.043 .023 -.068 .046 .044 -.016 -.048 .002 .005 .015 -.018 .032 .024 -.060 .039 -.124 -.050 .275 .028 -.036 .021 .004 -.032 

M1 .031 -.004 -.003 .011 .033 .013 -.037 -.057 .050 -.023 -.002 .026 .008 -.013 -.038 -.036 .025 .044 -.050 .009 .036 -.020 -.030 .010 .028 .147 -.093 -.025 .028 -.047 

M2 -.039 .015 -.018 .017 -.056 .009 .051 .037 -.044 .048 .009 -.052 -.024 .043 .040 .014 -.025 -.008 .048 -.015 -.047 .029 .009 .023 -.036 -.093 .122 -.044 -.019 .010 

M3 -.003 -.017 .033 -.047 .036 -.022 -.017 .016 .010 -.059 -.027 .084 -.035 -.052 .013 -.003 -.008 -.068 .029 .019 .021 -.014 .016 -.030 .021 -.025 -.044 .157 -.067 -.008 

M4 .061 -.009 .016 -.014 .005 -.014 -.045 -.003 -.003 .016 .040 -.070 .098 .012 -.019 -.013 .024 .027 -.069 -.028 .000 .055 -.042 .042 .004 .028 -.019 -.067 .204 -.113 

M5 -.030 .008 -.020 .005 -.006 .017 .036 .014 -.019 .017 -.031 .002 -.045 .022 -.017 .038 -.002 -.029 .038 -.011 .002 -.047 .062 -.074 -.032 -.047 .010 -.008 -.113 .216 
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Πίνακας 4.11 Πίνακας anti-image για τη συσχέτιση 
Anti-image Matrices 

 S1 S2 S3 S4 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 E1 E2 E3 M1 M2 M3 M4 M5 

 

S1 .605 -.709 .341 -.076 .036 .044 -.014 -.037 .066 -.046 -.137 -.034 .235 .023 -.025 .063 -.029 .079 -.101 -.229 -.019 .201 -.100 .025 .080 .162 -.221 -.013 .271 -.129 

S2 -.709 .707 -.565 -.146 .021 -.177 .000 -.073 -.109 .228 .036 .063 -.216 .042 -.066 -.106 .021 .077 .045 .134 .107 -.194 .162 -.075 -.109 -.033 .129 -.133 -.062 .051 

S3 .341 -.565 .643 -.498 .095 .111 -.358 .040 .141 -.302 .185 .072 .186 -.079 -.033 .068 .092 -.187 -.221 .009 .052 .084 -.108 -.045 .158 -.018 -.128 .205 .088 -.104 

S4 -.076 -.146 -.498 .798 -.146 .014 .279 .007 .044 .076 -.034 -.230 .034 -.050 .024 .037 -.084 .155 .084 .028 -.089 -.015 -.077 .138 -.058 .059 .097 -.237 -.062 .024 

TA1 .036 .021 .095 -.146 .778 -.454 -.072 -.333 .119 -.160 -.019 .110 -.039 -.363 -.315 .108 .117 -.070 -.059 .274 .047 -.137 -.028 .025 .076 .165 -.304 .175 .023 -.026 

TA2 .044 -.177 .111 .014 -.454 .818 -.290 -.066 -.102 -.077 .084 -.111 .085 .245 .125 -.003 .071 -.125 .046 -.137 -.033 .099 -.180 -.055 .241 .062 .045 -.101 -.055 .066 

TA3 -.014 .000 -.358 .279 -.072 -.290 .771 -.171 -.102 .249 -.305 -.062 -.085 -.082 .103 .014 -.054 -.006 .185 .010 -.104 -.083 .235 .076 -.335 -.182 .275 -.081 -.188 .147 

TA4 -.037 -.073 .040 .007 -.333 -.066 -.171 .850 -.323 .096 -.169 -.071 -.099 .142 .204 -.013 -.187 .015 .016 -.289 .044 .122 .088 -.077 -.169 -.305 .217 .085 -.015 .061 

TA5 .066 -.109 .141 .044 .119 -.102 -.102 -.323 .780 -.271 .259 -.070 -.207 -.148 -.211 .034 .057 .066 -.270 .320 .074 -.121 -.230 .133 .078 .226 -.218 .043 -.012 -.069 

TA6 -.046 .228 -.302 .076 -.160 -.077 .249 .096 -.271 .670 -.471 -.146 -.108 -.023 .252 -.245 -.002 .170 .080 -.222 -.055 .054 .231 -.074 -.227 -.104 .241 -.259 .063 .062 

TA7 -.137 .036 .185 -.034 -.019 .084 -.305 -.169 .259 -.471 .701 -.335 .094 .093 -.245 .155 .104 -.070 -.158 .277 -.029 -.040 -.315 .158 .157 -.007 .048 -.121 .160 -.119 

TA8 -.034 .063 .072 -.230 .110 -.111 -.062 -.071 -.070 -.146 -.335 .774 -.214 -.347 .009 -.014 -.203 .010 .102 .000 .203 -.117 .055 -.181 .167 .134 -.291 .417 -.306 .007 

TA9 .235 -.216 .186 .034 -.039 .085 -.085 -.099 -.207 -.108 .094 -.214 .801 -.128 .110 .045 -.001 .113 -.208 -.153 -.024 .043 -.065 .136 -.050 .033 -.112 -.147 .359 -.160 

TA10 .023 .042 -.079 -.050 -.363 .245 -.082 .142 -.148 -.023 .093 -.347 -.128 .762 .099 -.111 .147 .006 -.013 -.228 -.095 .143 .145 -.129 -.149 -.055 .202 -.215 .043 .078 

TB1 -.025 -.066 -.033 .024 -.315 .125 .103 .204 -.211 .252 -.245 .009 .110 .099 .784 -.184 -.323 -.006 .085 -.207 -.305 .039 .020 .035 .005 -.185 .214 .061 -.081 -.067 

TB2 .063 -.106 .068 .037 .108 -.003 .014 -.013 .034 -.245 .155 -.014 .045 -.111 -.184 .828 -.399 -.187 .070 -.010 .027 -.032 -.164 .189 .017 -.154 .068 -.012 -.048 .133 

TB3 -.029 .021 .092 -.084 .117 .071 -.054 -.187 .057 -.002 .104 -.203 -.001 .147 -.323 -.399 .817 -.260 -.269 .253 -.036 -.123 -.029 -.085 .062 .139 -.151 -.040 .109 -.011 

TB4 .079 .077 -.187 .155 -.070 -.125 -.006 .015 .066 .170 -.070 .010 .113 .006 -.006 -.187 -.260 .840 -.332 -.223 -.008 .020 .066 -.036 -.069 .224 -.043 -.337 .116 -.122 

TB5 -.101 .045 -.221 .084 -.059 .046 .185 .016 -.270 .080 -.158 .102 -.208 -.013 .085 .070 -.269 -.332 .784 -.141 -.170 .097 .030 -.028 .103 -.223 .235 .125 -.261 .140 

TB6 -.229 .134 .009 .028 .274 -.137 .010 -.289 .320 -.222 .277 .000 -.153 -.228 -.207 -.010 .253 -.223 -.141 .690 -.194 -.269 -.151 .169 .079 .038 -.073 .080 -.104 -.041 

TB7 -.019 .107 .052 -.089 .047 -.033 -.104 .044 .074 -.055 -.029 .203 -.024 -.095 -.305 .027 -.036 -.008 -.170 -.194 .740 -.477 .332 -.262 -.226 .187 -.263 .103 .001 .009 

TB8 .201 -.194 .084 -.015 -.137 .099 -.083 .122 -.121 .054 -.040 -.117 .043 .143 .039 -.032 -.123 .020 .097 -.269 -.477 .751 -.231 .163 .124 -.086 .139 -.058 .201 -.166 

E1 -.100 .162 -.108 -.077 -.028 -.180 .235 .088 -.230 .231 -.315 .055 -.065 .145 .020 -.164 -.029 .066 .030 -.151 .332 -.231 .612 -.558 -.510 -.171 .057 .089 -.200 .286 

E2 .025 -.075 -.045 .138 .025 -.055 .076 -.077 .133 -.074 .158 -.181 .136 -.129 .035 .189 -.085 -.036 -.028 .169 -.262 .163 -.558 .704 -.179 .050 .122 -.145 .178 -.303 

E3 .080 -.109 .158 -.058 .076 .241 -.335 -.169 .078 -.227 .157 .167 -.050 -.149 .005 .017 .062 -.069 .103 .079 -.226 .124 -.510 -.179 .711 .140 -.199 .100 .019 -.131 

M1 .162 -.033 -.018 .059 .165 .062 -.182 -.305 .226 -.104 -.007 .134 .033 -.055 -.185 -.154 .139 .224 -.223 .038 .187 -.086 -.171 .050 .140 .717 -.692 -.167 .160 -.265 

M2 -.221 .129 -.128 .097 -.304 .045 .275 .217 -.218 .241 .048 -.291 -.112 .202 .214 .068 -.151 -.043 .235 -.073 -.263 .139 .057 .122 -.199 -.692 .668 -.318 -.122 .059 

M3 -.013 -.133 .205 -.237 .175 -.101 -.081 .085 .043 -.259 -.121 .417 -.147 -.215 .061 -.012 -.040 -.337 .125 .080 .103 -.058 .089 -.145 .100 -.167 -.318 .780 -.376 -.045 

M4 .271 -.062 .088 -.062 .023 -.055 -.188 -.015 -.012 .063 .160 -.306 .359 .043 -.081 -.048 .109 .116 -.261 -.104 .001 .201 -.200 .178 .019 .160 -.122 -.376 .739 -.538 

M5 -.129 .051 -.104 .024 -.026 .066 .147 .061 -.069 .062 -.119 .007 -.160 .078 -.067 .133 -.011 -.122 .140 -.041 .009 -.166 .286 -.303 -.131 -.265 .059 -.045 -.538 .818 
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Από τον πίνακα anti-image για τη συσχέτιση (Πίνακας 4.11) διαφαίνεται ότι οι τιμές 

των διαγώνιων στοιχείων του, δηλαδή οι τιμές MSA:  

 για τις μεταβλητές TA1, TA4, TA9, TB2, TB3, TB4 και Μ5 είναι μεγαλύτε-

ρες από το 0.800, και 

 για τις μεταβλητές S1, S2, S3, S4, TA2, TA3, TA5, TA6, TA7, TA8, TA10, 

TB1, TB5, TB6, TB7, TB8, E1, E2, E3, M1, M2, M3 και M4 είναι μικρότερες 

από το 0.800. 

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον έλεγχο αυτό, οι μεταβλητές TA1, TA4, TA9, TB2, 

TB3, TB4 και Μ5 κρίνονται κατάλληλες για παραγοντική ανάλυση, ενώ οι μεταβλητές 

S1, S2, S3, S4, TA2, TA3, TA5, TA6, TA7, TA8, TA10, TB1, TB5, TB6, TB7, TB8, E1, 

E2, E3, M1, M2, M3 και M4 δεν κρίνονται κατάλληλες.  

Όμως, επειδή στους προηγούμενους ελέγχους τα δεδομένα κρίθηκαν ικανοποιητικά 

για παραγοντική ανάλυση, όλες οι μεταβλητές θα συμπεριληφθούν στην παραγοντική 

ανάλυση. 

4.2.2 Επιλογή αριθμού παραγόντων  

Η επιλογή του αριθμού των παραγόντων μπορεί να γίνει είτε με το κριτήριο του 

Kaiser ή με το γράφημα ιδιοτιμών δειγματικού πίνακα διακύμανσης (Scree Plot).  

Το κριτήριο του γραφήματος ιδιοτιμών δειγματικού πίνακα διακύμανσης προτείνει 

τη λήψη τόσων συνιστωσών μέχρι το γράφημα να γίνει επίπεδο. 

Το Scree Plot των τριάντα (30) μεταβλητών απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα 

(Σχήμα 4.6). Στον οριζόντιο άξονα έχουν τοποθετηθεί οι τριάντα μεταβλητές και στον 

κατακόρυφο άξονα οι ιδιοτιμές. Όσο οι διαφορές ανάμεσα στις ιδιοτιμές είναι υψηλές 

παρατηρείται μεγάλης κλίσης καμπύλη, ενώ όσο οι διαφορές αυτές μειώνονται η κλίση 

της καμπύλης μειώνεται. 
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Σχήμα 4.6 Γράφημα ιδιοτιμών δειγματικού πίνακα διακύμανσης (Scree Plot) των τριάντα (30) μεταβλητών 

 

Από το Scree Plot του Σχήματος 4.6 διαφαίνεται ότι ο αριθμός των παραγόντων που 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι έξι (6), γιατί από εκεί και μετά αλλάζει κλίση και 

σχεδόν οριζοντιοποιείται.  

Όμως, όπως έχει προαναφερθεί στην παράγραφο 3.1.3, το προτεινόμενο ερευνητικό 

μοντέλο αποτελείται από πέντε (5) παράγοντες. Επειδή μάλιστα η παρούσα παραγοντική 

ανάλυση είναι ουσιαστικά επιβεβαιωτική και όχι διερευνητική, θα χρησιμοποιηθούν πέ-

ντε (5) παράγοντες και όχι έξι (6). 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.12) αναγράφονται οι ιδιοτιμές (eigenvalues) 

και το ποσοστό της διακύμανσης που κάθε ιδιοτιμή ερμηνεύει, όπως υπολογίστηκαν από 

το SPSS. 
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Πίνακας 4.12 Ποσοστό διακύμανσης που εξηγούν οι πέντε παράγοντες 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

1 8,036 26,788 26,788 7,649 25,497 25,497 5,951 

2 4,485 14,951 41,739 4,070 13,568 39,065 5,191 

3 2,840 9,467 51,206 2,505 8,351 47,416 4,810 

4 2,719 9,063 60,269 2,400 8,000 55,417 3,976 

5 1,730 5,765 66,034 1,412 4,705 60,122 3,465 

6 1,235 4,117 70,151     

7 ,980 3,266 73,416     

8 ,922 3,073 76,490     

9 ,896 2,988 79,477     

10 ,678 2,258 81,736     

11 ,628 2,093 83,829     

12 ,559 1,863 85,692     

13 ,518 1,728 87,420     

14 ,479 1,597 89,017     

15 ,409 1,365 90,381     

16 ,391 1,304 91,685     

17 ,315 1,051 92,736     

18 ,292 ,975 93,711     

19 ,287 ,956 94,667     

20 ,259 ,865 95,532     

21 ,237 ,789 96,321     

22 ,214 ,714 97,035     

23 ,176 ,587 97,621     

24 ,150 ,501 98,122     

25 ,136 ,454 98,576     

26 ,124 ,414 98,990     

27 ,104 ,346 99,337     

28 ,077 ,256 99,593     

29 ,070 ,232 99,825     

30 ,053 ,175 100,000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Στην πρώτη στήλη με τίτλο «Component» του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.12) α-

ριθμούνται οι τριάντα αρχικές μεταβλητές. 

Στις τρεις στήλες του Πίνακα 4.12 με τίτλο «Extraction Sums of Squared Loadings» 

παρουσιάζεται η διακύμανση που ερμηνεύεται από τους πέντε (5) παράγοντες χωρίς πε-

ριστροφή. Η αθροιστική διακύμανση (60.122%) που ερμηνεύεται από τους πέντε αυτούς 

παράγοντες στη λύση αυτή είναι μικρότερη από την αρχική λύση (66.034%). 

Στη στήλη με τίτλο «Extraction Sums of Squared Loadings» – «Component» του 

Πίνακα 4.12 παρουσιάζεται η διακύμανση που ερμηνεύεται από την αρχική λύση που 

περιλαμβάνει και τις τριάντα μεταβλητές. Αναλυτικότερα, στη στήλη με τίτλο 

«Extraction Sums of Squared Loadings» – «Cumulative %» του Πίνακα 4.12 απεικονί-

ζεται το ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύουν αθροιστικά οι παράγοντες. Πιο συ-

γκεκριμένα, ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 25.497% της συνολικής διακύμανσης, ο 

πρώτος μαζί με το δεύτερο παράγοντας ερμηνεύουν αθροιστικά το 39.065% της συνολι-

κής διακύμανσης, οι τρεις πρώτοι παράγοντες μαζί ερμηνεύουν αθροιστικά το 47.416% 

της συνολικής διακύμανσης, οι τέσσερις πρώτοι παράγοντες μαζί ερμηνεύουν αθροι-

στικά το 55.417% της συνολικής διακύμανσης και, τέλος, οι πέντε πρώτοι παράγοντες 

μαζί ερμηνεύουν αθροιστικά το 60.122% της συνολικής διακύμανσης. Το ποσοστό αυτό 

μπορεί να θεωρηθεί υψηλό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένο όριο για το πο-

σοστό της διακύμανσης που είναι επιθυμητό να ερμηνεύεται από το μοντέλο. 

Στον πίνακα (Πίνακας 4.13) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σχέσεις των τριάντα 

(30) μεταβλητών με τους πέντε παράγοντες πριν την περιστροφή, αγνοώντας τα loadings 

που είναι μικρότερα από 0.400. Οι σχέσεις των τριάντα μεταβλητών με τους πέντε παρά-

γοντες μετά την περιστροφή είναι πιο εύκολα ερμηνεύσιμες και για το λόγο αυτό ερμη-

νεύεται στην παράγραφο 4.17. 

 



4 Ανάλυση – Αποτελέσματα  

 
 95 

 

Πίνακας 4.13 Επιβαρύνσεις παραγόντων πριν την περιστροφή 

Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

TA4 ,670 -,472    

M3 ,600   -,502  

M5 ,600 ,407  -,430  

TA8 ,590 -,417    

TA1 ,585 -,450    

TA3 ,582     

M4 ,573   -,412  

TA5 ,550 -,406    

TB4 ,543 ,533    

TB3 ,541 ,462    

TB5 ,540     

TA2 ,527 -,436    

TA9 ,488     

TA7 ,487     

TA10 ,456     

TB2 ,447 ,413    

TB8 ,423     

TB6 ,413     

TB1 ,447 ,530    

TB7  ,508    

TA6 ,407 -,423    

S2 ,503  ,803   

S3 ,429  ,687   

S4 ,454  ,657   

S1   ,563   

M2 ,510   -,594  

M1 ,534   -,561  

E2 ,458    ,665 

E1 ,454    ,595 

E3 ,457    ,530 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 5 factors extracted. 10 iterations required. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.13) είναι εμφανές ότι αρκετές μεταβλητές, 

και συγκεκριμένα οι μεταβλητές TA4, M3, M5, TA8, TA1, M4, TA5, TB4, TB3, TA2, 

TB2, TB1, TA6, S2, S3, S4,M2, M1, E2, E1 και E3 παρουσιάζουν υψηλό loading σε 

περισσότερους από έναν παράγοντα. 
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ο εκτιμημένος πίνακας συσχετίσεων 

(Πίνακας 4.14) και ο πίνακας που εμφανίζει τα κατάλοιπα (Πίνακας 4.15). Στη διαγώνιο 

του Πίνακα 4.14 εμφανίζονται οι εταιρικότητες. Αν το μοντέλο ήταν τέλειο θα έπρεπε τα 

κατάλοιπα, δηλαδή οι διαφορές του πραγματικού πίνακα μείον τον εκτιμημένο, να ήταν 

μηδενικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει σαφές κριτήριο που να αποφασίζει για το 

αν οι εκτιμήσεις είναι καλές. 
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Πίνακας 4.14 Εκτιμημένος πίνακας συσχετίσεων 
Reproduced Correlations 

 S1 S2 S3 S4 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 E1 E2 E3 M1 M2 M3 M4 M5 

 

S1 ,456a ,659 ,556 ,536 ,186 ,262 ,254 ,194 ,087 -,022 ,090 ,105 -,015 ,074 ,146 ,072 ,137 ,152 ,174 ,025 -,001 ,058 ,094 ,135 ,040 ,065 ,044 ,179 ,145 ,152 

S2 ,659 ,958a ,807 ,783 ,310 ,413 ,401 ,322 ,164 ,009 ,162 ,195 ,021 ,142 ,190 ,096 ,184 ,208 ,250 ,034 -,020 ,074 ,144 ,196 ,069 ,117 ,085 ,278 ,227 ,231 

S3 ,556 ,807 ,683a ,663 ,239 ,328 ,320 ,250 ,119 -,010 ,120 ,147 ,005 ,106 ,175 ,093 ,168 ,195 ,217 ,041 -,002 ,069 ,114 ,163 ,056 ,129 ,105 ,268 ,219 ,227 

S4 ,536 ,783 ,663 ,652a ,264 ,346 ,340 ,280 ,152 ,033 ,147 ,184 ,048 ,138 ,135 ,074 ,138 ,170 ,194 ,030 -,029 ,044 ,145 ,188 ,094 ,177 ,153 ,306 ,252 ,257 

TA1 ,186 ,310 ,239 ,264 ,603a ,540 ,553 ,644 ,549 ,467 ,480 ,576 ,481 ,453 ,078 ,126 ,160 ,117 ,255 ,121 ,042 ,145 ,273 ,218 ,249 ,104 ,062 ,117 ,139 ,097 

TA2 ,262 ,413 ,328 ,346 ,540 ,511a ,515 ,575 ,470 ,383 ,415 ,497 ,387 ,390 ,050 ,078 ,116 ,083 ,211 ,066 -,012 ,092 ,256 ,217 ,219 ,073 ,031 ,108 ,120 ,082 

TA3 ,254 ,401 ,320 ,340 ,553 ,515 ,527a ,595 ,490 ,398 ,433 ,518 ,410 ,406 ,095 ,122 ,167 ,133 ,250 ,108 ,038 ,135 ,289 ,253 ,257 ,118 ,077 ,151 ,163 ,132 

TA4 ,194 ,322 ,250 ,280 ,644 ,575 ,595 ,703a ,599 ,509 ,526 ,627 ,522 ,494 ,098 ,151 ,195 ,146 ,277 ,143 ,072 ,172 ,386 ,333 ,360 ,149 ,104 ,159 ,186 ,151 

TA5 ,087 ,164 ,119 ,152 ,549 ,470 ,490 ,599 ,527a ,468 ,459 ,551 ,482 ,436 ,062 ,127 ,151 ,108 ,221 ,131 ,066 ,144 ,314 ,258 ,305 ,142 ,107 ,129 ,156 ,122 

TA6 -,022 ,009 -,010 ,033 ,467 ,383 ,398 ,509 ,468 ,453a ,403 ,492 ,459 ,395 -,060 ,037 ,026 -,005 ,103 ,061 -,019 ,047 ,259 ,193 ,267 ,138 ,111 ,097 ,119 ,079 

TA7 ,090 ,162 ,120 ,147 ,480 ,415 ,433 ,526 ,459 ,403 ,401a ,479 ,414 ,379 ,062 ,114 ,140 ,100 ,198 ,114 ,062 ,131 ,292 ,245 ,280 ,115 ,083 ,107 ,132 ,105 

TA8 ,105 ,195 ,147 ,184 ,576 ,497 ,518 ,627 ,551 ,492 ,479 ,581a ,511 ,461 ,051 ,125 ,145 ,111 ,225 ,133 ,052 ,135 ,315 ,257 ,310 ,192 ,157 ,183 ,199 ,163 

TA9 -,015 ,021 ,005 ,048 ,481 ,387 ,410 ,522 ,482 ,459 ,414 ,511 ,485a ,407 ,022 ,114 ,110 ,089 ,177 ,138 ,058 ,115 ,236 ,173 ,255 ,227 ,204 ,193 ,203 ,170 

TA10 ,074 ,142 ,106 ,138 ,453 ,390 ,406 ,494 ,436 ,395 ,379 ,461 ,407 ,367a ,013 ,079 ,089 ,064 ,155 ,088 ,019 ,085 ,259 ,212 ,256 ,156 ,128 ,145 ,157 ,127 

TB1 ,146 ,190 ,175 ,135 ,078 ,050 ,095 ,098 ,062 -,060 ,062 ,051 ,022 ,013 ,652a ,528 ,646 ,630 ,538 ,466 ,581 ,537 ,031 ,074 ,029 ,172 ,177 ,241 ,243 ,305 

TB2 ,072 ,096 ,093 ,074 ,126 ,078 ,122 ,151 ,127 ,037 ,114 ,125 ,114 ,079 ,528 ,456a ,542 ,533 ,459 ,417 ,494 ,456 ,062 ,085 ,076 ,232 ,238 ,273 ,270 ,318 

TB3 ,137 ,184 ,168 ,138 ,160 ,116 ,167 ,195 ,151 ,026 ,140 ,145 ,110 ,089 ,646 ,542 ,660a ,638 ,557 ,483 ,589 ,552 ,117 ,150 ,118 ,221 ,222 ,281 ,287 ,347 

TB4 ,152 ,208 ,195 ,170 ,117 ,083 ,133 ,146 ,108 -,005 ,100 ,111 ,089 ,064 ,630 ,533 ,638 ,643a ,538 ,482 ,568 ,521 ,070 ,111 ,085 ,320 ,329 ,388 ,368 ,432 

TB5 ,174 ,250 ,217 ,194 ,255 ,211 ,250 ,277 ,221 ,103 ,198 ,225 ,177 ,155 ,538 ,459 ,557 ,538 ,509a ,412 ,467 ,466 ,070 ,083 ,065 ,191 ,184 ,252 ,253 ,285 

TB6 ,025 ,034 ,041 ,030 ,121 ,066 ,108 ,143 ,131 ,061 ,114 ,133 ,138 ,088 ,466 ,417 ,483 ,482 ,412 ,390a ,448 ,410 ,036 ,049 ,061 ,256 ,264 ,283 ,275 ,315 

TB7 -,001 -,020 -,002 -,029 ,042 -,012 ,038 ,072 ,066 -,019 ,062 ,052 ,058 ,019 ,581 ,494 ,589 ,568 ,467 ,448 ,568a ,505 ,076 ,105 ,092 ,188 ,200 ,217 ,229 ,292 

TB8 ,058 ,074 ,069 ,044 ,145 ,092 ,135 ,172 ,144 ,047 ,131 ,135 ,115 ,085 ,537 ,456 ,552 ,521 ,466 ,410 ,505 ,474a ,084 ,101 ,086 ,138 ,138 ,173 ,191 ,236 

E1 ,094 ,144 ,114 ,145 ,273 ,256 ,289 ,386 ,314 ,259 ,292 ,315 ,236 ,259 ,031 ,062 ,117 ,070 ,070 ,036 ,076 ,084 ,701a ,714 ,672 ,159 ,135 ,146 ,188 ,222 

E2 ,135 ,196 ,163 ,188 ,218 ,217 ,253 ,333 ,258 ,193 ,245 ,257 ,173 ,212 ,074 ,085 ,150 ,111 ,083 ,049 ,105 ,101 ,714 ,744a ,682 ,186 ,165 ,187 ,222 ,270 

E3 ,040 ,069 ,056 ,094 ,249 ,219 ,257 ,360 ,305 ,267 ,280 ,310 ,255 ,256 ,029 ,076 ,118 ,085 ,065 ,061 ,092 ,086 ,672 ,682 ,663a ,242 ,225 ,217 ,247 ,284 

M1 ,065 ,117 ,129 ,177 ,104 ,073 ,118 ,149 ,142 ,138 ,115 ,192 ,227 ,156 ,172 ,232 ,221 ,320 ,191 ,256 ,188 ,138 ,159 ,186 ,242 ,736a ,761 ,757 ,657 ,699 

M2 ,044 ,085 ,105 ,153 ,062 ,031 ,077 ,104 ,107 ,111 ,083 ,157 ,204 ,128 ,177 ,238 ,222 ,329 ,184 ,264 ,200 ,138 ,135 ,165 ,225 ,761 ,792a ,781 ,674 ,721 

M3 ,179 ,278 ,268 ,306 ,117 ,108 ,151 ,159 ,129 ,097 ,107 ,183 ,193 ,145 ,241 ,273 ,281 ,388 ,252 ,283 ,217 ,173 ,146 ,187 ,217 ,757 ,781 ,811a ,699 ,747 

M4 ,145 ,227 ,219 ,252 ,139 ,120 ,163 ,186 ,156 ,119 ,132 ,199 ,203 ,157 ,243 ,270 ,287 ,368 ,253 ,275 ,229 ,191 ,188 ,222 ,247 ,657 ,674 ,699 ,612a ,657 

M5 ,152 ,231 ,227 ,257 ,097 ,082 ,132 ,151 ,122 ,079 ,105 ,163 ,170 ,127 ,305 ,318 ,347 ,432 ,285 ,315 ,292 ,236 ,222 ,270 ,284 ,699 ,721 ,747 ,657 ,719a 
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Πίνακας 4.15 Πίνακας καταλοίπων 
Reproduced Correlations 

 S1 S2 S3 S4 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 E1 E2 E3 M1 M2 M3 M4 M5 

 

S1  ,109 -,090 ,002 -,016 ,000 -,059 ,039 -,004 -,018 ,090 ,011 ,012 -,069 ,032 -,020 ,016 -,062 -,021 ,061 ,007 -,004 ,016 -,009 -,008 ,021 ,073 ,007 -,105 -,005 

S2 ,109  -,011 -,034 -,033 -,017 ,003 ,013 ,041 -,021 -,036 -,029 ,078 -,005 -,006 ,015 -,008 -,037 -,013 ,005 ,009 ,041 -,011 -,013 ,029 ,023 ,019 ,001 -,046 -,009 

S3 -,090 -,011  ,114 -,039 -,050 ,069 -,037 -,029 ,070 -,070 -,020 ,000 ,096 -,040 ,000 -,040 ,039 ,063 ,018 ,011 -,003 -,027 ,016 ,023 ,002 -,038 -,017 ,002 ,004 

S4 ,002 -,034 ,114  ,005 -,061 -,082 -,062 -,023 ,056 -,002 ,082 ,004 ,091 ,007 ,006 ,006 -,039 -,020 -,008 ,025 ,033 ,005 -,009 ,002 -,035 -,010 ,009 ,016 -,001 

TA1 -,016 -,033 -,039 ,005  ,152 ,018 ,026 -,028 -,052 ,011 -,036 -,056 ,031 ,082 -,063 -,028 ,011 -,042 -,054 ,036 ,021 -,007 ,007 -,018 -,006 ,049 -,015 ,011 ,010 

TA2 ,000 -,017 -,050 -,061 ,152  ,105 ,050 ,009 -,065 -,008 -,036 -,096 -,124 -,013 -,018 -,020 ,072 -,024 ,010 -,036 -,016 ,049 ,017 -,069 -,023 -,003 ,030 ,076 -,013 

TA3 -,059 ,003 ,069 -,082 ,018 ,105  ,068 -,038 -,072 ,038 -,067 -,037 ,012 -,018 -,040 -,048 ,034 -,047 ,005 ,050 ,036 -,063 -,028 ,082 ,016 -,055 ,013 ,052 ,009 

TA4 ,039 ,013 -,037 -,062 ,026 ,050 ,068  ,046 -,080 ,001 -,051 ,011 -,093 -,014 ,004 ,029 -,006 ,016 ,030 -,042 -,025 ,012 -,017 ,019 ,068 ,009 -,028 -,016 -,012 

TA5 -,004 ,041 -,029 -,023 -,028 ,009 -,038 ,046  -,032 -,103 ,009 ,109 -,021 ,024 ,030 ,053 -,037 ,085 -,102 -,059 -,002 ,052 -,028 -,008 -,010 ,035 -,021 ,015 -,010 

TA6 -,018 -,021 ,070 ,056 -,052 -,065 -,072 -,080 -,032  ,163 ,035 ,021 ,106 -,058 ,078 -,026 -,011 -,009 ,057 ,022 -,011 -,038 ,020 ,020 -,015 -,053 ,064 -,050 -,010 

TA7 ,090 -,036 -,070 -,002 ,011 -,008 ,038 ,001 -,103 ,163  ,118 -,102 -,107 ,092 -,014 ,036 -,012 -,016 -,102 -,033 ,023 ,058 -,012 -,065 ,035 -,018 ,023 -,018 ,026 

TA8 ,011 -,029 -,020 ,082 -,036 -,036 -,067 -,051 ,009 ,035 ,118  -,002 ,065 ,030 ,025 ,085 -,037 -,026 -,036 -,056 -,004 ,017 ,026 -,074 -,042 ,024 -,072 ,074 ,028 

TA9 ,012 ,078 ,000 ,004 -,056 -,096 -,037 ,011 ,109 ,021 -,102 -,002  ,101 -,066 -,017 -,009 -,045 ,053 ,075 ,033 ,034 -,021 -,020 ,055 ,025 ,044 ,005 -,124 -,010 

TA10 -,069 -,005 ,096 ,091 ,031 -,124 ,012 -,093 -,021 ,106 -,107 ,065 ,101  -,053 -,012 -,099 ,018 ,009 ,133 ,098 -,027 -,100 ,054 ,079 -,071 -,056 ,028 -,004 ,002 

TB1 ,032 -,006 -,040 ,007 ,082 -,013 -,018 -,014 ,024 -,058 ,092 ,030 -,066 -,053  ,032 ,042 -,064 -,047 -,043 ,024 ,013 ,016 -,017 -,025 ,026 ,009 -,034 ,022 ,029 

TB2 -,020 ,015 ,000 ,006 -,063 -,018 -,040 ,004 ,030 ,078 -,014 ,025 -,017 -,012 ,032  ,163 ,040 -,007 -,054 -,120 -,045 ,074 -,051 -,012 ,052 ,003 ,028 -,014 -,092 

TB3 ,016 -,008 -,040 ,006 -,028 -,020 -,048 ,029 ,053 -,026 ,036 ,085 -,009 -,099 ,042 ,163  ,039 ,050 -,159 -,098 -,055 ,039 ,007 -,043 ,013 ,039 ,005 -,017 -,037 

TB4 -,062 -,037 ,039 -,039 ,011 ,072 ,034 -,006 -,037 -,011 -,012 -,037 -,045 ,018 -,064 ,040 ,039  ,108 ,022 -,043 -,088 -,018 ,039 -,003 -,060 -,033 ,070 ,034 ,001 

TB5 -,021 -,013 ,063 -,020 -,042 -,024 -,047 ,016 ,085 -,009 -,016 -,026 ,053 ,009 -,047 -,007 ,050 ,108  ,021 -,035 -,097 ,014 ,027 -,043 -,003 -,043 -,017 ,043 -,014 

TB6 ,061 ,005 ,018 -,008 -,054 ,010 ,005 ,030 -,102 ,057 -,102 -,036 ,075 ,133 -,043 -,054 -,159 ,022 ,021  ,141 ,109 -,020 -,020 ,043 -,013 -,017 -,013 ,004 ,016 

TB7 ,007 ,009 ,011 ,025 ,036 -,036 ,050 -,042 -,059 ,022 -,033 -,056 ,033 ,098 ,024 -,120 -,098 -,043 -,035 ,141  ,168 -,114 ,036 ,093 -,039 ,025 -,009 -,037 ,037 

TB8 -,004 ,041 -,003 ,033 ,021 -,016 ,036 -,025 -,002 -,011 ,023 -,004 ,034 -,027 ,013 -,045 -,055 -,088 -,097 ,109 ,168  ,016 -,033 ,007 ,025 ,009 -,015 -,064 ,034 

E1 ,016 -,011 -,027 ,005 -,007 ,049 -,063 ,012 ,052 -,038 ,058 ,017 -,021 -,100 ,016 ,074 ,039 -,018 ,014 -,020 -,114 ,016  ,004 ,007 ,048 ,024 -,014 ,014 -,059 

E2 -,009 -,013 ,016 -,009 ,007 ,017 -,028 -,017 -,028 ,020 -,012 ,026 -,020 ,054 -,017 -,051 ,007 ,039 ,027 -,020 ,036 -,033 ,004  -,010 -,034 -,029 ,018 ,001 ,046 

E3 -,008 ,029 ,023 ,002 -,018 -,069 ,082 ,019 -,008 ,020 -,065 -,074 ,055 ,079 -,025 -,012 -,043 -,003 -,043 ,043 ,093 ,007 ,007 -,010  -,008 ,011 -,004 -,025 -,003 

M1 ,021 ,023 ,002 -,035 -,006 -,023 ,016 ,068 -,010 -,015 ,035 -,042 ,025 -,071 ,026 ,052 ,013 -,060 -,003 -,013 -,039 ,025 ,048 -,034 -,008  ,099 -,008 -,060 -,023 

M2 ,073 ,019 -,038 -,010 ,049 -,003 -,055 ,009 ,035 -,053 -,018 ,024 ,044 -,056 ,009 ,003 ,039 -,033 -,043 -,017 ,025 ,009 ,024 -,029 ,011 ,099  -,012 -,044 -,044 

M3 ,007 ,001 -,017 ,009 -,015 ,030 ,013 -,028 -,021 ,064 ,023 -,072 ,005 ,028 -,034 ,028 ,005 ,070 -,017 -,013 -,009 -,015 -,014 ,018 -,004 -,008 -,012  ,025 -,019 

M4 -,105 -,046 ,002 ,016 ,011 ,076 ,052 -,016 ,015 -,050 -,018 ,074 -,124 -,004 ,022 -,014 -,017 ,034 ,043 ,004 -,037 -,064 ,014 ,001 -,025 -,060 -,044 ,025  ,116 

M5 -,005 -,009 ,004 -,001 ,010 -,013 ,009 -,012 -,010 -,010 ,026 ,028 -,010 ,002 ,029 -,092 -,037 ,001 -,014 ,016 ,037 ,034 -,059 ,046 -,003 -,023 -,044 -,019 ,116  
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4.2.3 Παραγοντική περιστροφή 

Όπως έχει προαναφερθεί, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι περιστροφής. Στη συγκεκρι-

μένη μελέτη για την παραγοντική περιστροφή χρησιμοποιείται η μέθοδος Promax. Ο λό-

γος που στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται κατάλληλη η μέθοδος αυτή είναι το γε-

γονός ότι σκοπός στην παρούσα μελέτη είναι η εύρεση των μεταβλητών που επιδρούν 

στον κάθε παράγοντα, επιτρέποντας σε κάποιους παράγοντες να συσχετίζονται. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.16) παρουσιάζεται ο πίνακας επιβαρύνσεων 

μετά την περιστροφή με τη μέθοδο Promax, αγνοώντας τα loadings που είναι μικρότερα 

από 0.400.  
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Πίνακας 4.16 Επιβαρύνσεις παραγόντων μετά την περιστροφή με τη μέθοδο Varimax 

Pattern Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

TA4 .772     

TA1 .763     

TA8 .760     

TA5 .721     

TA9 .721     

TA6 .706     

TA3 .624     

TA2 .620     

TA7 .611     

TA10 .604     

TB1  .826    

TB3  .810    

TB7  .778    

TB4  .737    

TB8  .714    

TB2  .657    

TB5  .652    

TB6  .575    

M2   .924   

M3   .879   

M1   .877   

M5   .754   

M4   .724   

S2    .986  

S3    .832  

S4    .790  

S1    .689  

E2     .874 

E1     .816 

E3     .767 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.16) προκύπτουν τα ακόλουθα συμπερά-

σματα: 
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 Με τον πρώτο παράγοντα σχετίζονται ισχυρά οι μεταβλητές TA4, TA1, TA8, 

TA5, TA9, TA6, TA3, TA2, TA7 και TA10 αφού έχουν loadings μεγαλύτερα 

από 0.400, ενώ δε σχετίζεται ισχυρά με καμία άλλη μεταβλητή. 

 Με το δεύτερο παράγοντα σχετίζονται ισχυρά οι μεταβλητές TB1, TB3, TB7, 

TB4, TB8, TB2, TB5 και TB6, αφού έχουν loadings μεγαλύτερα από 0.400, 

ενώ δε σχετίζεται ισχυρά με καμία άλλη μεταβλητή. 

 Με τον τρίτο παράγοντα σχετίζονται ισχυρά οι μεταβλητές M2, M3, M1, M5 

και M4, αφού έχουν loadings μεγαλύτερα από 0.400, ενώ δε σχετίζεται ι-

σχυρά με καμία άλλη μεταβλητή. 

 Με τον τέταρτο παράγοντα σχετίζονται ισχυρά οι μεταβλητές S2, S3, S4 και 

S1, αφού έχουν loadings μεγαλύτερα από 0.400, ενώ δε σχετίζεται ισχυρά με 

καμία άλλη μεταβλητή. Και 

 Με τον πέμπτο παράγοντα σχετίζονται ισχυρά οι μεταβλητές E2, E1 και E3, 

αφού έχουν loadings μεγαλύτερα από 0.400, ενώ δε σχετίζεται ισχυρά με κα-

μία άλλη μεταβλητή. 

 Δεν υπάρχει καμία μεταβλητή με υψηλό loading σε περισσότερους από έναν 

παράγοντα, γεγονός που υποδεικνύει ότι έχει επιτευχθεί απλή δομή. 

 Οι τριάντα μεταβλητές, με χρήση των πέντε παραγόντων (F1, F2, F3, F4 και 

F5), αγνοώντας τα loadings που είναι μικρότερα από 0.400, εκφράζονται ως 

ακολούθως: 

o 𝑇𝐴4 = 0.772 ∙ 𝐹1 

o 𝑇𝐴1 = 0.763 ∙ 𝐹1 

o 𝑇𝐴8 = 0.760 ∙ 𝐹1 

o 𝑇𝐴5 = 0.721 ∙ 𝐹1 

o 𝑇𝐴9 = 0.721 ∙ 𝐹1  

o 𝑇𝐴6 = 0.706 ∙ 𝐹1 

o 𝑇𝐴3 = 0.624 ∙ 𝐹1 

o 𝑇𝐴2 = 0.620 ∙ 𝐹1 

o 𝑇𝐴7 = 0.611 ∙ 𝐹1 

o 𝑇𝐴10 = 0.604 ∙ 𝐹1 

o 𝑇𝐵1 = 0.826 ∙ 𝐹2 

o 𝑇𝐵3 = 0.810 ∙ 𝐹2 
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o 𝑇𝐵7 = 0.778 ∙ 𝐹2 

o 𝑇𝐵4 = 0.737 ∙ 𝐹2 

o 𝑇𝐵8 = 0.714 ∙ 𝐹2 

o 𝑇𝐵2 = 0.657 ∙ 𝐹2 

o 𝑇𝐵5 = 0.652 ∙ 𝐹2 

o 𝑇𝐵6 = 0.575 ∙ 𝐹2 

o 𝑀2 = 0.924 ∙ 𝐹3 

o 𝑀3 = 0.879 ∙ 𝐹3 

o 𝑀1 = 0.877 ∙ 𝐹3 

o 𝑀5 = 0.754 ∙ 𝐹3 

o 𝑀4 = 0.724 ∙ 𝐹3 

o 𝑆2 = 0.986 ∙ 𝐹4 

o 𝑆3 = 0.832 ∙ 𝐹4 

o 𝑆4 = 0.790 ∙ 𝐹4 

o 𝑆1 = 0.689 ∙ 𝐹4 

o 𝐸2 = 0.874 ∙ 𝐹5 

o 𝐸1 = 0.816 ∙ 𝐹5 

o 𝐸3 = 0.767 ∙ 𝐹5 

4.2.4 Υπολογισμός σκορ παραγόντων 

Όπως έχει προαναφερθεί, σκοπός της παραγοντικής ανάλυσης είναι η έκφραση του 

κάθε παράγοντα ως γραμμικού συνδυασμού των αρχικών μεταβλητών. Στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 4.17) απεικονίζονται οι συντελεστές των σκορ των παραγόντων. 
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Πίνακας 4.17 Συντελεστές factor scores 

Factor Score Coefficient Matrix 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

S1 -.014 .006 -.034 -.308 -.003 

S2 .019 .027 -.033 1.212 -.001 

S3 .000 -.009 .020 -.126 -.024 

S4 -.003 -.018 .009 .128 .020 

TA1 .181 -.021 -.035 .063 -.006 

TA2 .064 .004 -.010 -.039 -.020 

TA3 .106 .008 .016 .034 .036 

TA4 .224 .040 .017 .010 .033 

TA5 .110 -.013 -.014 -.057 .008 

TA6 .124 .029 .002 .054 .014 

TA7 .047 -.029 -.031 .040 .008 

TA8 .212 -.005 .055 .041 -.001 

TA9 .101 .012 -.022 -.156 -.007 

TA10 .052 .022 .012 -.010 -.007 

TB1 -.024 .227 .019 -.006 .007 

TB2 .007 .059 .017 -.062 .007 

TB3 -.028 .224 -.034 .042 .005 

TB4 -.009 .214 -.018 .048 -.016 

TB5 .041 .095 .054 .034 -.018 

TB6 .006 .066 .018 .075 -.005 

TB7 .016 .184 -.013 .036 .006 

TB8 .002 .120 -.008 -.125 .008 

E1 .045 .043 .021 .110 .325 

E2 -.023 -.034 -.019 -.018 .420 

E3 .024 -.027 .023 -.094 .266 

M1 .006 .013 .115 -.067 -.014 

M2 -.037 -.018 .326 .067 .019 

M3 .068 -.013 .360 -.010 -.022 

M4 -.018 .023 .031 -.048 .008 

M5 -.013 .043 .238 .056 .048 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.17) προκύπτει ότι οι πέντε παράγοντες εκ-

φράζονται ως γραμμικός συνδυασμός των τριάντα (30) αρχικών μεταβλητών με τον α-

κόλουθο τρόπο: 
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 𝐹1 = −0.014 ∙ 𝑆1 + 0.019 ∙ 𝑆2 − 0.003 ∙ 𝑆4 + 0.181 ∙ 𝑇𝐴1 + 0.064 ∙

𝑇𝐴2 + 0.106 ∙ 𝑇𝐴3 + 0.224 ∙ 𝑇𝐴4 + 0.110 ∙ 𝑇𝐴5 + 0.124 ∙ 𝑇𝐴6 + 0.047 ∙

𝑇𝐴7 + 0.212 ∙ 𝑇𝐴8 + 0.101 ∙ 𝑇𝐴9 + 0.052 ∙ 𝑇𝐴10 − 0.024 ∙ 𝑇𝐵1 +

0.007 ∙ 𝑇𝐵2 − 0.028 ∙ 𝑇𝐵3 − 0.009 ∙ 𝑇𝐵4 + 0.041 ∙ 𝑇𝐵5 + 0.006 ∙ 𝑇𝐵6 +

0.016 ∙ 𝑇𝐵7 + 0.002 ∙ 𝑇𝐵8 + 0.045 ∙ 𝐸1 − 0.023 ∙ 𝐸2 + 0.024 ∙ 𝐸3 +

0.006 ∙ 𝑀1 − 0.037 ∙ 𝑀2 + 0.068 ∙ 𝑀3 − 0.018 ∙ 𝑀4 − 0.013 ∙ 𝑀5 

 𝐹2 = 0.006 ∙ 𝑆1 + 0.027 ∙ 𝑆2 − 0.009 ∙ 𝑆3 − 0.018 ∙ 𝑆4 − 0.021 ∙ 𝑇𝐴1 +

0.004 ∙ 𝑇𝐴2 + 0.008 ∙ 𝑇𝐴3 + 0.040 ∙ 𝑇𝐴4 − 0.013 ∙ 𝑇𝐴5 + 0.029 ∙ 𝑇𝐴6 −

0.029 ∙ 𝑇𝐴7 − 0.005 ∙ 𝑇𝐴8 + 0.012 ∙ 𝑇𝐴9 + 0.022 ∙ 𝑇𝐴10 + 0.227 ∙

𝑇𝐵1 + 0.059 ∙ 𝑇𝐵2 + 0.224 ∙ 𝑇𝐵3 + 0.214 ∙ 𝑇𝐵4 + 0.095 ∙ 𝑇𝐵5 + 0.066 ∙

𝑇𝐵6 + 0.184 ∙ 𝑇𝐵7 + 0.120 ∙ 𝑇𝐵8 + 0.043 ∙ 𝐸1 − 0.034 ∙ 𝐸2 − 0.027 ∙

𝐸3 + 0.013 ∙ 𝑀1 − 0.018 ∙ 𝑀2 − 0.013 ∙ 𝑀3 + 0.023 ∙ 𝑀4 + 0.043 ∙ 𝑀5 

 𝐹3 = −0.034 ∙ 𝑆1 − 0.033 ∙ 𝑆2 + 0.020 ∙ 𝑆3 + 0.009 ∙ 𝑆4 − 0.035 ∙ 𝑇𝐴1 −

0.010 ∙ 𝑇𝐴2 + 0.016 ∙ 𝑇𝐴3 + 0.017 ∙ 𝑇𝐴4 − 0.014 ∙ 𝑇𝐴5 + 0.002 ∙ 𝑇𝐴6 −

0.031 ∙ 𝑇𝐴7 + 0.055 ∙ 𝑇𝐴8 − 0.022 ∙ 𝑇𝐴9 + 0.012 ∙ 𝑇𝐴10 + 0.019 ∙

𝑇𝐵1 + 0.017 ∙ 𝑇𝐵2 − 0.034 ∙ 𝑇𝐵3 − 0.018 ∙ 𝑇𝐵4 + 0.054 ∙ 𝑇𝐵5 + 0.018 ∙

𝑇𝐵6 − 0.013 ∙ 𝑇𝐵7 − 0.008 ∙ 𝑇𝐵8 + 0.021 ∙ 𝐸1 − 0.019 ∙ 𝐸2 + 0.023 ∙

𝐸3 + 0.115 ∙ 𝑀1 + 0.326 ∙ 𝑀2 + 0.360 ∙ 𝑀3 + 0.031 ∙ 𝑀4 + 0.238 ∙ 𝑀5 

 𝐹4 = −0.308 ∙ 𝑆1 + 1.212 ∙ 𝑆2 − 0.126 ∙ 𝑆3 + 0.128 ∙ 𝑆4 + 0.063 ∙ 𝑇𝐴1 −

0.039 ∙ 𝑇𝐴2 + 0.034 ∙ 𝑇𝐴3 + 0.010 ∙ 𝑇𝐴4 − 0.057 ∙ 𝑇𝐴5 + 0.054 ∙ 𝑇𝐴6 +

0.040 ∙ 𝑇𝐴7 + 0.041 ∙ 𝑇𝐴8 − 0.156 ∙ 𝑇𝐴9 − 0.010 ∙ 𝑇𝐴10 − 0.006 ∙

𝑇𝐵1 − 0.062 ∙ 𝑇𝐵2 + 0.042 ∙ 𝑇𝐵3 + 0.048 ∙ 𝑇𝐵4 + 0.034 ∙ 𝑇𝐵5 + 0.075 ∙

𝑇𝐵6 + 0.036 ∙ 𝑇𝐵7 − 0.125 ∙ 𝑇𝐵8 + 0.110 ∙ 𝐸1 − 0.018 ∙ 𝐸2 − 0.094 ∙

𝐸3 − 0.067 ∙ 𝑀1 + 0.067 ∙ 𝑀2 − 0.010 ∙ 𝑀3 − 0.048 ∙ 𝑀4 + 0.056 ∙ 𝑀5 

 𝐹5 = −0.003 ∙ 𝑆1 − 0.001 ∙ 𝑆2 − 0.024 ∙ 𝑆3 + 0.020 ∙ 𝑆4 − 0.006 ∙ 𝑇𝐴1 −

0.020 ∙ 𝑇𝐴2 + 0.036 ∙ 𝑇𝐴3 + 0.033 ∙ 𝑇𝐴4 + 0.008 ∙ 𝑇𝐴5 + 0.014 ∙ 𝑇𝐴6 +

0.008 ∙ 𝑇𝐴7 − 0.001 ∙ 𝑇𝐴8 − 0.007 ∙ 𝑇𝐴9 − 0.007 ∙ 𝑇𝐴10 + 0.007 ∙

𝑇𝐵1 + 0.007 ∙ 𝑇𝐵2 + 0.005 ∙ 𝑇𝐵3 − 0.016 ∙ 𝑇𝐵4 − 0.018 ∙ 𝑇𝐵5 − 0.005 ∙

𝑇𝐵6 + 0.006 ∙ 𝑇𝐵7 + 0.008 ∙ 𝑇𝐵8 + 0.325 ∙ 𝐸1 + 0.420 ∙ 𝐸2 + 0.266 ∙

𝐸3 − 0.014 ∙ 𝑀1 + 0.019 ∙ 𝑀2 − 0.022 ∙ 𝑀3 + 0.008 ∙ 𝑀4 + 0.048 ∙ 𝑀5 
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4.2.5 Εκτίμηση παραγόντων 

Στην παράγραφο 4.2.3 φάνηκαν οι μεταβλητές που συμμετέχουν στον κάθε παράγο-

ντα, χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί ο κάθε παράγοντας. Συνεπώς, συνδυάζοντας τα 

συμπεράσματα τη παραγράφου 4.2.3. με τη δομή του ερωτηματολογίου, όπως αυτή ανα-

παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.3.1, προκύπτουν τα ακόλουθα:  

 Οι μεταβλητές TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9 και TA10 

συμμετέχουν στον παράγοντα F1, ο οποίος είναι ο σχεδιασμός μαθήματος 

(διδασκαλία) της εκπαίδευσης STEM. 

 Οι μεταβλητές TB1, TB2, TB3, TB4, TB5, TB6, TB7 και TB8 συμμετέχουν 

στον παράγοντα F2, ο οποίος είναι οι εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη (δι-

δασκαλία) της εκπαίδευσης STEM. 

 Οι μεταβλητές M1, M2, M3, M4 και M5 συμμετέχουν στον παράγοντα F3, ο 

οποίος είναι τα υλικά της εκπαίδευσης STEM. 

 Οι μεταβλητές S1, S2, S3 και S4, συμμετέχουν στον παράγοντα F4, ο οποίος 

είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης STEM. Και 

 Οι μεταβλητές E1, E2 και E3, συμμετέχουν στον παράγοντα F5, ο οποίος εί-

ναι η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης STEM. 

 

4.3 Ανάλυση αξιοπιστίας 

Κάθε ψυχομετρική κλίμακα, δηλαδή κάθε εργαλείο που αποσκοπεί τη συλλογή α-

ντιπροσωπευτικών παρατηρήσεων που αφορούν συμπεριφορές, χαρακτηριστικά ή ιδιό-

τητες του ατόμου, πρέπει να διακρίνεται για δύο βασικές ιδιότητές της, την αξιοπιστία  

και την εγκυρότητα  (Ραφτόπουλος & Θεοδοσοπούλου, 2002; Μάρκος, 2012). Η αξιο-

πιστία αναφέρεται στη συνέπεια ή τη σταθερότητα των απαντήσεων στην κλίμακα και η 

εγκυρότητα στην εξακρίβωση του αν η κλίμακα μετράει πράγματι αυτό για το οποίο έχει 

κατασκευαστεί (Μάρκος, 2012). 

Η ανάλυση αξιοπιστίας γίνεται χρησιμοποιώντας τον συντελεστή άλφα  του 

Cronbach , συντελεστής ο οποίος δείχνει το βαθμό συσχέτισης ενός συνόλου μεταβλη-

τών και κυμαίνεται από 0 έως 1, ενώ η εκτίμηση της εγκυρότητας εννοιολογικής δομής 

γίνεται συνήθως με παραγοντική ανάλυση (Μάρκος, 2012). 

 Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι τριάντα (30) προτάσεις των Πινάκων 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6, και συγκεκριμένα οι προτάσεις S1, S2, S3, S4, TA1, TA2, TA3, 
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TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9, TA10, TB1, TB2, TB3, TB4, TB5, TB6, TB7, TB8, 

E1, E2, E3, M1, M2, M3, M4 και M5. Ο συντελεστής άλφα του Cronbach για τις μετα-

βλητές αυτές υπολογίστηκε με το SPSS5 και βρέθηκε ίσος με 𝑎 = 0.902. Η τιμή αυτή 

είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου αποδεκτού ορίου αξιοπιστίας 0.7 (Nunnally, 1978), γε-

γονός που υποδεικνύει αξιόπιστη κλίμακα.  

Στον Πίνακα 4.18 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή άλφα του Cronbach στην 

περίπτωση που απομακρυνθεί κάποια μεταβλητή, όπως υπολογίστηκαν από το SPSS. 

 

 

 

                                                 
5 Analyze  Scale  Reliability Analysis…  
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Πίνακας 4.18 Τιμές συντελεστή άλφα του Cronbach στην περίπτωση που αφαιρεθεί κάποια μεταβλητή 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

S1 124.7027 144.374 .319 .902 

S2 124.5315 141.997 .478 .898 

S3 124.4144 142.590 .414 .900 

S4 124.3694 142.144 .439 .899 

TA1 124.2613 142.449 .522 .897 

TA2 124.3153 143.563 .476 .898 

TA3 124.1351 141.863 .532 .897 

TA4 124.1081 141.370 .605 .896 

TA5 124.1171 144.723 .490 .898 

TA6 124.0991 145.436 .346 .900 

TA7 124.2973 142.484 .440 .899 

TA8 124.2162 142.880 .532 .897 

TA9 124.0270 145.663 .423 .899 

TA10 123.9730 145.645 .411 .899 

TB1 124.1441 143.506 .436 .899 

TB2 124.0000 142.673 .433 .899 

TB3 124.1171 140.359 .524 .897 

TB4 124.1892 140.500 .528 .897 

TB5 124.2252 138.722 .520 .897 

TB6 123.7297 145.308 .401 .900 

TB7 123.8649 145.554 .367 .900 

TB8 123.7838 145.571 .411 .899 

E1 124.2883 143.607 .406 .900 

E2 124.4234 143.537 .416 .899 

E3 124.1351 143.445 .405 .900 

M1 123.9910 142.954 .482 .898 

M2 124.0360 143.253 .452 .899 

M3 124.0811 140.475 .557 .897 

M4 124.2793 140.167 .529 .897 

M5 124.2072 141.366 .567 .897 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.18), διαφαίνονται τα ακόλουθα: 

 Αν απομακρυνθεί η μεταβλητή S1, τότε ο συντελεστής άλφα του Cronbach 

παραμένει σταθερός. 



4 Ανάλυση – Αποτελέσματα  

 
 108 

 

 Αν απομακρυνθεί οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή, τότε ο συντελεστής άλφα 

του Cronbach μειώνεται. 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν ενδείκνυται 

η απομάκρυνση κάποιας από τις τριάντα (30) αρχικές μεταβλητές. 

Στις υποενότητες που ακολουθούν υπολογίζεται ο συντελεστής άλφα του Cronbach 

για κάθε υποσύνολο ερωτήσεων και συγκεκριμένα για το υποσύνολο ερωτήσεων που 

αναφέρεται στην υποστήριξη, τον σχεδιασμό μαθήματος (διδασκαλία), τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές στην τάξη (διδασκαλία), την αποτελεσματικότητα και τα υλικά της εκπαίδευ-

σης STEM.  

4.3.1 Υποστήριξη  

Όπως έχει προαναφερθεί για τη διερεύνηση της υποστήριξης της εκπαίδευσης STEM 

χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις (4) προτάσεις του Πίνακα 4.2 και συγκεκριμένα οι προ-

τάσεις S1, S2, S3, και S4. Ο συντελεστής άλφα του Cronbach για τις τέσσερις (4) αυτές 

μεταβλητές υπολογίστηκε με το SPSS και βρέθηκε ίσος με 𝑎𝑆 = 0.893. Η τιμή αυτή είναι 

μεγαλύτερη του 0.7 και μάλιστα προσεγγίζει τη μονάδα, γεγονός που υποδεικνύει αξιό-

πιστη κλίμακα.  

Στον Πίνακα 4.19 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή άλφα του Cronbach στην 

περίπτωση που απομακρυνθεί κάποια μεταβλητή, όπως υπολογίστηκαν από το SPSS. 

 

Πίνακας 4.19 Τιμές συντελεστή άλφα του Cronbach στην περίπτωση που αφαιρεθεί κάποια μεταβλητή της 

υποστήριξης 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

S1 12.0360 6.071 .637 .911 

S2 11.8649 5.536 .904 .813 

S3 11.7477 5.736 .760 .864 

S4 11.7027 5.720 .775 .859 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.19), διαφαίνονται τα ακόλουθα: 

 Αν απομακρυνθεί η μεταβλητή S1, τότε ο συντελεστής άλφα του Cronbach 

αυξάνεται κατά 0.008. Και 

 Αν απομακρυνθεί κάποια από τις μεταβλητές S2, S3 ή S4, τότε ο συντελε-

στής άλφα του Cronbach μειώνεται. 
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Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν ενδείκνυ-

ται η απομάκρυνση κάποιας από τις τέσσερις μεταβλητές, δεδομένου ότι η αύξηση του 

συντελεστή άλφα του Cronbach κατά 0.008, αν απομακρυνθεί η μεταβλητή S1, δεν κρί-

νεται σημαντική και η επίδραση στην αξιοπιστία της υποκλίμακας «Υποστήριξη» θα εί-

ναι ελάχιστη. Επίσης, η ενδεχόμενη απομάκρυνση της μεταβλητής S1 θα αύξανε την α-

ξιοπιστία της υποκλίμακας αυτής, αλλά η αξιοπιστία του συνόλου των τριάντα μεταβλη-

τών θα παρέμενε σταθερή, όπως έχει προαναφερθεί. 

4.3.2 Διδασκαλία: Σχεδιασμός μαθήματος  

Όπως έχει προαναφερθεί για τη διερεύνηση του σχεδιασμού μαθήματος της εκπαί-

δευσης STEM χρησιμοποιήθηκαν οι δέκα (10) προτάσεις του Πίνακα 4.3 και συγκεκρι-

μένα οι προτάσεις TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9 και TA10. Ο συ-

ντελεστής άλφα του Cronbach για τις δέκα αυτές μεταβλητές βρέθηκε ίσος με 𝑎𝑇𝐴 =

0.901. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του 0.7 και μάλιστα προσεγγίζει τη μονάδα, γεγο-

νός που υποδεικνύει αξιόπιστη κλίμακα.  

Στον Πίνακα 4.20 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή άλφα του Cronbach στην 

περίπτωση που απομακρυνθεί κάποια μεταβλητή, όπως υπολογίστηκαν από το SPSS. 

 

Πίνακας 4.20 Τιμές συντελεστή άλφα του Cronbach στην περίπτωση που αφαιρεθεί κάποια μεταβλητή του 

σχεδιασμού μαθήματος (διδασκαλίας) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

TA1 38.7658 22.363 .736 .886 

TA2 38.8198 23.204 .633 .893 

TA3 38.6396 22.651 .660 .891 

TA4 38.6126 22.276 .780 .883 

TA5 38.6216 23.765 .668 .891 

TA6 38.6036 23.169 .599 .895 

TA7 38.8018 22.397 .608 .896 

TA8 38.7207 22.767 .725 .887 

TA9 38.5315 24.160 .594 .895 

TA10 38.4775 24.234 .561 .897 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.20) είναι εμφανές ότι αν απομα-

κρυνθεί κάποια από τις μεταβλητές TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9 ή 

TA10, τότε ο συντελεστής άλφα του Cronbach μειώνεται. Συνεπώς, δεν ενδείκνυται η 
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απομάκρυνση κάποιας από τις προαναφερόμενες μεταβλητές, δεδομένου ότι απομά-

κρυνση θα είχε αρνητική επίδραση στην αξιοπιστία της υποκλίμακας «Διδασκαλία: Σχε-

διασμός μαθήματος».  

4.3.3 Διδασκαλία: Εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη  

Όπως έχει προαναφερθεί για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στην 

τάξη της εκπαίδευσης STEM χρησιμοποιήθηκαν οι οκτώ (8) προτάσεις του Πίνακα 4.3 

και συγκεκριμένα οι προτάσεις TB1, TB2, TB3, TB4, TB5, TB6, TB7 και TB8. Ο συντε-

λεστής άλφα του Cronbach για τις οκτώ αυτές μεταβλητές βρέθηκε ίσος με 𝑎𝑇𝐵 = 0.893. 

Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του 0.7 και μάλιστα προσεγγίζει τη μονάδα, γεγονός που 

υποδεικνύει αξιόπιστη κλίμακα.  

Στον Πίνακα 4.21 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή άλφα του Cronbach στην 

περίπτωση που απομακρυνθεί κάποια μεταβλητή, όπως υπολογίστηκαν από το SPSS. 

 

Πίνακας 4.21 Τιμές συντελεστή άλφα του Cronbach στην περίπτωση που αφαιρεθεί κάποια μεταβλητή των 

εκπαιδευτικών πρακτικών στην τάξη (διδασκαλία) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

TB1 31.2432 19.349 .729 .873 

TB2 31.0991 19.363 .648 .881 

TB3 31.2162 18.280 .771 .869 

TB4 31.2883 18.516 .753 .871 

TB5 31.3243 18.312 .646 .885 

TB6 30.8288 21.016 .568 .888 

TB7 30.9640 20.235 .670 .880 

TB8 30.8829 20.941 .624 .884 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.21) είναι εμφανές ότι αν απομα-

κρυνθεί κάποια από τις μεταβλητές TB1, TB2, TB3, TB4, TB5, TB6, TB7 ή TB8, τότε ο 

συντελεστής άλφα του Cronbach μειώνεται. Συνεπώς, δεν ενδείκνυται η απομάκρυνση 

κάποιας από τις προαναφερόμενες μεταβλητές, δεδομένου ότι απομάκρυνση θα είχε αρ-

νητική επίδραση στην αξιοπιστία της υποκλίμακας «Διδασκαλία: Εκπαιδευτικές πρακτι-

κές στην τάξη».  
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4.3.4 Αποτελεσματικότητα  

Όπως έχει προαναφερθεί για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευ-

σης STEM χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις (3) προτάσεις του Πίνακα 4.5 και συγκεκριμένα 

οι προτάσεις E1, E2 και E3. Ο συντελεστής άλφα του Cronbach για τις τρεις αυτές μετα-

βλητές βρέθηκε ίσος με 𝑎𝐸 = 0.869. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του 0.7 και μάλιστα 

προσεγγίζει τη μονάδα, γεγονός που υποδεικνύει αξιόπιστη κλίμακα.  

Στον Πίνακα 4.22 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή άλφα του Cronbach στην 

περίπτωση που απομακρυνθεί κάποια μεταβλητή, όπως υπολογίστηκαν από το SPSS. 

 

Πίνακας 4.22 Τιμές συντελεστή άλφα του Cronbach στην περίπτωση που αφαιρεθεί κάποια μεταβλητή της 

αποτελεσματικότητας 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

E1 8.3423 2.354 .763 .804 

E2 8.4775 2.397 .758 .809 

E3 8.1892 2.373 .729 .835 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.22) είναι εμφανές ότι αν απομα-

κρυνθεί κάποια από τις μεταβλητές E1, E2 ή E3, τότε ο συντελεστής άλφα του Cronbach 

μειώνεται. Συνεπώς, δεν ενδείκνυται η απομάκρυνση κάποιας από τις προαναφερόμενες 

μεταβλητές, δεδομένου ότι απομάκρυνση θα είχε αρνητική επίδραση στην αξιοπιστία της 

υποκλίμακας «Αποτελεσματικότητα».  

4.3.5 Υλικά  

Όπως έχει προαναφερθεί για τη διερεύνηση των υλικών στην εκπαίδευση STEM 

χρησιμοποιήθηκαν οι πέντε (5) προτάσεις του Πίνακα 4.6 και συγκεκριμένα οι προτάσεις 

M1, M2, M3, M4 και M5. Ο συντελεστής άλφα του Cronbach για τις πέντε (5) αυτές 

μεταβλητές βρέθηκε ίσος με 𝑎𝑀 = 0.925. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του 0.7 και μά-

λιστα προσεγγίζει τη μονάδα, γεγονός που υποδεικνύει αξιόπιστη κλίμακα.  

Στον Πίνακα 4.23 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή άλφα του Cronbach στην 

περίπτωση που απομακρυνθεί κάποια μεταβλητή, όπως υπολογίστηκαν από το SPSS. 

 

Πίνακας 4.23 Τιμές συντελεστή άλφα του Cronbach στην περίπτωση που αφαιρεθεί κάποια μεταβλητή των 
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υλικών 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

M1 17.1982 8.760 .807 .909 

M2 17.2432 8.586 .826 .905 

M3 17.2883 8.207 .842 .901 

M4 17.4865 8.234 .759 .920 

M5 17.4144 8.736 .807 .909 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.23) είναι εμφανές ότι αν απομα-

κρυνθεί κάποια από τις μεταβλητές M1, M2, M3, M4 ή M5, τότε ο συντελεστής άλφα 

του Cronbach μειώνεται. Συνεπώς, δεν ενδείκνυται η απομάκρυνση κάποιας από τις προ-

αναφερόμενες μεταβλητές, δεδομένου ότι απομάκρυνση θα είχε αρνητική επίδραση στην 

αξιοπιστία της υποκλίμακας «Υλικά».  

4.3.6 Σύνοψη  

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας των τριάντα μετα-

βλητών της έρευνας, χρησιμοποιώντας τον χρησιμοποιώντας τον συντελεστή άλφα του 

Cronbach.  

Αναλυτικότερα, αρχικά έγινε ανάλυση αξιοπιστίας για το σύνολο των μεταβλητών 

και προέκυψε ότι δεν υπάρχει λόγος για την απομάκρυνση κάποιας μεταβλητής.  

Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση αξιοπιστίας για κάθε μία από τις πέντε υποκλίμακες 

της έρευνας και από τη μελέτη της υποκλίμακας «Υποστήριξη» προέκυψε ότι η μετα-

βλητή S1 ενδεχομένως να πρέπει να απομακρυνθεί. Όμως, επειδή η ένδειξη για την απο-

μάκρυνση της μεταβλητής S1 δεν προέκυψε και από την ανάλυση αξιοπιστίας για το 

σύνολο των μεταβλητών, η μεταβλητή S1 κρίνεται σκόπιμο να μην απομακρυνθεί.  
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά, καταγράφονται τα συμπεράσματα της εργασίας και στη 

συνέχεια επισημαίνονται οι περιορισμοί της, που ουσιαστικά αποτελούν προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά στη συνεισφορά της 

όλης εργασίας στην επιστημονική κοινότητα. 

5.1 Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε η διερεύνηση των παραγόντων επιτυχίας της εκ-

παίδευσης STEM. Για το λόγο αυτό, έμμεσα μετρήθηκαν η υποστήριξη, ο σχεδιασμός 

μαθήματος (διδασκαλία), οι εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη (διδασκαλία), η αποτε-

λεσματικότητα και τα υλικά από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης. Η συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση του μέσου ως προς τις πέντε αυτές 

δομές πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου που περιελάμ-

βανε, μεταξύ άλλων, προτάσεις για αυτούς του πέντε παράγοντες. Με βάση τους προα-

ναφερόμενους πέντε παράγοντες προτάθηκε το ερευνητικό μοντέλο του Σχήματος 3.1.  

Από την έρευνα προέκυψε ότι από τους εκατόν έντεκα (111) συμμετέχοντες εκπαι-

δευτικούς η πλειοψηφία ήταν γυναίκες (52.3%), με μέσο όρο ηλικίας τα 40.62 έτη, κά-

τοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (57.7%), εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 (22.5%), υ-

πηρετούντες στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Αττικής (34.2%). 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα που γνωρίζουν την εκπαίδευση 

STEM θεωρούν ως παράγοντα επιτυχίας την υποστήριξη, δεδομένου ότι το ποσοστό που 

θεωρεί σημαντική (περισσότερο ή απόλυτα): i) την ύπαρξη συνεργάτη σε πανεπιστήμιο, 

ανέρχεται σε 67.6%, ii) την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης, 

ανέρχεται σε 76.6%, iii) την αφιέρωση χρόνου συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτι-

κούς, ανέρχεται σε 77.5%, και iv) την εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Σπουδών, ανέρχεται 

σε 81.1%. 

Ομοίως, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα που γνωρίζουν την εκπαί-

δευση STEM θεωρούν ως παράγοντα επιτυχίας το σχεδιασμό μαθήματος (διδασκαλία), 

δεδομένου ότι το ποσοστό που θεωρεί σημαντική (περισσότερο ή απόλυτα): i) την εστί-
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αση στις συνδέσεις των εννοιών, ανέρχεται σε 90.1%, ii) τη μετάφραση αναπαραστά-

σεων, ανέρχεται σε 87.4%, iii) την κατανόηση λανθασμένης προϋπάρχουσας γνώσης των 

μαθητών, ανέρχε-ται σε 90.1%, iv) την κατανόηση των ικανοτήτων των μαθητών, ανέρ-

χεται σε 92.8%, v) τη βάση στην επίλυση προβλήματος, ανέρχεται σε 93.7%, vi) την 

επικέντρωση στον μαθητή, ανέρχεται σε 92.8%, vii) τη βάση στην προηγούμενη γνώση 

των μαθητών, ανέρχεται σε 86.5%, viii) την εστίαση σε σημαντικές ιδέες, έννοιες ή θέ-

ματα, ανέρχεται σε 91.9%, ix) την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ανέρχεται σε 94.6%, 

και x) την ύπαρξη συνάφειας με τον πραγματικό κόσμο, ανέρχεται σε 95.5%. 

Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα που γνωρίζουν την εκ-

παίδευση STEM θεωρούν ως παράγοντα επιτυχίας τις εκπαιδευτικές πρακτικές στην 

τάξη (διδασκαλία), δεδομένου ότι το ποσοστό που θεωρεί σημαντική (περισσότερο ή α-

πόλυτα): i) την ύπαρξη τιθέμενων ερωτήσεων και υποθέσεων, ανέρχεται σε 89.2%, ii) 

την αιτιολόγηση της σκέψης, ανέρχεται σε 91.0%, iii) την καταγραφή της σκέψης, ανέρ-

χεται σε 85.6%, iv) την εστίαση στην κατανόηση προτύπων, ανέρχεται σε 82.9%, v) τη 

χρήση της αξιολόγησης ως μέρος της διδασκαλίας, ανέρχεται σε 80.2%, vi) τη συνεργα-

τική μάθηση, ανέρχεται σε 94.6%, vii) την αποτελεσματική χρήση της πρακτικής μάθη-

σης, ανέρχεται σε 94.6%, και viii) τη διερεύνηση, ανέρχεται σε 96.4%. 

Ακόμη, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα που γνωρίζουν την εκπαί-

δευση STEM θεωρούν ως παράγοντα επιτυχίας την αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι 

το ποσοστό που θεωρεί σημαντικό (περισσότερο ή απόλυτα) ότι: i) η γνώση περιεχομέ-

νου και η παιδαγωγική γνώση συνεισφέρουν θετικά στην αυτοαποτελεσματικότητα, α-

νέρχεται σε 85.6%, ii) δέσμευση των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση STEM είναι ζωτι-

κής σημασίας, ανέρχεται σε 82.0% και iii) ο σχεδιασμός και η οργάνωση είναι κρίσιμα 

σημεία, ανέρχεται σε 88.3%. 

Τέλος, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα που γνωρίζουν την εκπαί-

δευση STEM θεωρούν ως παράγοντα επιτυχίας τα υλικά, δεδομένου ότι το ποσοστό που 

θεωρεί σημαντική (περισσότερο ή απόλυτα): i) την ύπαρξη τεχνολογικών πόρων, ανέρ-

χεται σε 90.1%, ii) την ποικιλία τεχνολογικών μέσων, ανέρχεται σε 88.3%, iii) την ύ-

παρξη πακέτων υλικών για δραστηριότητες, ανέρχεται σε 85.6%, iv) την ύπαρξη χώρου 

και υλικών αποθήκευσης, ανέρχεται σε 79.3% και v) την ύπαρξη πινάκων για ομαδική 

εργασία, ανέρχεται σε 87.4%. 

Υπάρχει βέβαια ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν αναγνωρίζει ότι πα-

ράγοντες επιτυχίας της εκπαίδευσης STEM είναι οι πέντε προαναφερόμενοι παράγοντες. 
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Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην έλλειψη γνώσης και κατανόησης της 

εκπαίδευσης αυτής είτε στο ότι πράγματι οι πέντε αυτοί παράγοντες δεν είναι σημαντικοί 

για την εκπαίδευση αυτή. Γι’ αυτό και επιβάλλεται να γίνει περαιτέρω διερεύνηση των 

βαθύτερων αιτιών του παρατηρούμενου φαινομένου και, ειδικότερα, των ανασχετικών 

εκείνων παραγόντων που συντείνουν στην ύπαρξη του φαινομένου αυτού. 

Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) έδειξε ότι τα 

συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγοντική ανάλυση. Η ε-

κτίμηση αυτή επαληθεύτηκε εν μέρει και από την τιμή του μέτρου ΚΜΟ των δεδομένων 

αυτών. Επίσης, μέσω του μέτρου δειγματικής καταλληλότητας (Measure of Sampling 

Adequacy, MSA) φάνηκε ότι οι μεταβλητές TA1, TA4, TA9, TB2, TB3, TB4 και Μ5 

κρίνονται κατάλληλες για παραγοντική ανάλυση, ενώ οι μεταβλητές S1, S2, S3, S4, TA2, 

TA3, TA5, TA6, TA7, TA8, TA10, TB1, TB5, TB6, TB7, TB8, E1, E2, E3, M1, M2, M3 

και M4 δεν κρίνονται κατάλληλες. Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι στους προηγούμενους 

ελέγχους τα δεδομένα κρίθηκαν ικανοποιητικά για παραγοντική ανάλυση, όλες οι μετα-

βλητές συμπεριλήφθηκαν στην παραγοντική ανάλυση. 

Ακολούθησε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση που απέδειξε ότι οι προτάσεις 

του ερωτηματολογίου που τέθηκαν (Πίνακας 3.1) πράγματι ανταποκρίνονται στους πέντε 

(5) παράγοντες του προτεινόμενου ερευνητικού μοντέλου, ερμηνεύοντας αθροιστικά το 

60.122% της συνολικής διακύμανσης.  

Η ανάλυση αξιοπιστίας πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή άλφα 

του Cronbach, ο οποίος βρέθηκε ίσος με 𝑎𝐼𝑆𝐶𝐼 = 0.902, γεγονός που υποδεικνύει αξιό-

πιστη κλίμακα. Μάλιστα, οι τιμές του συντελεστή άλφα του Cronbach, στην περίπτωση 

που απομακρυνθεί κάποια πρόταση, δεν κρίθηκαν σημαντικές και συνεπώς φάνηκε ότι 

δεν απαιτείται η απομάκρυνση κάποιας πρότασης. 

5.2 Περιορισμοί – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Οι σημαντικότεροι περιορισμοί της παρούσας έρευνας είναι το μέγεθος του δείγμα-

τος, ο τρόπος δειγματοληψίας και η χρήση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 

5.2.1 Μέγεθος δείγματος 

Βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας αποτελεί ο σχετικά μικρός αριθμός του 

δείγματος, δεδομένου ότι μόλις διακόσιοι ένας (201) συμμετείχαν στην έρευνα και από 

αυτούς οι εκατόν έντεκα (Ν=111) έχουν γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM. Και αυτό 
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επειδή, στην περίπτωση που ο αριθμός των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM ήταν μεγαλύτερος θα υ-

πήρχε δυνατότητα διερεύνησης περισσότερων αλλά και διαφορετικών ερευνητικών ερω-

τημάτων. 

Αναλυτικότερα, θα υπήρχε η δυνατότητα επιπρόσθετης έρευνας και σύγκρισης όσον 

αφορά γενικά την αποτελεσματικότητα διδασκαλίας STEM έναντι της παραδοσιακής δι-

δασκαλίας ή έναντι της διακριτής διδασκαλίας του κάθε γνωστικού αντικειμένου του 

STEM.  

5.2.2 Τρόπος δειγματοληψίας  

Γενικά, η δειγματοληψία θεωρείται επιτυχής όταν η επιλογή του δείγματος παράγει 

αποτελέσματα, δείκτες και μετρήσεις που είναι γενικεύσιμα και όσο το δυνατό ακριβέ-

στερα, βρίσκονται δηλαδή πιο κοντά στις αντίστοιχες παραμέτρους του πληθυσμού. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευχέρειας (ή ευκολίας), και όχι τυ-

χαίο και συνεπώς τα αποτελέσματά της ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο δείγμα και 

συνεπώς δεν μπορούν να γενικευθούν για τον πληθυσμό, ήτοι το σύνολο των εκπαιδευ-

τικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

5.2.3 Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που πα-

ρουσιάζεται στο Παράρτημα, για λόγους αφενός ευκολίας των ερευνητών και αφετέρου 

για μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων στην έρευνα, δεδομένου ότι υπήρχαν χρονικοί 

περιορισμοί στη διεξαγωγή της. Όμως, παλιότερες μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά α-

νταπόκρισης σε έρευνες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες του διαδικτύου έχουν χαμηλότερα 

ποσοστά ανταπόκρισης, σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις (Couper et al., 1999; Couper, 

2000).  

5.3 Συνεισφορά εργασίας  

Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώνεται στην αδυναμία των μοντέλων που 

υπάρχουν να εξηγήσουν σε βάθος τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία και την 

ομαλή ένταξη της διδασκαλίας STEM σε ορισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Στην εργασία αυτή αφενός γίνεται μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με 

την εκπαίδευση STEM και αφετέρου προτείνεται ένα ερευνητικό μοντέλο πέντε παραγό-

ντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν την επιτυχία της εκπαίδευσης 

STEM. 
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 i 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρού-

σας έρευνα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePVO12MhSSWPSEFQDyzOuS030b9k

HTxKhPUKtBwviZG7YFRA/viewform  

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.1) απεικονίζεται η συνοδευτική επιστολή του 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, στην οποία αναφέρονται το πλαίσιο και ο σκοπός του 

ερωτηματολογίου. 

 

Εικόνα Π.1 Συνοδευτική επιστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePVO12MhSSWPSEFQDyzOuS030b9kHTxKhPUKtBwviZG7YFRA/viewform


Παράρτημα 

 
 ii 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.2) απεικονίζονται οι δύο πρώτες ερωτήσεις 

(Ερωτήσεις 1 και 2) του πρώτου μέρους του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και συγκε-

κριμένα οι δημογραφικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο φύλο και την ηλικία των συμ-

μετεχόντων στην έρευνα. Η πρώτη ερώτηση για το Φύλο είναι πολλαπλής επιλογής με 

δύο δυνατές επιλογές, άνδρας ή γυναίκα, και η δεύτερη για την Ηλικία είναι ερώτηση 

συμπλήρωσης κενού.  

 

Εικόνα Π.2 Πρώτο μέρος ερωτηματολογίου: Γενικές πληροφορίες 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.3) απεικονίζονται η επόμενη ερώτηση (Ερώ-

τηση 3) του πρώτου μέρους του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα η δη-

μογραφική ερώτηση πολλαπλής επιλογής που αναφέρεται στις σπουδές των συμμετεχό-

ντων στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία 

από τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις: α) Διδακτορικό, β) Μεταπτυχιακό, γ) Πτυχίο 

ΑΕΙ και δ) Πτυχίο ΤΕΙ. 

 

 



Παράρτημα 

 
 iii 

 

 

Εικόνα Π.3 Πρώτο μέρος ερωτηματολογίου: Γενικές πληροφορίες – Σπουδές  

 

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.4) απεικονίζονται οι τρεις επόμενες ερωτή-

σεις (Ερωτήσεις 4, 5 και 6) του πρώτου μέρους του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και 

συγκεκριμένα οι δημογραφικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο είδος απασχόλησης των 

συμμετεχόντων στην έρευνα στην εκπαίδευση. Αναλυτικότερα, στην Ερώτηση 4 οι συμ-

μετέχοντες επέλεγαν τη βαθμίδα στην οποία υπηρετούσαν (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθ-

μια) ή συμπλήρωναν το πεδίο Άλλο στην περίπτωση που υπηρετούσαν σε άλλη βαθμίδα, 

όπως π.χ. στην Τριτοβάθμια (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή Μεταδευτεροβάθμια (Ι.Ε.Κ., κ.α.). κ.τ.λ. Στην 

Ερώτηση 5 επέλεγαν τη Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία υπηρετούσαν και στην Ε-

ρώτηση 6 συμπλήρωναν τον κλάδο και την ειδικότητα στην οποία ανήκουν. 

 



Παράρτημα 

 
 iv 

 

 

Εικόνα Π.4 Πρώτο μέρος ερωτηματολογίου: Γενικές πληροφορίες – Απασχόληση στην εκπαίδευση 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.5) απεικονίζεται η τελευταία ερώτηση (Ερώ-

τηση 7) του πρώτου μέρους του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα απει-

κονίζεται η ερώτηση που αναφέρεται στην ύπαρξη ή όχι γνώσης της εκπαίδευσης STEM 

από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Η ερώτηση αυτή, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 

Π.5 είναι πολλαπλής επιλογής με δύο δυνατές απαντήσεις, Ναι ή Όχι. Όσοι συμμετέχο-

ντες επέλεγαν την απάντηση «Ναι» συνέχιζαν στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, 

ενώ όσοι επέλεγαν την απάντηση «Όχι» ολοκλήρωναν στο σημείο αυτό τη συμμετοχή 

τους στην έρευνα.  



Παράρτημα 

 
 v 

 

 

Εικόνα Π.5 Πρώτο μέρος ερωτηματολογίου: Γενικές πληροφορίες – Γνώση εκπαίδευσης STEM 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.6) απεικονίζονται οι τέσσερις (4) πρώτες προ-

τάσεις του δεύτερου μέρους του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τη σημασία τους σε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert και 

συγκεκριμένα οι προτάσεις που αναφέρονται στην υποστήριξη της εκπαίδευσης STEM. 



Παράρτημα 

 
 vi 

 

 

Εικόνα Π.6 Δεύτερο μέρος ερωτηματολογίου: Υποστήριξη εκπαίδευσης STEM  

 

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.7) απεικονίζονται οι δέκα (10) επόμενες προ-

τάσεις του δεύτερου μέρους του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τη σημασία τους και συγκεκριμένα οι προτάσεις που ανα-

φέρονται στην στο σχεδιασμό μαθήματος (διδασκαλία) STEM. 



Παράρτημα 

 
 vii 

 

 

Εικόνα Π.7 Δεύτερο μέρος ερωτηματολογίου: Σχεδιασμός μαθήματος (διδασκαλία) εκπαίδευσης STEM  

 

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.8) απεικονίζονται οι οκτώ (8) επόμενες προ-

τάσεις του δεύτερου μέρους του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τη σημασία τους και συγκεκριμένα οι προτάσεις που ανα-

φέρονται στις εκπαιδευτικές πρακτικές της εκπαίδευσης STEM στην τάξη. 

 



Παράρτημα 

 
 viii 

 

 

Εικόνα Π.8 Δεύτερο μέρος ερωτηματολογίου: Εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη (διδασκαλία) εκπαίδευ-

σης STEM  

 

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.9) απεικονίζονται οι τρεις (3) επόμενες προ-

τάσεις του δεύτερου μέρους του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τη σημασία τους και συγκεκριμένα οι προτάσεις που ανα-

φέρονται στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης STEM 

 

 



Παράρτημα 

 
 ix 

 

 

Εικόνα Π.9 Δεύτερο μέρος ερωτηματολογίου: Αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης STEM  

 

Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα Π.10) απεικονίζονται οι πέντε (5) τελευταίες 

προτάσεις του δεύτερου μέρους του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που οι συμμετέχο-

ντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τη σημασία τους και συγκεκριμένα οι προτάσεις που 

αναφέρονται στα υλικά της εκπαίδευσης STEM. 

 

 

 



Παράρτημα 

 
 x 

 

 

Εικόνα Π.10 Δεύτερο μέρος ερωτηματολογίου: Υλικά εκπαίδευσης STEM  

 

 


