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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ανάγκη της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία προκύπτει από τρεις κυρίως 

παράγοντες,  τη διαμόρφωση σχολικών εργαστηρίων με πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη 

διακίνηση του διδακτικού υλικού μέσω του διαδικτύου και τη διανομή στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα σύγχρονου λογισμικού. Εντούτοις, παρουσιάζεται το 

αντιφατικό φαινόμενο να πραγματοποιούνται υψηλές επενδύσεις στις ΤΠΕ αλλά η 

εισαγωγή τους στην εκπαίδευση να υλοποιείται με συγκριτικά πολύ αργούς ρυθμούς.  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή (ΔΔ) τίθενται ερωτήματα σχετικά με τον 

βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν 

τις ΤΠΕ. Παράλληλα, διακρίνεται η χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς σε δύο 

τύπους, στη χρήση στον προσωπικό τους χώρο (οικία) και στη χρήση στον 

επαγγελματικό τους χώρο (σχολείο). Το μάθημα των μαθηματικών αποτελεί την 

εμπειρική μελέτη περίπτωσης της ΔΔ. 

Σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο αξιοποιείται η μεθοδολογία των 

υποδειγμάτων αφανών μεταβλητών και η οικοσυστημική προσέγγιση. Διερευνάται η 

σχέση της χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς για προσωπικό όφελος και της 

χρήσης των ΤΠΕ προς όφελος των μαθητών. Επιπλέον ερευνώνται παράγοντες που 

επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο 

ερευνητικό σκέλος χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγιο σε δείγμα 606 και ημιδομημένη 

συνέντευξη σε δείγμα 60 εκπαιδευτικών της επιστήμης των μαθηματικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης.   

Τα κυριότερα ευρήματα της παρούσας ΔΔ είναι η διαπίστωση ότι υπάρχει θετική 

και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό 

κατ’ οίκον για προσωπικό του όφελος και της χρήσης των ΤΠΕ στο σχολείο από τον 

εκπαιδευτικό προς όφελος των μαθητών. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη 

σχέση αυτή είναι αφενός οι φοβίες και οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών για τις 

ΤΠΕ και αφετέρου το ίδιο το σχολικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τις 

υλικοτεχνικές υποδομές και το ανθρώπινο εκπαιδευτικό δυναμικό της σχολικής 

μονάδας.  Τα ευρήματα της διατριβής αποδεικνύουν ότι η οικολογική προσέγγιση 

αποτελεί ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο για την ερμηνεία των εφαρμογών των ΤΠΕ και 

για τον προσδιορισμό των παραγόντων που  επηρεάζουν την εισαγωγή των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη. Επίσης, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχημένη 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στη βελτίωση της μετάδοσης της γνώσης 

και στην ωφέλεια των μαθητών. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 

The rate at which the ICTs (Information and Communication Technologies) are 

introduced into the educational process is very slow in spite of the materialized high 

ICT investment in the sector. The purpose of this thesis is to investigate the factors 

which lead to the observed low rate of ICT adoption in the process of Math teaching 

in the secondary education of Greece. The use of ICT by the Math teachers is 

distinguished in two categories: use for the teachers’ own personal needs and use in 

class. 

By using an ecosystemic approach, the ICTs are specified as invaders into the 

school environment – the ecosystem – disturbing the existing balance among its 

elements – computer applications and teachers.  The empirical exercise included the 

237 secondary education schools in the Prefecture of Thessaloniki together with the 

742 Math teachers in these schools. Semi-structured interviews and a questionnaire 

survey were carried out in 2006-07. The collected data were analyzed by using the 

Latent Variable Models. The LISREL software was used. 

The results show a strong two-way relationship between Math-teachers’ use of 

ICTs for their own needs and their use in class. “Fear” of ICT use in class, as well as 

teacher-collaboration, and favorable-to-ICT school environment are among the 

factors which affect significantly the ICT adoption in class.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και απαρτίζεται από πέντε (5) 

ενότητες. Στις ενότητες αυτές αιτιολογείται η επιλογή του θέματος 

της διατριβής και παρουσιάζονται το αντικείμενο, το μεθοδολογικό 

πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η εμπειρική μελέτη, η πρωτοτυπία 

και η διάρθρωση της. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 
1.1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Είναι κοινή διαπίστωση των ερευνητών των ΤΠΕ ότι η εφαρμογή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με πολύ αργό ρυθμό. Πιο συγκεκριμένα 

τίθενται ερωτήματα σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού και του σχολικού 

περιβάλλοντος στη χρήση των ΤΠΕ. Επίσης, αναζητούνται οι αιτίες που οδηγούν 

εκπαιδευτικό και σχολική κοινότητα στην αργή αφομοίωση τους και ερευνάται ο 

ρόλος της φοβίας και της προκατάληψης των εκπαιδευτικών απέναντι τους.  

Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη να ερευνηθούν αυτές οι αιτίες οι οποίες διαμορφώνουν 

συνθήκες αργής υιοθέτησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Πιο αναλυτικά, η συνεχής εισβολή των νέων τεχνολογιών στη καθημερινή ζωή 

δημιουργεί την ανάγκη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σύμφωνα με τους Collis (1989), Boyd-Barrett, Scanlon (1991), Collins (1996), 

Somekh (2000), Chronis (2001) και Kelly (2002) αυτή η ενσωμάτωση οδηγεί στην 

τροποποίηση των σχολικών προγραμμάτων, στον επαναπροσδιορισμό της δομής 

της τάξης και στη μεταρρύθμιση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Η ανωτέρω διαπίστωση ενισχύεται και από τους Christensen (1997), Moll (1998), 

Κυνηγό, Καραγεώργο, Βαβουράκη, Γαβρίλη (2000), Κορδάκη, Κόμη (2000), 

Κασιμάτη, Γιαλαμά (2001), Παπαδοπετράκη (2001), Μαλέτσκο (2002), Πρίντεζη 

(2003), Gunilla, Jorden (2004), Δημητριάδη (2008), Ζάρδα (2009) οι οποίοι  

υποστηρίζουν ότι μόνο υπό αυτές τις συνθήκες οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην 

αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αλλάξουν τόσο το παιδαγωγικό 

περιβάλλον της τάξης από παραδοσιακό σε σύγχρονο όσο και το ρόλο που 

διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στα πλαίσια ενός ανοικτού μοντέλου 

μάθησης.  

Συγκεκριμένα, η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη επηρεάζει θετικά 

τον τρόπο μετάδοσης των γνώσεων, τον τρόπο διδασκαλίας  (Papert, 1979, 

Schofield, 1995, Maier, Bamett, Warren & Brunner, 1996,  Sandholtz, Haymore, 

Cathy & David, 1997, Somekh, 2000, Yip, 2002, Wang & Hung, 2002, Simao & 

Veiga, 2002,  Yang & Liu, 2002, Kozma, 2003, Βλαχάβας, 2004) και τις επιδόσεις 

των μαθητών σε όλα τα μαθήματα (Underwood, 1990, Shashaani, 1994, Rogers, 

2002, Wallace, 2003, Fuchs & Woessman, 2004, Venezky, 2004) και ιδιαίτερα στα 

μαθηματικά (Oldknow & Taylor, 2003, Johnston-Wilder & Pimm, 2004, Cosette, 

2004, Samuelsson, 2006). Η παραπάνω θέση αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σε κάθε τομέα, κρατικό ή μη, και αιτιολογεί την τάση που 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για υψηλές επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση 

(βλέπε Πίνακα 1.1).   

 

 

 

Πίνακας 1.1 

Επενδύσεις Χώρων στις ΤΠΕ ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ από το 1993-1997 

ΧΩΡΑ 1993 1994 1995 1996 1997 

Αυστρία 3,4 3,5 3,6 3,8 4,1 

Βέλγιο 4,1 4,1 4,2 4,5 4,8 

Δανία 4,6 4,7 5,0 5,2 5,4 

Φιλανδία 4,3 4,6 4,7 5,0 5,2 

Γαλλία 3,9 4,3 4,4 4,5 4,8 

Γερμανία 4,1 4,1 4,3 4,2 4,3 

Ελλάδα 3,1 3,6 3,7 3,9 4,1 

Ιρλανδία 5,1 5,4 5,4 5,8 6,0 

Ιταλία 3,5 3,8 3,7 3,7 3,9 

Ολλανδία 4,9 4,9 5,1 5,5 5,8 

Πορτογαλία 3,8 4,2 4,4 4,6 4,9 

Ισπανία 3,5 3,3 3,4 3,7 3,8 

Σουηδία 5,3 5,8 5,9 6,1 6,2 

Αγγλία 4,8 5,5 5,8 6,1 6,3 

Νορβηγία 4,5 4,7 4,8 5,0 

Ελβετία 5,3 5,5 5,7 6,1 

Αμερική 6,1 6,5 6,8 7,0 

Ιαπωνία 

Δεν 

υπάρχουν 

διαθέσιμα 

στοιχεία 4,0 4,3 4,5 4,6 

Πηγή: European Telework Development (ETD) 

 

Θεωρητικά, οι υψηλές επενδύσεις στις ΤΠΕ πρέπει να εγγυώνται υψηλούς 

ρυθμούς εισαγωγής των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της κάθε χώρας. 

Παρόλα αυτά, η παραπάνω πρόταση δε συνάδει με τις εκθέσεις διεθνών ερευνητικών 

οργανισμών όπως είναι ο OECD, ο ΕTD και ο Eurydice αλλά και με τις μελέτες 

πολλών επιστημόνων, σύμφωνα με τις οποίες αποδεικνύεται ότι ο ρυθμός εισαγωγής 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ανησυχητικά αργός, παρά τη συνεχή 

δημιουργία εργαστηρίων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις σχολικές μονάδες και 

ανεξάρτητα από τις υψηλές επενδύσεις στις ΤΠΕ. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Becker (2000a), η χρήση των ΤΠΕ από τους 

εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του μαθήματος συμβάλει θετικά στην μετάδοση της 
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γνώσης. Οι μαθητές σε αυτή τη περίπτωση παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στο 

μάθημα σε σχέση με τους συμμαθητές τους που δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. 

Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας δεν χρησιμοποιούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τους υπολογιστές του σχολείου κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας.  

Επίσης, οι Cattagni και Farris (2001) διενήργησαν μια έρευνα στις ΗΠΑ, στα 

πλαίσια μιας εκτεταμένης ερευνητικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 1994 από το 

Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Στατιστικών σε χίλια δημόσια σχολεία της Αμερικής. 

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αυτής είναι η διαπίστωση ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν κάνουν αποτελεσματική και συχνή χρήση των ΤΠΕ, παρόλο που τα 

σχολεία διαθέτουν σύγχρονα εργαστήρια και πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Ακόμα, σύμφωνα με τον Loveless (1996), οι υψηλές επενδύσεις στις ΤΠΕ και η 

εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν συνεπάγονται την αποτελεσματική 

χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Περιοριστικοί παράγοντες 

θεωρούνται θέματα οργάνωσης του σχολείου και φύσης του μαθήματος που καλείται 

να διδάξει ο εκπαιδευτικός και να παρακολουθήσει ο μαθητής.  

Παρομοίως, στα πλαίσια μιας έρευνας που διενήργησαν οι Zhao, Pung, Sheldon 

& Byers (2002) προσπάθησαν να δώσουν απάντηση στα ακόλουθα δύο ερωτήματα: 

1) γιατί οι δάσκαλοι δεν καινοτομούν όταν έχουν στη διάθεσή τους υπολογιστές και 2) 

γιατί οι δάσκαλοι δεν ενσωματώνουν τους υπολογιστές στη διδασκαλία τους με 

αποτελεσματικούς τρόπους. Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω 

ερωτήματα, οι ερευνητές αντιμετώπισαν τον εκπαιδευτικό και τους υπολογιστές ως 

καινοτομία και το σχολείο ως πλαίσιο δράσης. Το κυριότερο εύρημα αυτής της 

προσέγγισης είναι η επιβεβαίωση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν χρήση των ΤΠΕ, 

εξαιτίας των προκαταλήψεων και της φοβίας που έχουν (για παράδειγμα η φοβία της 

μικρής διάρκειας της διδακτικής ώρας -45 λεπτά-) (Collins, 1996, σελ. 61). 

Ο Cuban (1999) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και το διαδίκτυο στις σχολικές τους 

μονάδες εντούτοις τα εφαρμόζουν στο σπίτι, τόσο για τη προετοιμασία του 

μαθήματος όσο και για την αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών. Πρόκειται για 

αντίφαση για την άρση της οποίας απαιτείται ο προσδιορισμός των παραγόντων που 

συμβάλουν στην επιτυχημένη ή αποτυχημένη εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη.  Τέτοιοι παράγοντες είναι οι αντιφατικές συμβουλές που παρέχονται στους 

εκπαιδευτικούς από τους ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης, οι ιδιαίτερες εργασιακές 

και σχολικές συνθήκες, οι απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι από τους εκπαιδευτικούς, η 

ανασφάλεια και η αδυναμία των ίδιων των εκπαιδευτικών να ακολουθήσουν την 

εξέλιξη της τεχνολογίας και η απαξίωση των απόψεων των τελευταίων από τους 
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πολιτικούς. Παρόμοια είναι και η κατάσταση που παρουσιάζεται στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με τους Κασιμάτη, Γιαλαμά (2001), Τζιμογιάννη (2002), Μπρίκα (2002) και 

Τριανταφύλλου (2002), οι οποίοι διαπιστώνουν ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται με πολύ αργό ρυθμό, παρόλο που οι επενδύσεις είναι 

αρκετά υψηλές (βλέπε Πίνακα 1.2).  

 

Πίνακας 1.2 
Δαπάνες ΤΠΕ ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ για την Ελλάδα από το 1993-2006 

ΕΤΟΣ ΤΠΕ ως % του ΑΕΠ 

1993 3,1 

1994 3,6 

1995 3,7 

1996 3,9 

1997 4,1 

2003 4,9 

2004 4,6 

2005 4,5 

2006 4,3 
Πηγές: ΕΙΤΟ 2007 και European Telework Development (ETD) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτει η ανάγκη να 

διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

υλοποιείται με αργούς ρυθμούς. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή  παίρνουμε ως 

μελέτη  περίπτωσης τα μαθηματικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα 

μας.  

 

Η επιλογή του συγκεκριμένου μαθήματος έγινε με τα εξής κριτήρια:  

α) Η ιστορική προέλευση των μαθηματικών ως επιστήμης:  

Τα μαθηματικά ορίζονται ως η επιστήμη των αριθμών, των σχημάτων, των 

ποσοτήτων, των δομών και των μεταβολών στο χώρο και το χρόνο. Η λέξη 

προέρχεται από τη λέξη «μάθημα», η οποία είναι παράγωγο του ρήματος 

«μανθάνω», δηλαδή μαθαίνω, αποκτώ γνώσεις, παιδεία και εμπειρία. Στα πλαίσια 

μιας ιστορικής αναδρομής κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι κυριότεροι κλάδοι 

των μαθηματικών προέκυψαν από τις ανάγκες εμπορικών υπολογισμών, μέτρησης 

του εδάφους και πρόβλεψης αστρονομικών γεγονότων και ξεκίνησαν με την πρακτική 

αριθμητική.  
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Η ανάγκη του ανθρώπου να περιγράψει τον κόσμο γύρω του με ποσοτικές 

μεθόδους και σχήματα ξεκινάει από πολύ παλιά. Παλαιοντολόγοι έχουν ανακαλύψει 

σε σπήλαιο της Νοτίου Αφρικής χαραγμένα γεωμετρικά σύμβολα τα οποία 

χρονολογούνται από το 70.000 π.Χ.  Οι αρχαιότερες αναφορές στα μαθηματικά που 

είναι γνωστές στον σύγχρονο κόσμο προέρχονται από τον πολιτισμό της 

Μεσοποταμίας(1800-500 π.Χ.), από τους Αιγύπτιους (2000-1300 π.Χ.), από τους 

Ινδούς (900 π.χ.-200 μ.Χ.) και από  τους Έλληνες μαθηματικούς (550 π.Χ.-300 μ.Χ.), 

οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που έθεσαν κανόνες και εφάρμοσαν συγκεκριμένη 

μεθοδολογία. Σημαντικότεροι Έλληνες μαθηματικοί ήταν ο Θαλής o Μιλήσιος , ο 

Πυθαγόρας, ο Ευκλείδης και ο Αρχιμήδης, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια μιας 

επιστήμης που αναπτύχθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα πρόκειται για μια 

επιστήμη που αποτελεί τη βάση κάθε επιστημονικής γνώσης, είναι το θεμέλιο του 

σύγχρονου πολιτισμού αλλά και της τεχνολογικής εξέλιξης.  

β) Η βαρύτητα των μαθηματικών ως βασικού μαθήματος του ελληνικού 

αναλυτικού προγράμματος:  

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα μαθηματικά διαφοροποιούνται ανάλογα με 

τον τύπο και με τη τάξη της σχολικής βαθμίδας. Συγκεκριμένα, στις τρεις τάξεις του 

Γυμνασίου ο μαθητής ασχολείται με το νόημα των αριθμών και των σχημάτων σε 

θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας αντίστοιχα, γνώσεις που θεωρούνται στοιχειώδεις 

για την ένταξή του στην κοινωνία των πολιτών.  

Όσον αφορά το Λύκειο, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με ανώτερα θέματα 

Άλγεβρας, Ανάλυσης και Γεωμετρίας. Τα θέματα που παρουσιάζονται σταδιακά στις 

τρεις τάξεις είναι οι συναρτήσεις, οι εξισώσεις, τα πολυώνυμα, οι πρόοδοι, οι  

λογάριθμοι, τα διανύσματα, οι πίνακες, οι μιγαδικοί αριθμοί, η παράγωγος και τα 

στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής (www.mathimatikos.edu.gr), γνώσεις που 

θεωρούνται απαραίτητες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

γ) Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών με θέμα τα μαθηματικά είναι 

μεγαλύτερη συγκριτικά με τα λογισμικά άλλων σχολικών μαθημάτων (βλέπε 

παράρτημα Πίνακα 1).  

Επομένως, η ιστορική σημασία των μαθηματικών, η θέση τους στο ελληνικό 

αναλυτικό πρόγραμμα και η κυριαρχία τους στο χώρο των λογισμικών τα καθιστούν 

αντιπροσωπευτικό και αξιόπιστο αντικείμενο μελέτης που θα βοηθήσει στην ανάλυση 

της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και στην ερμηνεία της αργής  ενσωμάτωσης 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.   
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1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
 

Θέμα της παρούσας διατριβής είναι η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών στη 

χρήση των ΤΠΕ και οι αργοί ρυθμοί αξιοποίησής τους στη διδασκαλία των 

μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό γίνεται 

διάκριση της εφαρμογής των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς σε δύο τρόπους χρήσης, 

τη χρήση στον προσωπικό τους χώρο (οικία) και τη χρήση στον επαγγελματικό τους 

χώρο (σχολείο). Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στην οικία του για τη 

προετοιμασία του μαθήματος, για την διευκόλυνση της διαμόρφωσης της 

διδασκαλίας, για την αναζήτηση πληροφοριών που σχετίζονται με την επιστήμη του,  

για την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους του στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις εξελίξεις στα 

μαθηματικά και στον τρόπο διδασκαλίας τους και γενικά για την ικανοποίηση των 

προσωπικών του αναγκών. Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ 

στο σχολείο, προκειμένου να διδάξει το μάθημα στην τάξη και να μεταδώσει με έναν 

πιο ευέλικτο και διαδραστικό τρόπο τη γνώση στους μαθητές.  

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διάκριση, η παρούσα ΔΔ εξετάζει τη σχέση 

μεταξύ των δύο αυτών χρήσεων και  εντοπίζει τους παράγοντες ενσωμάτωσης των 

ΤΠΕ στη εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω 

παράγοντες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Ως εσωτερικοί παράγοντες θεωρούνται 

οι προκαταλήψεις και η φοβία των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ και ως εξωτερικοί το 

σχολικό περιβάλλον. 

 
Διάγραμμα 1.1  

Θεωρητικό Μοντέλο Διατριβής – Προσδιοριστικοί Παράγοντες 
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1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

Έναυσμα για την ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου της παρούσας ΔΔ 

αποτέλεσε η προσέγγιση των Zhao και Frank (2003). Στην παρούσα διατριβή 

υποστηρίζεται οτι η τεχνολογία ενεργεί ως εισβολέας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

ανατρέποντας την ισορροπία του, διότι το επηρεάζει αλληλεπιδρώντας με τα στοιχεία 

του, όπως ακριβώς ενεργούν για παράδειγμα και τα μύδια Zebra στις μεγάλες λίμνες 

της Αμερικής. Βέβαια, η εισαγωγή, η επιβίωση και η διασπορά ενός εισβολέα σε ένα 

νέο περιβάλλον απαιτεί σύνθετες διαδικασίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση 

εξετάζονται. 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας των υπολογιστών στις σχολικές μονάδες 

δημιούργησε διάφορα προβλήματα. Αρχικά, προέκυψε σύγχυση στους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με την εκπαιδευτική αξία της τεχνολογίας, εξαιτίας των 

αντιφατικών αντιλήψεων που υπάρχουν όσον αφορά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη. Δεύτερον, οι συνεχείς μεταβολές της τεχνολογίας κατέστησαν 

ανέφικτη τη δια βίου παρακολούθηση των νέων εξελίξεων από τους εκπαιδευτικούς. 

Τρίτον, η εγγενής αναξιοπιστία της τεχνολογίας (για παράδειγμα τεχνικού τύπου 

προβλήματα) την έκανε λιγότερο ελκυστική στους περισσότερους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι επέλεξαν είτε να μην την χρησιμοποιήσουν είτε να την χρησιμοποιήσουν σε 

περιορισμένο βαθμό.  

Συγκεκριμένα, η εισαγωγή των υπολογιστών στις  σχολικές μονάδες είναι ένα 

θέμα το οποίο μπορεί να διερευνηθεί από «οικολογική» σκοπιά, διότι η λέξη 

«οικολογία» προέρχεται από τις λέξεις «οίκος» που σημαίνει νοικοκυριό και «λόγος» 

που σημαίνει μελέτη, έρευνα. Επομένως η «οικολογία» ορίζει τη μελέτη των 

οικογενειών / νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, των ζώων, 

των μικροβίων και των ανθρώπων ως αλληλοεξαρτώμενων όντων που ζουν μαζί σε 

ένα περιβάλλον.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αναπτύχθηκε ένα οικολογικό θεωρητικό 

πλαίσιο που:  

1. αντιμετωπίζει το σχολείο ως οικοσύστημα,  

2. θεωρεί τις εφαρμογές των υπολογιστών ως ζωτικά στοιχεία του 

οικοσυστήματος,  

3. κατατάσσει τους εκπαιδευτικούς στα θεμελιώδη στοιχεία του 

οικοσυστήματος και  

4. αντιμετωπίζει τις εκπαιδευτικές καινοτομίες ως εισβολείς στο οικοσύστημα.  
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Αναλυτικότερα, η κάθε σχολική μονάδα και οι τάξεις της μπορούν να θεωρηθούν 

ως ένα οικοσύστημα. Το σύστημα αυτό περικλείει αντικείμενα και σχέσεις μεταξύ 

ζωτικών στοιχείων όπως είναι οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι γονείς και οι διαχειριστές 

αλλά και μη ζωτικών στοιχείων όπως είναι η φυσική τοποθεσία, τα εργαστήρια με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι βαθμοί και τα αντικείμενα διδασκαλίας. Μέσα στο 

σχολείο, οι δάσκαλοι, οι βιβλιοθηκονόμοι, οι μαθητές, τα βιβλία, τα λεξικά, οι 

βιντεοπροβολείς, τα τετράδια εργασίας, τα θρανία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 

προκειμένου να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον που να επιτρέπει και να υποβοηθά 

την διαδικασία της μάθησης. 

Επίσης,  οι εφαρμογές των υπολογιστών ενεργούν ως βιολογικοί οργανισμοί. 

Παρόλο που οι νέες τεχνολογίες δεν είναι ακριβώς ίδιες με τα βιολογικά όντα, 

διαπιστώνεται ότι ακολουθούν παρόμοια διαδικασία εξέλιξης. Συγκεκριμένα, οι 

ανάγκες, η εμπειρία αλλά και τα ταλέντα των ατόμων οδηγούν στην ανάπτυξη 

διαφορετικών τεχνολογιών και εφαρμογών ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση 

όπως και οι βιολογικοί οργανισμοί προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε περίπτωση. 

Σε ένα οικοσύστημα αναπτύσσονται αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών. Κάθε 

οργανισμός και γενικά κάθε είδος, αφενός προσπαθεί να επιζήσει και αφετέρου 

επιδιώκει να συνεργαστεί με τους άλλους οργανισμούς και τα είδη για να οργανωθεί 

και να εξελιχθεί. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί από τη μια πλευρά ενδιαφέρονται για την 

ευημερία των τάξεών τους και τις επιδόσεις των μαθητών τους και από την άλλη ζουν 

και λειτουργούν ως μέλη του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Τέλος, η καινοτομία αντιμετωπίζεται ως εισβολέας στο οικοσύστημα, διότι 

αλληλεπιδρά με ένα ή περισσότερα υπάρχοντα είδη του συστήματος. Η εισβολή ενός 

νέου είδους στο οικοσύστημα επιφέρει σε κάθε περίπτωση μία από τις ακόλουθες 

συνέπειες:  

1. ο εισβολέας κερδίζει και εξουδετερώνει τα υπάρχοντα είδη,  

2. επικρατεί η άποψη «κερδίστε και επιζήστε», οπότε σ' αυτή την περίπτωση 

μερικά είδη χάνονται ή το οικοσύστημα δυσλειτουργεί λόγω της 

περιορισμένης ικανότητάς των ειδών,  

3. ο εισβολέας «χάνει» και χάνεται και  

4. ο εισβολέας και τα υπάρχοντα είδη περνούν από μια διαδικασία επιλογής 

και τροποποίησης και αποκτούν νέες ιδιότητες.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ένα οικοσύστημα έχει την τάση ή τη δυνατότητα να 

διατηρήσει την εσωτερική ισορροπία. 

Η επιτυχημένη ενσωμάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία στα 

πλαίσια του οικοσυστήματος του σχολείου εξαρτάται από τη συμβατότητά τους με το 
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περιβάλλον διδασκαλίας. Η συχνότητα και οι μορφές χρήσεων των υπολογιστών από 

τους εκπαιδευτικούς λειτουργούν ως δείκτες της ευημερίας των σχέσεων 

υπολογιστών και χρηστών στο σχολικό οικοσύστημα. Οι χρήσεις των υπολογιστών 

στα σχολεία μπορούν να διακριθούν σε δύο σημαντικές κατηγορίες, ανάλογα με το 

σκοπό που επιτελούν:  

1.  χρήσεις από τους μαθητές και  

2.  χρήσεις από τους δασκάλους  

Η ευημερία των εισβαλόντων ειδών στο σχολικό οικοσύστημα εξαρτάται από: 

1. τις ιδιότητες των εισβαλόντων ειδών και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα  

      υπάρχοντα είδη και  

2. το περιβάλλον του οικοσυστήματος 

Στην περίπτωση της εισαγωγής των υπολογιστών στα σχολεία, το νέο 

περιβάλλον που διαμορφώνεται με τη χρήση των ΤΠΕ καθορίζεται από τους 

υποχρεωτικούς σχολικούς κανόνες. Η υποδομή της τεχνολογίας (δίκτυο, θέση των 

υπολογιστών και διαθεσιμότητα του υλικού και του λογισμικού υπολογιστών), ο 

σχεδιασμός του κτιρίου, τα αντικείμενα διδασκαλίας και οι βαθμοί των μαθητών 

αποτελούν τα μη ζωτικά συστατικά του σχολικού οικοσυστήματος που επηρεάζουν 

τους τύπους και τις συχνότητες των χρήσεων. Οι δάσκαλοι, τα στελέχη της 

εκπαίδευσης, οι βιβλιοθηκονόμοι, οι ειδικοί εποπτικού υλικού (Π.Ι.),οι συντονιστές 

τεχνολογίας (ΠΛΗΝΕΤ), οι μαθητές, τα βιβλία, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τα 

τηλέφωνα αποτελούν τα ζωτικά συστατικά.  

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η επιβίωση των 

υπολογιστών και οι μορφές χρήσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καθορίζονται 

κυρίως από τη συμβατότητά τους με τους στόχους των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, 

δύο παράγοντες προσδιορίζουν, τελικά, το βαθμό και τους τύπους χρήσεων των 

υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς:  

1. η φύση των χρήσεων και  

2. το αποτέλεσμα των χρήσεων των υπολογιστών.  

Επομένως, το οικοσυστημικό θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας διατριβής  δίνει 

έμφαση στη δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευτικού και του 

υπολογιστή, συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες επτά παραμέτρους που 

προσδιορίζουν την χρήση των ΤΠΕ :  

1. το οικοσύστημα, δηλαδή το σχολείο,  

2. τη θέση του εκπαιδευτικού στο οικοσύστημα,  

3. την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και οικοσυστήματος,  

4. τη συμβατότητα μεταξύ αναγκών του εκπαιδευτικού και εφαρμογών των 

υπολογιστών,   
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5. τις ευκαιρίες για αμοιβαία προσαρμογή τόσο των εκπαιδευτικών στις 

απαιτήσεις της τεχνολογίας όσο και της τεχνολογίας στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών, 

6. τις φοβίες των εκπαιδευτικών για την εισβολή  τεχνολογικών καινοτομιών, 

7. τις προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις τεχνολογικές 

καινοτομίες. 
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1.4   ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 Η παρούσα διατριβή κρίνεται πρωτότυπη για δύο λόγους:  

α)   το μεθοδολογικό της πλαίσιο, 

β) την οικονομετρική και στατιστική μέθοδο των υποδειγμάτων αφανών 

μεταβλητών.  

Έναυσμα για την παρούσα διατριβή αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η εισαγωγή των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς και μάλιστα 

σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόλο που η τεχνολογία των υπολογιστών διαδίδεται με 

μεγάλη ταχύτητα και οι επενδύσεις στις ΤΠΕ είναι υψηλές. Από τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ένα 

οικοσυστημικό θεωρητικό πλαίσιο για να ερευνηθεί η χρήση των ΤΠΕ από τους 

εκπαιδευτικούς.  

Επιπλέον, η εφαρμογή των υποδειγμάτων αφανών μεταβλητών καθιστά τη 

διατριβή εξαιρετικά πρωτοποριακή. Συγκεκριμένα, τα μοντέλα LISREL υιοθετούν τη 

μοντελοποίηση με τη βοήθεια διαρθρωτικών εξισώσεων και μας επιτρέπουν να 

ερμηνεύσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ από τους 

εκπαιδευτικούς για προσωπικό τους όφελος και της χρήσης των ΤΠΕ για τη 

μετάδοση της γνώσης στους μαθητές. 
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1.5   ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
  

Η παρούσα διατριβή απαρτίζεται από επτά  κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της σημασίας των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ορίζονται οι έννοιες της εκπαίδευσης, της μάθησης και της 

τεχνολογίας. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες μάθησης και περιγράφονται αναλυτικά το 

σύγχρονο και το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης. Προσδιορίζεται ο ρόλος των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και οι αλλαγές που επιφέρει η εισαγωγή τους 

στον τρόπο διδασκαλίας και στη θέση του εκπαιδευτικού.  Τονίζεται η σημαντικότητα 

της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η σπουδαιότητα των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία. Τέλος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά την 

ενσωμάτωση  των ΤΠΕ  στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς. 

Γίνεται αναφορά σε μελέτες της διεθνούς και της ελληνικής βιβλιογραφίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής παρουσίαση της δομής του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά και περιγράφονται οι σκοποί της εκπαίδευσης 

ανά βαθμίδα. Στη συνέχεια περιγράφεται η δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

συνολικά και καταγράφονται οι σκοποί και τα αναλυτικά προγράμματα ξεχωριστά για 

κάθε τύπο σχολείου. Τέλος, εκτιμάται η αξία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και παρουσιάζονται οι 

εκσυγχρονιστικές και καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

Τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης στις ΤΠΕ περιγράφονται στο 

τέταρτο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ», 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έργα του  «Ασκοί του Αιόλου» και «Μνηστήρες» . Στη 

συνέχεια αναλύεται εκτενώς το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», 

περιγράφοντας όλους τους άξονες που περιλαμβάνει. Από τους άξονες του ανωτέρω 

προγράμματος αναλύεται σε μεγαλύτερο βαθμό ο άξονας που αφορά τη παιδεία, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζεται και η αξιολόγηση που έχει γίνει στο πρόγραμμα από 

άλλους φορείς. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα υποδείγματα αφανών μεταβλητών, η 

χρησιμότητά τους, η δομή τους και τα χαρακτηριστικά τους. Η περιγραφή του 

ερωτηματολογίου και της ημιδομημένης συνέντευξης, ο προσδιορισμός του 

πληθυσμού και του δείγματος της έρευνας υλοποιούνται στο έκτο κεφάλαιο. Επίσης, 

σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις, ο σχολιασμός των μοντέλων και ο 

έλεγχος των ερευνητικών  υποθέσεων. 
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Η διατριβή ολοκληρώνεται με το έβδομο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της, οι περιορισμοί της καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το κεφάλαιο αυτό  διαρθρώνεται σε εννέα (9) ενότητες. Στις 

ενότητες που ακολουθούν ορίζονται οι έννοιες της εκπαίδευσης, 

της μάθησης και της τεχνολογίας. Περιγράφονται οι κατηγορίες  

μάθησης. Αναδεικνύεται η σπουδαιότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

Αναλύονται οι αλλαγές που έχει υποστεί η εκπαίδευση 

αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη 

και περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό 

γίνεται αναφορά σε προϋπάρχουσες έρευνες της διεθνούς και 

ελληνικής αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας.   
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2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σύγχρονη κοινωνία είναι κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, αφού 

έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε ελεύθερα και να ανταλλάσσουμε απόψεις, 

πληροφορίες και ιδέες μέσω του διαδικτύου. Οι  ΤΠΕ εισχωρώντας σε κάθε τομέα 

της ανθρώπινης δραστηριότητας διευκολύνουν τη προσωπική και οικογενειακή ζωή, 

τις συγκοινωνίες, το εμπόριο και τον τρόπο εργασίας. Παρατηρούμε επίσης ότι οι 

νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας έχουν συμβάλει θετικά μεταξύ 

των άλλων και στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιβάλλοντας σημαντικές αλλαγές στον 

τρόπο που αυτή λαμβάνει χώρα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Αντικείμενο εξέτασης του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση της σημασίας 

των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Το κεφάλαιο αυτό διαρθρώνεται σε εννέα 

ενότητες. Στις ενότητες που ακολουθούν ορίζονται οι έννοιες της εκπαίδευσης, της 

μάθησης και της τεχνολογίας. Περιγράφονται οι στρατηγικές εκπαίδευσης και 

μάθησης. Αναδεικνύεται η σπουδαιότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Αναλύονται οι 

αλλαγές που έχει υποστεί η εκπαίδευση αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ 

στην διδακτική πράξη και γίνεται αναφορά σε προϋπάρχουσες έρευνες της διεθνούς 

και ελληνικής αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας.   

Αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα είναι εισαγωγική. Στην δεύτερη ενότητα γίνεται 

αναφορά στον ορισμό της εκπαίδευσης και τα επιμέρους στοιχεία της. Στη συνέχεια 

περιγράφεται η σχέση ανθρωπίνων δικαιωμάτων - θεμελιωδών ελευθεριών ένα από 

τα οποία είναι και η εκπαίδευση. Επίσης, παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ της 

παιδείας και της εκπαίδευσης, καταγράφονται τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

την σύγχρονη εκπαίδευση και  αναλύονται οι προϋποθέσεις που απαιτείται να πληροί 

το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Στην τρίτη ενότητα ορίζεται το περιεχόμενο της μάθησης. Η μάθηση συνδέεται με 

την εκπαίδευση. Αναλύονται οι φάσεις της μάθησης και περιγράφονται οι διάφοροι 

τύποι της. Επίσης, αναφέρονται και τα βασικότερα αποτελέσματα της μαθησιακής 

διαδικασίας στη διαμόρφωση  της προσωπικότητας του ατόμου. 

Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται οι κατηγορίες μάθησης. Περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά και η σκοπιμότητα τόσο της ουσιαστικής (βαθιάς) όσο και της 

επιφανειακής μάθησης και εντοπίζονται οι διαφορές τους. Στην πέμπτη ενότητα 

ορίζεται η τεχνολογία και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της. Στην ενότητα αυτή 

γίνεται αναφορά στις χρήσεις της τεχνολογίας και στα επιμέρους εργαλεία της. 

Στην έκτη ενότητα γίνεται η περιγραφή του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης 

και του σύγχρονου μοντέλου εκπαίδευσης. Αναλύονται και αξιολογούνται τα 

χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα 
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μειονεκτήματά τους.  Επίσης, καταγράφονται οι αλλαγές που επιβάλλουν οι νέες  

τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο ρόλο της εκπαίδευσης.  

Στην έβδομη ενότητα γίνεται αναφορά στη εισαγωγή και στη χρήση των ΤΠΕ και 

των νέων μέσων επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ενότητα αυτή 

χωρίζεται σε πέντε παραγράφους. Συγκεκριμένα, στην πρώτη παράγραφο γίνεται μια 

ιστορική αναδρομή στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη 

δεύτερη παράγραφο προσδιορίζονται οι νέες ανάγκες που δημιούργησε η διείσδυση 

των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και γίνεται μια 

κριτική θεώρηση της εισαγωγής τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καταγράφονται οι 

προοπτικές που παρέχουν στην εκπαίδευση οι νέες τεχνολογίες και περιγράφεται η 

μορφή του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Στην τρίτη παράγραφο 

περιγράφονται οι  αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα με τη 

βοήθεια των ΤΠΕ και προσδιορίζεται ο νέος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο 

εκπαιδευτικός. Στην τέταρτη παράγραφο γίνεται αναφορά στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Στην πέμπτη παράγραφο γίνεται σύνδεση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και του διαδικτύου και παρουσιάζονται ο παγκόσμιος 

ιστός, τα εργαλεία και οι εφαρμογές του στην εκπαιδευτική πράξη. Τέλος, 

περιγράφονται οι τρόποι διδασκαλίας μέσω διαδικτύου.  

Στην όγδοη ενότητα αξιολογούνται οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η ενότητα αυτή αποτελείται από δύο παραγράφους. Στην πρώτη 

παράγραφο γίνεται αναφορά στις τηλεματικές υπηρεσίες και  περιγράφονται οι 

τρόποι που αξιοποιούνται παιδαγωγικά. Στη δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ο 

τεχνολογικός εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τέλος, στην ένατη ενότητα 

παρουσιάζεται και αξιολογείται η σχετική με το θέμα της διατριβής ελληνική και 

διεθνής βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 
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2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Η εκπαίδευση ορίζεται ως η οργανωμένη και συστηματική διαδικασία απόκτησης 

γνώσεων που λαμβάνει χώρα μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό την 

ανάπτυξη των σωματικών, πνευματικών και ηθικών δυνάμεων των ατόμων. Η λέξη 

προέρχεται από την πρόθεση εκ και το αρχαίο ρήμα παιδεύω1 , που σημαίνει ότι 

μορφώνω, δηλαδή καλλιεργώ τη ψυχή και το πνεύμα των ατόμων με τη διδασκαλία 

και την αγωγή2, παρέχω γνώσεις, καλλιεργώ δεξιότητες, ανατρέφω κάποιον 

σωματικά και ψυχικά από την παιδική του ηλικία. Βασικός φορέας εκπαίδευσης είναι  

το σχολείο (Χατζηθωμά & Αλέφαντου, 1992).  

Η εκπαίδευση αποβλέπει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και 

στην καλλιέργεια του σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες. Ανθρώπινα δικαιώματα κατά τον Αmartya Sen (1999) είναι τα δικαιώματα 

που ενυπάρχουν στη φύση μας, χωρίς τα οποία δε μπορούμε να ζήσουμε ως 

ανθρώπινα όντα, ενώ οι θεμελιώδεις ελευθερίες και η επέκτασή τους  θεωρούνται 

πρωταρχικά μέσα για να αναπτυχθούμε. Οι θεμελιώδεις ελευθερίες ταξινομούνται 

στις εξής πέντε κατηγορίες: οικονομικές ευκαιρίες, πολιτικές ελευθερίες, κοινωνικές 

διευκολύνσεις, εξασφάλιση διαφάνειας, σιγουριά και ασφάλεια.  

Ένας άλλος καθορισμός των θεμελιωδών ελευθεριών, κατά τον Jean Piaget 

(1967) είναι ο ακόλουθος: εθνική ελευθερία, ατομικές ελευθερίες (όπως είναι η 

ελευθερία στοχασμού, η ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης, της έρευνας και της 

διδασκαλίας, η ελευθερία της επικοινωνίας, η προστασία της ζωής και της τιμής), 

πολιτική ελευθερία (όπως το δικαίωμα του πολίτη να εκλέγει, να εκλέγεται, να είναι 

δημόσιος υπάλληλος), κοινωνική ελευθερία (όπως η ισότητα, η ισονομία μεταξύ των 

πολιτών, η παροχή προνομίων, το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλειας, το δικαίωμα 

των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, το δικαίωμα της ανάπαυσης και του 

ελεύθερου χρόνου), οικονομική ελευθερία (όπως η ελεύθερη εκλογή του 

επαγγέλματος, το δικαίωμα της εργασίας, της απόλαυσης των αγαθών, η ελευθερία 

του «συνεταιρίζεσθαι», της ιδιοκτησίας, οι οικονομικές δραστηριότητες του πολίτη, 

χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση, το δικαίωμα της απεργίας), πνευματική ελευθερία 

(όπως ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης, της διδασκαλίας, της τέχνης, της 

επιστήμης, του τύπου), θρησκευτική ελευθερία, ηθική ή εσωτερική ελευθερία ( όπως 

η αυτογνωσία, η εγκράτεια, ο αυτοέλεγχος, η αυτοκυριαρχία ) και ελευθερία της 

                                                 
1 «παιδεύω»= αναλαμβάνω την αγωγή παιδιών, δηλαδή  κάνω, ως ώριμος άνθρωπος, σκόπιμες 
ενέργειες, με τις οποίες επιδρώ πάνω στο παιδί με ένα ορισμένο σχέδιο, που σκοπό έχει τη σωματική 
και την εσωτερική καλλιέργεια (πνευματική, ηθική, ψυχική)του παιδιού.    
2 «Αγωγή»= από το ρήμα «Άγω» που σημαίνει όχι απλά οδηγώ (καθοδηγώ τους νέους), αλλά οδηγώ 
(βγάζω) κάτι προς τα έξω: φέρνω στην επιφάνεια τις κρυφές  ικανότητες και ιδιότητες κάποιου.  

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 18



Κεφάλαιο 2: Η Σημασία των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

βούλησης ( όπως η ελευθερία επιλογής των αποφάσεών μας). Και οι δύο μορφές 

κατηγοριοποίησης αναφέρονται στις ίδιες μορφές ελευθερίας και στα ίδια δικαιώματα 

(Σαμαρτζή, 2000, Smith, Demetriou, Shayer & Efklides, 1992,  Dockrell & Tomlinson, 

1997). 

 Τόσο ο Jean Piaget (1967), που είναι κορυφαίος ψυχολόγος και παιδαγωγός, 

όσο και ο Αmartya Sen (1999), που είναι νομπελίστας οικονομολόγος-φιλόσοφος, 

υποστηρίζουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μαζί με τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 

βοηθούν το άτομο να αναπτυχθεί πλήρως, να χρησιμοποιήσει τη νοημοσύνη του, τα 

ταλέντα του, τη συνείδησή του, τις ανθρώπινες αρετές του και να ικανοποιήσει όλες 

τις ανάγκες του (πνευματικές, υλικές). Επίσης, υποστηρίζουν από κοινού ότι υπάρχει 

ισχυρή σχέση μεταξύ των διαφόρων τύπων ελευθεριών. Συγκεκριμένα, 

υποστηρίζουν ότι το κάθε είδος ελευθερίας βοηθάει στην ενδυνάμωση και προαγωγή 

των άλλων ειδών ελευθερίας.  Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο δικαίωμα για ελεύθερη 

και υποχρεωτική στοιχειώδη εκπαίδευση και στο δικαίωμα για ίση πρόσβαση στην 

ανώτερη εκπαίδευση.  

Ο Amartya Sen ορίζει την ανάπτυξη ως διαδικασία επέκτασης των βασικών 

ελευθεριών. Συνήθως η οικονομική ανάπτυξη νοείται ως η αύξηση του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Σε άλλες περιπτώσεις καθορίζεται από την αύξηση του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος ή από τον ρυθμό εκβιομηχάνησης είτε από  την 

τεχνολογική πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό. Βέβαια, τόσο η αύξηση του Α.Ε.Π., όσο 

και η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος μπορεί να επηρεάζουν τον βαθμό στον 

οποίο οι άνθρωποι απολαμβάνουν τις ελευθερίες τους αλλά κατά τον Amartya Sen 

(1999) δεν αποτελούν ανάπτυξη. Το κατά κεφαλήν εισόδημα φαίνεται να μην 

επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να ζει ποιοτικά πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, 

οι Αφρικανοί  που ζουν στην Αμερική, ενώ είναι πλουσιότεροι από τους ομοεθνείς 

τους που ζουν στην Αφρική, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να ζήσουν μέχρι τα βαθιά 

γερατειά τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι 

έγχρωμοι κάτοικοι της Αμερικής και στα διαφορετικά συστήματα ιατρικής 

περίθαλψης, εκπαίδευσης που ισχύουν σε κάθε χώρα. 

Η επέκταση των ελευθεριών που απολαμβάνουμε αποτελεί την αρχή και το τέλος 

της ανάπτυξης. Οι πολιτικές και οι οικονομικές ελευθερίες ενισχύουν η μια την άλλη. 

Επίσης, οι κοινωνικές ευκαιρίες για εκπαίδευση και για ιατρική περίθαλψη 

συμπληρώνουν τις ατομικές ελευθερίες για οικονομική και πολιτική συμμετοχή μας 

στα δρώμενα κάθε χώρας. 

Συνεπώς, η εκπαίδευση, ως κοινωνική ελευθερία διαμεσολαβεί ανάμεσα στο 

άτομο και στην κοινωνία. Φυσική ανάπτυξη του ατόμου είναι η καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων του. Η γνωστική ανάπτυξη είναι η πνευματική ανάπτυξη και η ηθική 
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ανάπτυξη είναι η καλλιέργεια της ελεύθερης σκέψης και της υπευθυνότητας δηλαδή η 

δημιουργία ελεύθερης προσωπικότητας.   

Στη σημερινή εποχή εκπαίδευση και παιδεία θεωρούνται έννοιες ταυτόσημες, ενώ 

στη πραγματικότητα διαφοροποιούνται. Παιδεία είναι η διαδικασία της αγωγής που 

διαμορφώνει προσωπικότητες αυτοδύναμες, ελεύθερες και ολοκληρωμένες, ικανές 

να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής. Η παιδεία είναι το μέσο για 

την ανύψωση της μορφωτικής και πολιτισμικής στάθμης ενός λαού. Ο όρος παιδεία 

ταυτίζεται με το αποτέλεσμα δηλαδή τη μόρφωση. Από την άλλη η εκπαίδευση 

συνδέεται περισσότερο με την κατάρτιση, την εξειδίκευση και τη συσσώρευση 

γνώσεων και στηρίζεται σε ποσοτικά κριτήρια. Η εκπαίδευση έχει συγκεκριμένους 

στόχους: α) να συνδυάσει την πνευματική ανάπτυξη με την κοινωνικοποίηση του 

ατόμου, β) να διαμορφώσει ανθρώπους με κριτική ικανότητα και γ) να προωθήσει 

πρωτότυπες παιδαγωγικές μεθόδους. Η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούν τη 

βάση για ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και καθιστούν το άτομο ελεύθερο και ικανό να 

σέβεται  τους συνανθρώπους του και να αποζητά το καλό του κοινωνικού συνόλου. 

Η επιστημονική έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη είναι δύο έννοιες άρρηκτα 

συνδεδεμένες με τη γνώση. Η αφομοίωση της γνώσης (μάθηση) επιτυγχάνεται 

ουσιαστικότερα μέσα σε ευνοϊκό κλίμα. Οι γνώσεις πρέπει να συνδέονται με τις 

ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών. Πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους 

μέσα από ένα ελεύθερο και γόνιμο διάλογο και σε συνθήκες αμοιβαίου σεβασμού. 

Αυτές τις συνθήκες τις εξασφαλίζει το εκπαιδευτικό σύστημα και άρα έτσι συμβάλει 

στην επιστημονική πρόοδο.  

Η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης επηρεάζεται από τις ταχύτατες 

τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις και από τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της 

αγοράς. Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει ως στόχο της να εκτιμήσει και να αξιολογήσει 

την ένταση και τη δυναμική αυτών των εξελίξεων και να προσαρμόσει το 

εκπαιδευτικό έργο. Βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να προσδιορίζουν τις ανάγκες 

τους για πληροφορίες, να τις αναζητούν και να τις επεξεργάζονται με κατάλληλα 

τεχνολογικά μέσα, ώστε να αξιοποιούν αποδοτικά τα αποτελέσματα της αναζήτησής 

τους.    

Η εκπαιδευτική διαδικασία που πραγματοποιείται σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

καθορίζεται από τον χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα 

με τις μελέτες πολλών ερευνητών-παιδαγωγών, ένα εκπαιδευτικό σύστημα, έχει τους 

εξής στόχους: 

o Να βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ικανότητες για αυτοδύναμη 

μελέτη και μάθηση. 

o Να ενισχύει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 
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o Να βοηθά τους εκπαιδευόμενους να ορίσουν την ταυτότητά τους και να 

κατανοήσουν τον εαυτό τους. 

o Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευόμενων και να προβλέπει κατάλληλες για αυτούς εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. 

o Να βοηθά τους εκπαιδευόμενους να ενταχθούν στην κοινωνία και στους χώρους 

εργασίας. 

o Να παρέχει ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους να αναπτυχθούν ως υπεύθυνοι 

πολίτες. 

o Να προβάλλει κοινωνικές αξίες και αρετές όπως είναι η εργασία, η συνεργασία, ο 

διάλογος, η δικαιοσύνη, η υπευθυνότητα, η αλληλοκατανόηση, η αγάπη, η 

αλληλεγγύη. 

o Να καλλιεργεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και να αναπτύσσει, στα πλαίσια της 

ομαδικής ζωής, συναισθηματικά τους μαθητές. 

o Να καλλιεργεί τον ψυχικό κόσμο του ατόμου(αγάπη, δικαιοσύνη, φιλία, σεβασμό). 

o Να μεταδίδει τα πολιτιστικά στοιχεία του παρελθόντος, τις αξίες και την 

παράδοση στις επόμενες γενιές. 

o Να απελευθερώνει το άτομο από τις αναχρονιστικές προλήψεις, τις δεισιδαιμονίες 

και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. 

 

Επίσης, σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα προωθείται επιπλέον η χρήση 

της νέας τεχνολογίας, ως διδακτικό εργαλείο και ως εκπαιδευτικό μέσο, παρέχοντας 

νέες παιδαγωγικές δυνατότητες και βελτιώνοντας την διαδικασία μάθησης. Ο 

υπολογιστής, ως εκπαιδευτικό εργαλείο, επιτελεί με επιτυχία τις παρακάτω 

εκπαιδευτικές λειτουργίες:  

1. Εργαλείο διδασκαλίας του μαθήματος της πληροφορικής. 

2. Εργαλείο αποθήκευσης, ανάκτησης και άντλησης γνώσης. 

3. Βασικό εποπτικό μέσο διδασκαλίας άλλων μαθημάτων. 

4. Μέσο εξάσκησης. 

5. Μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. 

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιείται 

στην εκπαιδευτική διαδικασίας μόνο ως εργαλείο απομνημόνευσης αλλά λειτουργεί 

και ως εργαλείο εξάσκησης και ως μέσο κατανόησης εννοιών που προάγουν τη 

μάθηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λειτουργίας του υπολογιστή είναι τα 

προγράμματα προσομοίωσης της επιστήμης των Μαθηματικών, της Φυσικής και της 

Χημείας που μπορούν να γίνουν πολύτιμος βοηθός του εκπαιδευτικού από τη μια και 

από την άλλη δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ερευνητικού 
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πνεύματος στους μαθητές. Βέβαια, τα προγράμματα προσομοίωσης καλύπτουν 

κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της ύλης του κάθε επιστημονικού αντικειμένου, αλλά 

υπάρχει διάθεση να επεκταθεί η εφαρμογή τους.  

 

 

2.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Ως μάθηση μπορεί να οριστεί η διαδικασία απόκτησης γνώσεων, εμπειριών και 

δεξιοτήτων από τον άνθρωπο που έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της 

συμπεριφοράς του. Η λέξη προέρχεται από τον αόριστο «μανθάνω» που σημαίνει 

αποκτώ γνώση με σπουδές, έρευνες, εξάσκηση ή πείρα, διδάσκομαι, γίνομαι κύριος 

μιας γνώσης, κάνω κτήμα μου αυτό που διδάσκομαι, αφομοιώνω, αποκτώ τη 

συνήθεια.  

 
Διάγραμμα 2.1  

Στοιχεία της Μάθησης 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

Σύμφωνα με την ψυχολογία, τα στοιχεία της μάθησης είναι το ερέθισμα, ο 

άνθρωπος και η αντίδραση. Τα έμφυτα προσόντα γίνονται επίκτητα προτερήματα με 

τη μάθηση. Η μάθηση, ως λειτουργία, παρουσιάζεται ακόμα και στα ζώα. Έρευνες 

που έκαναν ειδικοί επιστήμονες όπως ο Ιβάν Πέτροβιτς Παβλόφ (1849-1936) 

απέδειξαν ότι οι νόμοι που διέπουν τη μάθηση στα ζώα σχετίζονται με τους νόμους 

της μάθησης  των ανθρώπων (νόμος της άσκησης και νόμος της συνάφειας).  

Η σημασία της μάθησης είναι ένα θέμα που απασχόλησε πολλούς ψυχολόγους 

και παιδαγωγούς όπως οι E. R. Guthrie 1886-1959, E.C. Tolman, 1886-1959, Clark 

L. Hull, 1884-1952 και ο Edward L. Thorndike, 1874-1949. Επίσης, μια από τις πιο 

αξιόλογες  μελέτες που υλοποιήθηκαν σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία είναι του 

Piage που αναφέρεται στη μάθηση κατά τη παιδική ηλικία.  

Επιπροσθέτως ο Bigge (2004) αναφέρει ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα μόχθου, 

επίπονης προσπάθειας και καταβολής δυνάμεων από τον άνθρωπο. Με τη μάθηση 

το άτομο αποκτά γνώσεις και εμπειρίες χρήσιμες για τη ζωή. Προκειμένου όμως η 
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μάθηση να έχει θετικά αποτελέσματα, απαιτείται να βασίζεται σε ηθικές αρχές. 

Παρατηρούμε, επίσης, ότι η μάθηση αναφέρεται πάντοτε σε κάποια συστηματική 

μεταβολή στη συμπεριφορά και είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας που αποκομίζεται 

από μια συγκεκριμένη κατάσταση. Η αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου 

επιτυγχάνεται με την εφαρμογή  και τον συνδυασμό των αποκτηθέντων γνώσεων. Οι 

παράγοντες που συντελούν στη μάθηση είναι κυρίως η παιδεία, η οικογένεια, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και η πολιτεία.  

Η διαδικασία της μάθησης είναι μια διαδικασία παραγωγής ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και γνώσεων. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν ένα σύνολο 

μηχανισμών του κράτους που αναπτύσσουν διαδικασίες μάθησης. Σύμφωνα με τον 

Robert M. Gagne (1992), υπάρχουν οκτώ (8) περιπτώσεις μάθησης ή αλλιώς 

μαθησιακοί τύποι (learning types): 

1. Η μάθηση σημάτων, η οποία είναι η λήψη ερεθίσματος και ο τρόπος με 

τον οποίο ο οργανισμός μαθαίνει να εκτελεί μια γενικευμένη εντολή σε 

ένα σήμα ή ερέθισμα.  

2. Η μάθηση ερεθίσματος – απάντησης δηλαδή η διαδικασία 

τροποποίησης της συμπεριφοράς που αναπτύσσει το άτομο 

μαθαίνοντας να αποκτά μια συγκεκριμένη αντίδραση ως απάντηση σε 

ένα συγκεκριμένο ερέθισμα.  

3. Η μάθηση που πραγματοποιείται με την ανάπτυξη της ικανότητας 

σύνδεσης μιας παρούσας κατάστασης τόσο με μια παρελθοντική όσο και 

με μια πιθανή μελλοντική παρόμοια κατάσταση.   

4. Ο γλωσσικός συνειρμός, ο οποίος είναι ο τρόπος εκμάθησης λέξεων. 

5. Η μάθηση διακρίσεων δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία το άτομο 

μαθαίνει να εκτελεί έναν αριθμό διαφορετικών εντολών σε ισάριθμα 

διαφορετικά ερεθίσματα. 

6. Η μάθηση εννοιών, όπου δίνονται κοινές απαντήσεις σε μια κατηγορία 

ερεθισμάτων που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη φύση 

τους.  

7. Η μάθηση κανόνων δηλαδή  η συνδυαστική μάθηση εννοιών η οποία 

διαμορφώνεται ως απάντηση σε μια κατηγορία ερεθισμάτων. 

8. Η επίλυση προβλημάτων, η οποία είναι μια φυσική επέκταση της 

εκμάθησης κανόνων. Το πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας γίνεται 

από τον μαθητή και επιτυγχάνεται με οδηγίες. Οι οδηγίες δίνονται σ’ 

αυτόν που μαθαίνει, δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά διατυπωμένη λύση 

και απαιτούν να τη διαμορφώσει μόνος του. Κατά τη διαδικασία της 

επίλυσης προβλημάτων ο μαθητής συνδυάζει δύο ή περισσότερους 
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προγενέστερους γνωστούς κανόνες, για να παραγάγει μια καινούργια 

ικανότητα με την μορφή ενός κανόνα. Έτσι με τη διαδικασία συνδυασμού 

παλιών και νέων κανόνων με σκοπό τη δημιουργία νέων, το άτομο 

επιλύει προβλήματα που του είναι πρωτοφανή και αποκτά με τον τρόπο 

αυτόν ακόμα μεγαλύτερη παρακαταθήκη νέων ικανοτήτων.       

Με βάση τους παραπάνω τύπους παρατηρούμε ότι ο 3ος και ο 4ος τύπος 

προαπαιτούν τον 2ο τύπο ως αναγκαία συνθήκη. Ο 5ος τύπος προαπαιτεί τους 

τύπους 2,3,4. Ο 6ος προαπαιτεί τον 5ο , ο 7ος προαπαιτεί τον 6ο και ο 8ος προαπαιτεί 

τον 7ο τύπο. Ο 1ος τύπος είναι σημαντικός από μόνος του αλλά δε θεωρείται 

προαπαιτούμενος  για οποιονδήποτε από τους άλλους επτά (7) τύπους μάθησης. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη θεωρία του Gagne (1992), η μαθησιακή 

δραστηριότητα διακρίνεται σε αλληλοδιάδοχες φάσεις. Κατά τη σειρά εμφάνισης τους 

οι φάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

o Η πρόσληψη του ερεθίσματος. 

o Η υποκίνηση για μάθηση. 

o Η κατάκτηση της γνώσης, δηλαδή η κωδικοποίησή της και η αποθήκευση 

της στο κεντρικό νευρικό σύστημα. 

o Η συγκράτηση, η οποία συνίσταται στην αποθήκευση αναμνήσεων στο 

νευρικό σύστημα. 

o Η ανάκληση ή ανάκτηση της γνώσης, η οποία είναι η επαναφορά των 

πληροφοριών που το άτομο έχει ήδη αποκτήσει και η εφαρμογή τους σε 

νέες καταστάσεις. 

o Η γενίκευση ή μεταβίβαση της μάθησης, η οποία συνίσταται στην 

επαναφορά μιας εμπειρίας που έχει ήδη αποθηκευτεί και στην εφαρμογή 

της σε διαφορετική κατάσταση. 

o Η επίδοση ή εκπλήρωση. Το μαθησιακό γεγονός συντελείται όταν ένα 

ερέθισμα επιδρά σ’ ένα άτομο με τέτοιο τρόπο, ώστε η επίδοση του να 

μεταβάλλεται. Η μεταβολή της επίδοσης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

έχει επιτευχθεί μάθηση.  

o Η επανατροφοδότηση, η οποία συντελείται μέσα από τη διαδικασία 

ενίσχυσης. Για να ολοκληρωθεί μια μαθησιακή πράξη χρειάζεται να 

πραγματοποιηθεί η αυτόματη ή επινοημένη επανατροφοδότηση. Αυτόματη 

είναι η επανατροφοδότηση που γίνεται από την ίδια την επίδοση, ενώ η 

επινοημένη ενίσχυση προκαλείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η 

ενίσχυση λειτουργεί αποτελεσματικά, επειδή η προσμονή επιβεβαιώνεται 

στη φάση της επανατροφοδότησης. Επομένως, υποχρέωση του δασκάλου 

είναι πρώτα να δώσει κίνητρα στους μαθητές, με την υπόσχεση να τους 
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«ανταμείψει» γι’ αυτό που έχουν να μάθουν και κατόπιν να τους χορηγήσει 

τις αναμενόμενες «αμοιβές». 

 

Μερικά από τα βασικότερα αποτελέσματα της μάθησης είναι τα ακόλουθα: 

 

o Διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες. 

o Αναπτύσσει την κρίση και καλλιεργεί την αντίληψη. 

o Συντελεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 

o Απαλλάσσει το άτομο από την αμάθεια, την άγνοια και τη μοιρολατρία. 

o Ενεργοποιεί τις πνευματικές δυνάμεις του ατόμου και συντελεί στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής. 

 

2.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΜΑΘΗΣΗΣ 

    Η μάθηση, οι διαδικασίες επίτευξής της και οι κατηγορίες της είναι θέματα τα οποία 

απασχολούν κάθε εκπαιδευτικό σύστημα και κάθε εκπαιδευτικό φορέα. Στα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, σύμφωνα με τις ερευνήτριες Caroline Gipps, 

Mary James (1996), αναπτύσσονται οι εξής κατηγορίες μάθησης: 

1. η μάθηση ως απόκτηση και συγκέντρωση πληροφοριών, γνώσεων και 

μεθόδων. 

2. η μάθηση ως απομνημόνευση πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

3. η μάθηση ως ποσοτική αύξηση της γνώσης. 

4. η μάθηση ως μηχανισμός ερμηνείας και κατανόησης της πραγματικότητας. 

Στην περίπτωση αυτή η μάθηση αφορά τη κατανόηση της πραγματικότητας 

μέσω της ερμηνείας της αποκτηθείσας γνώσης. 

    Πολλές μελέτες επιστημόνων υποστηρίζουν μια πιο γενική αλλά ουσιαστική 

διάκριση της μάθησης, που  περιλαμβάνει τις εξής δύο κατηγορίες-προσεγγίσεις: 

1. μάθηση σε βάθος (deep learning), όταν ο στόχος είναι η κατανόηση ή η 

ερμηνεία της πραγματικότητας. 

2. επιφανειακή μάθηση (surface or shallow learning), όταν ο στόχος της 

μάθησης είναι η απομνημόνευση πληροφοριών. 
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Διάγραμμα 2.2 
Κατηγορίες Μάθησης 

 
 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

 

 

Η μάθηση σε βάθος σύμφωνα με τις ίδιες ερευνήτριες (Gipps & James, 1996) 

υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται από τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

1. από την ανάγκη για κατανόηση της δομής του προς μάθηση αντικειμένου, 

2. από την ανάγκη για ενεργή και όχι παθητική μάθηση με συγγραφή κειμένων, 

με εργαστηριακές ασκήσεις, με εργασίες προόδου , 

3. από την απαίτηση για ανατροφοδότηση  στις δραστηριότητες των μαθητών, 

4. από την ανάγκη σύνδεσης των επιμέρους στοιχείων (σύμβολα, διαγράμματα, 

γλωσσικά στοιχεία) με τις γενικές έννοιες που αυτά αντιπροσωπεύουν. 

5. από την ανάγκη για αποτελεσματική επίτευξη του τρίπτυχου «στόχοι-

ενέργειες-αποτελέσματα». Στο τρίπτυχο αυτό οι στόχοι περιλαμβάνουν τους 

εκπαιδευτικούς και διδακτικούς στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός και τους 

οποίους πρέπει να επιτύχει ο εκπαιδευόμενος. Οι στόχοι είναι είτε 

μακροπρόθεσμοι είτε βραχυπρόθεσμοι. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν 

πνευματικά, τεχνολογικά και εκπαιδευτικά μέσα. Τα αποτελέσματα 
περιλαμβάνουν τις εκροές της εκπαιδευτικής πράξης. Οι εκπαιδευτικοί 

προσδοκούν οι εκροές αυτές να ταυτίζονται με τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα.   

 Σημαντικό στοιχείο των σύγχρονων τεχνικών εκπαίδευσης είναι η συνεργατική 

μάθηση, η οποία ενθαρρύνει την ομαδική εργασία μεταξύ καθηγητών και μαθητών, 

την ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων και των 

εκπαιδευτικών. Η μάθηση καλλιεργεί την γνώση που παράγεται από τον διάλογο και 

συμβάλλει στην συμμετοχή όλων στην ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών.  
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2.5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                               

Η τεχνολογία έχει οριστεί από διαφορετικά όργανα με ποικίλους τρόπους.  Ένας 

γενικός ορισμός της τεχνολογίας είναι ο εξής: «Η τεχνολογία είναι ο συνδυασμός της 

ανθρώπινης φαντασίας, της επινόησης και των ηλεκτρονικών εργαλείων που 

μετουσιώνουν τις ιδέες σε πραγματικότητα» (Υπηρεσιακό Σώμα της Εκπαίδευσης 

του Illinois). Ένας άλλος ορισμός που δόθηκε από το North Central Educational 

υποστηρίζει ότι η τεχνολογία περιλαμβάνει όλα τα ηλεκτρονικά εργαλεία που 

βρίσκονται στη διάθεση των ανθρώπων για να εργάζονται ταχύτατα και ποιοτικότερα, 

βοηθώντας τους να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες. Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν με τη βοήθεια ενός επεξεργαστή. Στην 

εποχή μας όταν αναφερόμαστε στον όρο τεχνολογία εννοούμε τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και τα περιφερειακά τους εργαλεία, με τα οποία αξιοποιούνται οι 

εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών με πολλούς τρόπους (Τριανταφύλλου, 

2002). 

Οι αλλαγές που επιφέρουν το υλικό και το λογισμικό των υπολογιστών είναι 

ραγδαίες και επιβάλουν συνεχείς μεταβολές στον τρόπο και το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας. Αρχικά οι μαθητές διδάσκονταν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη γλώσσα 

προγραμματισμού Basic και το λειτουργικό σύστημα DOS, στην πορεία προωθήθηκε 

η γλώσσα Logo, ως η καταλληλότερη για τα παιδιά και φτάσαμε σήμερα να 

διδάσκονται τα προγράμματα «γραφείου», όπως είναι ο επεξεργαστής κειμένου, τα 

λογιστικά φύλλα και οι παρουσιάσεις, το λειτουργικό σύστημα των Windows και το 

διαδίκτυο που είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα που προσφέρει η νέα τεχνολογία.    

        

2.6  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  ΜΑΘΗΣΗΣ 

Ένα σύγχρονο μοντέλο μάθησης αντικατέστησε το παραδοσιακό μοντέλο, το 

οποίο καλλιεργούσε τη παθητική απόκτηση γνώσης και τον ατομικό τρόπο εργασίας. 

Στο παραδοσιακό μοντέλο μάθησης το περιεχόμενο της μάθησης ήταν αμετάβλητο 

και κοινό σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως νοητικού και γνωστικού επιπέδου. Για 

το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης κάνουν αναφορά στα άρθρα τους πολλοί Έλληνες 

και ξένοι επιστήμονες. Συγκεκριμένα οι Ράπτης και Ράπτη (1998) χαρακτηρίζουν το 

μοντέλο αυτό ως «μοντέλο παραδοσιακής και ανταγωνιστικής διδασκαλίας». Οι 

Οικονόμου και Τζεκάκη (1999) το χαρακτηρίζουν ως «μοντέλο παραδοσιακής 

διδακτικής συμπεριφοράς» και ο Κλαουδάτος (1999) αναφέρεται σε αυτό με τον όρο 

«μοντέλο παθητικής μάθησης». Επίσης, η Χιονίδου (1999) στο άρθρο της 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 27



Κεφάλαιο 2: Η Σημασία των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

χρησιμοποιεί τον όρο «μοντέλο παθητικής προσέγγισης της γνώσης». Ο 

Μπαρκάτσας (1999) μιλάει για «συμβατικό ή θετικιστικό μοντέλο μάθησης» και ο 

Hunting (1987) χρησιμοποιεί τον όρο «μοντέλο παραδοσιακής άποψης για τη 

μάθηση».  
Αντιθέτως, το σύγχρονο μοντέλο μάθησης, το οποίο βασίζεται στην χρήση των 

νέων τεχνολογιών, καλλιεργεί την ενεργητική απόκτηση γνώσης, το συνεργατικό 

πνεύμα, την κριτική σκέψη και την προσωπική εξερεύνηση. Επίσης στηρίζεται στην 

εξατομικευμένη διδασκαλία. Τις παραπάνω απόψεις για το σύγχρονο μοντέλο 

μάθησης τις υποστηρίζουν μέσω της αρθογραφίας τους πολλοί Έλληνες επιστήμονες 

όπως είναι οι Χασάπης (2000), Κασιμάτη και Γιαλαμάς (2001), Μπαλτζής και 

Κελασίδης (2000), Ζωγόπουλος (2001) αλλά και πολλοί ξένοι επιστήμονες όπως 

είναι οι Collis (1989), Yasmin και Sharon (1999),  Selinger (2001), Wendy Morgan 

(2001), Mccormick (2001), Li (2003), Kozma (2003).  

 Στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία 

εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτικού στον ίδιο χώρο και στον ίδιο χρόνο (Θωμαϊδης, 

1999, Χατζηθεολόγου, 2000), δίνεται έμφαση στον εμπλουτισμό των γνώσεων και 

δεξιοτήτων του μαθητή μέσω του δασκαλοκεντρικού τύπου μάθησης, όπου ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού περιορίζεται σε αυτόν του απλού μεταφορέα-μεταδότη 

πληροφοριακού υλικού (Μπαρκάτσας, 1999).  Αντίθετα, στο σύγχρονο μοντέλο 

διδασκαλίας η χρήση των υπηρεσιών της τηλεδιάσκεψης, η ηλεκτρονική ανταλλαγή 

μηνυμάτων και δεδομένων και το διαδίκτυο καθιστά εφικτή την εκπαίδευση εξ 

αποστάσεως και την τηλεκπαίδευση (Χασάπης, 2000, Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001, 

Knezek & Christensen, 2002). Έτσι η ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτικού και 

μαθητή στην αίθουσα διδασκαλίας δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τόσο η διαδικασία 

της παράδοσης όσο και η διαδικασία της εξέτασης μπορεί να λάβει χώρα την ώρα 

που ο μαθητής είναι στο σπίτι του μέσα από την οθόνη του υπολογιστή του.  Ο 

παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2.1)  μας αναφέρει τα κύρια χαρακτηριστικά του 

παραδοσιακού και του σύγχρονου μοντέλου μάθησης. 
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Πίνακας 2.1 

Χαρακτηριστικά Παραδοσιακού  και  Σύγχρονου Μοντέλου Μάθησης 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Διδασκαλία στην τάξη με έναν 

ενιαίο τρόπο προσέγγισης 

Προσωπική εξερεύνηση και 

εξατομικευμένο τρόπο 

προσέγγισης 

Δίκτυο Υπολογιστών με δυνατότητα 

πρόσβασης σε πληροφορίες 

Παθητική συλλογή γνώσης  Ενεργητική συμμετοχή  Απαίτηση για συνεχή ανάπτυξη και 

απόκτηση γνώσεων 

Ατομική εργασία Ομαδική- Συνεργατική 

μάθηση  

Εκμετάλλευση εργαλείων 

συνεργασίας και ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας 

Αμετάβλητο περιεχόμενο Μεταβαλλόμενο περιεχόμενο Απαιτεί εργαλεία παραγωγής 

εκπαιδευτικού υλικού 

Ομοιογένεια Διαφοροποίηση  Προϋποθέτει πληθώρα εργαλείων 

και μεθόδων πρόσβασης  

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και 

αρθογραφίας, οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει το σύγχρονο μοντέλο μάθησης σε 

σχέση με το παραδοσιακό είναι οι ακόλουθες: 

 

1. αλλαγές στον ρόλο του εκπαιδευτικού. Είναι ο σχεδιαστής του μαθήματος,  ο 

καθοδηγητής των μαθητών μέσα στον χώρο των πληροφοριών, και ο 

συντονιστής που επικοινωνεί με άλλους χρήστες στο ευρύτερο περιβάλλον 

της ηλεκτρονικής ομάδας.   

2. αλλαγές στην δομή του εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό σύγγραμμα 

γίνεται πλέον μια εφαρμογή λογισμικού προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών.  

3. αλλαγές στον ρόλο του υπολογιστή. Λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του 

διδάσκοντα/ συγγραφέα της εκπαιδευτικής εφαρμογής και του διδασκόμενου/ 

χρήστη της εφαρμογής, ο οποίος φιλτράρει τις πληροφορίες και συμμετέχει 

στη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού.    
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Το σύγχρονο μοντέλο της εικονικής μάθησης, σύμφωνα με τις απόψεις πολλών 

επιστημόνων που το αξιολόγησαν έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 

1. η μάθηση σε αυτό το μοντέλο πηγάζει περισσότερο από την ανάγκη του 

μαθητή για μάθηση παρά από την πίεση που δέχεται ο μαθητής από τον 

καθηγητή. 

2. η διδασκαλία και η μάθηση έχουν αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. 

3. η μάθηση βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό που είναι αποτέλεσμα 

συνεργασίας. 

4. η διδασκαλία και η μάθηση γίνονται ανεξάρτητες και ευνοούν την ενεργό 

συμμετοχή και την εγρήγορση του μαθητή. 

5. η διδασκαλία και η μάθηση ενθαρρύνουν την ερευνητική προσέγγιση στην 

συλλογή των πληροφοριών, αναπτύσσουν στους μαθητές συνεργατικές και 

τεχνολογικές δεξιότητες καθώς επίσης και δεξιότητες στην επίλυση 

προβλημάτων. 

6. το εκπαιδευτικό υλικό είναι παγκόσμια διαθέσιμο. 

 

Από την άλλη μεριά η εικονική μάθηση παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα: 

1. Αυξάνει τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ αυτών που έχουν 

δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία και αυτών που δεν έχουν αυτή την 

δυνατότητα. 

2. Προϋποθέτει ότι οι μαθητές έχουν κίνητρα για συνεχή μάθηση. 

3. Ο χρόνος του διδάσκοντα μετατρέπεται από χρόνο διδασκαλίας σε χρόνο 

ανάπτυξης και συντήρησης του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, οπότε 

αποσπάται από το δημιουργικό του έργο. 

4. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατασκευάζονται στην πλειοψηφία τους από 

μη «παιδαγωγούς», χωρίς να αναφέρουν το είδος των δεξιοτήτων που 

καλλιεργούν στο μαθητή, με συνέπεια να μην έχουμε πάντα τα επιδιωκόμενα 

παιδαγωγικά αποτελέσματα. 

5. Ο ρυθμός ανάπτυξης και εξέλιξης της τεχνολογίας και το κόστος ανανέωσης 

και αναβάθμισης του υλικού και του λογισμικού καθιστούν ασύμφορη την 

προμήθεια τέτοιου εξοπλισμού που να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις νέες 

απαιτήσεις της τεχνολογίας. 

6. Ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά τεχνολογικά 

προβλήματα, προβλήματα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Τα 
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προβλήματα παρεμποδίζουν την προσπάθειά του να ενταχθούν οι νέες 

τεχνολογίες στη σχολική πραγματικότητα. 

7. Η έκβαση του μαθήματος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι 

απρόβλεπτη, αφού οι μαθητές καθορίζουν την πορεία του μαθήματος με το 

δικό τους ρυθμό. 

8. Ο κλασσικός τρόπος αξιολόγησης των μαθητών για τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν φαίνεται να είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι οι 

μαθητές μοιράζονται ελεύθερα μεταξύ τους τις πληροφορίες που χρειάζονται 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

9. Η παρατεταμένη χρήση του υπολογιστή προκαλεί  δευτερογενή προβλήματα 

όπως κόπωση, κοινωνική απομόνωση και κούραση ματιών. 

10. Η αίσθηση του ελέγχου επάνω στη μηχανή υποβιβάζει πολλές φορές τις 

ανθρώπινες αξίες. Το αίσθημα εξάρτησης από την μηχανή στερεί από τον 

μαθητή την αίσθηση της αυτοδυναμίας. 

11. Η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.   

Οι απόψεις πολλών ερευνητών όπως ο Dale Schunk (1996), η Carolline Gipps 

(1996), η Mary James (1996), ο Peter Javris (1998), ο John Holford (1998), ο Colin 

Griffin (1998) συγκλίνουν στο ότι κάθε μοντέλο μάθησης αποσκοπεί στη εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό. Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να 

ανακαλύψει τρόπους ένταξης όλων των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία 

ανάλογα με τις δυνατότητές τους.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, το σύγχρονο εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει τα 

εξής: 

o Διδασκαλία.  

o Αγωγή και κοινωνικοποίηση των μαθητών. 

o Αξιολόγηση των μαθητών με στόχο την παροχή βοήθειας και συμβουλών. 

o Προσπάθεια νεωτεριστικών τάσεων και δημιουργικής πρωτοβουλίας.  

Η διδασκαλία με χρήση νέων τεχνολογιών προϋποθέτει αλλαγή στη συμπεριφορά 

και στο ρόλο των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, καθώς και όλων 

όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία και 

να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τεχνολογικές ικανότητες. Σε όλη αυτή τη 

διαδικασία οι γονείς οφείλουν να είναι αρωγοί και να καλλιεργούν ένα θετικό κλίμα 

σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ.    

Βέβαια, σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική πράξη διαδραματίζει και η μέθοδος 

διδασκαλίας. Η μέθοδος διδασκαλίας δρομολογεί τη διαδικασία της αγωγής και της 

μάθησης ανάλογα με το επίπεδο εξέλιξης των μαθητών, ανάλογα με την  ψυχική τους 
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κατάσταση και ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος. Επίσης, οι ίδιοι 

επιστήμονες υποστηρίζουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της 

διδασκαλίας και γενικότερα της μάθησης είναι η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα 
του ίδιου του εκπαιδευτικού (βλέπε διάγραμμα 2.3).  

 

 

 Διάγραμμα 2.3  
Προϋποθέσεις Επιτυχούς Διδασκαλίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προσδιορίζονται από τις 

παρακάτω απαιτήσεις: 

 

o Επιστημονική επάρκεια, δηλαδή άρτια γνώση των αντικειμένων 

διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιμορφώνεται διαρκώς σε 

θέματα του αντικειμένου του. 

o Διδακτική επάρκεια, δηλαδή εξοικείωση με στρατηγικές σχεδιασμού, 

οργάνωσης και αποτίμησης του αποτελέσματος της διδασκαλίας. Ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ικανός να δημιουργεί το σχέδιο κάθε 

μαθήματος, να προσδιορίζει τους διδακτικούς στόχους της κάθε σχολικής 

ενότητας και να αξιολογεί τον βαθμό επίτευξης των παραπάνω στόχων. 

o Ικανότητα διαχείρισης της σχολικής τάξης. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει 

επιβολή στους μαθητές του, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική και 

αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος. 

o Ικανότητα αξιολογητή και κριτή. Ο διδάσκοντας οφείλει να έχει την 

ικανότητα να εκτιμά τόσο την διαδικασία ανατροφοδότησης της γνώσης 

μεταξύ των μαθητών και του ίδιου όσο και τις επιδόσεις των μαθητών του 

στο μάθημα του. 

o Διαγνωστικές και συμβουλευτικές ικανότητες. Ο ικανός εκπαιδευτικός είναι 

σε θέση να διαγνώσει μια προβληματική κατάσταση που δημιουργείται  
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μέσα στη σχολική τάξη και να παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές για την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή της.  

o Ετοιμότητα για συνεχή μάθηση, επιδεκτικότητα σε καινοτομίες, ερευνητική 

διάθεση και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι 

δεκτικός σε προκλήσεις εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με 

τις καινοτομίες, την έρευνα και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

Η επιτυχημένη ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις παραπάνω απαιτήσεις 

εξαρτάται από τρεις (3) βασικές προϋποθέσεις:  

 

1. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από δομικές αδυναμίες. 

Αν και η κύρια αποστολή των εκπαιδευτικών είναι κατά βάση κοινή, οι 

επιμέρους στόχοι τους είναι διαφορετικοί ανάλογα με την εκπαιδευτική 

βαθμίδα που υπηρετούν. Συνεπώς η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

μπορεί να είναι κοινή ως ένα σημείο αλλά σε εξειδικευμένα θέματα πρέπει 

να διαφοροποιείται ανάλογα με τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Η 

σημερινή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που είναι διαιρεμένη σε δύο 

φάσεις, την βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση, δεν έχει ενιαία 

σύλληψη, συνέπεια και συνέχεια γι’ αυτό δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της εποχής. Απαιτείται πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να 

βελτιωθεί και να εκσυγχρονισθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο 

πνεύμα, στους στόχους  και στα περιεχόμενα σπουδών, καθώς και στις 

πρακτικές της. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στα οποία εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί. 

2. Σε ό,τι αφορά στα περιεχόμενα σπουδών στη βασική εκπαίδευση πρέπει να 

καλύπτονται τρεις τομείς: ο πρώτος τομέας σπουδών, που αφορά τα 

αντικείμενα διδασκαλίας, δηλαδή την ειδικότητα, επιβάλλεται σήμερα να 

γίνει πιο ευέλικτος, ώστε να μην αποκλείει την επαγγελματική 

δραστηριότητα στο μέλλον. Ο δεύτερος τομέας, που αναφέρεται στην 

παιδαγωγική κατάρτιση, σημαίνει να συνειδητοποιήσουν οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί το πεδίο της μελλοντικής τους δραστηριότητας σε όλες τις 

βασικές διαστάσεις του για παράδειγμα τη σχέση τους με τους μαθητές, το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και τις προεκτάσεις του στο κοινωνικό σύστημα. Ο 

τρίτος τομέας είναι η πρακτική άσκηση, η οποία πρέπει να εμπεριέχει την 

πρώιμη ευαισθητοποίηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Η βασική 

εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελούν 

σκέλη μιας συνεχούς διαδικασίας που αρχίζει με την έναρξη της θητείας του 

εκπαιδευτικού και ολοκληρώνεται με την έξοδο του από την ενεργό δράση. 
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Η επιμόρφωση είναι μια συνεχής διαδικασία που αφορά τους εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς. Η επιμόρφωση είναι δια βίου, αποκεντρωμένη και 

συσχετιζόμενη με την εκπαιδευτική έρευνα και με την σχολική 

πραγματικότητα. Αφετηρία της πρέπει να αποτελούν οι διαπιστωμένες 

ανάγκες των εκπαιδευτικών. Η ενδοσχολική επιμόρφωση συγκεντρώνει τα 

ακόλουθα πλεονεκτήματα:  

 

α) Εμπλέκει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό, στη 

διεξαγωγή και στην αξιολόγηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.  

β) Εντάσσεται στην καθημερινότητα του εργασιακού τους χώρου και 

έτσι το εκπαιδευτικό ίδρυμα γίνεται εστία μάθησης και για τους 

εκπαιδευτικούς. 

γ) Βοηθά να συνειδητοποιήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς ότι η 

επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

3. Ο εκπαιδευτικός, για να μπορέσει να φέρει σε πέρας το δύσκολο και 

σύνθετο έργο του πρέπει να έχει αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο. Η σχολική 

μονάδα θα πρέπει να έχει αυτονομία. Το ισχύον σήμερα γραφειοκρατικό 

μοντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται στην παιδαγωγική 

αποστολή του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Γενικά πρέπει να δοθεί  η 

δυνατότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτύξουν τη δική τους 

δυναμική, να διαμορφώσουν το δικό τους κλίμα και τη δική τους ιστορία. 

Επίσης δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών πρέπει να δοθεί και στον 

εκπαιδευτικό. Έτσι θα δημιουργηθούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για μια 

σχολική μάθηση προσανατολισμένη στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων 

ατόμων με αίσθημα ευθύνης για το κοινωνικό σύνολο. 

Αν και οι ΤΠΕ περιγράφονται ως ουσιαστικά εργαλεία της διδασκαλίας, εντούτοις 

οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στον αντίκτυπο των ΤΠΕ στους μαθητές 

και λιγότερο στις επιπτώσεις των ΤΠΕ στους εκπαιδευτικούς. Το γεγονός αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με τον ρόλο των  εκπαιδευτικών που καθορίζουν τι συμβαίνει 

μέσα στην τάξη και κατά πόσο οι καινοτομίες είναι εφαρμόσιμες.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύεται από τα εκπαιδευτικά σενάρια, δηλαδή από 

έργα που έχουν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και 

σχολικές πρακτικές. Τέτοια σενάρια υλοποιούνται με διάφορες δραστηριότητες 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Κάθε σενάριο έχει τη δική του ξεχωριστή δομή και ροή. Οι 

ρόλοι που διαδραματίζουν ο διδάσκοντας και οι μαθητές είναι κάθε φορά 

διαφορετικοί και τα απαιτούμενα και χρησιμοποιούμενα μέσα είναι ανάλογα του 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 34



Κεφάλαιο 2: Η Σημασία των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

σεναρίου. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται σε ένα πλάνο δραστηριότητας, το οποίο 

προβλέπει τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Η χρήση νέων τεχνολογιών στη 

δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη και σημαντική, καθώς τα 

εκπαιδευτικά σενάρια συμβάλουν στην αναβάθμιση της διδακτικής πρακτικής, στην 

εξομάλυνση δυσκολιών κατανόησης και στη μαθησιακή επικοινωνία.  

Στο νέο αυτό εκπαιδευτικό περιβάλλον τίθεται και πάλι το ζήτημα για το ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Υπάρχει ανάγκη για έναν κριτικό, στοχαζόμενο και ερευνητή 

εκπαιδευτικό. Έτσι θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στις παραμέτρους της 

εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της μάθησης, στη σχέση εκπαιδευτικού και 

μαθητή, στο κλίμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και στο περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Πρέπει ακόμα να αναπτυχθεί στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα η ποιότητα και η ισότητα των ευκαιριών. Αυτό απαιτεί όμως διαφορετικούς 

τρόπους προσέγγισης όπως είναι: 

 

1. η βαθμιαία εισαγωγή των νέων ιδεών και των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. 

2. η αναμόρφωση του συνόλου του προγράμματος στις νέες κατευθύνσεις 

και όχι η απλή ανακατανομή της ύλης. 

3. η κατανόηση της διαφορετικότητας που υπάρχει μεταξύ της 

επιστημονικής και της εκπαιδευτικής γνώσης. Έτσι δεν μπορεί να 

επιτευχθεί η μηχανιστική μεταφορά της επιστημονικής γνώσης στη 

σχολική εκπαίδευση. 

4. η εφαρμογή νέων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων. 

 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και μέσων επικοινωνίας επιβάλλει τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εκπαίδευσης, η οποία θα στηρίζεται περισσότερο 

στην ποιότητα των γνώσεων και όχι τόσο στην ποσότητά τους.  Παρά την 

αναμφισβήτητη και επιτακτική ανάγκη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, υπάρχει στο εκπαιδευτικό σώμα μια σύγχυση σχετικά με τις ΤΠΕ, που 

οφείλεται τόσο στην πολυμορφία και στη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας όσο και στην 

έλλειψη ουσιαστικών γνώσεων για το πώς οι ΤΠΕ μπορούν να διαδραματίσουν 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο. Οι ΤΠΕ δηλαδή δρουν ως εισβολείς 

διαταράσσοντας το σχολικό περιβάλλον. 

Στις τάξεις των εκπαιδευτικών συναντάται σήμερα ελλιπής γνώση και ανεπαρκής 

εξοικείωση με τη χρήση των ΤΠΕ, η οποία επηρεάζει αρνητικά την παιδαγωγική 

σχέση, θέτοντας άμεσα το αίτημα μιας δυναμικής τεχνολογικής και παιδαγωγικής 

επιμόρφωσης. Σήμερα όπου ο κόσμος μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι 
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εκπαιδευτικές δομές οφείλουν να είναι ευέλικτες, για να μην δημιουργούνται κενά 

ανάμεσα στον κοινωνικό ιστό και στο θεσμό του σχολείου.  

 

 

 

2.7  ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

2.7.1 Ιστορική Ανασκόπηση  

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η πληροφορική έχει διεισδύσει σε όλους τους τομείς 

της κοινωνίας μας. Η επιτυχία των ΤΠΕ οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε τρία σημεία: 1) 

στη προσομοίωση (simulation), 2) στον πραγματικό χρόνο (real time) και 3) στην 

αλληλεπιδραστικότητα (interactivity). Σε αντίθεση με τα πρώτα υπολογιστικά 

συστήματα, τις τελευταίες δεκαετίες, όλες οι σύγχρονες εφαρμογές του υπολογιστή 

εμπλέκουν τον άνθρωπο σε μια διαδικασία που είναι αυτοματοποιημένη. Η νέα 

ηλεκτρονική τεχνολογία της επικοινωνίας και της πληροφορικής μεταλλάσσει τις 

κοινωνικές δομές και δημιουργεί νέες συνθήκες στη ζωή και την εργασία. 

Εκσυγχρονίζει τη δημόσια διοίκηση, αναπτύσσει τηλεπικοινωνιακούς και 

ταχυδρομικούς οργανισμούς, βελτιώνει την παιδεία και παρέχει υψηλής ποιότητας 

ζωή.  

Όσον αφορά τον τομέα της παιδείας, οι μεταβολές που επέρχονται με την 

εισαγωγή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μπορούν να εντοπιστούν από τις απαντήσεις που δίνονται στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

1. Ποιοι τομείς επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις; 

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα της διείσδυσης 

και της χρήσης των τεχνολογιών στις ανθρώπινες δραστηριότητες; 

3. Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας των διαφόρων τομέων να δεχθούν τις 

ραγδαίες αυτές αλλαγές; 

4. Ποιες αλλαγές επέρχονται με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών; 

 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν προκύπτουν εύκολα, λόγω του 

πολυδιάστατου και του πολυμορφικού χαρακτήρα τους. Το βέβαιο πάντως είναι ότι οι 

ΤΠΕ αποτελούν βασικό συντελεστή μεταμόρφωσης του πολιτισμού. Παρόλο που οι 

ΤΠΕ εκσυγχρονίζουν την διδασκαλία, η ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

έχει εκτός από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σύμφωνα με τον Wendy Morgan 

(2001), τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι τα εξής: 
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1. βοηθούν τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα 

υπολογιστικά εργαλεία στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταστήσει το νέο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 

σύστημα κατανοητό και οφείλει να ενεργεί ως πηγή γνώσεων. Ο 

εκπαιδευτικός καλείται να μάθει στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να μαθαίνουν. 

2. δημιουργούν νέους ρόλους και σχέσεις τόσο για τον εκπαιδευτικό, ο 

οποίος παραμένει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και για 

τον εκπαιδευόμενο. Η εκπαιδευτική διαδικασία από δασκαλοκεντρική 

γίνεται μαθητοκεντρική. Ο μαθητής μαθαίνει να εκφράζεται 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του υπολογιστή, ενώ παράλληλα αποκτά  

βαθιά και δημιουργική σχέση με τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα στα 

οποία εκπαιδεύεται. 

3. αναπροσαρμόζουν το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο κατά 

κύριο λόγο βασίζεται στη συνεργασία εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου, 

δημιουργώντας ένα νέο, ηλεκτρονικά δικτυωμένο, μαθησιακό περιβάλλον 

και διαφοροποιώντας τις σχέσεις που συνδέουν την γνώση με τη μάθηση 

και την πληροφόρηση. 

4. δημιουργούν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα κλίμα συνεργασίας και ανταλλαγής 

εμπειριών, γιατί είναι εργαλείο που οργανώνει και διαχειρίζεται  

πληροφορίες. Ενημερώνουν, ψυχαγωγούν, εκπαιδεύουν μέσω της 

ψηφιακής εικόνας, η οποία μεταδίδει δυναμικά την πληροφορία, κάνοντας 

την ευκολότερα αντιληπτή. 

5. βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού παρέχουν 

δυναμική γνώση, αναβαθμίζουν τις μεθόδους διδασκαλίας και συμβάλλουν 

στην υποστήριξη των μαθημάτων μέσω του κατάλληλου εκπαιδευτικού 

υλικού. 

6. ενεργοποιούν την αυτενέργεια και τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου και 

συμβάλλουν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και στην ανάπτυξη 

των γενικών ικανοτήτων των μαθητών όπως είναι η πρωτοβουλία, η 

επιδεξιότητα, η υπευθυνότητα. Επίσης βοηθούν στην εφαρμογή 

ενεργητικών μεθόδων μάθησης, προάγουν την επίκαιρη γνώση, την 

επικοινωνία, τη γνωριμία με άλλες γλώσσες, πολιτισμούς, ήθη και έθιμα . 

7. συντελούν στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών. Παρέχουν 

στον μαθητή σύγχρονη επιστημονική γνώση και μεθοδολογία με 

αναπροσαρμογή στις εξελίξεις. Οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα έκφρασης . 

Βοηθούν τον μαθητή να καλλιεργήσει τις αναπτυξιακές του ανάγκες όπως 
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τη διανοητική, τη συναισθηματική, την ψυχοκινητική, την κοινωνική, την 

ηθική, να λαμβάνει αποφάσεις και να εκφράζεται δημιουργικά. 

8. ενισχύουν τη μη λεκτική επικοινωνία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

ευέλικτων μορφών γνώσης. Ο μαθητής, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του, 

ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του. 

9. παρέχουν δυνατότητες συνεργασίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Έτσι, αμβλύνουν τις 

ανισότητες στην γνώση που υπάρχουν μεταξύ μαθητών που φοιτούν σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα αστικών πόλεων και μαθητών που φοιτούν 

απομακρυσμένες περιοχές. 

10. μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι να αναλύουν και να επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες, μέσω της χρήσης κατάλληλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η μάθηση μέσω της 

ανακάλυψης. 

11. εισάγουν διαδικασίες που υποστηρίζουν την εξατομικευμένη μάθηση. 

12. επιτρέπουν άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης βοηθώντας 

μαθητές και εκπαιδευτικούς στη λήψη ορθών αποφάσεων. 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι ακόλουθες: 

1. η χρήση τους δεν μπορεί από μόνη της να επιφέρει την εκπαιδευτική 

καινοτομία. 

2. απαιτείται να γίνει ένας παιδαγωγικός επανασχεδιασμός των 

δραστηριοτήτων. 

3. απαιτείται γενική αποδοχή τους ως μαθησιακό εργαλείο από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στο σχολικό 

περιβάλλον πρέπει να εξασφαλίζει την παραγωγή και την μεταφορά της 

γνώσης. 

4. δημιουργούνται νέες μαθησιακές ανάγκες για δεξιότητες που αφορούν τη 

συλλογή, την αποθήκευση και την ανάκτηση, των πληροφοριών με 

αποτελεσματικό τρόπο. 

5. απαιτείται η δαπάνη υψηλού χρηματικού ποσού για αναβάθμιση, και  

αντικατάσταση μηχανημάτων και περιφερειακών συσκευών, για αγορά 

βιβλίων, για σύνδεση και επικοινωνία με το Διαδίκτυο. 

6. υπάρχει μια έκρηξη γνώσης η οποία συνεχώς πολλαπλασιάζεται. Η γνώση 

είναι αδύνατον να αφομοιωθεί από τη σχολική ύλη, οπότε πρέπει να 

αναπτυχθούν διαδικασίες επιλογής της κατάλληλης γνώσης. 
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7. εκτιμάται ότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν συνθήκες απομόνωσης, 

εξάρτησης, παθητικότητας και οδηγούν σε έλλειψη καλλιέργειας των 

συναισθημάτων και των ανθρώπινων αξιών. Οι επικοινωνίες γίνονται 

απρόσωπες και ψυχρές. Τα άτομα επικοινωνούν μέσω υπολογιστών 

χωρίς τη φυσική παρουσία των ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνούν. 

Περιορίζεται, έτσι, ο προσωπικός χαρακτήρας της επικοινωνίας. 

8. τα νέα τεχνολογικά μέσα καθορίζουν νέα επικοινωνιακά ήθη, αλλοιώνουν 

τον χαρακτήρα των ανθρώπινων σχέσεων και αλλάζουν μαζί με τον τρόπο 

και το προϊόν της επικοινωνίας. Ακόμα, διαφοροποιείται ο τρόπος 

κοινωνικής οργάνωσης, αφού η κοινωνία μας αναπτύσσεται μέσα στα 

πληροφοριακά και επικοινωνιακά δίκτυα. 

9. υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στην προστασία των πληροφοριών ώστε να 

μη διαρρέουν. 

10. υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που δεν χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες. Για να εισαχθούν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

απαιτείται βασική κατάρτιση και τεχνική υποστήριξη.  

11. η πληροφορία που παρέχεται από τα νέα τεχνολογικά μέσα στους 

εκπαιδευόμενους πρέπει να είναι επίκαιρη, έγκυρη και λειτουργική για να 

συμβάλει στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

12. απαιτείται η συνεχής πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Τα τελευταία έτη υπάρχει μια ριζική μεταβολή στα πολυμέσα, στα λογισμικά 

πακέτα παραγωγής εκπαιδευτικών εφαρμογών και σε όλα τα σύγχρονα εργαλεία 

αλληλεπιδραστικών εφαρμογών (Ζάρδας, 2009). Τα πολυμέσα και τα λογισμικά 

πακέτα εκπαιδευτικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν τα ειδικά προγράμματα συγγραφής 

εφαρμογών με τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε βίντεο παραγωγές, 

animation, παρουσιάσεις, εφαρμογές διαλογικών περιπτέρων (kiosk), διαλογική 

εκπαίδευση, εξομοιώσεις, τεχνικές οπτικοποιήσεις. Οι ΤΠΕ οδηγούν στη δημιουργία 

νέων τύπων εκπαιδευτικού λογισμικού που στοχεύουν στη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη δημιουργία ποιοτικών αλλαγών στη μάθηση και 

στην εκπαίδευση. Μέσω των νέων τεχνολογιών, αναπτύσσεται το μοντέλο της 

εικονικής μάθησης, το οποίο υποστηρίζει την αμφίδρομη ροή της πληροφορίας και τη 

συνεργατική μάθηση. Η εικονική  μάθηση ενσωματώνει τις έννοιες της εκπαίδευσης 

εξ αποστάσεως και την τηλεκπαίδευση, ενώ συγχρόνως  στοχεύει στην παροχή της 

απαραίτητης γνώσης την χρονική στιγμή που αυτό απαιτείται (Δημητριάδης, 2008). 
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2.7.2 Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  

Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας και 

διαμορφώνουν νέες συνθήκες εργασίας.  Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας 

χώρας ενισχύεται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της έρευνας και της 

εκπαίδευσης. Οι ΤΠΕ παρέχουν νέες προοπτικές στη μαθησιακή διαδικασία. Η 

εξάπλωση των δικτύων υπολογιστών καθιερώνει νέες δυνατότητες μετάδοσης της 

γνώσης, ανατρέποντας τις καθιερωμένες πρακτικές. Η συσσώρευση νέων γνώσεων 

και πληροφοριών απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Η εκπαίδευση από απόσταση επιτυγχάνεται με τη σύζευξη των τηλεπικοινωνιών, 

των οπτικοακουστικών μέσων και της πληροφορικής. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

δημιουργεί ένα νέο μοντέλο εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου ο εκπαιδευόμενος και ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιούν τα δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνούν χωρίς να 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Συνεπώς, το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εκπαίδευση 

επεκτείνεται τόσο σε πλήθος όσο και σε εύρος. Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος επιλέγει 

το χρόνο και το ρυθμό με τον οποίο θα παρακολουθήσει τα μαθήματά του. Οι νέες 

τεχνολογίες και τα μέσα επικοινωνίας επιφέρουν αλλαγές στον ρόλο του 

εκπαιδευτικού, στα αναλυτικά προγράμματα και στη δομή της τάξης. Το εκπαιδευτικό 

λογισμικό αποσκοπεί στην διευκόλυνση της μάθησης. Λειτουργεί ως μέσο 

διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό και ως αλληλεπιδραστικό  μέσο αυτοδιδασκαλίας 

από τον εκπαιδευόμενο. Το εκπαιδευτικό λογισμικό με τις κατάλληλες εφαρμογές 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης και παρουσίασης των πληροφοριών με 

συνδυασμό ήχου, εικόνας, πολυμέσων.  

Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να 

παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση. Βέβαια, η αποκλειστική χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν εγγυάται την επίλυση των προβλημάτων της 

εκπαίδευσης, ούτε συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της. Απαιτείται σχεδιασμός και 

οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας και 

της μάθησης.  

Η επιμόρφωση αποτελεί στρατηγικής σημασίας μηχανισμό για την υποστήριξη 

των εισαγόμενων αλλαγών στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι αναπόσπαστο και 

οργανικό μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών στοχεύοντας 

στην προσωπική και στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Η επιμόρφωση συμπληρώνει 

και ανανεώνει τις γνώσεις του εκπαιδευτικού και διασφαλίζει, ως έναν βαθμό, τη 

διδακτική του αποτελεσματικότητα.   

Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η προσέγγιση της 

χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις έρευνες πολλών 
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Ελλήνων επιστημόνων όπως είναι  του Ζωγόπουλου Ευστάθιου (2001), του Κυνηγού 

Χρόνη (2001), του Μαλέτσκου Αθανάσιου (2002), του Μπαλτζή Αλέξανδρου(2000), 

του Μπάρμπα Αλέκου (1997), του Παπαδοπετράκη Ευτύχη (2001), της Παπαναούμ 

Ζωή (1994), υλοποιείται με τους εξής τρόπους: 

 

1. με τη βαθμιαία εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

2. με την αναδιαμόρφωση του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος στις 

νέες κατευθύνσεις. 

3. με την δικτύωση όλων των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών και με 

την κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή, επιμόρφωση και κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. 

Επίσης υπάρχουν ορισμένα θέματα, τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν σε όλες τις 

διαστάσεις τους ώστε οι ΤΠΕ να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στην ελληνική 

πραγματικότητα και  είναι τα ακόλουθα: 

 

1. οι στάσεις των μαθητών απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Φυσικά το 

ενδιαφέρον του μαθητή για τη νέα τεχνολογία δε συνεπάγεται απαραίτητα 

και καλές επιδόσεις στα τεχνολογικά μαθήματα. 

2. οι αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για το μάθημα τους και για το 

ρόλο τους μετά από την εισαγωγή των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

3. ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου μεταφοράς, μετάδοσης και 

παρουσίασης της γνώσης. Η γνώση δεν μεταφέρεται αυτούσια αλλά ο 

μαθητής τη λαμβάνει και την αξιοποιεί ανάλογα με το μαθησιακό 

περιβάλλον . 

4. η προσαρμογή του σχολικού περιβάλλοντος στο σύγχρονο πολιτισμό. Η 

διαδικασία της μάθησης δεν μπορεί να επιτευχθεί μηχανιστικά και 

αδόκιμα, αλλά με κριτική στάση και με δημιουργική έκφραση. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία προϋποθέτει ένα νέο τρόπο προσέγγισης της παιδαγωγικής διαδικασίας. 

Απαιτεί πολλές νέες δεξιότητες και ικανότητες από τη μεριά του εκπαιδευτικού. Η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική πράξη προϋποθέτει πολύπλευρη υποστήριξη από 

τη πολιτεία, τις παιδαγωγικές σχολές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτικούς 

και τους γονείς. 

Η σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση χρειάζεται μια νέα στρατηγική, μια αναθεώρηση 

των μαθημάτων και του τρόπου διδασκαλίας τους με έμφαση στις ΤΠΕ. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται να διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό κύρος, 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 41



Κεφάλαιο 2: Η Σημασία των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

τις σύγχρονες επικοινωνιακές δεξιότητες, την εξοικείωση με τις νέες παιδαγωγικές 

μεθόδους. Οφείλει να καθορίζει τους διδακτικούς στόχους, τις στρατηγικές 

διδασκαλίας, να αναπτύσσει και να επιλέγει το κατάλληλο διδακτικό υλικό. Ο 

εκπαιδευτικός καλείται, ακόμη, να αναπτύξει τα κίνητρα για μάθηση και να 

αξιολογήσει τη μαθησιακή ικανότητα των μαθητών του. Τα πολυμέσα και το διαδίκτυο 

χρησιμοποιούνται ήδη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκτιμάται ότι η καθιέρωση και η 

ορθή χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία θα οδηγήσει σε ένα σύγχρονο 

μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Θα επιτύχει τη ζωντανή εκπαίδευση και την 

ενεργή σκέψη και μάθηση.  

 

 

2.7.3 Αλλαγές στον Τρόπο Διδασκαλίας - Ο Νέος Ρόλος του    
         Εκπαιδευτικού 

 
Οι αλλαγές στον τρόπο της διδασκαλίας επιβάλλονται εξαιτίας εσωτερικών και  

εξωτερικών παραγόντων. Εξωτερικοί παράγοντες είναι όλες οι μεταβολές που έχει 

επιφέρει η σύγχρονη εποχή στις μεθόδους διδασκαλίας και στον τρόπο μάθησης. 

Εσωτερικοί παράγοντες είναι οι προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη 

βελτίωση των ήδη υπαρχόντων και την ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας. Οι 

λόγοι που επιβάλουν την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι 

κοινωνικοί, παιδαγωγικοί, επαγγελματικοί, ορθολογικοί και καταλυτικοί.  

Οι κοινωνικοί λόγοι ασχολούνται με το ρόλο που διαδραματίζει ο μαθητής στην 

κοινωνία. Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί οι μαθητές να είναι χρήστες της νέας 

τεχνολογίας. Οι παιδαγωγικοί λόγοι προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνουν οι μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα με τη βοήθεια του 

υπολογιστή. Οι επαγγελματικοί λόγοι σχετίζονται με τη σχέση της εκπαίδευσης με 

τους μαθητές  και την αγορά εργασίας. Οι μαθητές οφείλουν να γίνουν «τεχνολογικά 

εγγράμματοι». Να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις της επιστήμης της 

Πληροφορικής. Οι ορθολογικοί λόγοι είναι οι αλλαγές που υλοποιούνται στην 

εκπαίδευση με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών αποσκοπώντας στην 

αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τέλος, οι καταλυτικοί 

λόγοι καθορίζουν τη χρήση του υπολογιστή και τις αλλαγές που αυτός επιφέρει στην 

εκπαίδευση.  

Με τις ΤΠΕ ο εκπαιδευτικός αποκτά νέους ρόλους, αφού καλείται να λειτουργήσει 

ως διαχειριστής της μάθησης, δίνοντας στους μαθητές την δυνατότητα να τη 

δομήσουν οι ίδιοι. Ο εκπαιδευτικός καλείται να δώσει κίνητρα στους μαθητές, να 

ενθαρρύνει τη θετική στάση για τη δια βίου και για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
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και να εισαγάγει νέες ιδέες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίτευξη όλων των 

παραπάνω απαιτεί από όλους τους εκπαιδευτικούς δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες. 

Αυτό συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφώνονται στις ΤΠΕ συχνά 

και δια βίου. Σε αυτή τη περίπτωση οι γνώσεις τους θα αναβαθμίζονται και θα 

παραμένουν επίκαιρες και ουσιαστικές.   

 

 2.7.4 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ αποτελεί το πιο δύσκολο και το πιο 

σημαντικό στάδιο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πρέπει να είναι μαζική, 

αποτελεσματική και  να συνδυάζει διάφορα στοιχεία όπως:  

 

1. Βραχυχρόνια σεμινάρια επιμόρφωσης στις ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς 

όλων των ειδικοτήτων. 

2. Σεμινάρια προσανατολισμένα και εξειδικευμένα για κάθε ειδικότητα στη 

χρήση των ΤΠΕ. 

3. Συζητήσεις και παραδείγματα εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. 

Η εκμάθηση των εφαρμογών των ΤΠΕ πρέπει να πραγματοποιηθεί με αργό 

ρυθμό. Έτσι θα δοθεί το ερέθισμα και η γνώση για αποτελεσματική χρήση του Η/Υ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τονίζεται ότι  οι εφαρμογές των ΤΠΕ πρέπει να 

σχεδιάζονται ώστε οι επιμορφούμενοι  εκπαιδευτικοί να μπορούν  να χρησιμοποιούν 

την πλοήγηση στο διαδίκτυο όχι μόνο για να συνδεθούν με συγκεκριμένες 

ιστοσελίδες, όπως είναι για παράδειγμα του ΥΠΕΠΘ, αλλά για να βρίσκουν 

πληροφορίες διδακτικά αξιοποιήσιμες. Επίσης, οι επιμορφούμενοι οφείλουν να  

χρησιμοποιούν τα πολυμέσα και τα προγράμματα προσομοίωσης στα μαθήματα της 

ειδικότητας τους. Ακόμα, πρέπει να είναι σε θέση να συντάξουν και να 

μορφοποιήσουν ένα απλό κείμενο και γενικά να αξιοποιούν τις δυνατότητες των 

βασικών προγραμμάτων του Η/Υ ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος τους. 

Βασικός στόχος είναι να συνεχιστεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ένα 

δεύτερο και πιο εξειδικευμένο επίπεδο με την βοήθεια των εκπαιδευτικών λογισμικών 

και του διαδικτύου.  

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι ΤΠΕ αποτελούν ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο 

στα χέρια των σύγχρονων εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξακολουθούν να στηρίζουν την 

διδασκαλία τους στην επιστημονική τους επάρκεια και στις βασικές αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης. Είναι γνωστό ότι κανένα τεχνολογικό βοήθημα και καμία 
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λειτουργία του Η/Υ δεν μπορεί να επισκιάσει ή να αντικαταστήσει τη δράση  και το 

ρόλο του εκπαιδευτικού και να αναπληρώσει ελλείψεις επιστημονικής και 

παιδαγωγικής κατάρτισης. Είναι σαφές ότι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία δεν απειλεί τον εκπαιδευτικό αλλά αντίθετα τον βοηθά να γίνει πιο 

αποτελεσματικός, αρκεί ο εκπαιδευτικός να απομυθοποιήσει και να κατανοήσει τα 

όρια χρήσης των ΤΠΕ. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ 

είναι ανέφικτη η μόρφωση. Οι ΤΠΕ βελτιώνουν την ποιότητα της μόρφωσης  και 

διευκολύνουν την παροχή της.   

 

 

2.7.5 Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός και Εκπαιδευτική Διαδικασία  

Ο παγκόσμιος ιστός και το διαδίκτυο είναι έννοιες αλληλένδετες. Συγκεκριμένα, ο 

παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία 

του διαδικτύου, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ως εργαλείο διδασκαλίας στα ιδρύματα 

και των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τη 

δυνατότητα να παίρνουν διαδικτυακά χρήσιμες πληροφορίες για θέματα που τους 

ενδιαφέρουν, να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις σε παγκόσμιο επίπεδο και να 

εξοικειώνονται με την υψηλή τεχνολογία. Ακόμα, εχουν κίνητρο να χρησιμοποιούν τα 

on-line περιβάλλοντα. Κάθε πληροφορία που διακινείται μέσα στον παγκόσμιο ιστό 

χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα και εξασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση 

μαθητών και εκπαιδευτικών.  

Ένα ακόμα στοιχείο του παγκόσμιου ιστού είναι τα υπερκείμενα (Hypertext) και οι 

υπερσυνδέσμοι (Links). Οι χρήση των υπερκειμένων και των υπερσυνδέσμων 

επιτρέπει στους χρήστες του παγκόσμιου ιστού να μετακινούνται άμεσα σε κόμβους 

που σχετίζονται με το θέμα τους. Οι εφαρμογές πολυμέσων συμβάλλουν στη 

δημιουργία δυναμικών περιβαλλόντων μάθησης και on-line μαθημάτων.        

Βέβαια, για να μπορέσουν οι μαθητές στη τάξη να εκμεταλλευτούν πλήρως τις 

δυνατότητες του παγκόσμιου ιστού, απαιτείται να διαθέτει το εκπαιδευτικό ίδρυμα 

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση που οι υπολογιστές του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν είναι αρκετά ισχυροί, το κατέβασμα (download) 

εικόνων, ήχων, γραφικών κλπ αποτελεί μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα.  

Εκτός από αυτό το πρόβλημα υπάρχουν και τα εκπαιδευτικά προβλήματα που 

προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού. Οι μαθητές, κατά 

την αναζήτηση πληροφοριών με βάση κάποια λέξη κλειδί, εμφανίζουν χιλιάδες 

συνδέσμους που φαινομενικά σχετίζονται με το θέμα που τους ενδιαφέρει. Πολλοί 
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όμως από αυτούς είναι παραπλανητικοί και δεν σχετίζονται ουσιαστικά με το προς 

αναζήτηση θέμα. Αυτό το γεγονός πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει ασφάλεια και αξιόπιστη 

αξιολόγηση του δημοσιευμένου υλικού. Το πρόβλημα που προκύπτει  

αντιμετωπίζεται με την ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ασφάλειας. Τα 

πρότυπα αυτά εξασφαλίζουν την άντληση υψηλής ποιότητας πληροφοριών. 

Επίσης, πρόβλημα εντοπίζεται από την δυναμική διαδικασία ενημέρωσης του 

υλικού. Πολλές ιστοσελίδες αλλάζουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, γεγονός που 

δημιουργεί πρόβλημα όταν μαθητές και καθηγητές προσπαθούν να τις επισκεφθούν 

στη παλιά τους διεύθυνση. 

Το διαδίκτυο θα συμβάλει στην προώθηση καινοτομιών, θα προάγει την 

επιστημονική γνώση και θα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, παρόλα τα προβλήματα και σύμφωνα με τη γνώμη πολλών 

διακεκριμένων επιστημόνων. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τη χρήση του 

διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία σε δύο κατηγορίες:  

1. τη χρήση του διαδικτύου από μαθητές,  

2. τη χρήση του διαδικτύου από εκπαιδευτικούς. 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ηλεκτρονική αλληλογραφία, για 

ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, για αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών, 

για τηλε-εκπαίδευση και για διασκέδαση. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο περισσότερο για άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση, για επικοινωνία με άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και με άλλους φορείς, για υπηρεσίες βιβλιοθηκών των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και για επικοινωνία με άλλα ευρωπαϊκά ή 

μη δίκτυα.  Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως το διαδίκτυο μπορεί να 

αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν χρησιμοποιηθεί για 

την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και για την εφαρμογή νέων υπηρεσιών. Για να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά το διαδίκτυο θα πρέπει να προηγηθεί μια εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών στους τρόπους χρήσης του.  Το διαδίκτυο θα πρέπει να συμβάλει 

στην αναγνώριση της διαφορετικότητας του κάθε ατόμου.  

Επίσης, ο εκπαιδευτικός είναι βασικό στοιχείο του σχολικού οικοσυστήματος και 

αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας με τον μαθητή. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση 

να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον στον μαθητή ώστε να κινείται με ασφάλεια 

επάνω στη γέφυρα επικοινωνίας και να λειτουργεί ικανοποιητικά μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. Το διαδίκτυο αποτελεί μέρος του σχολικού οικοσυστήματος και τμήμα 

αυτής της γέφυρας βοηθώντας τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις νέες γνώσεις και 

δεξιότητες. 
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2.8 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ  
      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
2.8.1 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τηλεματικών Υπηρεσιών 
 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά δίκτυα προσφέρουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για 

την εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών: 

 

1. Ηλεκτρονική αλληλογραφία με άτομα εκτός σχολικής μονάδας. 

2. Ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών πινάκων 

ανακοινώσεων. 

3. Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με εκπαιδευτικούς 

πόρους, προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά θέματα, σχολικές εργασίες 

στον Παγκόσμιο Ιστό. 

4. Διασκέδαση και αναζήτηση πληροφοριών που σχετίζονται με προσωπικά 

ενδιαφέροντα. 

5. Συμμετοχή σε εκπόνηση κοινών εργασιών μέσω του διαδικτύου. 

Από τις παραπάνω εφαρμογές, αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα για παιδαγωγικούς σκοπούς είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

και οι εφαρμογές πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό. Σε αρκετές χώρες βρίσκονται σε 

εξέλιξη εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν την συνεργασία από 

απόσταση με τη βοήθεια υπολογιστή και με τη χρήση πολυμέσων. Ένα παράδειγμα 

τέτοιας προσπάθειας αποτελεί η Ιρλανδία που εκτελεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη 

δυνατότητα χρήσης ζωντανής συνομιλίας με ήχο και κινούμενη εικόνα για την  

επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων σχολικών μονάδων. Τα προγράμματα 

eLearning και eTwinning είναι επίσης προγράμματα που προωθούν την 

αδελφοποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, κάνοντας χρήση του διαδικτύου. 

Επίσης, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CO-LEARN (Cooperation in Learning) 

ασχολείται με προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας στα πλαίσια της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης από 

απόσταση. Σκοπός του CO-LEARN είναι η ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής που 

θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα βασικά προϊόντα του CO-

LEARN είναι:  
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o Ένα σύστημα πολυμέσων για ζωντανή συνομιλία μεταξύ μικρών ομάδων. 

o Ένα ασύγχρονο σύστημα για συνδιάσκεψη μεταξύ μεγαλύτερων ομάδων. 

o Ένα σύστημα για διδασκαλία από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη 

βοήθεια του οποίου ο εκπαιδευτής μπορεί να επικοινωνεί με απομακρυσμένες 

ομάδες εκπαιδευόμενων. 

o Ένα σύστημα για παροχή συμβουλών από απομακρυσμένο ειδικό σε 

πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια του οποίου ο ειδικός μπορεί να καθοδηγήσει 

μικρές ομάδες εκπαιδευόμενων 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρόπος που επιδρούν οι δικτυακές τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση είναι ανάλογος του τρόπου που έχουν επιδράσει και σε άλλους τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι για παράδειγμα ο τομέας των 

επιχειρήσεων. Στον τομέα των επιχειρήσεων οι δικτυακές τεχνολογίες έχουν 

βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και έχουν αυξήσει την 

προσπέλαση σε πόρους και σε εξειδικευμένη πληροφορία. Η διεθνής εμπειρία 

δείχνει ότι ανάλογη είναι η επίδραση των δικτυακών τεχνολογιών και στον τομέα της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι τηλεματικές υπηρεσίες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία κατηγοριοποιούνται  ως εξής: 

o Γνωστικό αντικείμενο. Η σύγχρονη πραγματικότητα επιβάλλει την εξοικείωση 

κάθε μαθητή με τα δίκτυα δεδομένων. Γι’ αυτό το λόγο ο μαθητής θα πρέπει να 

εκπαιδεύεται στη χρήση τους. Η εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη 

χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. 

o Πηγή πληροφόρησης. Ο μαθητής πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη 

διαδικασία σύνδεσης και προσπέλασης της πληροφορίας μέσω των δικτύων 

επικοινωνίας δεδομένων. 

o Εργαλείο μάθησης. Το δικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί εύκολα να 

προσομοιώσει τη μάθηση της εξερεύνησης. Συνεπώς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  για να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία ως εργαλείο 

που θα βοηθήσει το μαθητή να αφομοιώσει τη γνώση. 

o Εργαλείο επικοινωνίας. Η χρήση των δικτυακών τεχνολογιών βελτιώνει την 

επικοινωνία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επιτρέπει την 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων που βρίσκονται σε 

διαφορετικές περιοχές, χώρες, ηπείρους. Στον πίνακα 2.2 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσεων των τηλεματικών υπηρεσιών: 
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Πίνακας 2.2 
Χρήση Τηλεματικών Υπηρεσιών στην Εκπαίδευση 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ατομική 

Εκπαίδευση 

Αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο ή σε άλλα δίκτυα. Επικοινωνία με 

απομακρυσμένους ειδικούς. 

Ομαδική 

Εκπαίδευση 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Λογισμικό που 

επιτρέπει τη συνεργασία από απόσταση στο επίπεδο οργάνωσης της παρουσίασης. 

Συνεργασία από απόσταση για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων. 

Επικοινωνία Δυνατότητα επικοινωνίας σε απομακρυσμένα σχολεία που επιτρέπει την 

προσπέλαση εξειδικευμένης πληροφορίας και προηγμένων περιβαλλόντων μάθησης. 

Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.  

 

Η εισαγωγή των τηλεματικών υπηρεσιών και του δικτυακού εκπαιδευτικού 

λογισμικού προσφέρει δυνατότητα αξιοποίησης των θετικών στοιχείων των 

σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Ορισμένα από αυτά τα θετικά στοιχεία 

είναι τα ακόλουθα: 

o Το δικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό επιτρέπει την εξατομίκευση της 

διδασκαλίας αφήνοντας τον κάθε μαθητή να ακολουθεί τους δικούς του 

ρυθμούς. Παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως 

επιδόσεων, κοινωνικής προέλευσης ή γεωγραφικής κατανομής. 

o Με την εισαγωγή του δικτυακού εκπαιδευτικού λογισμικού αλλάζει η θέση των 

μαθητών και ο τρόπος επικοινωνίας μέσα στη τάξη. Ενισχύεται ο 

μαθητοκεντρικός χαρακτήρας του μαθήματος και ενθαρρύνεται η συνεργασία 

και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. 

o Το δικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό συνήθως παρέχει δυνατότητες για 

μάθηση μέσω του παραδείγματος και της ανακάλυψης. Τα στοιχεία αυτά 

προσφέρουν μια νέα δυναμική στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό μοντέλο και  

δημιουργούν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο. 

  Στο καινούργιο εκπαιδευτικό μοντέλο που προκύπτει από την εισαγωγή των 

τηλεματικών υπηρεσιών δίνεται λιγότερο έμφαση στη σχέση των μαθητών με τον 

υπολογιστή και περισσότερο στη χρήση του τελευταίου ως μέσου για την 

επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή μέσα στη τάξη. Εκπαιδευτικοί και μαθητές 

για να προσαρμοστούν ικανοποιητικά στο νέο αυτό μοντέλο πρέπει να 

εκπαιδευτούν στη χρήση του υπολογιστή και στη χρήση των δικτυακών 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό 

είναι διαθέσιμο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (στο εξής ΠΣΔ).  Το 
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ΠΣΔ χρησιμοποιείται από πιστοποιημένα πρόσωπα, εκπαιδευτικές ή διοικητικές 

οντότητες της εκπαίδευσης. Χρήστες του ΠΣΔ είναι : 

 

1. Οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, στις οποίες δίνονται ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί 

πρόσβασης. 

2. Οι διοικητικές μονάδες στις οποίες δίνονται ένας ή περισσότεροι 

λογαριασμοί πρόσβασης. 

3. Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους δίνονται προσωποποιημένες υπηρεσίες 

πρόσβασης στις υπηρεσίες. 

4. Οι μαθητές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση μέσα από τα διασυνδεδεμένα 

σχολικά εργαστήρια, ενώ μπορούν να έχουν και προσωποποιημένες 

υπηρεσίες. 

5. Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο έχει πρόσβαση μέσα από τις 

διασυνδεδεμένες θέσεις εργασίας που υπάρχουν στις εκπαιδευτικές και 

διοικητικές μονάδες, ενώ έχει υλοποιηθεί και η δυνατότητα παροχής 

προσωπικού λογαριασμού σε κάθε διοικητικό υπάλληλο. 

 

Οι κυριότερες τηλεματικές υπηρεσίες που παρέχονται και υποστηρίζονται από το 

ΠΣΔ είναι οι εξής: 

 

1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

2. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. 

3. Προσωπικό Βιβλίο Διευθύνσεων μέσω Διαδικτύου. 

4. Υπηρεσία Καταλόγου. 

5. Φιλοξενία Ιστοσελίδων. 

6. Αυτόματη Δημιουργία Ιστοσελίδων. 

7. Χώροι Συζητήσεων. 

8. Διακομιστής Μεσολάβησης. 

9.  Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Τηλεφωνικά, μέσω Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου, μέσω FAX). 

10.  Δικτυακός Τόπος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

11. Υπηρεσία Διαχείρισης Χρηστών. 

12.  Υπηρεσία Αυτόματης Εγγραφής Εκπαιδευτικών. 

13.  Υπηρεσία Στατιστικών Στοιχείων. 

14.  Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης. 

15.  Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. 
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2.8.2 ΤΠΕ και Σχέδια Υπό Δρομολόγηση 
 

    Η διάθεση οικονομικών πόρων στις σχολικές μονάδες οδηγεί στη βελτίωση του 

εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων με ταχύτατους ρυθμούς. Ταυτόχρονα με τη 

βελτίωση της υποδομής σε νέες τεχνολογίες τροποποιείται σημαντικά η δικτύωση 

των σχολικών μονάδων. Η χώρα μας εμφανίζει σημαντική εξειδίκευση στην ανάπτυξη 

εγχώριου λογισμικού για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων 

(κοινοπραξίες ελληνικών πανεπιστημίων έχουν παράγει περισσότερους από εκατό 

πολυμεσικούς τίτλους για τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), 

γεγονός που μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διορίζονται 3.500 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο χώρο της πληροφορικής στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2000-2003). Παράλληλα, υλοποιούνται επιμορφωτικά 

προγράμματα ή σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν γνώσεις στις ΤΠΕ. Διαπιστώνεται ότι 

επιτυγχάνεται η εισαγωγή και η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών 

τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες μέσω της υλοποίησης των παραπάνω δράσεων. 

Οι δράσεις αυτές έχουν ως απώτερο σκοπό την ποιοτική βελτίωση της εκπαιδευτικής 

και μαθησιακής διαδικασίας και κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 

 

o Ψηφιακό εκπαιδευτικό λογισμικό που περιλαμβάνει τα θέματα για την 

εκπαίδευση, τις εκπαιδευτικές πύλες, την ανάπτυξη προηγμένων τηλεματικών 

υπηρεσιών για τη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου και την ψηφιοποίηση 

υλικού των βιβλιοθηκών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και του δημοσίου. 

o Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Σκοπός της επιμόρφωσης αυτής είναι η αξιοποίηση των 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

o Τηλεκπαίδευση που αφορά την ανάπτυξη περιεχομένου και παροχή 

υπηρεσιών τηλεπιμόρφωσης. 

o Δράσεις υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων (Help Desk). Σε κάθε νομό προβλέπεται ένα κέντρο τεχνικής 

υποστήριξης των σχολικών μονάδων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των 

πληροφοριακών συστημάτων τους.  

 

 

 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 50



Κεφάλαιο 2: Η Σημασία των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Επίσης η δομή και η λειτουργία των σχολικών μονάδων έχουν τροποποιηθεί, στα 

πλαίσια του Ε.Π.ΚτΠ., ώστε να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το νέο 

υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός της πληροφορικής στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 1999 ήταν ανεπαρκής. Από τα 6000 περίπου δημοτικά 

σχολεία της χώρας και σε σύνολο 600.028 μαθητών τα 55 σχολεία είχαν εργαστήρια. 

Συνολικά υπήρχαν 550 υπολογιστές στα εργαστήρια και η αναλογία μαθητών ανά 

υπολογιστή ήταν 1091 μαθητές ανά υπολογιστή. Επίσης σε περίπου 500 δημοτικά 

από τα 6000 υπήρχε τουλάχιστον ένας υπολογιστής που χρησιμοποιούνταν για 

γενικούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς σκοπούς.  

Καλύτερη παρουσιάζεται η κατάσταση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα 1844 γυμνάσια της χώρας υπήρχαν συνολικά 

1655 εργαστήρια πληροφορικής, εκ των οποίων τα 1051 ήταν εργαστήρια 

πληροφορικής με υπολογιστές παλιάς τεχνολογίας. Στο σύνολο των 1844 γυμνασίων 

υπήρχαν και 1437 υπολογιστές στις 490 βιβλιοθήκες που δημιουργήθηκαν στο 

πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ. Η κάθε μια διέθετε δίκτυο με  δύο ή τριών υπολογιστών με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συνολικά οι υπολογιστές για τους μαθητές στα Γυμνάσια 

ήταν 16.332, δηλαδή αναλογία 21 μαθητών ανά υπολογιστή. Επιπλέον υπήρχαν και 

1600 υπολογιστές για γενικούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς σκοπούς.   

Από τα 1234 γενικά λύκεια της χώρας και σε σύνολο 236.037 μαθητών τα 195 

είχαν εργαστήριο, από τα οποία τα 70 εργαστήρια δεν χρησιμοποιούνταν. Συνολικά 

στα γενικά λύκεια ήταν εγκαταστημένοι 1950 υπολογιστές για εκπαιδευτική χρήση 

από τους μαθητές, δηλαδή 121 μαθητές ανά υπολογιστή. 

Από τα 440 ΤΕΕ της χώρας και σε σύνολο 112.358 μαθητών τα 220 είχαν 

εργαστήρια, τα οποία δεν ήταν λειτουργικά αφού  δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΕ. Συνολικά 

υπήρχαν 2.200 υπολογιστές που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές. 

Δηλαδή μια αναλογία μαθητών ανά θέση εργασίας 51 μαθητές ανά υπολογιστή.  

   Τα τελευταία χρόνια, μετά την υλοποίηση σε μεγάλο βαθμό του εξοπλιστικού 

προγράμματος ύψους 100 εκ. €, η κατάσταση έχει ανατραπεί. Μέχρι τα τέλη του 

2003 διέθεταν εργαστήρια πληροφορικής 1.953 γυμνάσια, 1.290 λύκεια, 692 τεχνικά 

επαγγελματικά εκπαιδευτήρια και 2.202 δημοτικά. Η δικτυακή υποδομή καλύπτει το 

100% του συνόλου των σχολικών μονάδων της Β/βάθμιας εκπαίδευσης και το 40% 

του συνόλου των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας. Κάθε σχολική μονάδα της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με το μέγεθος της, εξοπλίστηκε με ένα τοπικό 

δίκτυο των τριών έως εννέα προσωπικών υπολογιστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και ενός εκτυπωτή. Επίσης σε κάθε εργαστήριο υπάρχει ένας σαρωτής και μια 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που θεωρήθηκαν απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία 
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για την γνωριμία των μαθητών με τον κόσμο της ψηφιακής εικόνας και αναγκαία 

εργαλεία για τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας. Επιπλέον τα μεγάλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα εξοπλίστηκαν και με data projectors.   

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα γενικά λύκεια της χώρας διαθέτουν, ανάλογα με 

το πλήθος των μαθητών τους, ένα μέχρι δύο εργαστήρια πληροφορικής με δεκατρείς 

υπολογιστές συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. Σε κάθε εργαστήριο 

υπάρχει ένας εκτυπωτής Laser, ένας Inkjet, ένας σαρωτής και ένας  data projector. 

Τα ΤΕΕ διαθέτουν και αυτά σύγχρονα εργαστήρια των δεκατριών υπολογιστών. Η 

αναλογία εργαστηρίων προς σχολικές μονάδες στα ΤΕΕ είναι μεγαλύτερη του 2. Στα 

γυμνάσια υπάρχουν ένα έως δύο εργαστήρια πληροφορικής με οκτώ έως έντεκα 

υπολογιστές, έναν σαρωτή και έναν εκτυπωτή. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα 

εργαστήρια των γυμνασίων είναι σύγχρονα και  συνδέονται με το διαδίκτυο μέσω 

σχολικού δικτύου. Στο σχολικό έτος 2003-2004 αντικαταστάθηκαν τα λίγα εργαστήρια 

παλιάς τεχνολογίας των γυμνασίων. Επίσης σε όποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

δημιουργείται βιβλιοθήκη εγκαθίσταται και ένα επιπλέον δίκτυο των δύο ή τριών 

υπολογιστών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο. Σε όλα τα εργαστήρια της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εγκατασταθεί δύο λειτουργικά συστήματα, τα 

Windows και το λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα, Linux. Με τον τρόπο αυτό 

μαθητές και καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να γνωρίσουν τα 

νέα περιβάλλοντα και τις εφαρμογές ανοικτού κώδικα που διατίθενται δωρεάν στο 

διαδίκτυο.   

Τα σύγχρονα εργαστήρια χρειάζονται σύγχρονες μεθόδους υποστήριξης της 

λειτουργίας τους. Αν το εργαστήριο και το δίκτυο δεν λειτουργούν σωστά τότε οι 

εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να υποστηρίξουν το αντικείμενό τους. Το ΠΣΔ εξυπηρετεί 

όλες πλέον τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ενώ προβλέπεται να καλύψει και το σύνολο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ήδη 

πάνω από το 40% των δημοτικών σχολείων και όλες οι διοικητικές μονάδες της 

πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης απολαμβάνουν των υπηρεσιών του ΠΣΔ).     

Όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ μέχρι σήμερα έχουν 

επιμορφωθεί επισήμως 84.360 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.  Η χρήση των 

ΤΠΕ διαφορετικά αντιμετωπίζεται από τη πρωτοβάθμια και διαφορετικά από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν 

γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο που διευκολύνει την ανάπτυξη της δημιουργικής 

μάθησης ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελούν εργαλείο αφομοίωσης 

γνώσης και άντλησης χρήσιμων πληροφοριών (βλέπε πίνακες 2.3, 2.4 και 

διαγράμματα 2.4, 2.5).  

 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 52



Κεφάλαιο 2: Η Σημασία των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Πίνακας 2.3 
Εργαστήρια Πληροφορικής – Δικτυακή Υποδομή 

Επιμόρφωση στις ΤΠΕ – Εκπαιδευτικά Λογισμικά 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 2002-2003 1993 1999

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2.405 601 1655 

ΛΥΚΕΙΑ 1.235 39 195 

ΤΕΕ – ΣΕΚ 692 52 220 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2.202 - 55 

Σύνολο 6.534 692 2125 

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

 2002-2003 1993  

 3660 (το 100% του 

συνόλου των 

σχολικών μονάδων 

της Β/θμιας) 

0 

 

 Το 18% του συνόλου 

των σχολικών 

μονάδων της Α/θμιας 

0 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

Αριθμός επιμορφωτών Αριθμός επιμορφουμένων 

2002-2003 1993 2002-2003 1993 

1.200 0 76.000 0 

    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 2003 1993  

 98 0  

 

  Μαθητές ανά 
Η/Υ

1993 2000 2002
Ποσοστό 
μεταβολής 
2000-2002

Δημοτικά 1:1091 1:47 +2221,30% 

Γυμνάσια 1:21 1:16 +31,25% 

Λύκεια 1:121 1:13 +830,80% 

ΤΕΕ 

Μικρός αριθμός 

υπολογιστών 

1:51 1:13 +292,30% 

Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Όπως σημειώθηκε προηγουμένως, ο συνολικός αριθμός υπολογιστών στο τέλος του 
2002 ήταν 61.144, ενώ το 1993 ήταν 1.500 περίπου)  
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Διάγραμμα 2.4 
Εργαστήρια Πληροφορικής 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2002-2003 1993

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ
ΤΕΕ – ΣΕΚ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Σύνολο

 
 

Πίνακας 2.4 
Μαθητές Ανά Η/Υ 

Μαθητές ανά Η/Υ 2004 2003

Δημοτικά 1:47 1:35 

Γυμνάσια 1:13 1:10 

Λύκεια 1:13 1:12 

ΤΕΕ 1:10 1:8 
Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr)  

 
Διάγραμμα 2.5 
Μαθητές ανά Η/Υ 

0
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2003 2004

Δημοτικά
Γυμνάσια
Λύκεια
ΤΕΕ

 

 

 

 

Το λογισμικό που αναπτύσσεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα πολυμέσα, η προσομοίωση και το εκπαιδευτικό 
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παιχνίδι. Οι μαθητές του δημοτικού απαιτείται να αναπτύσσουν δεξιότητες, να 

ενισχύσουν την συνεργατική μάθηση και να γίνουν τεχνολογικά εγγράμματοι. Στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές αποκτούν γνώσεις για την επίλυση 

προβλημάτων με την ανάπτυξη αλγορίθμων σε προγραμματιστικό περιβάλλον. 

Επίσης χρησιμοποιούν πολυμεσικές εφαρμογές.  

Η τεχνολογική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος δεν εξασφαλίζουν την ενίσχυση της εικόνας του. Το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει σε κατώτερη θέση συγκρινόμενο με άλλα 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα σε θέματα υποδομής σχολικών μονάδων, 

επιδόσεων μαθητών και επάρκειας εκπαιδευτικών.  

 

 

 

2.9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι 

ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους στην εκπαίδευση έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

εκτεταμένης διερεύνησης. Εντούτοις, οι υπάρχουσες έρευνες σχετικά με τις αλλαγές 

που έχει επιφέρει η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη είναι ανεπαρκείς ως 

προς την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων των διδασκόντων εκπαιδευτικών των 

μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως προς την καταγραφή του 

βαθμού που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές τους 

δραστηριότητες.  Παρακάτω παρουσιάζονται οι υπάρχουσες μελέτες ελλήνων και 

ξένων επιστημόνων που διερεύνησαν τον ρόλο της διαδραμάτισης των ΤΠΕ στην 

διαδικασία της διδασκαλίας και τον τρόπο εφαρμογής τους στην εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1 Ελληνικές Μελέτες για τις ΤΠΕ και τις Εφαρμογές τους 
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Οι μελέτες των ελλήνων επιστημόνων  είναι οι ακόλουθες: 

Η  Παπαναούμ (1994) στην μελέτη της παρουσιάζει τη σχολική μονάδα ως  

κεντρικό πυρήνα ανάπτυξης καινοτομιών και υποστηρίζει  ότι η εκπαιδευτική πολιτική 

πρέπει να κινηθεί με βάση τους ακόλουθους δύο άξονες: 

I. Την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που καλούνται να 

υιοθετήσουν την καινοτομία μετά από ταχύρρυθμη επιμόρφωση. Ο 

εκπαιδευτικός, για να μπορέσει να αποδώσει ως επαγγελματίας, χρειάζεται 

ενίσχυση του κύρους του και της αυτονομίας του. Σημαντικό ρόλο παίζει η 

βασική του εκπαίδευση και η δια βίου επιμορφωτική υποστήριξή του.  

II. Την αναθεώρηση του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η δομή 

της σχολικής μονάδας καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο του διευθυντή 

για την προώθηση καινοτομιών, λόγω της θέσης του στην σχολική ιεραρχία. 

Ο διευθυντής θα πρέπει να μετατραπεί από έναν απλό διεκπεραιωτή 

εγκυκλίων και ελεγκτή της συμπεριφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών, σε 

ηγετική μορφή, ικανή να διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό όραμα για το 

σχολείο του.  

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις 

ΤΠΕ χωρίς να αξιολογεί την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Στην μελέτη του  Αλέκου Μπάρμπα (1997) περιγράφεται η θεωρία του Papert 

(1979), του δημιουργού της γλώσσας προγραμματισμού LOGO, του πρωτοπόρου 

στη σύλληψη των δυνατοτήτων που προσφέρει η δυναμική εξέλιξη της τεχνολογίας 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης. Προσδιορίζεται ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος με την χρήση των υπολογιστών ορίζει το 

αντικείμενο της μάθησης και αξιολογεί την επίδοση του μαθητή. Επίσης, καθορίζεται 

ο ρόλος του μαθητή που εκπαιδεύεται, μαθαίνοντας συγχρόνως να αποδέχεται την 

εξουσία του εκπαιδευτικού σε ένα προκαθορισμένο σχολικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Τέλος, υποστηρίζεται η άποψη ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι η 

τεχνολογική βάση που έλειπε από τις παιδαγωγικές θεωρίες.  

Επίσης οι Κορδάκη και Κόμης (2000) στην έρευνά τους εξέτασαν τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ΤΠΕ και τον βαθμό στον οποίο η χρησιμοποίηση 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς οφελός του επηρεάζει την χρήση των ΤΠΕ από τον 

καθηγητή προς όφελος των μαθητών του. Ακόμα, στην εργασία του Αλέξανδρου 

Μπαλτζή  και του Ευάγγελου Κελεσίδη (2000) αναλύονται οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή και την αξιοποίηση των σύγχρονων μορφών 

επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρόκειται για απόψεις οι οποίες προέκυψαν στα 

πλαίσια μιας ευρύτερης έρευνας.  Επιπροσθέτως, στην μελέτη του ο Δημήτριος 
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Χασάπης (2001) υποστηρίζει ότι η κατάκτηση ενός κυρίαρχου ρόλου από τις 

τεχνολογίες της πληροφορικής στις μαθησιακές διαδικασίες συνεπάγεται ένα ριζικό 

μετασχηματισμό της σχέσης των παιδιών με τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα 

και ουσιαστική τροποποίηση της γνώσης.  

Στην εργασία του ο Παπαδοπετράκης (2001) υποστηρίζει ότι οι υπολογιστές και οι 

δυνατότητες που δημιουργούν στον εκπαιδευτικό (πολυμέσα, διαδίκτυο-επικοινωνία, 

πρόσβαση και χειρισμό τεράστιου όγκου πληροφοριών) είναι σημαντικά εκπαιδευτικά 

εργαλεία. Ο υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη 

εξατομίκευση της μάθηση. Με τον υπολογιστή επιτυγχάνεται η κατάκτηση ενός 

ολοκληρωμένου και αυτόνομου τρόπου σκέψης. Επίσης, το παιδί μαθαίνει πως να 

μαθαίνει.  

Ακόμα, ο Μαλέτσκος  (2002)   στην  μελέτη του υποστηρίζει τις ακόλουθες πέντε 

απόψεις: 

I. Είναι απαραίτητο να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, να 

δεχόμαστε τις θετικές επιδράσεις τους και να προστατεύουμε τους εαυτούς 

μας και τα παιδιά μας από τα επικίνδυνα στοιχεία τους.  

II. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να 

επωφεληθούμε από τις νέες τεχνολογίες με λιγότερη γραφειοκρατία, 

χρησιμοποιώντας πολιτική ίσων ευκαιριών.  

III. Είναι απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση και η δια βίου εκπαίδευση όλων 

των εκπαιδευτικών στη σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών. Η επιμόρφωση 

είναι στις μέρες μας αναγκαία για όλους τους επαγγελματίες και πολύ 

περισσότερο για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν 

σημαντικούς διαμεσολαβητές της μάθηση. Συμβάλουν στη διαμόρφωση του 

αυριανού εργασιακού δυναμικού της χώρας μας. Η δια βίου εκπαίδευση θα 

μπορούσε να προσφέρει τα μέγιστα στο εκπαιδευτικό έργο.  

IV. Η αντιμετώπιση του υπολογιστή ως μηχανή κυρίως «προγραμματιζόμενη» 

και όχι «προγραμματισμένη». Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο ικανό να 

βοηθήσει στην εκπαιδευτική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

V. Απαιτείται διασύνδεση των σχολείων με ερευνητικά κέντρα και ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες και αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να 

αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της κοινωνίας της πληροφορίας. Η υψηλή 

τεχνολογία στην εκπαίδευση πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, να 

προσεγγίζεται κριτικά και να βασίζεται στις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες 

(προσωπική επιλογή, ισότητα, ελεύθερη προτίμηση).  

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 57



Κεφάλαιο 2: Η Σημασία των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Επίσης, στην έρευνα της Κασιμάτης και του Γιαλαμά (2001) υποστηρίζεται η 

άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα υπολογιστικά μέσα ως παράγοντες 

τροποποίησης της διδασκαλίας από το παραδοσιακό μοντέλο στο σύγχρονο 

μοντέλο. Μετασχηματίζουν το παιδαγωγικό περιβάλλον της τάξης και συμβάλλουν 

στην πληρέστερη κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές. Επίσης, διαπιστώνεται 

η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για δημιουργία υπολογιστικών 

περιβαλλόντων και για χρήση κατάλληλων λογισμικών. Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα 

με την συγκεκριμένη μελέτη, θεωρούν ότι τα υπολογιστικά μέσα χρησιμοποιούνται 

ως συμπλήρωμα στην παραδοσιακή διδασκαλία και τονίζουν την έλλειψη εμπειρίας 

τους στη χρήση των υπολογιστών.  

Αξιοσημείωτη είναι η μελέτη που πραγματοποίησε ο Τζιμογιάννης (2002), 

παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Τζιμογιάννης έλαβε υπόψη μια σειρά από παράγοντες που 

αφορούν στην σωστή προετοιμασία και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, στην 

ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και στην αφομοίωση καινοτόμων 

διδακτικών προσεγγίσεων. Επίσης, αναλύει τους λόγους για τους οποίους η 

αποδοχή και η επιτυχημένη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη δεν μπορεί να 

βασιστεί μόνο σε διοικητικές αποφάσεις. Στο άρθρο αυτό δίνεται έμφαση στην 

περιγραφή και στην ανάλυση των απαιτούμενων υλικοτεχνικών υποδομών, χωρίς να 

γίνεται αναφορά στο  μοντέλο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.   

 Η Μπρίκα (2002), στην έρευνα που πραγματοποίησε στα πλαίσια της 

διδακτορικής της διατριβής περιγράφει τις γενικές συνθήκες που επικρατούν στο 

σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Προσδιορίζει τους όρους λειτουργίας του σχολείου και 

τους όρους εισαγωγής της Πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επιπλέον, γίνεται μια σύγκριση των συνθηκών εισαγωγής της Πληροφορικής στη 

γαλλική και στην ελληνική εκπαίδευση.   

Επίσης, η Τριανταφυλλίδου (2002) στην έρευνά της περιγράφει τη διεθνή 

πραγματικότητα σε σχέση με τις ΤΠΕ και αναφέρει τις πολιτικές που ακολουθούν οι 

ευρωπαϊκές χώρες, αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών κάθε ευρωπαϊκής χώρας, παρουσιάζονται τα χρηματοδοτικά προγράμματα 

για τις νέες τεχνολογίες και αναφέρονται τα προγράμματα κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σχετικά με τις εφαρμογές 

των ΤΠΕ στην Ελλάδα παρουσιάζονται τα προγράμματα  «Οδύσσεια» και «Ασκοί 

του Αιόλου», χωρίς να περιγράφεται και να αξιολογείται η εφαρμογή των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Ο Πολίτης, ο Ρούσσος, ο Καραμάνης και ο Τσαούσης (2002) στην μελέτη τους 

αξιολογούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με βάση τον συναισθηματικό άξονα. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προσδιορίζουν την θετική ή την αρνητική στάση 

των συμμετεχόντων απέναντι στις διαδικασίες επιμόρφωσης. Επίσης, στην έρευνα 

του Καρτσιώτη (2002, <http://www.epyna.gr>) αναφέρονται οι φορείς υλοποίησης 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών, παρουσιάζεται η 

υλικοτεχνική υποδομή των κέντρων στήριξης της επιμόρφωσης και καταγράφεται το 

κόστος υλοποίησης των προγραμμάτων. Επίσης, γίνεται σύγκριση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων στις ΤΠΕ που παρακολούθησαν οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί με τα αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν οι  

Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Η μελέτη αυτή δε διερευνά τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών της επιστήμης των Μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που εφαρμόζουν τις ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας.  

Στην έρευνα του Πρίντεζη (2003) και των Κυνηγού, Καραγεώργου, Βαβουράκη & 

Γαβρίλη (2000) υποστηρίζεται η άποψη πως η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον ίδιο 

τον καθηγητή επηρεάζει τη διδασκαλία και τη μετάδοση της γνώσης, διότι 

υποστηρίζει ανοιχτά μοντέλα μάθησης και αναβαθμίζει το ρόλο μαθητή και καθηγητή. 

Επίσης, στο άρθρο τους, οι Βρασίδας και Ζεμπύλας (2006) παρουσιάζουν τα 

σημαντικότερα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα δίνοντας έμφαση στην φιλοσοφική – 

ιστορική ανασκόπηση της θεωρίας του κοντστρουκτιβισμού και της θεωρίας των 

κοινοτήτων μάθησης. Τέλος, παρουσιάζεται ο ρόλος της τεχνολογίας στην εφαρμογή  

των παιδαγωγικών μοντέλων και οι τρόποι αντιμετώπισης σύγχρονων τάσεων και 

προκλήσεων στο χώρο της παιδείας.  

Επιπροσθέτως, στην έρευνα του Δημητριάδη (2008) προσδιορίζεται ο ρόλος των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα πλαίσια μιας ευέλικτης μάθησης ενώ στην 

μελέτη του Ζάρδα (2009) καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους η ανάπτυξη 

προσαρμοστικών υπερμεσικών πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευσης στο 

διαδίκτυο κρίνεται αναγκαία και ουσιαστική. 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των μελετών διαπιστώνεται ότι οι ερευνητές 

προσεγγίζουν το θέμα της εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από 

κοινωνιολογική σκοπιά και από θεωρητική σκοπιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το 

γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη καμία έρευνα που να επικεντρώνεται 

στον προσδιορισμό των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιτυχημένη 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών από τους εκπαιδευτικούς 

εφαρμόζοντας τη μέθοδο των υποδειγμάτων των αφανών μεταβλητών. 

2.9.2 Διεθνείς Μελέτες για τις ΤΠΕ και τις Εφαρμογές τους 
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Στο εξωτερικό έχουν γίνει αξιόλογες έρευνες  και έχουν συνταχθεί διεθνή άρθρα 

αναφορικά με την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά την 

βιβλιογραφική έρευνα συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν τα διεθνή επιστημονικά 

άρθρα και βιβλία που αναλύονται παρακάτω. 

Ο Collis Betty (1989) στην εργασία του περιγράφει και αναλύει θέματα όπως η 

δημιουργία νέων εκπαιδευτικών καταστάσεων για τους μαθητές, οι αλλαγές στο 

σχολικό πρόγραμμα σπουδών και οι αλλαγές στην οργάνωση της σχολικής τάξης, 

μετά από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην έρευνα αυτή δε 

γίνεται καμία αναφορά για την επιτυχημένη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. 

Η Russell (1995) στην έρευνα της παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους οι 

ενήλικοι σπουδαστές επιμορφώνονται στη χρήση των ΤΠΕ. Στη μελέτη αυτή 

αναφέρονται τα στάδια από τα οποία πρέπει να περάσει κάθε σπουδαστής 

προκειμένου να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η έρευνα αυτή αφορά μόνο την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Στην έρευνα της Christensen (1997) εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι ΤΠΕ 

ενισχύουν την θετική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης μέσα στην τάξη. Επίσης, διερευνάται το επίπεδο στο οποίο οι 

εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία καλλιεργούν 

στους μαθητές θετικά συναισθήματα αναφορικά με αυτές. Τέλος, προσδιορίζεται ο 

βαθμός, στον οποίο η θετική στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ΤΠΕ, 

διαμορφώνει θετική στάση και στους μαθητές τους αναφορικά με αυτές.  Ολόκληρη η 

μελέτη αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεν ασχολείται καθόλου με τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Επίσης, στο άρθρο τους οι Wright P., Horn S. και Sanders W. (1997) 

περιγράφουν τη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στην 

ακαδημαϊκή πορεία και εξέλιξη των μαθητών. Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της 

κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της απόδοσης των 

μαθητών. Ένας επιμορφωμένος και καταρτισμένος εκπαιδευτικός δίνει κίνητρα στους 

μαθητές για να πετύχουν καλές επιδόσεις.  Υπάρχει σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού στην τάξη και της εκπαιδευτικής επιμόρφωσης 

και αξιολόγησης που έχει δεχθεί. 

Στο άρθρο της Moll (1998) υποστηρίζεται η άποψη ότι οι ΤΠΕ ενισχύουν την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και ότι η χρήση των ΤΠΕ από τον ίδιο τον καθηγητή 

επηρεάζει τη χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές.  Ακόμα, οι Drenoyanni & Selwood 

(1998) και Grawford (1999) διαπίστωσαν πως υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
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χρήσης των ΤΠΕ από τον καθηγητή  για δικό του όφελος και μεταξύ της χρήσης των 

ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος των μαθητών του. Η παραπάνω σχέση 

επηρεάζεται από τις προκαταλήψεις των καθηγητών και από τις φοβίες που έχουν 

μαθητές και εκπαιδευτικοί για τις ΤΠΕ. Συγκεκριμένα και οι δύο μελέτες ασχολήθηκαν 

με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και με τις χρήσεις των ΤΠΕ από αυτούς κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας τους. Διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί στη χρήση 

των ΤΠΕ εξαιτίας της φοβίας τους.  

Επίσης, η Somekh (1998) στο άρθρο της αναφέρεται στη χρήση των ΤΠΕ από τον 

ίδιο τον καθηγητή και πως αυτή επηρεάζει τη χρήση των ΤΠΕ από τους φοιτητές, 

λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταλήψεις των καθηγητών για τις ΤΠΕ και τις φοβίες 

καθηγητών και φοιτητών. Η μελέτη αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

Στο άρθρο τους οι Yin Cheong Cheng και Kwok Tung Tsui  (1999) αξιολογούν την 

αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών με την χρήση των εξής επτά (7) μοντέλων: 

1. Στόχου και έργου. 

2. Χρησιμότητας. 

3. Διαδικασίας. 

4. Σχολικής Ικανοποίησης. 

5. Αξιοπιστίας. 

6. Έλλειψης Προβλημάτων. 

7. Δια Βίου Μάθησης.  

Στο άρθρο αυτό αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν 

μέσα στην σχολική μονάδα, χωρίς να  εξετάζονται οι εφαρμογές των ΤΠΕ  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επίσης, οι Yasmin B. Kafai και Sharon Sutton (1999) υποστηρίζουν ότι οι 

περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν τους Η/Υ για την εκτέλεση ψυχαγωγικών 

προγραμμάτων (παιχνίδια), χωρίς να κάνουν χρήση του διαδικτύου. Στην έρευνά της 

η Somekh (2000), αναφέρει τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούν τα 

σχολεία της Αγγλίας με σκοπό να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση και 

περιγράφει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που πηγάζουν από αυτή την 

ενσωμάτωση. Τέλος, η μελέτη αυτή αναφέρει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου η εισαγωγή των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία 

να είναι αποτελεσματική. Στην μελέτη του  Wendy  Morgan (2001) περιγράφονται οι 

επιδράσεις και οι αλλαγές που επιφέρει η χρήση των ΤΠΕ, αφενός στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και αφετέρου στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς να 

επικεντρώνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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Επίσης, στο άρθρο τους οι Ortega Manuel & Bravo Jose (2001) προσεγγίζουν 

θεωρητικά το θέμα της βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της χρήσης των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται η άποψη ότι η διδασκαλία των 

Μαθηματικών και των Οικονομικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βελτιώνεται σε 

μεγάλο βαθμό με τη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου. Στο άρθρο αυτό δε γίνεται 

αναφορά στις ΤΠΕ που ενσωμάτωσαν οι διδάσκοντες των μαθηματικών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ακόμα, στην έρευνα των Nachmias Rafi, Moduser David και Shemla Anat (2001) 

εξετάσθηκε ο βαθμός στον οποίο το φύλο και η ηλικία διαφοροποιούν τον τρόπο 

χρήσης των ΤΠΕ.  Καθορίστηκε ο βαθμός, ο σκοπός και το εύρος της χρήσης των 

ΤΠΕ και προσδιορίστηκε η σχέση που υπάρχει μεταξύ των ενδοσχολικών και των 

εξωσχολικών διαδικασιών μάθησης. Επίσης, η Selinger  (2001) στην έρευνά της 

εξετάζει τους τρόπους διδασκαλίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

των  μαθητών στις ΤΠΕ για την υποστήριξη της εργασίας τους.  

Επιπλέον, στο άρθρο της Vosniadou  και του Kollia (2001) περιγράφονται τα 

προγράμματα της «Οδύσσειας» και του «Σωκράτη», και αναλύονται οι σκοποί τους 

και οι δράσεις τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο άρθρο των Mccormick 

και Schrimshaw (2001) συμπεραίνεται ότι οι μέχρι τώρα προσεγγίσεις, που 

αναφέρονταν στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, έδωσαν ανεπαρκή σημασία 

στην επίδραση που έχουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική. Κάθε εφαρμογή των 

ΤΠΕ στην τάξη απαιτεί να υπάρξουν αλλαγές σε διάφορα σημεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Στόχοι της μελέτης αυτής είναι: 

1) ο προσδιορισμός του βαθμού στον οποίο η υπάρχουσα πρακτική είναι πιο 

αποτελεσματική και πιο αποδοτική χωρίς την χρήση των ΤΠΕ,  

2) ο καθορισμός των νέων οριζόντων που δημιουργούνται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία από την χρήση των ΤΠΕ και  

3) ο προσδιορισμός του βαθμού στον οποίο τροποποιείται και προσαρμόζεται η 

χρήση των ΤΠΕ στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής.  

Από τα στοιχεία της έρευνας συμπεραίνεται ότι απαιτείται ριζική αλλαγή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να είναι αποτελεσματική η χρήση των ΤΠΕ.   

Στην έρευνα του Yip Willie (2002) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας 

πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές και σε καθηγητές που 

χρησιμοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής τους 

διαδικασίας. Η έρευνα αυτή υλοποιήθηκε μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα,  

ο Lee Kar Tin (2002) εξέτασε σε δύο (2)  μελέτες του τη χρήση των ΤΠΕ και του 

διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην πρώτη του μελέτη ασχολήθηκε με την 

εφαρμογή του διαδικτύου ως μέσο διδασκαλίας και εργαλείο εκπαιδευτικών 
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δραστηριοτήτων με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος. Στην ίδια μελέτη, περιγράφονται οι αλλαγές που επέρχονται στον 

τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και  στον τρόπο δράσης των μαθητών με τη 

χρήση του διαδικτύου. Στη δεύτερη μελέτη του, ο Lee Kar Tin επικεντρώνεται στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στα κίνητρα για μάθηση που δημιουργούνται με τη 

χρήση του διαδικτύου και όλων των νέων τεχνολογικών μέσων. Ακόμα, παρουσιάζει 

τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν αποτελεσματικά τις 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι Wang Pofen, Cheng Wenlung, Wang Weichung & Hung Pi-hsia (2002) 

παρουσιάζουν στην μελέτη τους  ένα «Σύστημα Δυναμικής Διδασκαλίας», το οποίο 

χρησιμοποιείται στην Ταϊβάν για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Επίσης, περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους η χρήση αυτού του 

προγράμματος βελτιώνει την μαθησιακή διαδικασία. Στην μελέτη αυτή δεν 

αναφέρονται και δεν αξιολογούνται οι εφαρμογές των ΤΠΕ  από τους διδάσκοντες 

την επιστήμη των μαθηματικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Οι Yang Ching Shu & Shu Fang Liu (2002) στην έρευνα τους εξετάζουν το βαθμό 

στον οποίο οι ΤΠΕ βελτιώνουν τη συνεργατική μάθηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 32 

μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν γνώσεις η/υ. Η συλλογή των 

στοιχείων έγινε μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Η έρευνα αυτή καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη βελτίωση της συνεργατικής 

διδασκαλίας αρκεί η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού να είναι λειτουργική και 

αποτελεσματική. Η έρευνα αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στην μελέτη τους οι Nason & Woodruff (2002) προσδιορίζουν τους λόγους, για 

τους οποίους η διδασκαλία των Μαθηματικών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και 

παρουσιάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην 

επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων και στη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας.  

Ο Knezek και η Christensen  (2002) στην έρευνα τους ασχολήθηκαν με την 

επίδραση που έχει η χρήση των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο και στην σχολική επιτυχία 

των μαθητών. Η έρευνα δεν αναφέρεται στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διαδικασία 

διδασκαλίας των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στη μελέτη της η Webb (2002) παρουσιάζει την παιδαγωγική διαδικασία που 

ακολουθούν οι καθηγητές της πληροφορικής προκειμένου να διδάξουν τις ΤΠΕ στους 

μαθητές. Επίσης, περιγράφει τη νέα δομή των αναλυτικών προγραμμάτων των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αγγλίας μετά την εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολικό 

πρόγραμμα και  αναφέρει τα προβλήματα που δημιουργούνται στους μαθητές. Στη 

μελέτη αυτή δεν αξιολογείται η εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Στην έρευνα των Ana  Margarita και Veiga Simao (2002) εξετάσθηκαν η εφαρμογή 

των νέων τεχνολογιών στην διδακτική διαδικασία και η εκπαίδευση των καθηγητών 

στη χρήση των ΤΠΕ. Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η οργάνωση και η 

εκτίμηση ενός νέου εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

βασισμένο στις νέες τεχνολογίες και στις σύγχρονες στρατηγικές μάθησης. 

Το άρθρο του Li Qing (2003) μας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις 

αλλαγές που έχουν γίνει στον τρόπο εκπαίδευσης των καθηγητών που διδάσκουν 

Μαθηματικά. Στην έρευνά του, χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο για την 

καταγραφή του τεχνολογικού υπόβαθρου των καθηγητών και συμμετείχαν 10 

καθηγητές της επιστήμης των Μαθηματικών (έξι (6) γυναίκες και τέσσερις (4) 

άνδρες). Η ανάλυση των δεδομένων επικεντρώθηκε σε τρία θέματα: 

1) στη φοβία που έχουν οι νέοι καθηγητές των μαθηματικών για την 

διδασκαλία του αντικειμένου τους.  

2) στην  ανάγκη για ισονομία και ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση. 

3) στις απόψεις των καθηγητών σχετικά με τη χρήση της νέας τεχνολογίας.  

Η  μελέτη αυτή περιορίστηκε μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το άρθρο του Raven M.Wallace (2003) αποτελεί κίνητρο για μια μελλοντική 

έρευνα, στοχεύοντας στην εξέταση του επιπέδου επίδρασης της διαφορετικότητας 

των σπουδαστών στον τρόπο που αυτοί μαθαίνουν, κάνοντας χρήση των ΤΠΕ και 

του διαδικτύου.  

Ο Kozma (2003) διενήργησε μια έρευνα σε 28 διαφορετικές χώρες. Η έρευνα 

στηρίχθηκε στην ανάλυση 174 παραδειγμάτων περιπτώσεων (case studies) και 

ανάμεσα στα θέματα που εξετάσθηκαν ήταν οι καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές 

με χρήση της νέας τεχνολογίας και οι  αλλαγές που επιφέρουν οι ΤΠΕ στον τρόπο 

διδασκαλίας και μάθησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι 

εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ είναι αποτελεσματικότεροι στη διαδικασία 

της διδασκαλίας συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που δεν τις χρησιμοποιούν.  

Επίσης, στην μελέτη τους η Colley  και ο Comber  (2003)  μελετούν  τους τρόπους 

που το φύλο και η ηλικία επηρεάζουν τις δραστηριότητες των μαθητών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τις ΤΠΕ. Παρόμοια μελέτη 

πραγματοποίησε και η Shashaani (1994). Στην μελέτη αυτή εξετάσθηκε η 

διαφορετικότητα στη χρήση των ΤΠΕ ανάλογα με το φύλο του μαθητή. Το φύλο 

υποστηρίζεται ότι έχει άμεση σχέση με τη συμπεριφορά που αναπτύσσουν οι 

μαθητές σε σχέση με τους Η/Υ. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε εξετάσθηκε η 

υπόθεση «Οι άνδρες (μαθητές) έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση των Η/Υ σε 

σχέση με τις γυναίκες (μαθήτριες)». Από την εκτίμηση του βαθμού χρήσης των Η/Υ, 

της δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι και της συχνότητας χρήσης 
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των ΤΠΕ, διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια έχουν περισσότερο θετική στάση στους Η/Υ σε 

σχέση με τα κορίτσια. 

Επίσης οι Zhao και Frank (2003) στην έρευνα που διενήργησαν υποστηρίζουν ότι 

οι ΤΠΕ δρουν ως εισβολείς στην εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζοντας το σχολικό 

περιβάλλον το οποίο λειτουργεί ως οικοσύστημα και ανατρέπουν την ισορροπία του 

σχολείου. Το άρθρο αυτό αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του θεωρητικού 

πλαισίου της παρούσας διατριβής.   

Ο Jedeskog Gunilla και ο Nissen Jorden (2004), στην μελέτη τους, παρουσίασαν 

τα αποτελέσματα από μια εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 9 

διαφορετικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σουηδίας. Στην έρευνα 

αυτή αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εξετάσθηκε κατά πόσο η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική 

πρακτική μετατόπισε την εκπαιδευτική διαδικασία από την παραδοσιακή της μορφή 

στην σύγχρονη. Επίσης, εκτιμήθηκε ο βαθμός κατάρρευσης των ορίων της τάξης, του 

χρόνου και του τρόπου εργασίας των μαθητών μέσω της χρήσης της τηλεκπαίδευσης 

και των ΤΠΕ.   

Ο Venezky (2004) μελέτησε 94 περιπτώσεις σχολείων την περίοδο 1999-2000 

που βρίσκονταν σε 23 διαφορετικές χώρες και χρησιμοποιούσαν τακτικά το 

διαδίκτυο. Στη μελέτη αυτή εξετάσθηκαν υποθέσεις όπως η χρήση του διαδικτύου για 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το επίπεδο αποτελεσματικής εφαρμογής 

του διαδικτύου, οι απαιτούμενες ακαδημαϊκές γνώσεις.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η χρήση του διαδικτύου δίνει κίνητρα στους μαθητές για μάθηση και κάνει τη μάθηση 

πιο δημιουργική. Επίσης, η χρήση του διαδικτύου κάνει τους εκπαιδευτικούς 

καινοτόμους και δημιουργικούς. Η έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα αξιόλογη αλλά δεν 

αναφέρεται καθόλου στην χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στο άρθρο τους, οι Thomas Fuchs & Ludger Woessmann (2004) εξετάζουν την 

σχέση που υπάρχει μεταξύ των υπολογιστών και της επίδοσης των μαθητών που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα PISA. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι 

συσχετίζονται θετικά η επίδοση των μαθητών στα μαθήματα με την ύπαρξη του 

υπολογιστή τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο. Διαπιστώθηκε όμως ότι είναι 

αρνητική η σχέση μεταξύ της χρήσης του υπολογιστή στο σπίτι και της επίδοσης των 

μαθητών γιατί η διάθεση χρόνου στο σπίτι για την χρήση του υπολογιστή 

απομακρύνει τους μαθητές από την αποδοτική μελέτη. Αντίθετα, θετική εμφανίζεται 

να είναι η σχέση μεταξύ της χρήσης του υπολογιστή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο 

σπίτι με την χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου στο σχολείο. Στη μελέτη αυτή, 
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εξετάζονται οι επιδόσεις μαθητών στη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου στη 

διαδικασία της διδασκαλίας. 

Επίσης, τόσο οι Adrian Oldknow, Ron Taylor (2003) όσο και οι Sue Johnston-

Wilder, David Pimm (2004) στα βιβλία τους υποστηρίζουν ότι η χρήση των ΤΠΕ 

βελτιώνει τη διδασκαλία των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αρκεί οι 

εκπαιδευτικοί να είναι γνώστες του κατάλληλου λογισμικού. Ακόμα, στο άρθρο του ο 

Wallace (2004) μελέτησε τον βαθμό στον οποίο η χρησιμοποίηση του Διαδικτύου 

από τον καθηγητή για δικό του όφελος επηρεάζει την μετάδοση της γνώσης, 

συναρτήσει  των προκαταλήψεων των καθηγητών για τις ΤΠΕ, της φοβίας τόσο των 

μαθητών όσο και των καθηγητών για τις ΤΠΕ και του σχολικού περιβάλλοντος. 

Στο άρθρο του, ο Cosette Crisan (2004) μελέτησε το βαθμό στον οποίο η 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη από τους διδάσκοντες μαθηματικά 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βελτίωσε την διδασκαλία. Στην  έρευνα αυτή 

συμμετείχαν 7 καθηγητές (4 γυναίκες και 3 άνδρες) που διδάσκουν μαθηματικά σε 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χρησιμοποιούν σε διαφορετικό βαθμό 

και με διαφορετικό τρόπο τις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Σύμφωνα με την 

έρευνα αυτή η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη 

εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 1)τις γνώσεις που απέκτησε ο 

εκπαιδευτικός στο πανεπιστήμιο για τις ΤΠΕ 2) την προσωπική του ενασχόληση με 

τις ΤΠΕ 3) τις παιδαγωγικές του γνώσεις και 4) τις μαθηματικές του γνώσεις. Βέβαια, 

όλοι οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την χρήση των ΤΠΕ 

στη τάξη ανάλογα με τη προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. 

Στο άρθρο των Peter D. John & Maria N. Gravani (2005) μελετάται η ενδο-

πανεπιστημιακή επιμόρφωση που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία τόσο 

των επιμορφωτών όσο και των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Στην έρευνα αυτή, 

συμμετείχαν 22 φιλόλογοι διδάσκοντες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 12 

καθηγητές πανεπιστημίου. Η ανάλυση εστίασε σε 2 απόψεις του Kirkpatrick σχετικά 

με την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας: πρώτον στην αξιολόγηση της 

αντίδρασης των εκπαιδευόμενων απέναντι σε ό,τι νέο διδάσκονταν και δεύτερον στην 

αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές, τις θεωρίες 

και τις τεχνικές που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες και απαιτούνταν αυτοί να 

γνωρίζουν, μετά τη λήξη των επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

Ο Joakim Samuelsson (2006) υλοποίησε μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 19 

καθηγητές, που διδάσκουν μαθηματικά σε Γυμνάσια της Σουηδίας. Σύμφωνα με την 

έρευνα αυτή, η διδασκαλία των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ βελτιώνεται 

σημαντικά, γιατί οι μαθητές έχοντας ως κίνητρο τη χρήση διαφορετικών 
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προγραμμάτων, ανάλογα με το γνωσιακό τους επίπεδο, κατορθώνουν να μαθαίνουν 

ευκολότερα τα μαθηματικά.  

Ο Kozma (2008) στην μελέτη του παρουσιάζει ένα πλαίσιο εναλλακτικών 

λειτουργιών και προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

ερευνητές και τους πολιτικούς για να αναλύσουν, να διατυπώσουν, να 

αναθεωρήσουν και να συγκρίνουν τις εθνικές προσπάθειες σε θέματα ΤΠΕ. Οι 

στρατηγικές και οι πολιτικές που ακολουθούν οι διάφορες χώρες χρησιμοποιούνται 

για να επεξηγήσουν αυτά τα προγράμματα.  

Επίσης, ο Anderson (2008) υποστηρίζει ότι ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

αναδιαμορφώνεται συνεχώς στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας και της 

γνώσης. Κοινωνικές αλλαγές συμβαίνουν ταυτόχρονα με την εξέλιξη των ΤΠΕ. Το 

σημαντικό στοιχείο της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση ενός εννοιολογικού 

πλαισίου για τον προσδιορισμό του ρόλου που η γνώση μπορεί να διαδραματίσει 

στην εκπαίδευση με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην διαδικασία της διδασκαλίας.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό υπάρχουν μελέτες σχετικές με θέματα αξιολόγησης της βελτίωσης της 

διδασκαλίας των μαθηματικών στις περιπτώσεις που οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν 

τις ΤΠΕ. Βέβαια οι παραπάνω μελέτες δεν συμβάλλουν στον προσδιορισμό των 

παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχημένη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία των μαθηματικών από τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

των υποδειγμάτων αφανών μεταβλητών. Συνεπώς, με βάση τις παραπάνω 

διαπιστώσεις, η παρούσα διατριβή κρίνεται πρωτότυπη και προς το αντικείμενο που 

μελετά αλλά και ως προς την μεθοδολογία που υιοθετεί για την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 

Το  τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει οκτώ (8) ενότητες, οι οποίες 

περιγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και την δομή της 

εκπαίδευσης από το 1824 μέχρι και σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στη δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το  τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει οκτώ (8) ενότητες, οι οποίες περιγράφουν 

αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και την δομή της εκπαίδευσης από το 1824 μέχρι και 

σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αρχικά, στην δεύτερη ενότητα γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση για την εξέλιξη της  

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, στην τρίτη ενότητα αναλύονται οι σκοποί 

του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στην ενότητα αυτή διαφοροποιούνται και 

περιγράφονται οι σκοποί της εκπαίδευσης ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα.  

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην δομή της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αρχικά γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση και στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί μετά τη τελευταία μεταρρύθμιση. Συγκεκριμένα, αρχικά περιγράφεται 

και αναλύεται η δομή του γυμνασίου. Στις παραγράφους της υποενότητας αυτής 

αναφέρονται οι σκοποί του γυμνασίου και τα αναλυτικά του προγράμματα.  Στη 

συνέχεια  περιγράφεται και αναλύεται η δομή του γενικού λυκείου. Στις παραγράφους 

της υποενότητας  αυτής αναφέρονται οι σκοποί του γενικού λυκείου, τα αναλυτικά του 

προγράμματα, τα διδασκόμενα μαθήματα, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας ανά 

μάθημα, αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους αξιολογούνται οι μαθητές και οι 

τρόποι προαγωγής τους και καθορίζονται οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της 

εκπαίδευσης και του εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης στην ενότητα αυτή 

προσδιορίζεται η ειδική βοήθεια που παρέχεται στους μαθητές του γενικού λυκείου. 

Τέλος, περιγράφεται και αναλύεται η δομή του επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑΛ). 

Ακόμα, στην πέμπτη ενότητα αναφέρονται διάφορα στατιστικά στοιχεία που 

σχετίζονται με τον αριθμό των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών ανά έτος από το 1999-2006 και ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιο και 

ιδιωτικό) και παραθέτονται στοιχεία που περιγράφουν την αναλογία  που υπάρχει 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευμένων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

(γυμνάσιο, ενιαίο λύκειο, τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο), ανά τομέα 

εκπαίδευσης (ιδιωτικό ή δημόσιο) και ανά έτος (1999-2006). 

Στην έκτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου πραγματοποιείται μια κριτική θεώρηση 

των τελευταίων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων από άλλους ερευνητές. Επίσης, στη 

έβδομη ενότητα παρουσιάζονται όλες οι ενέργειες εκσυγχρονισμού που 

υλοποιήθηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας πληροφορίες τόσο 

από εθνικές πηγές όσο και από διεθνής οργανισμούς. Τέλος στην όγδοη ενότητα 

παρουσιάζονται όλες οι δράσεις που έλαβαν χώρα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και  χαρακτηρίστηκαν ως καινοτόμες.  
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3.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Με δεδομένο ότι η παρούσα διατριβή αναφέρεται σε εκπαιδευτικά θέματα, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κρίνεται σκόπιμο να 

πραγματοποιηθεί μια ιστορική αναδρομή. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι αλλαγές 

που πραγματοποιήθηκαν στη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω 

των διαφόρων μεταρρυθμίσεων. Η ιστορική αυτή ανασκόπηση ξεκινάει από το 1824 

που συγκροτείται Πενταμελής Επιτροπή με πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή, η οποία κάνει 

για πρώτη φορά προτάσεις σχετικές με τη διοργάνωση της εκπαίδευσης. Εξαιτίας 

όμως του πολέμου συστήθηκε τότε μόνο το αλληλοδιδακτικό σχολείο του Άργους. Η 

επιτροπή αυτή, συνέταξε και ένα καλά μελετημένο και οργανωμένο σχέδιο 

διαμόρφωσης της «κοινής παιδείας του Έθνούς». Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τη 

διαίρεση της εκπαίδευσης σε τρεις κύκλους, Δημοτικό Σχολείο, Λύκειο και 

Πανεπιστήμιο. Κάτι τέτοιο όμως, ήταν ανέφικτο λόγω των συνθηκών που 

επικρατούσαν και γι’ αυτό το λόγο ορίστηκε να δημιουργηθούν τα αλληλοδιδακτικά 

σχολεία, με πρώτο το «Εν πρότυπον Διδασκαλείον» στο Άργος (βλέπε παράρτημα).  

Τα θεμέλια ωστόσο του εκπαιδευτικού συστήματος που θα κυριαρχήσει στην 

Ελλάδα για έναν περίπου αιώνα τέθηκαν κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα 

(1833-1862), με τα διατάγματα του 1834, του 1836 και του 1837. Η διάρθρωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, όπως διαμορφώθηκε την περίοδο 1834-1836, 

προέβλεπε  ένα τετράχρονο Δημοτικό Σχολείο, ένα τρίχρονο “Ελληνικό Σχολείο”, του 

οποίου οι απόφοιτοι μπορούσαν να εισαχθούν, με εξετάσεις, στο τετράχρονο 

Γυμνάσιο.  Η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση έπρεπε να ανέρχεται σε 7 χρόνια. Με 

το νόμο  του 1837 ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οπότε προβλέπονταν στη 

συνέχεια πανεπιστημιακές σχολές τριετούς ή τετραετούς φοίτησης. 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι το διάταγμα 6/18-2-1834 καθιερώνει την 7χρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση και ρυθμίζει θέματα οργάνωσης σχολείων, διδακτέας ύλης 

κλπ. Η εισαγωγή στο Γυμνάσιο, από το «Ελληνικό Σχολείο», γίνεται με εξετάσεις. Το 

διάταγμα του 1836 επιτρέπει τη δημιουργία ιδιωτικών σχολείων και προβλέπει τη 

χωριστή μόρφωση των κοριτσιών. 

Τα διατάγματα του 1837 προβλέπουν αυστηρό σύστημα εξαμηνιαίων εξετάσεων 

και την ίδρυση του πανεπιστημίου με τέσσερις σχολές, την Ιατρική, την Θεολογική, 

την Νομική και την Φιλοσοφική (βλέπε παράρτημα)  

Τη μετα-οθωνική περίοδο, οι προσπάθειες αλλαγών στην εκπαίδευση 

αποσκοπούν στον προοδευτικό εκσυγχρονισμό του κράτους. Οι προσπάθειες αυτές 
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αποτυπώνονται σε νόμο του 1895, σε διατάγματα της 30/4/1896 και στα νομοσχέδια 

του 1899. Θετικό στοιχείο του νόμου του 1895 είναι η θεσμοθέτηση νηπιαγωγείων και 

το γεγονός ότι στους σκοπούς των δημοτικών σχολείων, εκτός από τη θρησκευτική 

και ηθική αγωγή, προβλέπονταν και η διδασκαλία μαθημάτων που ήταν χρήσιμα για 

τη ζωή (βλέπε παράρτημα). Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος 

συμπληρώνονταν και περιλάμβανε πανεπιστημιακές σχολές.  

Η νέα εκπαιδευτική δομή είχε ως στόχο να προσφέρει επταετή Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, οκταετούς διάρκειας εκπαίδευση στα 

μικρομεσαία στρώματα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στους γόνους των ανωτέρων 

κοινωνικών τάξεων. Τα νομοσχέδια συνάντησαν μεγάλη αντίδραση  γιατί 

προέβλεπαν την αντικατάσταση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, στο δημοτικό, από 

την νεοελληνική. Τελικά τα νομοσχέδια του 1899 δεν ψηφίστηκαν και εξακολούθησε 

να ισχύει η νομοθεσία του 1895. 

Οι μεταρρυθμίσεις του 1913 και 1917 αποτέλεσαν την πρώτη πειστική πρόταση 

αστικοδημοκρατικής γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 20ου αιώνα, με στόχο 

να προσαρμοστεί η ελληνική εκπαίδευση στις νέες κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές συνθήκες (βλέπε παράρτημα). Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 

1913 και του 1917 συμπληρώνουν η μια την άλλη, αφού οι κύριοι εμπνευστές τους 

παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή η ίδια πολιτική βούληση με το φιλελεύθερο κόμμα του Ε. 

Βενιζέλου και οι πρωταγωνιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Γληνός, Δελμούζος, 

Τριανταφυλλίδης, είναι πρωτεργάτες και των δύο μεταρρυθμίσεων.  Με τη 

μεταρρύθμιση του 1917 προβλέπεται ως σκοπός της εκπαίδευσης η προετοιμασία 

των παιδιών για τη ζωή,  καθιερώνεται η εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στο 

δημοτικό σχολείο και τυπώνονται νέα αναγνωστικά βιβλία, που το περιεχόμενό τους 

αποτελεί πολύ σημαντική εκπαιδευτική αναγέννηση. Οι μεταρρυθμίσεις όμως αυτές, 

θα ανατραπούν με την πολιτική αλλαγή που θα σημειωθεί, μετά την ήττα του 

Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 και θα επανέλθει το προηγούμενο 

καθεστώς. 

Από το 1920 μέχρι το 1928 αρχίζει μια περίοδος πολιτικής αστάθειας, με νόμους 

αντιφατικούς σ’ όλους τους κυβερνητικούς τομείς και κατά συνέπεια και στον 

εκπαιδευτικό χώρο. Μια σύγχυση επικρατεί στην παιδεία.  Η μεταρρύθμιση του 1929 

βάζει μια ουσιαστική τάξη στο χάος που επικρατεί στην παιδεία και αποτελεί πολύ 

σημαντικό σταθμό στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Η μεταρρύθμιση αυτή 

είναι κατ' ουσία η μεταρρύθμιση του 1913-1917 με την επαναδημιουργία του 

δεύτερου “σχολικού δικτύου”. Η διάρθρωση του 1913 ήταν σαφώς δημοκρατικότερη, 

γιατί διασφάλιζε την εκπαιδευτική κινητικότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Ενδιαφέρον στοιχείο της νέας διάρθρωσης είναι η δημιουργία τετραετούς “Ανώτερου 
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Παρθεναγωγείου”, μετά το Δημοτικό. Τα κορίτσια που τελείωναν το Σχολείο αυτό 

είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές σε επαγγελματικά σχολεία όπως 

Γεωργικά ή Οικοκυρικά ή Βιοτεχνικά, διετούς ή τριετούς φοίτησης ή στο 

Πανεπιστήμιο. Η μεταρρύθμιση του 1929 που άγγιξε περισσότερο τους εξωτερικούς 

παράγοντες, όπως την οργάνωση και την διοίκηση,  παρόλες τις αντιδράσεις 

ολοκληρώνεται μέχρι το 1932, αλλά πολύ σύντομα πολιτικές αλλαγές αναστέλλουν 

μια σειρά μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς να υλοποιηθούν, για να 

επιχειρηθούν όμοιες προσπάθειες μετά από 30 χρόνια και πάλι άγονες.  

Μετά τη μεταρρύθμιση του 1929 ακολούθησαν δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα 

και κατά συνέπεια για την ελληνική εκπαίδευση, όπως η δικτατορία του Κονδύλη το 

1935,  μετά η δικτατορία του Μεταξά, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1940 και ο 

εμφύλιος πόλεμος το 1945 μέχρι το 1949. Οι συνέπειες των γεγονότων αυτών στην 

Ελλάδα γενικά και για την εκπαίδευση ειδικότερα ήταν καταστροφικές και ανέστειλαν 

κάθε μεταρρυθμιστική συνέχεια.  

Το 1957 αρχίζουν οι νέοι προβληματισμοί για την εξέταση των εκπαιδευτικών 

πραγμάτων. Έτσι το 1959, με νομοθετικό διάταγμα, θα γίνουν ορισμένες μικρότερης 

σημασίας αλλαγές, στην ελληνική εκπαίδευση που δε θίγουν τις ουσιαστικές πτυχές 

της εκπαίδευσης, όπως είναι οι αλλαγές στη γλώσσα, η αλλαγή προσανατολισμών, οι 

αλλαγές στα προγράμματα κλπ. Οι κυριότερες μεταβολές είναι η ίδρυση εξατάξιων 

γυμνασίων, η ίδρυση δύο δημόσιων τεχνικών σχολών (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και η 

ίδρυση, σε έξι επαρχιακές πόλεις, τριετών ή τετραετών δημοσίων σχολών βοηθών 

εργοδηγών. 

Το 1963 έρχεται στην εξουσία το κόμμα της «Ένωσης Κέντρου» με αρχηγό και 

πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου, του οποίου το όνομα συνδέονταν με τη 

μεταρρύθμιση του 1929-1932. Το 1964 επιχειρείται η τρίτη μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια, μετά από τις προσπάθειες του 1913-1917 και του 1929 (Διάγραμμα 

3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 72



Κεφάλαιο 3: Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

 

 

 

Διάγραμμα  3.1 
Οργάνωση της Εκπαίδευσης (Με βάση τη μεταρρύθμιση του 1964) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 6 ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΧΟΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
1-3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 3 ΧΡΟΝΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΛΥΚΕΙΟ 
3 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  

3 ΧΡΟΝΙΑ 

Α.Ε.Ι. 
4-5 ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Με εξετάσεις 
 
Χωρίς εξετάσεις 
 
Με προϋποθέσεις 

Πηγή: Χατζηστεφανίδης Θεοφάνης Δ. (1986)  

 

Στην συνέχεια ακολούθησε η μεταρρύθμιση του 1976/77  (Διάγραμμα 3.2), με την 

οποία συστήθηκαν οι Ανώτερες Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές. Η δομή του 

εκπαιδευτικού συστήματος εκείνης της εποχής αρχίζει να προσεγγίζει τη δομή των  

εκπαιδευτικών συστημάτων των ευρωπαϊκών κρατών. Η Ελλάδα την περίοδο 1977-

1979 προετοίμαζε το έδαφος, αποβλέποντας στην ένταξή της στις ευρωπαϊκές 

κοινότητες (Χατζηστεφανίδης, 1986, Γουρναρόπουλος, 2001, Ανδρέου, 2001). 
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Διάγραμμα  3.2 
Οργάνωση της Εκπαίδευσης (Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1976/77) 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 
Οργάνωση της Εκπαίδευσης 

(Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1981-1985) 

  
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΤΕΝΙΚΟ-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΕΣ 

17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
ΑΝΩΤΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ 
ΣΧΟΛΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΧΟΛΕΣ 

18 
17 
16 
15 
14 
13 

22 
21 
20 
19 
18 
 

 

Πηγή: Χατζηστεφανίδης Θεοφάνης Δ. (1986)  
 

 

     Η Ελλάδα μετά την ένταξή της στην ΕΟΚ το 1981 οργάνωσε το εκπαιδευτικό της 

σύστημα προσπαθώντας να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η δομή του 

εκπαιδευτικού συστήματος της περιόδου 1981-1985 παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί (Διάγραμμα 3.3). 
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Διάγραμμα 3.3 
Οργάνωση της Εκπαίδευσης (Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1981-1985) 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Πηγή: Χατζηστεφανίδης Θεοφάνης Δ. (1986)  

Νηπιαγωγείο 2 χρόνια

Δημοτικό Σχολείο 6 χρόνια

Γυμνάσιο 3 χρόνια

ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  

ΣΧΟΛΗ 
1-2 ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 
3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τ.Ε.Ι. Α.Ε.Ι. 

9ΧΡΟΝΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Με Εξετάσεις 

Χωρίς Εξετάσεις 
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Η επόμενη μεταρρυθμιστική πρόταση κατατέθηκε το 1997. Η μεταρρύθμιση αυτή 

αναβάθμισε το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, μέσω των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν και μέσω των υλικοτεχνικών υποδομών που 

διαμορφώθηκαν (Διάγραμμα 3.4), ενώ για πρώτη φορά στην Ευρώπη δημιουργείται 

το Ενιαίο Λύκειο.                         

 

 

 

Διάγραμμα 3.4 
Οργάνωση της Εκπαίδευσης (Με βάση τη μεταρρύθμιση του 1997-98) 
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(ΜΟΥΣΙΚΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, 

ΕΙΔΙΚΑ) 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr )  

 

     Οι επόμενες μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν το 2001-2005 και 2007-2008 

ουσιαστικά βελτίωσαν τις δομές του ήδη υπάρχοντος συστήματος μεταβάλλοντας 

κάποια από τα στοιχεία του (Διαγράμματα  3.5-3.6) (Πολυχρονόπουλος, 2001, 

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2002). 
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Διάγραμμα 3.5 
Οργάνωση της Εκπαίδευσης (Με βάση τη μεταρρύθμιση του 2001-2005) 
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Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) 
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Διάγραμμα 3.6 
Οργάνωση της Εκπαίδευσης (Με βάση τη μεταρρύθμιση του 2007-2009) 
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3.3  ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Γενικοί στόχοι του σημερινού εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι κυρίως: α) να 

προωθήσει την ισότητα ευκαιριών για όλους, β) να βοηθήσει τους νέους να 

αποκτήσουν συναίσθηση των ευθυνών τους στο πλαίσιο μια αλληλέγγυας κοινωνίας, 

γ) να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτόνομης προσωπικότητας και κριτικού πνεύματος 

και δ) να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε νέο να χρησιμοποιήσει πλήρως όλες τις 

ικανότητες του στον ενεργό βίο, αναπτύσσοντας κίνητρα για μάθηση. 

 Επιπλέον, το εκπαιδευτικό ίδρυμα οφείλει να παρέχει στους νέους κατάρτιση 

καθιστώντας τους ικανούς να παρακολουθούν τις τεχνολογικές αλλαγές. Βέβαια οι 

σκοποί  της εκπαίδευσης διαφοροποιούνται ανάλογα τη βαθμίδα λόγω της 

διαφορετικής ηλικίας και της ωρίμανσης των παιδιών. Διαφορετικούς σκοπούς 

εξυπηρετεί η εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, διαφορετικούς στο γυμνάσιο, 

διαφορετικούς στο λύκειο, διαφορετικούς στο ΤΕΕ και φυσικά διαφορετικούς 

σκοπούς υπηρετεί η εκπαίδευση στη τριτοβάθμια βαθμίδα, στα μεταπτυχιακά και στις 

διδακτορικές διατριβές.  

Ο σκοπός της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να 

συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών. Οι μαθητές ανεξάρτητα από φύλο και 

καταγωγή έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες 

και να ζήσουν δημιουργικά. Συγκεκριμένα, o σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η 

πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια 

που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο σκοπός του γυμνασίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 1566/85 και με 

τις παιδαγωγικές απαιτήσεις, είναι η προώθηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των 

μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή. Ειδικότερα, το 

γυμνάσιο βοηθά τους μαθητές: 

 

1. να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, 

ανθρωπιστικές αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με 

τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους 

κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές,  

2. να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους 

ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με 

επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων 
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της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και 

συλλογικής προσπάθειας,  

3. να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις 

τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα,  

4. να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτίωση του 

οργανισμού τους και να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες,  

5. να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό 

κριτήριο, χρήσιμο και για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση και  

6. να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα 

ενδιαφέροντά τους. Να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να 

επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωσή τους μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Να αναπτυχθούν σύμμετρα ως άνθρωποι 

και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της 

πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και την 

ανάπτυξη.  

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο γυμνάσιο καλούνται να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματα του γενικού λυκείου ή τα μαθήματα του τεχνικού 

επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή να εγγραφούν σε κάποιο ινστιτούτο 

επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ). Είναι φανερό ότι άλλους σκοπούς επιτελεί το 

ενιαίο λύκειο, άλλους το τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο και άλλους το 

ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ),.  

Οι σκοποί του γενικού λυκείου είναι οι ακόλουθοι : 

1. η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,  

2. η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της 

κριτικής σκέψης των μαθητών,  

3. η προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη 

συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και  

4. η καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων οι οποίες θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση αυτών, κατόπιν εξειδίκευσης ή κατάρτισης, στην αγορά εργασίας.  

Οι στόχοι του τεχνικού-επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου, πέραν της ενίσχυσης των 

γενικών γνώσεων, είναι οι εξής: 

1. η μετάδοση σύγχρονων και εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών 

γνώσεων, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων,  

2. η διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης, ώστε οι απόφοιτοι του να 

ενταχθούν επαρκώς καταρτισμένοι στην αγορά εργασίας ώστε να μπορέσουν 

να συμβάλουν στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής. 
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Οι σκοποί τόσο των ινστιστούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) όσο και 

των ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

παρουσιάζονται στο παράρτημα. 

 

 

 

3.4 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.4.1 Ιστορική Ανασκόπηση 

Η θεσμοθέτηση και η έναρξη λειτουργίας της δευτεροβάθμιας (μέσης) 

εκπαίδευσης έγινε, στα πλαίσια της βασικής οργάνωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος της Ελλάδας, με τα νομοθετικά διατάγματα της 6-2-1834 και της 31-12-

1836. Ο πρώτος τριετής κύκλος της μέσης εκπαίδευσης ονομάστηκε Ελληνικό 

Σχολείο ή Σχολαρχείο. Ο δεύτερος τετραετής κύκλος της μέσης εκπαίδευσης 

ονομάστηκε Γυμνάσιο. Έκτοτε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτέλεσε πεδίο 

αλλεπάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων που είχαν ως αντικείμενο είτε τη δομή αυτής 

της βαθμίδας (ενιαία βαθμίδα - διαίρεση σε δύο κύκλους, ενιαίος ή διαφορετικοί τύποι 

στον ανώτερο κύκλο, εξετάσεις ή ελεύθερη εισαγωγή στο δεύτερο κύκλο κ.ά.) είτε το 

περιεχόμενο των σπουδών. 

Στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις 

είναι διάσπαρτες σε ένα πλήθος νομοθετημάτων που η έκδοσή τους εκτείνεται 

χρονικά από το 1955 μέχρι και σήμερα. Οι βασικές, ωστόσο, διατάξεις που διέπουν 

σήμερα τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυτές των νόμων: 

1566/85, 2525/97 και 2640/98, και του Π.Δ.: 86/2001, όπως τροποποιήθηκε με το 

Π.Δ. 26/2002. 
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3.4.2 Δομή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο επάλληλους κύκλους. Ο πρώτος 

κύκλος περιλαμβάνει τα γυμνάσια και ο δεύτερος τα ενιαία λύκεια και τα τεχνικά-

επαγγελματικά εκπαιδευτήρια. Εκτός από τα κοινά γυμνάσια και λύκεια λειτουργούν 

και σχολικές μονάδες με ειδικό προσανατολισμό. Αυτά είναι τα μουσικά, τα αθλητικά 
και τα εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια. Επίσης όπως προαναφέραμε λειτουργούν 

και τα πειραματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και των δύο πρώτων βαθμίδων, τα οποία 

εποπτεύονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα και εφαρμόζουν πειραματικές μεθόδους 

διδασκαλίας , καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα ειδικής αγωγής.  
 Ακόμα, λειτουργούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, τα 

οποία παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

πολιτισμικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες. Σε αυτά εφαρμόζονται τα αναλυτικά 

προγράμματα των κοινών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αντίστοιχης βαθμίδας, 

προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους.  

Επίσης λειτουργούν μειονοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία απευθύνονται  σε 

μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Η διδασκαλία σε αυτά τα 

ιδρύματα πραγματοποιείται στην Ελληνική και την Τουρκική γλώσσα και υπηρετούν 

σε αυτά μουσουλμάνοι και χριστιανοί εκπαιδευτικοί. Τέλος, υπάρχουν και τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα δεύτερης ευκαιρίας, τα οποία απευθύνονται σε νέους οι 

οποίοι έχουν υπερβεί το 18ο έτος και δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτά τα εκπαιδευτήρια στοχεύουν στην καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 

και δεξιότητες που καλλιεργούνται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ώστε να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.    

Τα γυμνάσια λειτουργούν ως ημερήσια ή εσπερινά. Η φοίτηση των μαθητών σε 

αυτά είναι τριετής. Στα εσπερινά γυμνάσια γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές, 

εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Στην Α΄ τάξη των 

ημερήσιων γυμνασίων εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, οι απόφοιτοι των δημοτικών 

σχολείων. Για την εγγραφή μαθητών στα πειραματικά γυμνάσια γίνεται κλήρωση 

μεταξύ όλων όσων υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή τους στην κλήρωση. Η φοίτηση 

στο γυμνάσιο, όπως και στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική, από το 1976. Η 

υποχρεωτικότητα προβλέπεται με νόμο (1566/85). Στον ίδιο νόμο προβλέπονται και 
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οι κυρώσεις για την περίπτωση της μη ολοκλήρωσης από τον κάθε μαθητή της 

9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Επίσης και τα λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά 

φοιτούν οι εργαζόμενοι μαθητές. Η φοίτηση στα ημερήσια λύκεια είναι τριετής και στα 

εσπερινά τετραετής. Στην Α΄ τάξη του ενιαίου λυκείου εγγράφονται απόφοιτοι του 

γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. Η Α΄ τάξη του ενιαίου λυκείου λειτουργεί ως τάξη 

προσανατολισμού με κοινό πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας και ενός 

μαθήματος επιλογής. Η Β΄ και η Γ΄ τάξη λειτουργούν κατά ένα μέρος με πρόγραμμα 

μαθημάτων γενικής παιδείας και κατά ένα άλλο μέρος με πρόγραμμα μαθημάτων 

κατεύθυνσης. Λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: η θεωρητική, η θετική και η 

τεχνολογική. Και στις τρεις τάξεις προβλέπεται περιορισμένος αριθμός διδακτικών 

ωρών που καλύπτεται από μαθήματα επιλογής.  Λύκεια με αριθμό μαθητών κάτω 

των 50 μπορεί να μετατρέπονται σε τάξεις λυκείου και να προσαρτώνται διοικητικά 

σε Γυμνάσιο.  

Στα τεχνικά-επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑΛ) εγγράφονται χωρίς 

εξετάσεις απόφοιτοι γυμνασίων. Τα τεχνικά-επαγγελματικά εκπαιδευτήρια διαιρούνται 

σε δύο αυτοτελείς κύκλους σπουδών, έναν πρώτο διετούς διάρκειας και ένα δεύτερο 

μονοετούς διάρκειας. Για την άσκηση των μαθητών των τεχνικών-επαγγελματικών 

εκπαιδευτηρίων λειτουργούν, ως χωριστές σχολικές μονάδες, τα σχολικά 

εργαστηριακά κέντρα (Σ.Ε.Κ.) στα οποία ασκούνται μαθητές από τρεις τουλάχιστον 

σχολικές μονάδες. Για την άσκηση των μαθητών, μικρότερου αριθμού σχολικών 

μονάδων, λειτουργούν σχολικά εργαστήρια που υπάγονται στα ενιαία λύκεια που 

προήλθαν από τα πρώην πολυκλαδικά ή τα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια. Στο 

διάγραμμα 3.7 που παρουσιάζεται παρακάτω περιγράφεται η δομή της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ στο παράρτημα στον πίνακα 35  αναφέρονται όλες 

οι σχολικές μονάδες ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
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Διάγραμμα 3.7 
Η Δομή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (2008-2009) 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 2525/97, για τη διάδοση του θεσμού του σχολικού 

επαγγελματικού προσανατολισμού ιδρύθηκαν, σε όλη τη χώρα, συνολικά εξήντα 

οκτώ κέντρα συμβουλευτικής-προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) στις πρωτεύουσες των 

νομών, ένα κέντρο στη διεύθυνση σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακόσια γραφεία ΣΕΠ, σε 

ισάριθμα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Τα νομαρχιακά ΚΕΣΥΠ, ένα  κέντρο στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και  όλα τα γραφεία ΣΕΠ χρηματοδοτούνται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός 

(ΣΕΠ) στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους μαθητές, κατά τα διάφορα στάδια 
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της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Παράλληλα με τα δημόσια λειτουργούν και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). 

Η ίδρυση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

682/1977. Η εποπτεία συνίσταται στον έλεγχο, από τα αρμόδια όργανα που είναι 

κοινά για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο έλεγχος 

που ασκείται αφορά θέματα: επάρκειας ως προς τους τίτλους σπουδών και του 

απαιτούμενου αριθμού διδασκόντων, του διδακτικού προσωπικού, αριθμού των 

μαθητών κατά τάξη και τμήμα, έγκρισης των μετεγγραφών των μαθητών, 

απολυτηρίων εξετάσεων, μέχρι την αλλαγή του τρόπου χορήγησης του απολυτηρίου 

του Λυκείου (2000), σωστής τήρησης των βιβλίων (π.χ. μαθητολόγιο) και των 

γραπτών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που θα γίνονται στη Β΄ (Ιούνιος 1999) 

και στη Γ΄ τάξη των Ενιαίων Λυκείων (Ιούνιος 2000 και εφεξής), σύμφωνα με το Ν. 

2525/97. 

3.4.2.1 Γυμνάσιο  

3.4.2.1.1  Σκοπός  Γυμνασίου 

Σκοπός του γυμνασίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 1566/85, είναι να 

προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην 

ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής. Ειδικότερα, το γυμνάσιο βοηθά 

τους μαθητές: 

1. να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, 

ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους 

σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το 

συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις 

ανθρωπιστικές,  

2. να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους 

ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με 

επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων 

της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και 

συλλογικής προσπάθειας,  
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3. να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις 

τους, στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα,  

4. να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτίωση του 

οργανισμού και να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες,  

5. να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό 

κριτήριο, χρήσιμο και για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση και  

6. να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα 

ενδιαφέροντά τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να 

επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωσή τους μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η βελτίωση αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές 

να αναπτυχθούν ως άνθρωποι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας 

την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην 

κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη.  

Όσον αφορά τα μουσικά γυμνάσια αυτά έχουν ως σκοπό την προετοιμασία και την 

κατάρτιση των μαθητών που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική 

σταδιοδρομία στη μουσική χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά 

επιλέξουν άλλο τομέα επαγγελματικής ή επιστημονικής ενασχόλησης. 

 

3.4.2.1.2 Αναλυτικά Προγράμματα  

Τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα του γυμνασίου καταρτίζονται  σύμφωνα 

με το νόμο και προτείνονται προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εισηγείται την προκήρυξη για τη 

συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, με βάση τα εγκεκριμένα 

αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς 

του εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως: 

1) σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα στα πλαίσια των 

γενικών και ειδικών, στην αντίστοιχη βαθμίδα, σκοπών της εκπαίδευσης,  

2) τη διδακτέα ύλη διαρθρωμένη σε επιμέρους ενότητες και  

3) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας, κατά 

μάθημα.  

Τα αναλυτικά προγράμματα καταρτίζονται, δοκιμάζονται πειραματικά, 

αξιολογούνται και αναθεωρούνται, σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των 

επιστημονικών γνώσεων και των επιστημών της αγωγής. Παράλληλα με το 
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αναλυτικό πρόγραμμα εισάγονται καινοτόμες δράσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

όπως η αγωγή υγείας και η αγωγή του καταναλωτή. 

Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται 

σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα και διανέμονται δωρεάν στα δημόσια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι πρόσθετες διδακτικές ώρες διατίθενται για την παροχή 

εξατομικευμένης υποστήριξης και μικροομαδικής διδασκαλίας με ιδιαίτερη έμφαση 

στη γλώσσα, στα μαθηματικά, στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή, 

καθώς και σε άλλα ειδικά μαθήματα όπου αυτό απαιτείται. Στόχος των 

προγραμμάτων αυτών είναι να καλυφθούν κενά των μαθητών σε προηγούμενες και 

προαπαιτούμενες λειτουργικές γνώσεις. 

Στα μειονοτικά εκπαιδευτήρια, τα οποία απευθύνονται  σε μαθητές της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική και την 

Τουρκική και υπηρετούν σε αυτά μουσουλμάνοι και χριστιανοί εκπαιδευτικοί. 

Λειτουργούν επίσης και δύο Ιεροσπουδαστήρια ισότιμα με τα Εκκλησιαστικά λύκεια, 

τα οποία χορηγούν υποτροφίες για σπουδές στην ισλαμική  θεολογία.  

Με την έναρξη του διδακτικού έτους αποστέλλονται στους εκπαιδευτικούς, όλων 

των ειδικοτήτων, ειδικές οδηγίες από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχετικά με τους 

σκοπούς των μαθημάτων που διδάσκονται και επιπλέον γενικές και ειδικές 

μεθοδολογικές οδηγίες για τον τρόπο διδασκαλίας αυτών. Ο καθηγητής του κάθε 

μαθήματος εκτιμά τις δυνατότητες των μαθητών του και διαμορφώνει, ανάλογα με 

αυτές τη διδασκαλία του. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος εφαρμόζονται όλες οι 

μέθοδοι της σύγχρονης παιδαγωγικής, ανάλογα με το μάθημα και χρησιμοποιούνται 

διάφορα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. 

Με βάση τα παραπάνω, ορίζεται ο ετήσιος διδακτικός χρόνος κάθε μαθήματος του 

Γυμνασίου. Ο πίνακας 2 του παραρτήματος  παρουσιάζει τις ετήσιες διδακτικές ώρες 

κάθε μαθήματος του γυμνασίου.  
 

3.4.2.2  Γενικό Λύκειο 

Ο δεύτερος (ανώτερος) κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα 

ενιαία λύκεια και τα τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια. Τα γενικά λύκεια είναι 

εκπαιδευτήρια γενικής παιδείας. Το πρόγραμμά των γενικών λυκείων 

διαφοροποιείται εσωτερικά, καθώς εντάσσονται σ’ αυτό και μαθήματα κατευθύνσεων 

ή μαθήματα επιλογής. Τα γενικά λύκεια που προήλθαν από τα πρώην μουσικά, 

αθλητικά και εκκλησιαστικά λύκεια διατηρούν στο πρόγραμμά τους πρόσθετες ώρες 

μουσικών, αθλητικών ή θεολογικών μαθημάτων, αντίστοιχα. Τα τεχνικά 
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επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑΛ) αποβλέπουν “στο συνδυασμό της 

γενικής παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση, με σκοπό 

την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας” (Ν. 2640/3-9-1998). 

 

3.4.2.2.1  Μορφή  και Σκοπός Γενικού Λυκείου 

Το γενικό λύκειο ανήκει στη δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική εκπαίδευση. Η 

φοίτηση σε αυτό είναι τριετής ενώ όταν λειτουργεί ως εσπερινό η φοίτηση γίνεται 

τετραετής. Στο γενικό λύκειο εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις και χωρίς περιορισμούς, 

οι κάτοχοι απολυτηρίου του γυμνασίου. Για την εγγραφή σε εσπερινό γενικό λύκειο 

απαιτείται επιπλέον ο μαθητής να εργάζεται αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Ακόμα, δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας. Στα ημερήσια λύκεια, κατά κανόνα, 

οι μαθητές είναι: 15-18 ετών, ενώ στα εσπερινά: 18-25 ετών. 

Η Α΄ τάξη είναι τάξη προσανατολισμού και περιλαμβάνει μαθήματα γενικής 

παιδείας. Η Β΄ τάξη περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: θεωρητική - θετική - 

τεχνολογική. Στη Γ΄ τάξη λειτουργούν και πάλι οι κατευθύνσεις, αλλά η τεχνολογική 

κατεύθυνση λειτουργεί σε δύο κύκλους: i) τον κύκλο τεχνολογίας και παραγωγής και 

ii) τον κύκλο πληροφορικής και υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, το γενικό λύκειο έχει 

τους ακόλουθους σκοπούς : 

1) παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,  

2) ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της 

κριτικής σκέψης των μαθητών,  

3) προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη 

συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και  

4) καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων οι οποίες θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση αυτών, κατόπιν εξειδίκευσης ή κατάρτισης, στην αγορά εργασίας.  

3.4.2.2.2 Αναλυτικά Προγράμματα  

Α΄ τάξη Λυκείου 
Στην Α΄ τάξη του λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, διδάσκονται 

γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας 

και μαθήματα επιλογής. Οι μαθητές της Α΄ λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά 

μαθήματα συνολικής διάρκειας τριανταδύο (32) ωρών, εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Το 

ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης παρουσιάζεται στον πίνακα 3 του 

παραρτήματος.   
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Β΄ τάξη Λυκείου 
Τα μαθήματα της Β΄ τάξης λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : μαθήματα 

γενικής παιδείας και μαθήματα κατευθύνσεων. Τα μαθήματα γενικής παιδείας 

διδάσκονται συνολικά εικοσιτέσσερις (24) ώρες την εβδομάδα. Τα μαθήματα 

κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά που απευθύνονται σε όλους 

τους μαθητές συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και σε 

μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος 

να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Συνολικά, 

στη Β΄ τάξη διδάσκονται 33 ώρες την εβδομάδα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης 

αυτής, κατά κατεύθυνση, παρουσιάζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος. 

 

 
 Γ΄ τάξη Λυκείου 

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μαθήματα 

γενικής παιδείας και μαθήματα κατευθύνσεων. 

• Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαέξι (16) ώρες 

εβδομαδιαίως.  

• Τα μαθήματα κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά, για 

όλους τους μαθητές, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίας 

διδασκαλίας και σε μαθήματα επιλογής. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας 

ανέρχονται συνολικά για την Γ΄ τάξη στις 30.  

Στη Γ΄ τάξη λυκείου η τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δύο κύκλους: Τον 

κύκλο τεχνολογίας και παραγωγής και τον κύκλο πληροφορικής και υπηρεσιών. Το 

ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής, κατά κατεύθυνση, παρουσιάζεται στο 

παράρτημα, στον πίνακα 5. 

 

Οι πρόσθετες διδακτικές ώρες διατίθενται για την παροχή εξατομικευμένης 

υποστήριξης και μικροομαδικής διδασκαλίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γλώσσα, στα 

μαθηματικά, στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή, καθώς και σε άλλα 

ειδικά μαθήματα όπου αυτό απαιτείται. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να 

καλυφθούν κενά των μαθητών σε προηγούμενες και προαπαιτούμενες λειτουργικές 

γνώσεις.  

Επίσης υπάρχουν και προγράμματα αποκατάστασης που περιλαμβάνουν 

προγράμματα στήριξης, θεραπείας και αποκατάστασης όπως είναι η  

φυσιοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία, η ψυχολογική υποστήριξη,  η 
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συμβουλευτική εργασία κτλ. Σε κάθε μια από τις τάξεις  Α’, Β’ Γ’  λυκείου, οι μαθητές 

υποχρεούνται να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής από αυτά που αναφέρονται ανά 

τάξη στην Υ.Α. Γ2/4658/7-9-01 «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α’,Β’,Γ’ τάξεων του 

Γενικού Λυκείου». 

Τα ιεροσπουδαστήρια έχουν παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών με τα λύκεια, με τη 

διαφορά ότι ειδικεύονται σε ξένες γλώσσες όπως τούρκικα, αραβικά και φυσικά τα 

μαθήματα της επιλογής τους  σχετίζονται με τη θρησκεία, αλλά και με τις νέες 

τεχνολογίες. Στο ενιαίο λύκειο επιδιώκεται να εφαρμόζονται στη διδασκαλία οι 

μέθοδοι της σύγχρονης παιδαγωγικής ανάλογα με το μάθημα. Κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος χρησιμοποιούνται παραδοσιακά και σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας. Με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας επιδιώκεται η ενεργός 

συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

και η ανάπτυξη των κλίσεων και δεξιοτήτων του. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί των λυκείων ενημερώνονται με ειδικά έντυπα και με 

σεμινάρια που οργανώνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή τις κατά τόπους 

διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από τους σχολικούς συμβούλους, 

σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Αυτή η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της διδασκαλίας.  

 

 

3.4.2.2.3 Αξιολόγηση του Μαθητή 

Η αξιολόγηση των μαθητών στο γενικό λύκειο ρυθμίζεται από το Π.Δ. 86/2001, 

όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 26/2002 και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 

διδακτικής διαδικασίας. Καταβάλλεται προσπάθεια εφαρμογής ποικίλων μορφών και 

τεχνικών αξιολόγησης ώστε να επιτυγχάνεται έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και 

αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των 

μαθητών, με τελικό σκοπό την αυτογνωσία των μαθητών, την πλήρη πληροφόρηση 

των ίδιων και των κηδεμόνων τους, την εξαγωγή συμπερασμάτων από τον 

εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του, και την ανατροφοδότηση της 

διδακτικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται: 

1. από τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική 

δραστηριότητά του μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο.  

2. από την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του 

διδακτικού έτους.  

3. από τις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες που πραγματοποιεί.  
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4. από τον ατομικό του φάκελο (η τήρησή του είναι προαιρετική για κάθε 

σχολική μονάδα).  

Το διδακτικό έτος διακρίνεται σε δύο περιόδους, που ονομάζονται τετράμηνα. Το 

Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 20η Ιανουαρίου και το Β΄ 

τετράμηνο από την 21η Ιανουαρίου μέχρι την 16η Μαΐου. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης 

κατανέμονται σε τρεις ομάδες: 

1. τα μαθήματα γενικής παιδείας που εξετάζονται γραπτά,  

2. τα μαθήματα επιλογής που εξετάζονται γραπτά,  

3. τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά. Τα μαθήματα αυτά είναι: η 

αισθητική αγωγή, η φυσική αγωγή, οι εφαρμογές πληροφορικής και ο 

σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.  

Τα μαθήματα της Β΄ και της Γ΄ τάξης κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες: 

1. τα μαθήματα γενικής παιδείας που εξετάζονται γραπτά,  

2. τα μαθήματα των κατευθύνσεων που εξετάζονται γραπτά,  

3. τα μαθήματα επιλογής που εξετάζονται γραπτά,  

4. τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά. Τα μαθήματα αυτά είναι: η φυσική 

αγωγή, οι εφαρμογές υπολογιστών, οι εφαρμογές λογισμικού και τα 

πολυμέσα - δίκτυα.  

Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των 

μαθητών, είναι 0-20 και προσδιορίζονται λεκτικά με τους ακόλουθους 

χαρακτηρισμούς: 

Κακώς 0 - 5 

Ανεπαρκώς: 5,1 - 9,4 

Σχεδόν Καλώς: 9,5 - 13 

Καλώς: 13,1 - 16 

Λίαν Καλώς: 16,1 - 18 

Άριστα : 18,1 - 20 

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους εφαρμόζονται οι ακόλουθες μορφές 

αξιολόγησης: 

1. Διαγνωστική Αξιολόγηση. Πραγματοποιείται στην αρχή του σχολικού έτους 

στα ελληνικά (αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία – νεοελληνική 

γραμματεία), στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία και στις ξένες γλώσσες. 

Βασικός σκοπός της διαγνωστικής αξιολόγησης είναι να προσδιοριστεί το 

γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα η 

διδασκαλία. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη για την 
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αποτίμηση της επίδοσης του μαθητή. Η διαγνωστική αξιολόγηση είναι 

υποχρεωτική για την Α’ και προαιρετική για τη Β’ και τη Γ’ τάξη.  

2. Διαδικασίες εκτίμησης της προφορικής βαθμολογίας. Για την εκτίμηση 

της παραμέτρου αυτής κατά τετράμηνο συνεκτιμώνται:  

I) Η συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.  

II) Η επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.  

III) Οι εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στην τάξη.  

IV) Η επίδοση σε ολιγόλεπτες ή ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στην τάξη. 

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, όταν δεν αναφέρονται στο μάθημα της 

ημέρας αλλά σε ευρύτερη ενότητα, γίνονται μετά από προειδοποίηση. 

Για κάθε μάθημα πραγματοποιείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία στο 

Α’ τετράμηνο ή, αν δεν είναι δυνατό, στο Β’.  

V) Ο φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων (όπου αυτός τηρείται). 

3. Συνθετικές - δημιουργικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές επιδιώκουν την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του ερευνητικού πνεύματος των μαθητών. 

Ανατίθενται από τους διδάσκοντες ή προτείνονται από τους μαθητές και 

εγκρίνονται από τους διδάσκοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την 

παρακολούθηση και την υποστήριξη των εργασιών. Οι συνθετικές - 

δημιουργικές εργασίες είναι ατομικές ή ομαδικές. Ο κάθε μαθητής πρέπει 

κατά τη διάρκεια του έτους να αναλάβει μια τέτοια εργασία σε ένα από τα 

γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α΄ τάξης. Για τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη οι 

εργασίες αυτού του τύπου είναι προαιρετικές. Η επίδοση στις εργασίες αυτές 

συνεκτιμάται μόνο θετικά για τη συνολική αξιολόγηση του μαθητή από τους 

διδάσκοντες.  

4. Εργασίες και δραστηριότητες που συγκροτούν τον προαιρετικό φάκελο 
επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή. Τέτοιες εργασίες είναι αυτές 

που εκτελούνται πέραν των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών και 

σχετίζονται με αναφορές σε σχολικές δραστηριότητες, με ερωτηματολόγια 

αυτοαξιολόγησης, με ηθικές διακρίσεις από επίσημα αναγνωρισμένους 

επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς ή αθλητικούς φορείς κ.ά. Οι 

διδάσκοντες, πριν από την κατάθεση της προφορικής βαθμολογίας των 

τετραμήνων, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τον φάκελο αυτόν, όπου 

αυτός τηρείται.  

5. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές για 

τους μαθητές της Α΄ τάξης πραγματοποιούνται επί θεμάτων που 

διαμορφώνονται από τους διδάσκοντες σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Για 

τους μαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης, σε μερικά από τα μαθήματα της γενικής 
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παιδείας οι εξετάσεις πραγματοποιούνται επί θεμάτων που διαμορφώνονται 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας από τους διδάσκοντες, ενώ για τα υπόλοιπα 

μαθήματα γενικής παιδείας και για όλα τα μαθήματα κατευθύνσεων τα θέματα 

διατυπώνονται από ειδική επιτροπή πανελλαδικών εξετάσεων και 

βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές σε βαθμολογικά κέντρα σε επίπεδο 

Νομού. Αν μεταξύ των δύο βαθμολογητών υπάρχει διαφορά βαθμολογίας 

μικρότερη των 12 μονάδων στην κλίμακα 0-100, ο τελικός βαθμός των 

γραπτών είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο 

βαθμών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε το γραπτό αναβαθμολογείται 

από τρίτο βαθμολογητή. Στην περίπτωση αυτή, ως τελικός βαθμός λογίζεται ο 

Μ.Ο. μεταξύ του τρίτου βαθμού και του πλησιεστέρου εκ των δύο βαθμών. 

Ως βαθμός ετήσιας προόδου σε κάθε μάθημα λογίζεται το άθροισμα του μέσου 

όρου της προφορικής βαθμολογίας των δύο τετραμήνων και του βαθμού των 

γραπτών εξετάσεων, το οποίο διαιρείται δια δύο.  Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των 

εσπερινών λυκείων αξιολογούνται με τις διαδικασίες της Α΄ τάξης των ημερησίων. Οι 

μαθητές της Γ΄ τάξης των εσπερινών αξιολογούνται με τις διαδικασίες της Β΄ τάξης 

των ημερησίων και οι μαθητές της Δ΄ τάξης των εσπερινών αξιολογούνται, 

αντίστοιχα, με τις διαδικασίες της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λυκείων.  Για την 

προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος εννέα και μισό 

(9,5), ο οποίος υπολογίζεται από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζομένων 

μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού, είτε εξετάζονται σε 

εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας.  Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω 

προϋποθέσεις οι μαθητές δεν προάγονται ή δεν απολύονται. Στην περίπτωση αυτή 

οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης παραπέμπονται στην εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν συγκέντρωσαν προαγώγιμο βαθμό. Αν και τότε 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προαγωγής, επαναλαμβάνουν την τάξη. Οι 

μαθητές της Γ΄ τάξης μπορούν είτε να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στη Γ΄ τάξη είτε 

να διατηρήσουν τους βαθμούς των τετραμήνων και να προσέλθουν στις γραπτές 

απολυτήριες εξετάσεις τον επόμενο Ιούνιο σε όλα τα μαθήματα. 

Η εκπαιδευτική καθοδήγηση παρέχεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  και τους 

σχολικούς συμβούλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά για θέματα αξιολόγησης 

του μαθητή παρέχεται εκπαιδευτική καθοδήγηση και από το κέντρο εκπαιδευτικής 

ερευνας (Κ.Ε.Ε.). Επιπλέον για εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που 

αφορούν τάξη ή τμήμα λειτουργεί το συμβούλιο τάξης, ενώ για παιδαγωγικά 

ζητήματα, στο επίπεδο σχολικής μονάδας, παιδαγωγικές αρμοδιότητες έχει συνολικά 

και ο σύλλογος διδασκόντων. Στους αποφοίτους του ενιαίου λυκείου χορηγείται 

τίτλος σπουδών που ονομάζεται απολυτήριο ενιαίου λυκείου. Για την απόκτηση του 
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απολυτηρίου συνεκτιμάται κατά 30% ο βαθμός της Β΄ και κατά 70% ο βαθμός της Γ΄ 

τάξης. Ο βαθμός της Β΄ τάξης συνυπολογίζεται μόνον εφόσον είναι μεγαλύτερος του 

βαθμού της Γ΄ τάξης. Στους αποφοίτους των ενιαίων μουσικών λυκείων χορηγείται 

επιπλέον, μετά από ειδικές εξετάσεις, τίτλος μουσικής ειδικότητας. 

 

3.4.2.2.4 Σχέσεις Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και  Ειδική Βοήθεια στους 

Μαθητές 

Οι κάτοχοι του απολυτηρίου γενικού λυκείου έχουν τις εξής δυνατότητες: 

1. Να επιδιώξουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

2. Να φοιτήσουν, μετά από επιλογή, στα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης 

(Ι.Ε.Κ.) για την απόκτηση ειδίκευσης.  

3. Να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψή τους στον δημόσιο ή 

ιδιωτικό τομέα.  

4. Να ενταχθούν, χωρίς ειδίκευση, στην αγορά εργασίας.  

Με Υπουργική Απόφαση (Γ2/4482/24-8-01 “Οργάνωση της Πρόσθετης Διδακτικής 

Στήριξης”) προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων πρόσθετης διδακτικής στήριξης 

(Π.Δ.Σ.) σε κάθε ενιαίο λύκειο με προτεραιότητα φοίτησης για τους μαθητές που 

παρουσιάζουν μαθησιακά κενά, με σκοπό να βοηθηθούν και να βελτιώσουν την 

επίδοσή τους δωρεάν. Η Π.Δ.Σ. παρέχεται για τα περισσότερα μαθήματα (είτε 

γενικής παιδείας είτε κατεύθυνσης). Τα τμήματα Π.Δ.Σ. είναι ολιγομελή (5-10 

μαθητές) και η λειτουργία τους ξεκινάει λίγες μέρες μετά την έναρξη των κανονικών 

μαθημάτων. Στα τμήματα αυτά μπορεί να φοιτήσει ποσοστό μέχρι 35% των μαθητών 

μιας τάξης ανά μάθημα.  

3.4.2.3 Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο ή Επαγγελματικό Λύκειο   

          Ειδικότερος σκοπός του επαγγελματικού λυκείου είναι η μετάδοση τεχνικών 

και επαγγελματικών γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, για τη διευκόλυνση της 

ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Εντάσσονται στη δευτεροβάθμια, μη 

υποχρεωτική, εκπαίδευση και διακρίνονται σε ημερήσια, και σε εσπερινά. Διαιρούνται 

σε δύο κύκλους. Ο πρώτος διαρκεί δύο χρόνια και ο δεύτερος ένα χρόνο. Για τα 

εσπερινά προστίθεται ένα εξάμηνο για τον Α’ κύκλο και ένα για τον Β’. Οι δύο κύκλοι 

είναι αυτοτελείς και χορηγούν πτυχίο. 

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) μπορούν να φοιτήσουν αγόρια και κορίτσια 

που είναι απόφοιτοι του γυμνασίου. Η εγγραφή στον πρώτο κύκλο γίνεται χωρίς 
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εξετάσεις, με δήλωση που καταθέτουν οι μαθητές στη διεύθυνση του γυμνασίου από 

το οποίο αποφοίτησαν. Η εγγραφή στον δεύτερο κύκλο γίνεται με την προσκόμιση 

του πτυχίου του πρώτου κύκλου. Στα ημερήσια ΕΠΑΛ φοιτούν μαθητές που δεν 

εργάζονται από 15 ετών και άνω. Στα εσπερινά φοιτούν αποκλειστικά εργαζόμενοι 

ηλικίας μέχρι και 50 ετών.  

 

3.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στους πίνακες 6, 7, 8, 9 και 10 καταγράφονται στοιχεία που αναφέρονται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία προέρχονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις 

και γραφεία του ΥΠΕΠΘ, από το τμήμα επιχειρησιακών ερευνών και στατιστικής του 

ΥΠΕΠΘ και από την εθνική στατιστική υπηρεσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους 

πίνακες 6 και 7 του παραρτήματος παρατηρούμε ότι το 2000 ο αριθμός των 

δημόσιων ημερήσιων γυμνασίων μειώνεται από 1735 που ήταν το 1999 σε 1693. 

Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν τα ιδιωτικά ημερήσια γυμνάσια από 96 σε 104. Η παύση 

της λειτουργίας αυτών των 42 δημόσιων ημερήσιων γυμνασίων και η δημιουργία 8 

νέων ιδιωτικών ημερήσιων γυμνασίων οφείλεται αφενός στην μείωση του αριθμού 

των μαθητών (από 335.936 που ήταν το 1999 οι μαθητές μειώθηκαν σε 320.170 το 

2000 ) και κατά συνέπεια των εκπαιδευτικών (από 34.683 που ήταν το 1999 οι 

εκπαιδευτικοί μειώθηκαν σε 34.205 το 2000)  και αφετέρου στην μετακίνηση μαθητών 

από τη δημόσια στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο αριθμός των ημερήσιων ιδιωτικών γυμνασίων 

αυξάνεται από 96 που ήταν το 1999 σε 104 το 2000. Η αύξηση αυτή των ιδιωτικών 

σχολικών μονάδων  οφείλεται στην αύξηση του μαθητικού πληθυσμού που 

εγγράφεται σε αυτές. Η στροφή  των μαθητών προς τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα επιβεβαιώνει την ανάγκη που υπάρχει για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του 

ελληνικού δημόσιου εκπαιδευτικού  συστήματος, για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου που παράγεται στις δημόσιες σχολικές μονάδες και για συνεχή επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών.   

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 10 του παραρτήματος, η αναλογία των 

εκπαιδευτικών των δημόσιων γυμνασίων προς τους μαθητές από 1/11 που ήταν το 

1997 έγινε 1/8,8 το 2003. Καλύτερη είναι η κατάσταση  που παρουσιάζουν τα 

ιδιωτικά γυμνάσια αφού η αναλογία των εκπαιδευτικών τους προς τους μαθητές από 

1/10 που ήταν το 1997 έγινε 1/7,8 το 2003.  

Επίσης η αναλογία των εκπαιδευτικών του ενιαίου λυκείου προς τους μαθητές 

από 1/10,8 που ήταν το 1998 έγινε 1/9,7 το 2005.  Η βελτίωση των αναλογιών αυτών 
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δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν λάβουμε υπόψη μας τα κονδύλια που διατέθηκαν 

από την Ε.Ε. για βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης. 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 11 που παρουσιάζεται στο παράρτημα 

παρατηρούμε ότι ο αριθμός των ενιαίων λυκείων μειώνεται από 1320 που ήταν το 

1998 σε 1146 το 2001. Αντίθετα τα ιδιωτικά ενιαία λύκεια αυξάνονται από 91 που 

ήταν το 1998 σε 112 το 2001. Η  παραπάνω κατάσταση οφείλεται αφενός στην 

μείωση του μαθητικού πληθυσμού και αφετέρου στην στροφή των μαθητών προς την 

ιδιωτική εκπαίδευση, η οποία είναι πιο εκσυγχρονισμένη και πιο καλά οργανωμένη 

σε σχέση με τη δημόσια.  

Επίσης, παρατηρούμε στον ίδιο πίνακα (πίνακας 11) ότι ο αριθμός των  δημόσιων 

ΕΠΑΛ αυξάνεται από 410 που ήταν το 1998 σε 467 το 2005 ενώ αντίθετα μειώνεται ο 

αριθμός των ιδιωτικών ΕΠΑΛ από 84 που ήταν το 1998 σε 52 το 2005. Η αύξηση 

των δημόσιων ΕΠΑΛ επιβεβαιώνει την στροφή των μαθητών προς τα τεχνικά κυρίως 

επαγγέλματα ενώ η μείωση των ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι τα 

πτυχία αυτών των ιδρυμάτων δεν αναγνωρίζονται από το κράτος και αφετέρου στο 

υψηλό κόστος των διδάκτρων τους. 

Όπως ήταν φυσικό, η αύξηση του αριθμού των δημόσιων ΕΠΑΛ οδήγησε και σε 

αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε αυτά για να καλύψουν  

εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλα τα παραπάνω στοιχεία χαρακτηρίζουν το γενικότερο 

κλίμα της σύγχρονης εκπαίδευσης στο οποίο οι μαθητές στρέφονται περισσότερο 

προς τη τεχνική εκπαίδευση διότι θεωρούν ότι θα οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα 

τους παρέχουν στο μέλλον εργασιακή κάλυψη και διότι τα γενικά λύκεια έπαψαν να 

λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά όσο αναμένονταν μετά τις 

διαδικασίες εκσυγχρονισμού που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 8 χρόνια.   

 

 

3.6 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ     
 
Οι αλλαγές στην εκπαίδευση που έγιναν τα τελευταία χρόνια μπορεί να 

εκσυγχρόνισαν και να αναβάθμισαν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,  είχαν όμως 

σαν συνέπεια να δημιουργηθούν προβλήματα όχι μόνο στα σχολεία αλλά και σε όλες 

τις δομές της κοινωνίας μας. Οι αντιπαραθέσεις ήταν οξύτατες και η μεταρρύθμιση 

δεν αντιμετωπίστηκε με όρους επιστημονικής θεώρησης και κριτικής, ώστε να 

αναδειχθεί τι ακριβώς είναι η «μεταρρύθμιση» σε σχέση με μεταρρυθμίσεις άλλων 

χωρών, σε σχέση με προηγούμενες καταστάσεις ή αλλαγές που υπήρξαν στον τόπο 
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μας και προπαντός πόσο και με ποιόν τρόπο οι προτεινόμενες αλλαγές λύνουν 

καίρια προβλήματα και αγκυλώσεις της εκπαίδευσης και της παιδείας στον τόπο μας 

(Φράγκος, 2001).  

Στην Ελλάδα δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα το ενδιαφέρον για 

την εκπαίδευση ταυτίζονταν από τους πολιτικούς, τους συνδικαλιστές και άλλους 

παράγοντες της γενικής εκπαίδευσης που παράγει τους ανθρώπους που 

κατευθύνονται στο Πανεπιστήμιο. Έτσι ο κλάδος  της τεχνικοεπαγγελματικής 

κατεύθυνσης στον οποίο προσφεύγουν αρκετοί νέοι ηλικίας από 16-18 ετών της 

χώρας μας που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση αντιμετωπίζει πολλά και 

σοβαρά προβλήματα για τους παρακάτω κυρίως λόγους: 

1. Δεν είναι ποιοτικά ισότιμος κλάδος με τις άλλες κατευθύνσεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρόλο που αποτελεί τμήμα της. 

2. Λειτουργεί, τις περισσότερες φορές  ως χώρος που περισυλλέγει άτομα που 

δεν έχουν καλές επιδόσεις στα μαθήματα και που δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ενιαίου λυκείου. 

3. Διοικητικά δεν αποτελεί ιδιαίτερη διεύθυνση και δεν λειτουργεί ως αυτόνομος 

κλάδος. 

4. Το προσωπικό δεν είναι προετοιμασμένο ή επιμορφωμένο για να 

αντιμετωπίσει τις δημιουργούμενες νέες ανάγκες κατευθύνσεων και 

επαγγελμάτων. Η προετοιμασία για την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση 

είναι ελλιπέστατη. 

5. Τα κονδύλια που διατίθενται είναι πολύ περιορισμένα, παρόλο που οι 

περισσότεροι απόφοιτοι είναι δημιουργοί παραγωγικών επαγγελμάτων και 

επιχειρήσεων που αναδεικνύουν την οικονομία της χώρας μας. 

6. Δεν μπορούν να κατευθυνθούν στην ανώτερη παιδεία όσοι επιθυμούν να 

επεκτείνουν την επαγγελματική τους και την μορφωτική τους δραστηριότητα. 

7. Τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα που υπάρχουν είναι πολύ λίγα ή δεν 

έχουν παρά ελάχιστες ειδικότητες και έτσι αναγκάζονται να καταφεύγουν σε 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπου τα δίδακτρα είναι υπέρογκα και οι χαμηλόμισθοι 

γονείς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα. 

8. Δεν υπάρχουν σημαντικές έρευνες και μελέτες για τις ανάγκες της χώρας μας 

σε επαγγέλματα και κατευθύνσεις και γι’ αυτόν τον λόγο παρατηρείται το 

φαινόμενο σε κάποιες ειδικότητες π.χ. μάγειρας, κομμώτριες κλπ να 

προσέρχεται τεράστιος αριθμός μαθητών. 

Επίσης το ενιαίο λύκειο, όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεωρήθηκε 

από τους εισηγητές της «μεταρρύθμισης» και τους υπεύθυνους του Υπουργείου ως η 

άριστη επιλογή για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα μεταφέρει την εκπαίδευση των 
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μαθητών μας στο επίπεδο μόρφωσης της «ύστατης νεωτερότητας» της Ευρώπης. Η 

μετατροπή όλων των υπαρχόντων λυκείων του 1997 (Γενικού, Κλασικού, Μουσικού, 

Ενιαίου Πολυκλαδικού κλπ) πραγματοποιείται από τον νόμο 2525 πριν ακόμα 

διαμορφωθούν τα προγράμματα και  οι κατευθύνσεις.  

Το ενιαίο λύκειο όταν καθιερώθηκε η αλλαγή το 1997 δεν υπήρχε πουθενά στην 

Ευρώπη. Η τάση που επικρατεί στην Ευρώπη είναι η εξεύρεση τρόπων 

εξισορρόπησης ανάμεσα στη δευτεροβάθμια τεχνικό επαγγελματική εκπαίδευση και 

στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και όχι η απορρόφηση και η μετατροπή του 

υπάρχοντος επαγγελματικού–τεχνικού λυκείου, των πολυκλαδικών και λοιπών 

λυκείων στο γενικό (ενιαίο) λύκειο, όπως συνέβη στον τόπο μας. Ειδικότερα όλες οι 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται σε χώρες τις Ευρώπης 

(Αυστρία, Αγγλία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σκωτία, Σουηδία), 

αποβλέπουν στο να ανεβάσουν τις δυνατότητες που έχουν μαθητές με χαμηλή 

επίδοση και να προωθήσουν ισότιμα τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχουν αυτοί οι 

νέοι. Οι κυριαρχούσες  τάσεις και έρευνες στις χώρες που προαναφέραμε 

μνημονεύουν τέσσερις στρατηγικές για την ισοτιμία μεταξύ γενικών και 

τεχνικοεπαγγελματικών κατευθύνσεων: 

1. Προώθηση της επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης, ώστε να γίνει πιο 

ελκυστική (περίπτωση Γερμανίας και Αυστρίας) διατηρώντας το δικό της 

ήθος, τα δικά της χαρακτηριστικά χωρίς να μετατρέπεται σε  γενική μόρφωση, 

2. Αλληλοσυμπλήρωση ανάμεσα στην επαγγελματική και γενική εκπαίδευση με 

διατήρηση των χαρακτηριστικών τους (περίπτωση Νορβηγίας και Φιλανδίας), 

3. Επικοινωνιακοί δεσμοί ανάμεσα στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή 

εκπαίδευση με ισότιμο κύρος μεταξύ των δύο κατευθύνσεων (περίπτωση 

Αγγλίας, Γαλλίας, όπως και Ελλάδα παλιότερα με το τεχνικό επαγγελματικό 

λύκειο (ΤΕΛ) πριν από τη σαρωτική επέμβαση του Ενιαίου Λυκείου), 

4. Ενοποίηση των δύο κατευθύνσεων, επαγγελματοτεχνικής και γενικής 

κατεύθυνσης σε κοινά εκπαιδευτικά ιδρύματα (περίπτωση Σκωτίας, 

Σουηδίας).   

Παραποίηση αυτού του τελευταίου τύπου ενοποιητικού σχολείου είναι, σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία, το ενιαίο λύκειο που μπορεί να έχει το σωστό όνομα αλλά όχι τα 

προνόμια του σουηδικού δευτεροβάθμιου λυκείου, το οποίο έχει ένα σύστημα δεκαέξι 

εθνικών προγραμμάτων. Από τα προγράμματα αυτά τα δύο οδηγούν στο 

Πανεπιστήμιο και τα άλλα δεκατέσσερα στην επαγγελματική κατεύθυνση με 

δυνατότητα όμως εισόδου στην ανώτερη παιδεία και αλληλοδιείσδυσης στα άλλα 

προγράμματα. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν κατόρθωσε να ενοποιήσει την ακαδημαϊκή 

και επαγγελματική εκπαίδευση σε ενιαίο πρόγραμμα και ενιαία αξιολόγηση. Το 
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συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι το ενιαίο λύκειο, όπως 

διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, παραποιημένο, δεν μπορεί να ενταχθεί στις 

μεταρρυθμιστικές τάσεις που συμβαίνουν στην Ευρώπη γιατί αυτές αποβλέπουν 

στην εξισορρόπηση και ενιαιοποίηση ανάμεσα στη γενική και στην επαγγελματική 

εκπαίδευση.  

Τα τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια αρχικά λειτουργούσαν κάτω από 

άσχημες συνθήκες και γενικά επικρατούσε στο τρόπο λειτουργίας τους μια χαοτική 

κατάσταση τόσο λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής (δεν υπήρχαν εργαστήρια, 

βιβλία, αίθουσες)  όσο και λόγω έλλειψης οργάνωσης. Τα τελευταία 5 χρόνια 

δόθηκαν αρκετά βιβλία, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται στα ΤΕΙ και 

χρηματοδοτήθηκαν και δημιουργήθηκαν αρκετά εργαστήρια και αίθουσες 

διδασκαλίας. Όμως ακόμα και σήμερα τα τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια δεν 

είναι εφάμιλλα και ισότιμα με το αντίστοιχο ενιαίο λύκειο 3 κατευθύνσεων 

(τεχνολογική, θετική, θεωρητική), το οποίο πρέπει και αυτό να ανανεωθεί όχι μόνο 

ως προς τον περιορισμό των εξεταζόμενων μαθημάτων (από 12 έχουν μειωθεί σε 6 

αλλά υπάρχει ανάγκη για ακόμα λιγότερα εξεταζόμενα μαθήματα), αλλά και ως προς 

το περιεχόμενο και τις μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας και ως προς τη σύνδεση 

με τη ζωή και τις σημερινές κοινωνικοοικονομικές διαρθρώσεις για δημιουργική 

ανάπτυξη. Επιβάλλεται να γίνουν τα ΤΕΕ εφάμιλλα, αν όχι ανώτερα από τα ενιαία 

λύκεια. 

Ακόμα η εκπαίδευση που παρέχεται στα ΤΕΕ δεν προσαρμόζεται στους 

σύγχρονους όρους εργασίας αλλά παραμένει προσκολλημένη στις παλιές δομές του 

ακαδημαϊσμού. Έτσι δεν αναπτύσσουν ισχυρούς τεχνικοεπαγγελματικούς 

μηχανισμούς και ρυθμούς για να ανανεωθεί η παραγωγή και η ζωή με ανθρώπους 

που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες. Βασικό γνώρισμα  ως τώρα της νεοελληνικής 

εκπαίδευσης σε  όλες τις βαθμίδες είναι το ασύμβατο ανάμεσα στο εκπαιδευτήριο και 

στη ζωή, ανάμεσα στην αγωγή και στην πραγματικότητα και προπαντός ανάμεσα στη 

μόρφωση και στην εργασία.  

Είναι φανερό ότι οι αλλαγές που έγιναν στην εκπαίδευση του τόπου μας από το 

1975 και μετά μπορεί να μην ήταν όλες αποτελεσματικές και αλάθητες, ωστόσο 

μπόρεσαν να αναπτύξουν μες τη μετριότητά τους και την τεχνικο-επαγγελματική 

εκπαίδευση. Αυτή η τακτική ακολουθήθηκε και με την μεταρρύθμιση Ράλλη και με τις 

αλλαγές που επήλθαν στην περίοδο του Σουφλιά. Με τη «μεταρρύθμιση» όμως του 

1997 η τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση έχει υποστεί πλήγμα αφού 

παραγκωνίστηκε και υποβαθμίστηκε (Φράγκος, 2001, σελ. 27). Η κατεύθυνση αυτή 

πρέπει όμως να αλλάξει. Αν δεν αποκτήσουμε σωστή επαγγελματική-τεχνική 

εκπαίδευση στον τόπο μας, όπως έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, η ένταξη 
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μας στην Ευρώπη θα είναι επιζήμια. Δε νοείται μια χώρα σαν τη δική μας, που έχει 

να διανύσει μεγαλύτερα διαστήματα και έχει να αναπτύξει μεγαλύτερες ταχύτητες 

από όσο οι άλλες χώρες, να μη διαθέτει ισχυρούς τεχνικοεπαγγελματικούς 

μηχανισμούς και ρυθμούς για να ανανεωθεί η παραγωγή και η ζωή με τους 

ανθρώπους που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες. Η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να 

γίνει μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τους όρους και τις κατευθύνσεις που επικρατούν σε 

ευρωπαϊκές χώρες όχι μόνο γιατί είναι ευρωπαϊκές, αλλά γιατί ανταποκρίνονται στα 

σημερινά κοινωνικά αιτήματα συνένωσης της γενικής παιδείας με την επαγγελματική 

παιδεία, μέσω της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώνει το δημιουργικό ανθρωπισμό 

του.       

Είναι σαφές ότι η ελληνική  εκπαίδευση πρέπει να καταβάλλει πολλές 

προσπάθειες εξοπλίζοντας όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με σύγχρονα εργαστήρια 

η/υ και επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς στις ΤΠΕ, προκειμένου να γίνει αντάξια 

των δοκιμασμένων και των επιτυχημένων εκπαιδευτικών συστημάτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χαμηλές μαθητικές επιδόσεις, οι ελλιπείς υποδομές, η σχεδόν 

ανύπαρκτη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, η βραδεία ένταξη των 

νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, η μαθητική διαρροή στο λύκειο, ο 

τεράστιος βαθμός διοικητικής συγκέντρωσης, η χαμηλή χρηματοδότηση και το 

ελλιπώς επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι αιτίες που δεν επιτρέπουν 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να συμπορευτεί με τα άλλα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά συστήματα.  

Χαρακτηριστικό της παιδείας μας είναι επίσης το γεγονός ότι οι Έλληνες μαθητές 

είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι, με 4 ώρες μελέτης περισσότερο από ότι οι 

συμμαθητές τους στην Ευρώπη. Επίσης συμβαίνει στην Ελλάδα το εξής παράδοξο, 

οι μαθητές της Επαρχίας που εισάγονται στα Πανεπιστήμια είναι περισσότεροι από 

τους μαθητές των αστικών πόλεων. Αυτό το φαινόμενο συναντάται μόνο στην 

Ελλάδα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εκπαιδευτικά συστήματα των Χωρών της και τα 

χρησιμοποιούν στην ετήσια έκθεσή τους για την πορεία του Γ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης οι αξιολογητές του. Τα βασικότερα από τα συμπεράσματα αυτής της 

συγκριτικής επισκόπησης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων  είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Οι μαθητικές επιδόσεις στην Ελλάδα είναι οι δεύτερες χαμηλότερες στην 

Ευρώπη, μετά την Πορτογαλία. Με μέση επίδοση τους 500 βαθμούς, τα 

Ελληνόπουλα βαθμολογούνται στα Μαθηματικά με 461, έναντι 529 των 

Ολλανδών και 517 των Σουηδών και στη Φυσική με 472, έναντι 540 των 

Ολλανδών και 532 των Σουηδών (βλέπε πίνακα 12 στο παράρτημα). 
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2. Οι Έλληνες μαθητές καταβάλλουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια αφού μελετούν 

περίπου 3,5 ώρες την εβδομάδα για τα Μαθηματικά και 1,5 ώρα για την Φυσική 

περισσότερο από κάθε μαθητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η διδασκαλία 

και η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική εκπαίδευση έγιναν με μεγάλη 

καθυστέρηση και τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα η διείσδυση τους στο Ελληνικό 

σχολείο δεν μπορεί να φτάσει το επίπεδο των χωρών της  Ευρώπης. Ένα 

πλεονέκτημα των Ελλήνων μαθητών έναντι των μαθητών της Ε.Ε. είναι ότι 

μπορούν να αποκτήσουν εύκολα τα βιβλία. Στην Χώρα μας μόνο το 11,5% των 

μαθητών αντιμετωπίζει πρόβλημα εύρεσης βιβλίων έναντι 24% στη Βρετανία. 

3. Η απόδοση των παιδιών στο εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα επηρεάζεται 

σημαντικά από το οικογενειακό τους υπόβαθρο. Ένα στα δύο παιδιά στη Χώρα 

μας, δηλαδή το 50% των παιδιών  που προέρχεται από οικογένεια δίχως μεγάλη 

μόρφωση δεν καταφέρνει να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Το 

ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο της  Ε.Ε.  

4. Τα παιδιά των αστικών κέντρων στην Ελλάδα, έχουν κατά 15% λιγότερες 

πιθανότητες να εισαχθούν σε ένα πανεπιστήμιο από ότι τα παιδιά της επαρχίας, 

ενώ αντιθέτως οι αστικές περιοχές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών ευνοούν την 

εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Αυστρία και στη 

Δανία. 

5. Η Ελλάδα υστερεί στις υποδομές. Οι μαθητές ανά τάξη είναι περίπου 17 με 21 

μαθητές, που είναι ο μεγαλύτερος σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.. Οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν τα λιγότερα έτη εμπειρίας, 13 κατά μέσο όρο, μετά 

την Πορτογαλία, έναντι 22 στο Βέλγιο. Στην Ελλάδα παρατηρείται το πλέον 

συγκεντρωτικό σύστημα, καθόσον μόλις το 6% των προμηθειών της σχολικής 

μονάδας γίνεται αυτόνομα (έναντι 37% στη Γερμανία). Στη χώρα μας υπάρχουν 

ελάχιστα περιθώρια αυτονομίας και στον τρόπο διδασκαλίας και σο εκπαιδευτικό 

υλικό, που επιλέγεται κεντρικά από το υπουργείο Παιδείας. 

6. Η δημόσια δαπάνη για την Παιδεία μας είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη. Η 

δαπάνη ανά μαθητή με τα βίας φτάνει το 1,95% στην Ελλάδα, όταν στην 

Αυστρία αγγίζει το 7,1%. Η περιορισμένη χρηματοδότηση, αναλογικά με τις 

άλλες χώρες, της παιδείας από το ελληνικό κράτος είναι ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα επί σειρά ετών. Οι πόροι του 

ΕΠΕΑΕΚ δεν συμπληρώνουν το εθνικό προϋπολογισμό για την εκπαίδευση, 

αλλά επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων. 

7. Οι αμοιβές των Ελλήνων καθηγητών και των δασκάλων είναι οι χαμηλότερες 

στην Ευρώπη και αγγίζουν τα 16.420 ευρώ το χρόνο για 15 χρόνια 

προϋπηρεσίας, έναντι 35.340 στην Ολλανδία (βλέπε παράρτημα πίνακα 13). 
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8. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και από τη 

λεγόμενη σχολική διαρροή που παρατηρείται στην κρίσιμη και τυπική ηλικία 

αποφοίτησης από το λύκειο των 17 ετών, ενώ συγχρόνως  υστερεί και όσον 

αφορά το ποσοστό πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση σε σχέση με τον μέσο κοινοτικό όρο. 

9. Η χώρα μας έχει το μικρότερο ποσοστό, λιγότερο από 1% συμμετοχής ατόμων 

ηλικίας 25 ετών και άνω στην παρακολούθηση οποιουδήποτε προγράμματος 

κατάρτισης, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Ευρωπαϊκή  Στρατηγική 

Απασχόλησης, παρόλο που μεγάλο ποσοστό του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού έχει ανάγκη από προγράμματα δια βίου μάθησης (βλέπε 

παράρτημα, πίνακα 14). 

10.  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η 

υπερβάλλουσα ζήτηση για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και το γεγονός ότι 

ένας σημαντικός αριθμός νέων ανθρώπων προσφεύγει στο εξωτερικό  για 

σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλέπε παράρτημα, πίνακα 14). 

Τέλος είναι φανερό ότι υπάρχει αναγκαιότητα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να 

αποκτήσουν άμεση σύνδεση με τους ποικίλους χώρους και τις ποικίλες μορφές 

εργασίας. Η διδασκαλία και η μάθηση δεν υπάρχουν στα εκπαιδευτήρια για να 

εξυπηρετούν σχολικούς και εξεταστικούς σκοπούς αλλά για να ενώνουν τη μάθηση 

με την πραγματική ζωή. Το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα και η εκπαίδευση πρέπει 

να περιστρέφεται γύρω από την εργασία. Η εκπαίδευση ως βασικός ανθρώπινος 

επικοινωνιακός θεσμός μπορεί να προσφέρει στους εργασιακούς χώρους 

ανθρώπους που θα ξέρουν να ζουν μέσα στην εργασία ή που θα ξέρουν να 

διαμορφώνουν πιο ανθρώπινες σχέσεις στην εργασιακή επικοινωνία. Μπορεί να 

προσφέρει όρους ανθρωποποίησης της εργασίας και ευαισθητοποίηση προς την 

δημιουργικότητα, την ευθύνη και την παραγωγικότητα. Με τον τρόπο αυτό το 

τρίπτυχο «παιδεία, παραγωγή και ανάπτυξη» μπορεί να διαρθρωθεί σε μια 

τρίπλευρη και τριεπίπεδη αλληλοδιαμορφούμενη συνάρτηση, καθώς η παιδεία 

παίρνει και δίνει στην παραγωγή και η ανάπτυξη παίρνει και δίνει, μέσω της 

παραγωγής, στην παιδεία διαμορφώνοντας το νέο πνεύμα του δημιουργικού 

ανθρωπισμού.     
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3.7  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Η διαδικασία εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος έχει ήδη φέρει 

αποτελέσματα όπως αποδεικνύεται από την προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων, 

τα οποία παρουσιάζονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

προϋπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων αποτελεί πολύ σημαντική εξέλιξη. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία διεθνών 

οργανισμών (ΟΟΣΑ, Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης) επιβεβαιώνουν αυτήν την 

βελτίωση. Ενδεικτικά αναφέρονται πτυχές που αφορούν στο μαθητικό πληθυσμό 

(εγγραφές), στο εκπαιδευτικό προσωπικό (δυναμικό και επιμόρφωση), στην 

υλικοτεχνική υποδομή, τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, στη θεσμοθέτηση αξιόπιστου συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητας στην εκπαίδευση και τις επιδόσεις των μαθητών. 

   Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1) Στοιχεία από τους Διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στο μαθητικό 

πληθυσμό, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στις επιδόσεις των μαθητών, καθώς και 

τις συγκρίσεις με τις διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2) Εθνικά στοιχεία για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, το μαθητικό 

πληθυσμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, το πρόγραμμα 

σπουδών και τις καινοτόμες δράσεις, τη διασφάλιση της ποιότητας, και  

3) Συγκρίσεις των διαφόρων δεικτών από το 1996 μέχρι σήμερα. 

Παρουσιάζονται επίσης συγκριτικά στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, 

στην υλικοτεχνική υποδομή, στις καινοτόμες δράσεις, στις νέες τεχνολογίες, από το 

1993 μέχρι σήμερα. 

 

3.7.1 Στοιχεία από Διεθνείς Οργανισμούς 

3.7.1.1 Μαθητικός Πληθυσμός – Εγγραφή στο Σχολείο, Μεγέθη και  Ροές  

Τα ποσοστά εγγραφής των μαθητών στο σχολείο είναι εξαιρετικά σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Συγκεκριμένα έχουμε τα εξής: 

 Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι εγγραφές στο σχολείο Ελλήνων μαθητών 

ηλικίας 5-14 ετών κρίνονται ως πολύ καλές (βλέπε πίνακα 15 του παραρτήματος). 
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Συγκεκριμένα το ποσοστό αυτό είναι 98,5%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αντίστοιχος 

μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 97,7%. Αντίθετα χώρες όπως η Ελβετία 

(98,2%), η Αυστραλία (97,7%), η Νορβηγία (97,4%), ο Καναδάς (96,6%), το Μεξικό 

(94,0%), η Πολωνία (93,5%), η Κορέα (91,8%), η Φινλανδία (91,2%) και η Τουρκία 

(76,9%) παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά εγγραφής μαθητών στο σχολείο από 

την Ελλάδα1.  

 Παρόμοια είναι η κατάσταση όσον αφορά τους μεγαλύτερους μαθητές, ηλικίας 

15-19 ετών, που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλέπε πίνακα 16 στο 

παράρτημα). Το ποσοστό εγγραφής τους είναι 82%, έναντι 76,9% του αντίστοιχου 

μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ. Πιο αναλυτικά η χώρα μας υπερτερεί έναντι της 

Ουγγαρίας και των ΗΠΑ (78,1%), της Αυστρίας (76,7%), της Πορτογαλίας και της 

Ισπανίας (76,3% - με μείωση της τάξης του 30% περίπου σε σχέση με τις ηλικίες 5-

14), της Τσεχίας (74,8%), της Νέας Ζηλανδίας και της Μ. Βρετανίας(72,5%) και της 

Ιταλίας (70,7%). Ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά του Μεξικού και της Τουρκίας 

(39,3% και 30,5% αντίστοιχα). Αντίθετα, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν η 

Γερμανία (88,3%), η Ολλανδία (87,7%), η Γαλλία (87,2%), η Σουηδία (86,2%) και η 

Νορβηγία (86,1%)2.  

 Επιπλέον, αν εξεταστούν οι εγγραφές μόνο των μαθητών ηλικίας 16 ετών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το προηγούμενο ποσοστό αυξάνεται σημαντικά και 

φτάνει το 92%, έναντι του 89% του αντίστοιχου μέσου όρου (βλέπε πίνακα 17, 

παράρτημα). Η σημασία της ευνοϊκής εικόνας που προκύπτει από τα ποσοστά αυτά 

μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα εάν συγκριθεί με τις εικόνες άλλων χωρών. 

Συγκεκριμένα, η χώρα μας υπερτερεί έναντι της Ισλανδίας (90%), της Νέας 

Ζηλανδίας (89%), των ΗΠΑ (88%), της Ισπανίας (85%), του Ηνωμένου Βασιλείου, 

της Πορτογαλίας (83%), και της Ιταλίας (79%). Από την άλλη πλευρά, πολύ υψηλά 

ποσοστά παρουσιάζουν η Ολλανδία (100%), η Τσεχία (100%), η Κορέα (98%), η 

Σουηδία και η Γερμανία (97%), η Ιαπωνία και η Γαλλία (95%)3.  

 Πρέπει να τονίσουμε ότι τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η χώρα μας 

χαρακτηρίζεται από γενικότερη άνοδο του μορφωτικού της επιπέδου (βλέπε πίνακα 

18, παράρτημα). Ειδικότερα, το 12% του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών 

έχει αποκτήσει πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε 

άλλες χώρες είναι αρκετά χαμηλότερο (π.χ. Αυστρία 6%, Δανία και Πορτογαλία 7%, 

Ιταλία 9%, Γαλλία και Πολωνία 11%). Η χώρα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη άνοδο 
                                                 
1 OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators 

2 (OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators). 

 
3 OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators.  
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του μορφωτικού της επιπέδου είναι οι Η.Π.Α. με ποσοστό 27% και ακολουθούν οι 

εξής χώρες: Ολλανδία (20%), Καναδάς (19%), Ιαπωνία, Αυστραλία και Ισλανδία 

(18%), Κορέα και Μ. Βρετανία (17%), η Ισπανία και η Ελβετία (15%), η Φινλανδία 

(14%), η Γερμανία και η Σουηδία (13%)4.  

 Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό για την Ελλάδα το γεγονός ότι, ο αριθμός των 

ατόμων ηλικίας 25-34 ετών που διαθέτει μόρφωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει 

σχεδόν τριπλασιαστεί, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό ατόμων 55-64 ετών (26% 

έναντι 9%, αντίστοιχα). Παρόμοια εικόνα επίσης παρουσιάζει η Γαλλία (31% έναντι 

12%), η Ιρλανδία (29% έναντι 11%) και η Ιαπωνία (45% έναντι 14%). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η Ισπανία και η Κορέα έχουν σχεδόν τετραπλασιάσει το αντίστοιχο 

ποσοστό (33% έναντι 9% και 35% έναντι 9% αντίστοιχα) ενώ η Ισλανδία, η Αυστρία 

και η Φινλανδία το έχουν διπλασιάσει (27% έναντι 12%, 13% έναντι 6%, 38% έναντι 

20%, αντίστοιχα).  

Γενικά όλες οι χώρες παρουσιάζουν αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού αλλά με 

χαμηλότερες διακυμάνσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται κατά σειρά αύξησης ποσοστού: 

Βέλγιο και Καναδάς (34% έναντι 15% και 47% έναντι 28% αντίστοιχα), Αυστραλία 

(29% έναντι 17%), Σουηδία, Η.Π.Α., Δανία (32% έναντι 22%, 38% έναντι 28% και 

29% έναντι 19% αντίστοιχα), Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία (25% έναντι 

17%, 27% έναντι 19% και 26% έναντι 18% αντίστοιχα). Χαμηλή αύξηση ποσοστών 

παρουσιάζουν κατά σειρά οι χώρες: Πορτογαλία (12% έναντι 6%), Ν. Ζηλανδία και 

Γερμανία (26% έναντι 23% και 22% έναντι 20% αντίστοιχα)5.  

 Παρόμοια εικόνα διαφαίνεται από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 

οποία προκύπτει ότι στη χώρα μας κατά την περίοδο 1975/76-1996/97* ο αριθμός 

των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει τριπλασιαστεί. Οι αντίστοιχοι 

ρυθμοί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μικρότεροι. 

Πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία και στην Ολλανδία ο ρυθμός αύξησης των μαθητών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιορίζεται περίπου στο 1,6 (αν και στις χώρες αυτές 

είναι πιθανό οι αρχικές τιμές να ήταν ήδη υψηλές), ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Δανία και 

το Βέλγιο ακολουθούν τον ευρωπαϊκό ρυθμό αύξησης με διπλασιασμό των ατόμων 

που διαθέτουν μόρφωση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Επίσης η Αυστρία, η Μ. Βρετανία, η Φινλανδία και η Ισλανδία παρουσιάζουν 

αύξηση του αντίστοιχου πληθυσμού με συντελεστή της τάξης του 2,5, ο οποίος αν 

και ανώτερος του ευρωπαϊκού ρυθμού αύξησης είναι μικρότερος του αντίστοιχου 

ελληνικού. Η Ισπανία και η Ιρλανδία παρουσιάζουν ρυθμό αύξησης παρόμοιο με τον 
                                                 
4 OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators.  
 
5 OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators.  
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ελληνικό ενώ μόνο η Πορτογαλία παρουσιάζει μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης από τον 

ελληνικό (συντελεστής 4). Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της Νορβηγίας, η οποία 

μόνο κατά την περίοδο 1985-97 παρουσιάζει ρυθμό αύξησης 2,56.  

 Η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου είναι σημαντική αφού, εκτός των άλλων, 

σχετίζεται θετικά με την επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη. Σε σχέση με τα άλλα 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας πρωταγωνιστεί (μαζί με την Ιρλανδία, 

την Ιταλία και την Ισπανία), ως προς το ότι η αλματώδης αύξηση του μορφωτικού μας 

επιπέδου συμβαδίζει με αύξηση της τάξης του 1% στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. 

Επιπλέον, η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου σχετίζεται θετικά και με την αγορά 

εργασίας.  

Στη χώρα μας τα άτομα ηλικίας 25-59 ετών με σπουδές πλέον της υποχρεωτικής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν πολύ λιγότερη ανασφάλεια στο χώρο 

εργασίας τους σε σχέση με τους εργαζόμενους, που το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 

περιορίζεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση (6% έναντι 13,5%, αντίστοιχα). 

Επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, χωρίς να εξετάζονται άλλοι παράγοντες 

στη χώρα μας, η συνέχιση των σπουδών πέρα των υποχρεωτικών μειώνει κατά το 

ήμισυ την ανασφάλεια των εργαζομένων (βλέπε πίνακα 19, παράρτημα).  

Παρόμοια περίπτωση είναι η Ιρλανδία (ποσοστά ανασφάλειας 4,5% και 9% 

αντίστοιχα). Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 6% και 10% αντίστοιχα. Τα πιο υψηλά 

ποσοστά παρουσιάζει με μεγάλη διαφορά η Ισπανία όπου 30% των εργαζομένων με 

γνώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης αισθάνονται ανασφαλείς, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό των εργαζομένων με σπουδές πέρα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

ανέρχεται στο 20%. Αντίθετα στη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και την Αυστρία τα 

ποσοστά ανασφάλειας κυμαίνονται σε επίπεδα κάτω του 5% και για τις δύο 

κατηγορίες. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι στην Ολλανδία, Φινλανδία και Σουηδία οι 

επιπλέον σπουδές δεν προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια στους εργαζόμενους. 

Ιδιαίτερα δε στις δύο τελευταίες χώρες το ποσοστό ανασφάλειας μεταξύ των 

εργαζομένων με σπουδές επιπέδου Λυκείου ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με γνώσεις υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης7.  

 

   3.7.1.2 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Δυναμικό και Επιμόρφωση  
 

    Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι δαπάνες για την εκπαίδευση ανέρχονται 

στο 4,6% του ΑΕΠ και η αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό είναι 13,5 για την 

                                                 
6 European Commission, 2000, Key Data on Education in Europe. 
7 (European Commission, 2000, Key Data on Education in Europe). 
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πρωτοβάθμια και 10,6 για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χώρες, οι οποίες 

δαπανούν πολύ μεγάλα ποσά για την εκπαίδευσή τους, δεν καταφέρνουν να 

διασφαλίσουν μια τόσο καλή αναλογία. Για παράδειγμα, ο Καναδάς δαπανά το 6,2% 

του ΑΕΠ στην εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 18,7, ενώ στη δευτεροβάθμια είναι 19,3. Η Ελβετία 

δαπανά το 5,9% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών προς 

εκπαιδευτικό είναι 16,1 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 12,3 στη δευτεροβάθμια. 

Οι ΗΠΑ δαπανούν το 6,4% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών προς 

εκπαιδευτικό στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 16,3, ενώ στη δευτεροβάθμια είναι 

15,6. Η Ισπανία δαπανά το 5,3% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών 

προς εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 15,4 ενώ στη δευτεροβάθμια 

είναι 12,9. Επίσης, η Τσεχία, και η Ιρλανδία δαπανούν το 4,7% του ΑΕΠ στην 

εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό στη πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι 23,4 και 21,6 αντίστοιχα, ενώ στη δευτεροβάθμια είναι 14,7 και 14,6 

αντίστοιχα. Η Γερμανία και η Αυστραλία δαπανούν το 5,5% του ΑΕΠ στην 

εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι 21,0 και 17,3 αντίστοιχα, ενώ στη δευτεροβάθμια είναι 15,2 και 12,7 

αντίστοιχα. 

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ολλανδίας, η οποία δαπανά το 4,6% του 

ΑΕΠ στην εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 16,6, ενώ στη δευτεροβάθμια είναι 17,7 δηλαδή πολύ 

υψηλότερες της Ελλάδας. Επίσης, η Μ. Βρετανία δαπανά το 4,9% του ΑΕΠ στην 

εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι 22,5 και στη δευτεροβάθμια 14,7, αναλογίες που είναι επίσης πολύ 

υψηλότερες από αυτές που παρουσιάζει η Ελλάδα. Τέλος, αξίζει να τονισθεί η 

περίπτωση της Σουηδίας, η οποία δαπανά το 6,8% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση, (κατά 

πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο της Ελλάδας), αλλά η αναλογία μαθητών προς 

εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι σχεδόν όμοια με αυτήν της 

Ελλάδας (13,3), ενώ στη δευτεροβάθμια είναι πολύ υψηλότερη (14,5)8 (βλέπε πίνακα 

20, παράρτημα). 

Η χώρα μας κατατάσσεται πρώτη με μεγάλη διαφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον 

αφορά το ποσοστό εξόδων για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Αξίζει 

να αναφέρουμε ότι παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες στη μέτρηση της κατανομής 

των πόρων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό συμβαίνει επειδή σε ορισμένες 

χώρες τα έξοδα για την επιμόρφωση προσωπικού και την αγορά εξοπλισμού 

                                                 
8 OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. 
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προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Για παράδειγμα στη Γαλλία ο εξοπλισμός είναι 

ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως γενικό συμπέρασμα, με εξαίρεση τη χώρα μας 

όπου τα ποσοστά αντιστρέφονται, περίπου το 60%-80% των πόρων διατίθεται σε 

αγορά υλικού και το 20%-40% διατίθεται σε επιμόρφωση προσωπικού. Σε ορισμένες 

χώρες δε, όπως στο Λουξεμβούργο και στην Κύπρο, σχεδόν όλοι οι πόροι 

χρησιμοποιούνται για την αγορά εξοπλισμού9.  

 

3.7.1.3 Επιδόσεις  Μαθητών 

 
Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών ήταν χαμηλές στο διαγωνισμό PISA στον 

οποίο συμμετείχε η χώρα μας. Σχετικά με τις δεξιότητες αναγνωστικού 

αλφαβητισμού, η Ελλάδα, με μέσο όρο επίδοσης τις 474 μονάδες κατατάσσεται στην 

κατηγορία των χωρών του ΟΟΣΑ με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Παρόμοιες επιδόσεις 

(με στατιστικά μη-σημαντικές διαφορές) με τη χώρα μας εμφανίζουν η Γερμανία, η 

Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Πορτογαλία.  

Επίσης, οι έλληνες μαθητές δεν εμφανίζουν καλές επιδόσεις αναφορικά με τις 

δεξιότητες που σχετίζονται με τον μαθηματικό αλφαβητισμό. Ειδικότερα, με μέση 

επίδοση τις 447 μονάδες και με κριτήριο τη μέση επίδοση των μαθητών, η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην τρίτη (με τις χαμηλότερες επιδόσεις) ομάδα των χωρών-μελών 

του ΟΟΣΑ. Στην ίδια κατηγορία, με στατιστικά μη-σημαντικές διαφορές, βρίσκονται η 

Ιταλία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και το Λουξεμβούργο. Αναφορικά με τον 

αλφαβητισμό στις Φυσικές Επιστήμες, με μέση επίδοση τις 461 μονάδες, η Ελλάδα 

κατατάσσεται και εδώ στην τρίτη ομάδα των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, 

παρουσιάζοντας στατιστικά μη-σημαντική διαφορά με την Ιταλία και την Πορτογαλία.  

Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με όλους 

τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Οι διαπιστώσεις 

που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της μελέτης PISA του Ο.Ο.Σ.Α. έχουν ήδη 

αξιοποιηθεί από το κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας και αναπτύσσεται συνεργασία με 

τον ΟΟΣΑ προς την κατεύθυνση της υλοποίησης επισημάνσεων των ελληνικών 

επιστημονικών ενώσεων (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Ελληνική Μαθηματική 

Εταιρεία, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ένωση Ελλήνων Χημικών) για την βελτίωση 

της κατάστασης. Σύμφωνα με τις επιστημονικές ενώσεις, τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι οι σχετικές ερωτήσεις ήταν 

προσαρμοσμένες στα αναλυτικά προγράμματα των αγγλοσαξονικών, κυρίως, χωρών 

                                                 
9 (European Commission, 2000, Key Data on Education in Europe) 
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και για το λόγο αυτό, χώρες με διαφορετική παράδοση εμφανίζονται με μικρότερη 

επίδοση. Η διαφορετική παράδοση αφορά στην προτίμηση της διδασκαλίας των 

φυσικών επιστημών με χρήση μεθόδων μαθηματικής μοντελοποίησης και στον 

διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων.  

Το γεγονός ότι οι Έλληνες μαθητές κατέχουν και χειρίζονται με πολύ 

ικανοποιητικό τρόπο έννοιες και μεθόδους των μαθηματικών και των φυσικών 

επιστημών αποδεικνύεται από το ότι οι επιδόσεις τους είναι εξαιρετικά ικανοποιητικές 

όταν σπουδάζουν (είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) σε άλλες 

χώρες παρόλο που βρίσκονται αντιμέτωποι με το επιπλέον πρόβλημα της γλώσσας. 

Επίσης, από τη μελέτη TIMSS, προκύπτει ότι οι Έλληνες μαθητές παρουσίαζαν 

μεγάλο ενδιαφέρον και θετική στάση στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και 

στην τεχνολογία. Ειδικότερα, το 60% των Ελλήνων μαθητών εμφανίζει ισχυρά θετική 

στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες και στη τεχνολογία. Το 33% εμφανίζει θετική 

στάση, ενώ αρνητική στάση εμφανίζει μόνο το 4% και ισχυρά αρνητική στάση το 2% 

(οι αντίστοιχοι μέσοι όροι για τις χώρες του ΟΟΣΑ είναι: 38%, 44%, 13% και 6%).  

Από τη σύγκριση της Ελλάδας με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 

συμπεραίνουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Αν εξαιρέσουμε την 

Πορτογαλία, όπου το 51% των Πορτογάλων μαθητών εμφανίζει ισχυρά θετική στάση 

απέναντι τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, οι μαθητές των υπολοίπων 

χωρών δεν εμφανίζουν παρόμοια ισχυρά θετική στάση. Πιο συγκεκριμένα, η Αυστρία 

και οι Η.Π.Α. εμφανίζουν ένα ποσοστό ίσο με 44%. Ποσοστό μεταξύ 30% και 40% 

παρουσιάζουν οι χώρες: Ιρλανδία(30%), Ουγγαρία (31%), Καναδάς και Αγγλία 

(33%), Αυστραλία (34%), Ιαπωνία και Νορβηγία (35%), Κορέα και Ισλανδία (39%) και 

Ν. Ζηλανδία (40%). Αντίθετα, η Τσεχία και η Ολλανδία εμφανίζουν ένα ποσοστό ίσο 

με 27% (βλέπε πίνακα 21, παράρτημα). 

Όσον αφορά στην ισχυρά αρνητική στάση στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες 

και στην τεχνολογία, η Ελλάδα και πάλι βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Από τις 

υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, αν εξαιρέσουμε την Ιαπωνία, η οποία παρουσιάζει 

χαμηλό ποσοστό (1%), η Αγγλία και η Ολλανδία εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό 

(11%) και η Ισλανδία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ν. Ζηλανδία εμφανίζουν ένα 

ποσοστό της τάξης του 7%. Η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία παρουσιάζουν 

ποσοστό ίσο με το μέσο όρο που παρουσιάζουν οι χώρες του ΟΟΣΑ (6%), ενώ 

ακολουθούν η Ουγγαρία (5%), η Τσεχία, η Πορτογαλία και οι ΗΠΑ (4%) και τέλος η 

Κορέα, που πλησιάζει την Ελλάδα παρουσιάζοντας ένα ποσοστό ίσο με 3%10.  

                                                 
10 (OECD 2000, Education at a Glance, OECD Indicators). 
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Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν κάθε Ευρωπαϊκή και μη Ευρωπαϊκή χώρα 

έχει εθνικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό δίκτυο, μέσω του οποίου διασυνδέονται 

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα αλλά και σε μερικές 

περιπτώσεις και άλλοι φορείς όπως Βιβλιοθήκες, Κέντρα Τεκμηρίωσης και Μουσεία. 

Τα δίκτυα αυτά παρουσιάζουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που δεν εμφανίζονται 

στα άλλα εμπορικά δίκτυα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

1. Υψηλές ταχύτητες μετάδοσης με αξιοπιστία, στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό. 

2. Απαιτήσεις για μετάδοση πολυμέσων, προκειμένου να υποστηριχθούν 

εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

3. Πρωτοπορία σε σχέση με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, αλλά και τις 

προστιθέμενες υπηρεσίες. 

4. Υψηλή επιδότηση στην αρχή λειτουργίας τέτοιων δικτύων. 

Στους πίνακες 22 και 23 που παρατίθενται στο παράρτημα, καταγράφεται η 

διεθνής εμπειρία της δικτύωσης των σχολικών μονάδων. 

 

 

 

3.7.2 Εθνικά  Στοιχεία 
 

3.7.2.1 Εκσυγχρονισμός του Βασικού Θεσμικού Πλαισίου 
 
Τον Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου συνιστούν οι εξής δράσεις: 

1. Δημιουργία και λειτουργία δύο νέων τύπων εκπαιδευτικών μονάδων στο β΄ κύκλο 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

     α) Ενιαίο Λύκειο, και 

     β) Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο. 

2. Νέος τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

3. Κατάργηση της επετηρίδας και πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του ΑΣΕΠ με αντικειμενικές 

και αξιοκρατικές διαδικασίες. 

4. Εκσυγχρονισμός ολόκληρου του συστήματος της ειδικής αγωγής με βάση τις νέες 

επιστημονικές αντιλήψεις. 

5. Περιφερειακή αποκέντρωση της διοίκησης της εκπαίδευσης - δημιουργία 

συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και ίδρυση 

του οργανισμού επιμόρφωσης 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 110



Κεφάλαιο 3: Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

6. Ένταξη των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση και κατάρτιση νομοσχεδίων για τις 

μεταπτυχιακές σπουδές, την έρευνα και απασχόληση και τη διά βίου εκπαίδευση. Η 

προώθηση των νομοσχεδίων βρίσκεται στη φάση διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς 

φορείς. 

 

3.7.2.2 Μαθητικός Πληθυσμός- Εγγραφές Μαθητών, Μεγέθη και Ροές 
 

       Ο αριθμός των μαθητών, που είναι εγγεγραμμένοι στις διάφορες βαθμίδες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, παρουσιάζει μείωση την δεκαετία 1991-

2001 εφόσον ο αριθμός των μαθητών  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 

882.069 που ήταν το 1991 μειώθηκε στους 760.489 μαθητές το 2001. Ειδικότερα, 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας (1991-2001), το μαθητικό δυναμικό του Γυμνασίου 

μεταβάλλεται ως εξής: το 1991-92 ο μαθητικός πληθυσμός ανερχόταν σε 438.762 

παιδιά, καταλήγοντας για την περίοδο 2000-01 στους 363.870 μαθητές. Η μέση 

ετήσια ποσοστιαία μείωση του μαθητικού πληθυσμού, για τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, είναι 2,1%. Για την ίδια χρονική περίοδο, το μαθητικό δυναμικό του Λυκείου 

και του Τ.Ε.Ε. περιελάμβανε 398.307 μαθητές (1991-92), καταλήγοντας για την 

περίοδο 2000-01 στους 400.241 μαθητές. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι, 

η μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση του μαθητικού πληθυσμού του Λυκείου και του 

Τ.Ε.Ε., για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι σχεδόν 0,5%. Σημαντικά 

χαμηλότερη, δηλαδή, από την αντίστοιχη μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού του 

Γυμνασίου (βλέπε πίνακα 24, παράρτημα). Παρατηρούμε ότι υπάρχει στροφή των 

μαθητών προς την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. 

Η εικόνα της ροής του μαθητικού πληθυσμού φαίνεται και από την 

παρακολούθηση των μεταβολών του μαθητικού πληθυσμού της ίδιας 'χρονιάς' (age 

cohort) κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που 

φοιτούσαν στην Α' τάξη του Γυμνασίου κατά την περίοδο 1991-92 ήταν 160.809, ενώ 

από αυτούς έφτασαν μέχρι την Γ' τάξη Λυκείου οι 123.530, με μέσο ρυθμό μείωσης 

4,9% κατά έτος για τη συγκεκριμένη περίοδο. Στις αμέσως επόμενες τέσσερις σειρές 

μαθητών, ο μέσος ρυθμός μείωσης του πληθυσμού τους, κατά έτος από την Α' τάξη 

του Γυμνασίου μέχρι την Γ' τάξη Λυκείου, ήταν 4,8%, 4,5%, 9,1% και 6,2%, 

αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά είναι εξαιρετικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

   Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ο μαθητικός πληθυσμός, που φοιτά σε ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είχε μέση ετήσια αύξηση 3,2% κατά 

την περίοδο 1997-2001. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 1997-98 και 1998-99, 

παρατηρείται μείωση κατά 1,95% (765 μαθητές λιγότεροι). Επίσης, μεταξύ των ετών 

1998-99 και 1999-00, το αντίστοιχο μαθητικό δυναμικό αυξάνεται κατά 5,95% (2.295 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 111



Κεφάλαιο 3: Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

άτομα περισσότερα). Τέλος, μεταξύ των ετών 1999-00 και 2000-01 παρατηρείται νέα 

αύξηση του μαθητικού δυναμικού κατά 5,55% (2.272 άτομα). 

    Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκατάλειψης του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος που ποσοστιαία έχει μειωθεί σημαντικά και των αρνητικών συνεπειών του 

(κοινωνικός αποκλεισμός), έχει εισαχθεί στη χώρα μας ο θεσμός των "Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας". Τα σχολεία αυτά απευθύνονται κυρίως σε νέους άνω των 18 ή 

και σε ενήλικες που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και επιθυμούν να συμπληρώσουν 

τη βασική τους εκπαίδευση με την απόκτηση του απολυτηρίου του γυμνασίου. Με 

τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην αγορά 

εργασίας και η ομαλότερη ένταξή τους σε αυτή. 

 

3.7.2.3 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Δυναμικό και Επιμόρφωση 
 

    Η σημασία των ΤΠΕ στην οικονομία και την κοινωνία αλλά και στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες οδήγησε στην προσπάθεια για την οργάνωση των απαραίτητων δομών 

υποστήριξης, με άμεση προτεραιότητα στη διασφάλιση (ποιοτικά και ποσοτικά) 

επαρκούς διδακτικού προσωπικού. Δεδομένου ότι από μόνη της η υλικοτεχνική 

υποδομή δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση, έχει δοθεί έμφαση στην επαρκή κατάρτιση προσωπικού, σε 

επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι που δεν ισχύει σε 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Σουηδία, Γαλλία, Ολλανδία, κλπ.).  

Συγκεκριμένα το ΥΠ.Ε.Π.Θ. προχώρησε στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας 

προγραμμάτων επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες που περιλαμβάνουν, όχι μόνο 

την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με αυτές, αλλά και την κατάρτισή τους για την 

αποδοτική παιδαγωγική χρήση τους. Μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί σχεδόν όλοι 

οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιμορφωμένοι 

εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν από εξετάσεις για να λάβουν 

πιστοποιητικό απόκτησης δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, ενώ συγχρόνως όλοι οι 

συμμετέχοντες ενισχύονται με την καταβολή ποσού για την απόκτηση προσωπικού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από τους ήδη επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς οι 

περισσότεροι έχουν ήδη πιστοποιηθεί ενώ σε όλους έχει καταβληθεί το ποσό των 

300 € για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συγχρόνως έχει αρχίσει από το Μάϊο 

του 2003 η παροχή περίπου 90.000 λογαριασμών dialup σύνδεσης στα στελέχη της 

εκπαίδευσης, τους καθηγητές Πληροφορικής και τους εκπαιδευτικούς που 

παρακολούθησαν τα σεμινάρια επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Ακόμα πηγές 

χρηματοδότησης έχουν δεσμευθεί για την εφαρμογή προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, μέσω της εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης στα 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 112



Κεφάλαιο 3: Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

σχολικά εργαστήρια και της δημιουργίας αιθουσών τηλεδιάσκεψης στα Πανεπιστήμια 

και τα ΤΕΙ της χώρας.   Για την υλοποίηση αυτού του στόχου διατίθεται το 70% των 

πόρων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, ενώ το υπόλοιπο 30% των 

πόρων αξιοποιείται για την αγορά εξοπλισμού. 

Το έτος 2000 εισήχθησαν για μετεκπαίδευση στα διδασκαλεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 493 εκπαιδευτικοί, ενώ για το 2001 δήλωσαν συμμετοχή 3.143 

εκπαιδευτικοί. Επίσης, ολοκληρώθηκε ο κύκλος της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής 

αναβάθμισης των εκπαιδευτικών (17.582 εκπαιδευτικοί) που προβλεπόταν από το 

Π.Δ. 130/90.  Κατά την περίοδο 1996-2000, επιμορφώθηκαν 36.377 εκπαιδευτικοί 

όλων των ειδικοτήτων του ενιαίου λυκείου και των Τ.Ε.Ε., σχετικά με τις 

εκπαιδευτικές αλλαγές που επιχειρούνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(προϋπολογισμός 2,5 δισ.). Τα έτη 1997-1999, πραγματοποιήθηκαν στα ΠΕΚ όλης 

της χώρας 1.242 ταχύρυθμα προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα (40 ωρών), τα 

οποία παρακολούθησαν 37.260 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης(προϋπολογισμός 1,3 δισ.).  

Επίσης, στα πανεπιστήμια της χώρας υλοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα 

μέσης εξαμηνιαίας διάρκειας, στα οποία έχουν επιμορφωθεί 1216 εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά μέχρι το 2002 έχουν προσφερθεί 98.792 

θέσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Κατά την τριετία 1998-00 επιμορφώθηκαν 587 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθούν και οι επιμορφωτικές 

προσπάθειες πάνω σε θέματα υγείας, με βασικό φορέα υλοποίησης το Εθνικό 

Ίδρυμα Νεότητας. Ειδικότερα, οργανώθηκαν σεμινάρια αγωγής υγείας για την 

κατάρτιση 58 υπευθύνων διευθύνσεων, 120 στελεχών αγωγής υγείας και 3.740 

εκπαιδευτικών (συνολικά 4.327 εκπαιδευτικοί) (κόστος 0,5 δισ. €). Στο πλαίσιο της 

αναδιάρθρωσης και της αναβάθμισης των Σχολικών Βιβλιοθηκών, οργανώθηκαν 

προγράμματα μέσης διάρκειας και ημερίδες ανά περιοχή ευθύνης των Φορέων 

Υλοποίησης, όπου επιμορφώθηκαν 450 εκπαιδευτικοί και 49 βιβλιοθηκονόμοι στο 

σύστημα ΑΒΕΚΤ για την αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκονομικών εργασιών και στις 

βασικές αρχές της βιβλιοθηκονομίας. Επίσης, οργανώθηκαν ημερίδες για ενημέρωση 

της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τη λειτουργία και τις δυνατότητες 

των σχολικών βιβλιοθηκών (βλέπε πίνακα 25, παράρτημα). 
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3.7.2.4 Υλικοτεχνική Υποδομή 
 

Με βάση τα εθνικά στοιχεία που δίδονται στη δημοσιότητα, κάνουμε τις εξής 

διαπιστώσεις:  

 Η χώρα μας δαπανά το 3,5% του A.E.Π. για την εκπαίδευση έναντι 5,0% του 

μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το παραπάνω 

ποσοστό αφορά στην συνολική δαπάνη για την εκπαίδευση, δεδομένου ότι στη χώρα 

μας δαπανώνται ποσά για την εκπαίδευση, που προέρχονται από διάφορες πηγές, 

όπως π.χ. οι δαπάνες μετακίνησης μαθητών που καλύπτονται από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση κτλ. Επιτυγχάνεται επίσης εξαιρετική αξιοποίηση των πόρων, 

δεδομένου ότι υπάρχουν αφενός δείκτες που δίνουν στη χώρα μας εξαιρετική θέση, 

και αφετέρου συμπληρώνεται με ταχύτατους ρυθμούς η υπάρχουσα υποδομή. 

 Η διάθεση οικονομικών πόρων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αποσκοπεί και στην 

αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού για τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Στο τέλος του 

2002  υπήρχαν 6.204 εργαστήρια πληροφορικής (2.284 στα γυμνάσια, 987 στα 

λύκεια, 731 στα ΤΕΕ -ΣΕΚ και 2.202 στα δημοτικά). Διατίθεται επίσης πλήρης 

υπολογιστική υποδομή στις 490 σχολικές βιβλιοθήκες. Συγκεκριμένα, η κάθε μια 

διαθέτει 2 με 3 θέσεις εργασίας Η/Υ που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Η αναλογία μαθητών ανά υπολογιστή στα γυμνάσια είναι 16 μαθητές ανά 1 

υπολογιστή. Εκτός από τον προαναφερόμενο εξοπλισμό υπάρχουν, επίσης, 1.600 

Η/Υ για εκπαιδευτικούς και για διοικητικούς υπαλλήλους. Σε σύνολο 1.234 ενιαίων 

λυκείων της χώρας, 987 είχαν εργαστήρια στο τέλος του 2002, στα οποία βρίσκονταν 

εγκατεστημένοι 17.203 υπολογιστές για εκπαιδευτική χρήση από τους μαθητές. Η 

αναλογία μαθητών ανά υπολογιστή είναι 13 μαθητές ανά 1 υπολογιστή.  

Αναφορικά με τα ΤΕΕ, το 1999 υπήρχαν 220 εργαστήρια πληροφορικής και 

σήμερα αυτά έχουν ανέλθει στα 731. Έτσι, ο αριθμός μαθητών ανά ηλεκτρονικό 

υπολογιστή είναι 13 μαθητές ανά 1 υπολογιστή. Μέχρι το τέλος του 2008 θα έχουν 

ολοκληρωθεί οι υποδομές και θα έχει αποκτηθεί ο εξοπλισμός και στα δημοτικά 

σχολεία, έτσι ώστε να αντιστοιχεί ένας υπολογιστής ανά δέκα μαθητές.   

Στα δημοτικά η αναλογία μαθητών ανά Η/Υ είναι 47. Υπολογίζεται όμως ότι ο 

συνολικός αριθμός Η/Υ, μέχρι το τέλος του 2005, θα είναι 65.000 (το 2002 ο 

συνολικός αριθμός των Η/Υ ήταν 63.354) έτσι ώστε στα δημοτικά η αναλογία να είναι 

35 μαθητές ανά Η/Υ, στα γυμνάσια να είναι 10 μαθητές ανά Η/Υ, στα ενιαία λύκεια να 

είναι 13 μαθητές ανά Η/Υ, και στα ΤΕΕ να αναλογούν 8 μαθητές ανά Η/Υ.  
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Παράλληλα, σχεδιάζονται οι εκπαιδευτικές πύλες (portals) για την ελληνική 

γλώσσα, για τη νεολαία με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, καθώς και με ποικίλα 

εκπαιδευτικά θέματα (Ιωαννίδης, 2003). Επίσης, σχεδιάζεται η ψηφιοποίηση για όλο 

το έντυπο υλικό, που υπάρχει στις δημόσιες βιβλιοθήκες και στα γενικά αρχεία του 

κράτους (βλέπε πίνακες 26, 27 παράρτημα). 

 Ταυτόχρονα με τη βελτίωση της υποδομής σε νέες τεχνολογίες τροποποιείται 
σημαντικά, σε σχέση με το παρελθόν, η κατάσταση σε ότι αφορά στη δικτύωση των 

σχολικών μονάδων. Έχει ήδη σχεδιαστεί η μορφή του πανελλήνιου σχολικού δικτύου 

και υλοποιήθηκε το δίκτυο πρόσβασης, με πόρους από τον Π.Δ.Ε., σε όλους τους 

νομούς της χώρας. Προς το παρόν ο αριθμός των σχολικών μονάδων, που έχουν 

σύνδεση στο διαδίκτυο, έχει ως εξής: 1.059 μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ποσοστό 17,08%) και 3.660 μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ποσοστό 

99,81%). Ο στόχος της καθολικής δικτυακής σύνδεσης για τα δημοτικά σχολεία 

αναμένεται να επιτευχθεί μέσα στα επόμενα χρόνια (βλέπε πίνακα 28, παράρτημα). 

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η χώρα μας εμφανίζει 

σημαντική εξειδίκευση στην ανάπτυξη εγχώριου λογισμικού. Ήδη υπάρχουν 93 

εκπαιδευτικά λογισμικά για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. 

Κοινοπραξίες ελληνικών πανεπιστημίων έχουν παράγει περισσότερους από εκατό 

πολυμεσικούς τίτλους στοιχείο που αναλογικά μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι. της χώρας μας έχουν υλοποιηθεί δίκτυα τηλεματικής 

προηγμένης τεχνολογίας για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας, τα 

οποία χρησιμοποιούν πάνω από 100.000 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μέσω 

του έργου Gu-Net λειτουργεί το ακαδημαϊκό δίκτυο, στο οποίο έχουν διασυνδεθεί τα 

Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., με γραμμές υψηλών ταχυτήτων. 

 Στον τομέα της υποδομής εντάσσεται και η επέκταση του ειδικού προγράμματος 

σχολικών βιβλιοθηκών. Στη χώρα μας ήδη λειτουργούν 499 σχολικές βιβλιοθήκες, οι 
οποίες έχουν προμηθευτεί με ειδική επίπλωση, έχουν εξοπλιστεί με ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και διαθέτουν το σύστημα ΑΒΕΚΤ για την αυτοματοποίηση των 

βιβλιοθηκονομικών εργασιών. 

Για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών έγινε προμήθεια και διανομή 

περίπου 6.000 βιβλίων, 100 τίτλων οπτικοακουστικού υλικού και 10 συνδρομών από 

περιοδικά, που απαρτίζουν τους καταλόγους της βασικής συλλογής και των 

συμπληρωματικών συλλογών. Αξίζει να τονιστεί ότι για τη στελέχωση των 

βιβλιοθηκών προσελήφθησαν 49 βιβλιοθηκονόμοι και επιλέχθηκαν 450 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιμορφώθηκαν ως υπεύθυνοι βιβλιοθήκης. Επιπλέον 

ξεκίνησε η υλοποίηση προγράμματος για τη δημιουργία 500 ακόμη σχολικών 
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βιβλιοθηκών. 

 Για την εξάλειψη του φαινομένου της διπλής βάρδιας επιταχύνεται η πλήρης 

εφαρμογή του πενταετούς προγράμματος βελτίωσης και επέκτασης της σχολικής 

υποδομής. Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα αναβάθμισης της σχολικής 

στέγης για όλη την Ελλάδα, στο οποίο θα διατεθούν δεσμευμένοι πόροι 800 δις μέχρι 

το 2008. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος εξάλειψης της διπλής 

βάρδιας των σχολικών μονάδων, αυτή τη στιγμή, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 

(ΟΣΚ) κατασκευάζει 120 κτιριακά έργα, 1431 αίθουσες δαπάνης 103 

εκατομμυρίων ευρώ (35,1 δις δρχ.). Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο έργο 

αποκατάστασης ομαλής σχολικής ζωής μετά το σεισμό του 1999 στην Αττική.  

Ο ΟΣΚ κατόρθωσε μέσα σε διάστημα 400 ημερών τα εξής: 

    α)Να συντηρήσει και να επισκευάσει 37 σχολικά κτίρια. 

    β) Να τοποθετήσει 550 προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας σε  

     διάφορα οικόπεδα (ιδιοκτησίας ή επιταγμένα). 

     γ) Να ξεκινήσει την ανέγερση 25 νέων διδακτηρίων μεγάλης κλίμακας,  

     τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ήδη παραδοθεί στη σχολική  

     κοινότητα. 

Το σημαντικότερο όμως σε αυτή την προσπάθεια είναι το υψηλό επίπεδο 

ποιότητας αυτών των έργων και το κοινωνικό αίσθημα ασφάλειας που ενέπνευσε ο 

ΟΣΚ. Ανάλογες προσπάθειες επιχειρεί ο ΟΣΚ σε κάθε έκτακτη περίπτωση που 

προκύπτει σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας λόγω σεισμών ή οποιουδήποτε άλλου 

αιφνίδιου προβλήματος, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας 

της σχολικής ζωής. 

 

 

3.7.2.5 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση 
 

Στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση προβλέπεται η 

αποτύπωση και η συστηματική αξιολόγηση του συνολικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Μέχρι στιγμής έχουν αποτυπωθεί περίπου 2.500 σχολικές μονάδες σε 

σύνολο 16.000 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη από το κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας οι δράσεις 

ανάπτυξης δεικτών για τη δυναμική αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος της 

χώρας μας, τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

Παράλληλα, αναπτύσσονται συμπληρωματικές ερευνητικές δράσεις, που 

αναφέρονται στις εξής περιοχές:  

α) ανάλυση του διδακτικού υλικού,  
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β) ανάλυση των "λαθών" των μαθητών και  

γ) σύνδεση γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης.  

Σχετικά με την τεχνική εκπαίδευση οι εκπαιδευτές των ινστιτούτων 

επαγγελματικής κατάρτισης αξιολογούνται σε εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με τις 

ειδικότητες που λειτουργούν κάθε φορά, με στόχο να επιλεγούν όσοι έχουν τα 

καταλληλότερα προσόντα. Η παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης βελτιώθηκε 

σημαντικά με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Εκπαιδευτών. Επίσης, από το 

1998 έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των υπαρχόντων ειδικοτήτων και ο σχεδιασμός 

νέων με γνώμονα τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μέχρι σήμερα έχουν 

αναμορφωθεί δεκατέσσερις τομείς κατάρτισης με τις αντίστοιχες ειδικότητες και ήδη 

από το 2000 ολοκληρώθηκαν οι "Οδηγοί Κατάρτισης" όλων των νέων ειδικοτήτων 

που αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας της κάθε ειδικότητας.  

 
 

3.7.3 Συγκριτικές Παρουσιάσεις  
 
3.7.3.1 Στοιχεία Διεθνών Οργανισμών  
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, για το έτος 1994, η εγγραφή στο σχολείο από 

Έλληνες μαθητές ηλικίας 5-14 ήταν κατά εκτίμηση  95%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

για το έτος 1999 ήταν, όπως προαναφέραμε, 98,5%11.  Το ποσοστό εγγραφής στην 

προσχολική εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 5 ετών παρουσιάζει αύξηση μεταξύ των 

ετών 1994 (69,2%-OECD 1996, Education at a Glance, OECD indicators) και 1999 

(82% περίπου όπως έχουμε σημειώσει-ΟΕCD 2001, Education at a Glance). 

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν επίσης οι εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα το 1994 το ποσοστό εγγεγραμμένων σπουδαστών-φοιτητών ήταν 

8,6%12, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1998 ήταν 18,4%13 . 

Το 1994 ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών που διέθετε μόρφωση 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν της τάξης του 25% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

τα άτομα ηλικίας 55-64 ήταν μόνον 9%, (διαφορά 16%-OECD 1996, Education at a 

Glance, OECD indicators). Επίσης, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη 

παράγραφο, τα αντίστοιχα ποσοστά για το έτος 1999 ήταν 26% και 9% αντίστοιχα 

(διαφορά 17%- OECD 2001, Education at a Glance, OECD indicators). Είναι 

                                                 
11 ΟΕCD 2001, Education at a Glance, OECD indicators. 

 
12 OECD 1996, Education at a Glance, OECD indicators. 
13 OECD 2000, Education at a Glance, OECD indicators. 
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αξιοσημείωτο ότι και στις δύο χρονικές περιόδους ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 25-

34 ετών που διέθετε μόρφωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν σχεδόν τριπλάσιος σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό ατόμων 55-64 ετών. Αν βέβαια λάβουμε υπόψη 

μας την ανάλογη αύξηση (τριπλασιασμός του ποσοστού) που παρατηρείται το 1994 

στα άτομα ηλικίας 25-34 ετών και 55-64 ετών που κατέχουν απολυτηρίου λυκείου 

φαίνεται η ανοδική πορεία που παρουσιάζει η χώρα μας σε σχέση με το εκπαιδευτικό 

επίπεδο του πληθυσμού14. Όπως έχει τονισθεί και προηγουμένως, στη χώρα μας 

κατά την περίοδο 1975-1994 διπλασιάσθηκε ο αριθμός των σπουδαστών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1997, Οι αριθμοί-Κλειδιά της 

εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Ιδιαίτερη όμως αύξηση παρουσίασε κατά την 

περίοδο 1994-1997 με συνολικό αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των ατόμων με 

μόρφωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το διάστημα 1975/76-1996/9715.  

Η αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό το 1994 ήταν 16,5 για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και 12,3 για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση16. Αν τα ποσοστά αυτά 

συγκριθούν με τα αντίστοιχα του 1999 που έχουμε περιγράψει προηγουμένως (13,5 

και 10,6 αντίστοιχα - ΟECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators) 

παρατηρείται μείωση  των μαθητών 3,0 και 1,7  αντίστοιχα.  

 
 

3.7.3.2 Ανθρώπινο Δυναμικό- Επιμόρφωση - Μαθητές ανά Εκπαιδευτικό 
 

Σημαντικά βήματα προόδου έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια για τη 

βελτίωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα έγιναν ταχύρυθμα 

υποχρεωτικά και προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα 

εξαμηνιαίας, ετήσιας και διετούς διάρκειας, για θέματα όπως αγωγή υγείας, σχολικός 

επαγγελματικός προσανατολισμός, βιβλιοθηκονομία. Συνολικά έχουν προσφερθεί 

98.792 θέσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αριθμός πραγματικά εντυπωσιακός, ενώ 

το 1993 ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνούσε τις πέντε χιλιάδες.  

Επίσης την περίοδο 2003-2004 επιμορφώθηκαν στις ΤΠΕ 76.000 εκπαιδευτικοί με 

σκοπό να τις ενσωματώσουν στην εκπαίδευση συμβάλλοντας στην βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σημαντικότερο όμως μέτρο για την αποδοτική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι η δημιουργία του Οργανισμού Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών (ΟΕΕ) που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και συντονισμό της 

υλοποίησης όλων των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Τέλος, επισημαίνεται ότι η 

                                                 
14 OECD 1996, Education at a Glance, OECD indicators. 
15 European Commission, 2000, Key Data on Education in Europe. 
16 OECD 1996, Education at a Glance, OECD Indicators. 
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αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό όχι μόνο έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, 

αλλά και τοποθετεί τη χώρα μας σε πολύ υψηλή θέση στη σχετική παγκόσμια 

κλίμακα (βλέπε πίνακα 29, παράρτημα). 

 

 

3.8 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
 
Το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να εκσυγχρονίσει τα προγράμματα σπουδών 

και να βελτιώσει τη λειτουργία και την δομή των σχολικών μονάδων, αναπτύσσει 

διάφορες καινοτόμες δράσεις. Μερικές από τις δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:  

1. Ολοήμερο δημοτικό και νηπιαγωγείο 
     Το 1997 το ολοήμερο σχολείο εντάσσεται στο επίσημο εκπαιδευτικό μας σύστημα, 

εξυπηρετεί κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και προωθεί τη δημιουργική 

απασχόληση. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, σήμερα λειτουργούν 1.632 τμήματα με 

ολοήμερα προγράμματα σε 1.513 νηπιαγωγεία, καθώς και 3.479 τμήματα σε 2.108 

δημοτικά σχολεία, ενώ το 1993 είχαν λειτουργήσει ορισμένα μόνο τμήματα 

δημιουργικής απασχόλησης με τη φροντίδα των δήμων ή συλλόγων γονέων. 

2. Σχολικές Βιβλιοθήκες 
      Το 1993 οι λίγες βιβλιοθήκες που υπήρχαν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν 

απλές, δεν τηρούσαν προδιαγραφές και λειτουργούσαν για 2 ώρες την εβδομάδα με 

έναν εκπαιδευτικό που οριζόταν ως υπεύθυνος της βιβλιοθήκης από το σύλλογο. 

Μέχρι σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, ιδρύθηκαν και λειτουργούν 499 σχολικές 

βιβλιοθήκες πανελλαδικά, με προδιαγραφές χώρου, εξοπλισμού, οπτικοακουστικού 

υλικού, ωραρίου που απασχολούνται σε αυτές είτε επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί 

(450) που αποσπώνται στις βιβλιοθήκες είτε βιβλιοθηκονόμοι. Ο αριθμός των 

βιβλιοθηκών πανελλαδικά αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το έτος 1993 που 

υπήρχαν 0 βιβλιοθήκες ενώ το 2002 δημιουργήθηκαν 499 βιβλιοθήκες. 

3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
    Το 1993 υπήρχαν μόνο 75 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί σε θέματα ΣΕΠ ενώ το 

2002 ήταν σε λειτουργία 69 κέντρα συμβουλευτικής και προσανατολισμού και 200 

γραφεία ΣΕΠ με 2.610 επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς (βλέπε πίνακα 30, 

παράρτημα).  

4. Μουσικά σχολεία 
     Το 1993 υπήρχαν μόνο 9 Μουσικά σχολεία με 450 μαθητές. Ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούσε σε αυτά ανερχόταν σε 280. Αντίθετα το 2002, όπως 

προαναφέρθηκε, λειτουργούν 34 σχολεία αυτού του είδους (γυμνάσια-λύκεια) με 

3.500 μαθητές και 1.600 εκπαιδευτικούς (βλέπε πίνακα 31, παράρτημα).   
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5. Αγωγή Υγείας 
     Το 1993 δεν είχε γίνει τίποτα σε θέματα αγωγής υγείας. Συγκριτικά, το 2002 όπως 

έχει ήδη σημειωθεί, υλοποιούνται 1800 προγράμματα αγωγής υγείας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λειτουργούν 16 συμβουλευτικοί σταθμοί νέων ενώ 

παράλληλα υπάρχουν 7.000 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί (βλέπε πίνακα 32, 

παράρτημα).  

6. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) 
      Το 1993 υπήρχαν μόνο 100 εκπαιδευτικοί επιμορφωμένοι σε θέματα Π.Ε. και 

λειτουργούσε μόνο 1 κέντρο Π.Ε. Ο αριθμός των μαθητών στα προγράμματα Π.Ε. 

ανερχόταν σε 12.000 με 500 εκπαιδευτικούς. Αντίθετα το 2002 τέθηκαν σε λειτουργία 

18 κέντρα Π.Ε. (και άλλα 16 είναι υπό ίδρυση) ενώ ο αριθμός των μαθητών στα 

προγράμματα είναι 100.000 με 4.500 εκπαιδευτικούς (βλέπε πίνακα 33, παράρτημα). 

7. Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
     Σήμερα λειτουργούν 25 διαπολιτισμικά σχολεία (13 Δημοτικά, 8 Γυμνάσια, 4 

Λύκεια), ενώ το 1993 λειτούργησαν μόνο 4 διαπολιτισμικά σχολεία. 

8. Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων 
     Σύμφωνα με την προηγούμενη αναφορά, το πρόγραμμα "Εκπαίδευση 

Τσιγγανοπαίδων" εντάσσεται στα προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που 

στηρίζει και προωθεί το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η αρχική διάρκεια του 

προγράμματος ήταν τριετής (1997-2000) και επεκτάθηκε χρονικά μέχρι το 2006. 

9. Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 
Η πρόσθετη διδακτική στήριξη καθιερώθηκε με το Ν.2525/97 για τα ενιαία λύκεια 

και με το Ν.2640/98 για τα ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ και υλοποιείται κάθε χρόνο σε όλα τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (βλέπε πίνακα 34, παράρτημα).  Επίσης, η ενισχυτική 

διδασκαλία εφαρμόζεται στα γυμνάσια της χώρας σύμφωνα με το Π.Δ. 429/91. Από 

το 1993 το πρόγραμμα εφαρμοζόταν σε μικρό αριθμό σχολικών μονάδων με 

συμμετοχή ελάχιστων μαθητών. Αντίθετα το σχολικό έτος 2000-2001 συμμετείχαν 

434 σχολικές μονάδες και 18.921 μαθητές ενώ το 2001-2002 συμμετείχαν 611 

σχολικές μονάδες και 31.272 μαθητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 
 

   Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει και αξιολογεί τα επιμορφωτικά 

προγράμματα στις ΤΠΕ που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και 

αποσκοπούσαν στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος. Στις τρεις (3) παραγράφους που ακολουθούν 

περιγράφονται το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και το 

πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» μαζί με τα υποπρογράμματά του «Ασκοί 

του Αιόλου» & «Μνηστήρες». 
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει και αξιολογεί τα επιμορφωτικά προγράμματα στις 

ΤΠΕ που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και αποσκοπούσαν στον εκσυγχρονισμό του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στις δύο παραγράφους που ακολουθούν 

περιγράφονται το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και το πρόγραμμα 

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ» μαζί με τα υποπρογράμματά του «Ασκοί του Αιόλου» & «Μνηστήρες». 

     Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών αναβάθμισε το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα διότι αφενός το σχολικό περιβάλλον εκσυγχρονίσθηκε και αφετέρου οι 

εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τις ΤΠΕ, προκειμένου να τις  ενσωματώσουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.       

 

4.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» 
 

Το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» (Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας) 

είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα του Ι.Τ.Υ. που στοχεύει στην αξιοποίηση της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία σε κάποια εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για την εφαρμογή της στο σύνολο 

της ελληνικής εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός στόχος του έργου είναι η παιδαγωγική 

αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, στα διοικητικά 

θέματα της σχολικής μονάδας και στη καθημερινή μαθησιακή ζωή από τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  

Οι ΤΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΙΑ», αξιοποιούνται ως εργαλεία 

καθημερινής χρήσης για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την επικοινωνία. Το 

πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 1999, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο πανελλήνιας 

κλίμακας με 29 νομαρχιακούς κόμβους για τη διασύνδεση όλων των σχολικών 

μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και βασίζεται σε τέσσερις άξονες: 

o Συνεχής επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων μέσα 

στο σχολείο από ειδικευμένους επιμορφωτές. 

o Δημιουργία τεχνολογικής υποδομής με εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα και 

συνδεδεμένα στο ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) και τεχνική υποστήριξη για 

το σύνολο των σχολικών μονάδων. 

o Δημιουργία κατάλληλου διερευνητικού και διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού και 

λογισμικού. 

o Εκσυγχρονισμός της διοίκησης. 
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 Παρατηρούμε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ο κυριότερος άξονας 

που κατευθύνει το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ». Στοχεύει στην κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. Συνδυάζει τη διδακτική μεθοδολογία και την παιδαγωγική με τη 

χρήση των ΤΠΕ. Επιτυγχάνει τεχνική κατάρτιση στη χρήση εξειδικευμένου 

λογισμικού και μεταδίδει μεθόδους διδασκαλίας. Έτσι ο εκπαιδευτικός παύει να είναι 

ένας απλός διεκπεραιωτής του προκαθορισμένου αναλυτικού προγράμματος και 

λειτουργεί ως συνδιαμορφωτής της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην τάξη. 

Η διερευνητική μάθηση, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και η ενίσχυση της 

συνεργατικής μάθησης αποτελούν βασικούς παιδαγωγικούς στόχους, στους οποίους 

στηρίζεται η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού. Πιο αναλυτικά οι στόχοι αυτοί 

υλοποιούνται ως ακολούθως:  

1) Στην διερευνητική μάθηση οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες και 

εργασίες που τους ενθαρρύνουν να παίξουν τον ρόλο του παραγωγού και όχι του 

παραλήπτη της γνώσης. Οι μαθητές κάνουν πειράματα, επικοινωνούν, διαχειρίζονται 

πληροφορίες, συνθέτουν εργασίες, εμπλέκονται σε διάλογο με τους συμμαθητές 

τους, κριτικάρουν και συμπεραίνουν. Με τη σειρά τους οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν, 

καθοδηγούν  και προσδιορίζουν τον τρόπο διδασκαλίας σύμφωνα με το πρόγραμμα 

σπουδών.  

2) Στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης της ύλης επιτρέπεται η εμπλοκή 

των μαθητών σε καταστάσεις που προσεγγίζουν πολύ περισσότερο την 

πραγματικότητα. 

3) Στη συνεργατική μάθηση οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά, 

αναπτύσσουν ικανότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας και παράγουν ομαδικές 

εργασίες. 

Τέλος,  η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακού, 

έγκυρου και χρήσιμου μαθησιακά υλικού που θα δώσει σε μαθητές και σε καθηγητές 

τη δυνατότητα να οργανώσουν το μάθημα. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί 98 τίτλοι 

εκπαιδευτικού λογισμικού, οι οποίοι διατίθενται σε όλες τις σχολικές μονάδες και 

αποτελούν εργαλείο για την διδασκαλία των Μαθηματικών, της Φυσικής, της 

Ιστορίας, των Θρησκευτικών, της Χημείας, της Βιολογίας, της Οικονομίας, της 

Γεωγραφίας, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των 

Εικαστικών Τεχνών, της Αγωγής της Υγείας, του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. Από τους 98 τίτλους διαθεματικού και διερευνητικού 

εκπαιδευτικού λογισμικού  οι 28 είναι διεθνή προϊόντα που προσαρμόστηκαν στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ τα υπόλοιπα προϊόντα έχουν παραχθεί στην 

Ελλάδα από κοινοπραξίες φορέων που συνδυάζουν τεχνική, παιδαγωγική και 

παραγωγική τεχνογνωσία. Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 1 που παρατίθεται στο 
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παράρτημα, παρουσιάζονται όλες οι κατηγορίες και οι τίτλοι του εκπαιδευτικού 

λογισμικού που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. 

Όλα τα προϊόντα του εκπαιδευτικού λογισμικού αναπτύσσονται ή προσαρμόζονται 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο έργων 

του Β’ και Γ’ κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Τα προϊόντα αυτά αξιολογούνται από το 

γραφείο πιστοποίησης του παιδαγωγικού ινστιτούτου ως προς το παιδαγωγικό τους 

μέρος και από το Ε.Α.ΙΤΥ ως προς την τεχνολογική τους αρτιότητα και μετά το πέρας 

της αξιολόγησης διανέμονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην ιστοσελίδα 

http://edsoft.cti.gr/edsoft/, που είναι υπερσύνδεση από την ιστοσελίδα 

http://odysseia.cti.gr, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα προϊόντα. Το 

λογισμικό αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, των οποίων η ανάπτυξη 

έγινε από επιμορφωτές και καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του έργου «Κοινωνία της Πληροφορίας».  

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό αφορά: 

1. τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων γενικής παιδείας. 

2. την εμβάθυνση σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. 

3. την επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικευμένα αντικείμενα. 

 

Επίσης, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού διευκολύνεται: 

1. η βιωματική προσέγγιση της γνώσης. 

2. η φιλικότερη, ελκυστικότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης. 

3. η ενεργοποίηση του μαθητή μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, 

πειραματισμό και διερεύνηση. 

4. η προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατομικευμένης μάθησης. 

5. η μείωση του χρόνου που αφιερώνει ο μαθητής και του κόπου που 

καταβάλλει για την αφομοίωση της ύλης-περιεχομένου. 

6. η μετατροπή πολλών μακροσκελών κειμένων από γραπτά σε 

οπτικοακουστικά μηνύματα με μεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας. 

 

Εκτός από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού προωθείται και η ανάπτυξη 

ψηφιακού περιεχομένου. Η εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ (e-yliko.gr) λειτουργεί ήδη 

και ο εκπαιδευτικός κάθε βαθμίδας μπορεί να βρει εκεί σημαντικό ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό και να καταθέσει το δικό του. Υπάρχουν και άλλοι δικτυακοί τόποι 

εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου που έχουν ήδη αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται 

(για παράδειγμα ο νέος δικτυακός τόπος του ΥΠΕΠΘ, www.ypepth.gr). Επιπλέον, 

έχουν δημιουργηθεί τα Μορφωτικά Κέντρα Στήριξης της Εκπαίδευσης (ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.) 
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στις Διευθύνσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των νομών της Ελλάδας. 

Τα ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. είναι εξοπλισμένα με ένα πλήρες εργαστήριο πληροφορικής, με μια 

αίθουσα τηλεκπαίδευσης και με μια βιβλιοθήκη έτσι ώστε να συμβάλλουν ενεργά 

στην υποστήριξη της εισαγωγής και της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

 

4.2.1 Έργα «Ασκοί του Αιόλου» & «Μνηστήρες» 
 

Οι «Ασκοί του Αιόλου» αποτελούν την Ε-32 δράση του προγράμματος 

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και 

υλοποιείται από τον τομέα δικτυακής τεχνολογίας του ΙΤΥ. Το έργο ξεκίνησε το 1999 

και χρηματοδοτήθηκε με 4,0851064 δις.€. Με το έργο αυτό δικτυώθηκαν σε 

πανελλαδική κλίμακα 360 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 29 νομούς επιλεγμένα από το 

Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός 

ελληνικού σχολικού δικτύου που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη 

διαδικασία της μάθησης και την διδασκαλία μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον 

από σχολικές μονάδες που βρίσκονται γεωγραφικά διασκορπισμένες. 

Οι «Ασκοί του Αιόλου» υποστηρίχθηκαν από το έργο Ε31- «Μνηστήρες», το 

οποίο ήταν υπεύθυνο για την εγκατάσταση του υπολογιστικού εξοπλισμού, δηλαδή 

των τοπικών δικτύων, των εξυπηρετητών, των σταθμών εργασίας και των 

εκτυπωτών, σε όλα τα σχολικά εργαστήρια των ιδρυμάτων που υπάγονταν στο 

πρόγραμμα «Ασκοί του Αιόλου». Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του έργου 

διασυνδέθηκαν και απόκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των υπολογιστικών 

εξοπλισμών. Με το έργο «Μνηστήρες» εγκαταστάθηκαν δικτυακοί κόμβοι και 

διατέθηκε στα σχολικά εργαστήρια ο απαραίτητος εξοπλισμός (Κωδικοποιητές-

Αποκωδικοποιητές, Δρομολογητές) για τη διασύνδεση με τον κόμβο. Παράλληλα ο 

ΟΤΕ ανέλαβε την κάλυψη του κόστους των τηλεπικοινωνιακών τελών. Όλες οι 

παραπάνω ενέργειες αποσκοπούν στην παροχή δικτυακών υπηρεσιών σε κάθε 

σταθμό εργασίας έτσι ώστε να είναι δυνατή: 

1) η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των μαθητών κάνοντας χρήση 

των απλών περιβαλλόντων.  

2)  η πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό πληροφοριών (Διαδίκτυο).  

3)  η πρόσβαση σε θεματικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.  

4)  η πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων και 

συζητήσεων για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να επιμορφωθούν και να εκπαιδευτούν στη 

χρήση του δικτύου και των υπηρεσιών του έτσι ώστε να βελτιώσουν την εκπαιδευτική 
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διαδικασία. Στόχος των έργων «Ασκοί του Αιόλου» και «Μνηστήρες» είναι να 

υποστηρίξουν την κανονική λειτουργία του δικτύου και να εξασφαλίσουν την 

βιωσιμότητά του μετά το τέλος του έργου.   Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία των 

παραπάνω έργων, παρέχονται στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα εξής: 

1. Δυνατότητα διδασκαλίας και μάθησης ανάμεσα σε άτομα και σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται γεωγραφικά διασκορπισμένα. 

2. Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών με σκοπό τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης. 

3. Δυνατότητα ευέλικτης αναζήτησης πληροφοριών που είναι πιστοποιημένες 

και χρήσιμες στην εκπαίδευση. 

4. Δυνατότητα δημιουργίας παρουσιάσεων από μαθητές και δημοσιοποίησή 

τους σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του δικτύου ώστε να δοθεί κίνητρο 

και σε άλλους μαθητές να ενεργήσουν ανάλογα. 

5. Δυνατότητα δημιουργίας σεμιναρίων και διαλέξεων στο διαδίκτυο με 

δικαίωμα παρακολούθησής τους από όλους τους ενδιαφερόμενους. 

6. Δυνατότητα δημιουργίας θεματικών συζητήσεων μεταξύ καθηγητών και 

μαθητών. 

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων 

(Ζωγόπουλος, 2001, Χασάπης, 2001, Παπαναούμ, 1994, Μπάρμπας, 1997, 

Τριανταφύλλου, 2002, Παρασκευάς, 2003). Επίσης, αναπτύσσονται πληροφοριακά 

συστήματα που θα υποστηρίξουν τη διοίκηση, τη λειτουργικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα αναπτύσσονται: 

1. Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής αιτήσεων των στελεχών εκπαίδευσης 

και  αξιολόγησής τους. 

2. Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής του μαθητικού δυναμικού και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του ΥΠΕΠΘ. 

3. Γραμματειακό πρόγραμμα σχολικών μονάδων. 

4. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των στοιχείων του διδακτικού 

προσωπικού της πρωτοβάθμιας  και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

5. Σύστημα μισθοδοσίας του ΥΠΕΠΘ μέσω ΔΙΑΣ. 

6. Ολοκληρωμένο σύστημα συναλλαγής του πολίτη με την εκπαιδευτική 

κοινότητα (e-school, e-university). 

Τέλος, νέες σχολικές βιβλιοθήκες αναπτύσσονται, για να συνδεθούν στο υπάρχον 

δίκτυο των σχολικών βιβλιοθηκών, ενώ αρχίζει σταδιακά να εγκαθίσταται υλικό, 
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λογισμικό και άλλος ειδικός εξοπλισμός σε εκπαιδευτικά ιδρύματα μαθητών με ειδικές 

ανάγκες.  

 

 
4.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 
 

Στην Ελλάδα, ο όρος  «κοινωνία της πληροφορίας» αναφέρεται σε σχέση με το 

ομώνυμο ευρωπαϊκό επιχειρησιακό πρόγραμμα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» στο εξής ΕΠΚτΠ), που ξεκίνησε το 2002 με γενικό 

σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους. Το πρόγραμμα 

αυτό στηρίζεται σε αρχές όπως είναι οι ίσες ευκαιρίες για όλους, η άνθηση  

επιχειρηµατικών  πρωτοβουλιών, η προώθηση καινούργιων ιδεών, η διαφύλαξη των 

ατοµικών ελευθεριών και η λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών.  

Με βάση τις παραπάνω αρχές οριοθετούνται  οι  ειδικοί στόχοι του έργου που 

είναι οι ακόλουθοι:  

• Βελτίωση  των  υπηρεσιών  προς  τον  πολίτη  και  τις  επιχειρήσεις,  μέσω 

του εκσυγχρονισµού της λειτουργίας του κράτους.  

• Καλύτερη  ποιότητα ζωής, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ στην υγεία, την 

πρόνοια, το περιβάλλον και τις μεταφορές.  

• Εκπαιδευτικό  σύστηµα  και  έρευνα  προσαρµοσµένα  στη ψηφιακή  εποχή 

(εκπαίδευση µε ΤΠΕ, δικτύωση σχολείων και πανεπιστηµίων).  

• Οικονοµική  ανάπτυξη  με τη δηµιουργία  νέων  επιχειρήσεων και 

επαγγελματικών κλάδων και την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας.  

• Αύξηση  της απασχόλησης  με τη δημιουργία νέων  θέσεων  εργασίας,  τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων του  εργατικού  δυναµικού  και την ανάπτυξη 

νέων µορφών εργασίας όπως είναι η τηλε-εργασία.  

• Ανάδειξη  του  ελληνικού  πολιτισµού  µε  νέα  µέσα  (τεκµηρίωση  της  

πολιτιστικής κληρονοµιάς, προστασία της ελληνικής γλώσσας, επαφή µε 

την οµογένεια).  

• Αξιοποίηση  των ΤΠΕ  στα  μέσα  μαζικής  επικοινωνίας. 

• Ισότιµη  συµµετοχή  των  περιφερειών  στον  παγκόσµιο  χώρο  

(αποκέντρωση, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο).  
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• Προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη και του καταναλωτή, διαφύλαξη 

συνθηκών ανταγωνισµού, και δηµοκρατικός έλεγχος στη ψηφιακή 

οικονομία.  

       Για την υλοποίηση  όλων των παραπάνω στόχων απαιτείται η αρμονική 

συνεργασία  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου οι ΤΠΕ να ενσωματωθούν 

αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.  

 

4.3.1 Ταυτότητα και Στόχοι του Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» 

 
Το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» ενσωματώνει στόχους που τέθηκαν 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Πρωτοβουλία e-Europe, στρατηγική 

Λισσαβόνας). Πρόκειται για ένα σύνθετο, πρωτότυπο και πολύπλευρο πρόγραμμα, 

από τα μεγαλύτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Για την υλοποίησή του απαιτείται η 

ενεργοποίηση ενός πολύ μεγάλου αριθμού φορέων όπως του δημόσιου τομέα, του 

εκπαιδευτικού κόσμου, του κόσμου της έρευνας και των επιχειρήσεων. Αφορά 

επομένως το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα συνολικού 

προϋπολογισμού 2.839 εκατ. € (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) συγχρηματοδοτείται 

από κοινοτικούς (1.702 εκατ €) και εθνικούς πόρους (568 εκατ. €), ενώ προσελκύει 

και πόρους από τον ιδιωτικό τομέα (569 εκατ. €). Η δομή του προγράμματος είναι 

αυτή που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.1. 

 

Διάγραμμα 4.1 
Δομή  του Ε.Π. ΚτΠ 

Ε.Π. 
«ΚτΠ» 

ΑΞΟΝΑΣ 1: 
Παιδεία και 
Πολιτισμός 

ΑΞΟΝΑΣ 2: 
Εξυπηρέτηση του 

πολίτη 

ΑΞΟΝΑΣ 3: 
Ανάπτυξη και 
Απασχόληση 

ΑΞΟΝΑΣ 4:  
Επικοινωνίες 

ΑΞΟΝΑΣ 5: 
Τεχνική Βοήθεια 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προγράμματος: 

• 15% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά επενδύσεις για την παιδεία και 

τον πολιτισμό (Άξονας 1). 
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• 31% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά τις υπηρεσίες προς τους 

πολίτες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (Άξονας 2). 

• 32% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί για την 

απασχόληση και την ψηφιακή οικονομία (Άξονας 3). 

• 20% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά επενδύσεις στον τομέα των 

επικοινωνιών (Άξονας 4). 

• 2% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά σε ενέργειες για την τεχνική 

υποστήριξη των φορέων που υλοποιούν έργα μέσω του  Ε.Π.ΚτΠ. (Άξονας 

5). 

Από την υλοποίηση του Ε.Π.ΚτΠ αναμένεται: 

• Να δημιουργηθούν εργαστήρια πληροφορικής στο σύνολο των σχολείων 

και να καταρτιστούν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων στις ΤΠΕ. 

• Να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εφαρμογές 

ηλεκτρονικού εμπορίου στο 15% του συνόλου των επιχειρήσεων. 

• Να εκπαιδευτούν άτομα σε δεξιότητες ΤΠΕ. 

• Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ. 

• Να αποκτήσουν Η/Υ και να διασυνδεθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. 

• Να αυξηθεί η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

• Να αυξηθούν οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες στον πολίτη και τις 

επιχειρήσεις. 

 

Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να συμβάλουν στη:  

• Μείωση ελλείμματος δεξιοτήτων στις ΤΠΕ. 

• Μείωση ανεργίας. 

• Δημιουργία νέων μορφών εργασίας και δεξιοτήτων. 

• Μείωση του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα σε έμπειρους χρήστες και 

αρχάριους μέσω της εύκολης πρόσβασης όλων των πολιτών στην 

ηλεκτρονική πληροφόρηση. 
Για την περαιτέρω υλοποίηση του Ε.Π.ΚτΠ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τρεις 

δομές στήριξης: η Ειδική Γραμματεία / Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, η 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. και το Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της 

Πληροφορίας».Η Ειδική Γραμματεία / Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΚτΠ είναι υπεύθυνη 

για την έγκριση της χρηματοδότησης των έργων μέσω του προγράμματος, το 

συντονισμό των φορέων και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 

έργων. Είναι ο κινητήριος μοχλός και ο επιταχυντής της έγκαιρης και ποιοτικής 

υλοποίησης του προγράμματος. Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. είναι υπεύθυνη 
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για την τεχνική στήριξη των φορέων με τους οποίους συνάπτει συνεργασίες. Το 

νεοσυσταθέν Παρατηρητήριο αναμένεται να αναχθεί σε δημόσιο εκτιμητή της πορείας 

του έργου και της ψηφιακής σύγκλισης. Η λειτουργία του θα εμπλουτίσει και θα 

αναβαθμίσει την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου και τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη της οικονομίας και της γνώσης στην 

Ελλάδα.      

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΚτΠ έχει ήδη εγκρίνει την χρηματοδότηση της 

εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων σε 18 φορείς, υπουργεία και ανεξάρτητες αρχές.  

Τα υπουργεία που λαμβάνουν μέρος στην υλοποίηση του έργου είναι τα ακόλουθα: 

1. Ανάπτυξης 

2. Γεωργίας 

3. Δικαιοσύνης 

4. Άμυνας 

5. Οικονομίας 

6. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 

7. Εμπορικής Ναυτιλίας 

8. Εξωτερικών 

9. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

10. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 

11. Μεταφορών & Επικοινωνιών 

12. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων 

13. Πολιτισμού 

14. Γεν. Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 

15. Γεν. Γραμματεία Επικοινωνιών 

 

Και οι ανεξάρτητες αρχές είναι οι εξής: 

16. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

17. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

18. Συνήγορος του Πολίτη 

 

4.3.2 Οι Άξονες του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
4.3.2.1α Άξονας 1- Α’ Τομέας: Παιδεία -οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και στην 

Επιστημονική Έρευνα  
Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των ΤΠΕ σηματοδοτεί την έλευση μιας νέας εποχής 

με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισμού της πληροφορίας και την ανανέωση 

της γνώσης με ταχείς ρυθμούς. Δημιουργούνται, έτσι, αυξημένες απαιτήσεις 
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διαρκούς ενημέρωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. Η θέση μιας 

χώρας καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τη συμμετοχή της στην παραγωγή και 

τον εμπλουτισμό της γνώσης, μέσα από την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων.  

Η ελληνική κυβερνητική πολιτική για να προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

χώρα χρησιμοποιεί την παιδεία και την έρευνα οι οποίες διαμορφώνονται γύρω από 

τους εξής άξονες: 

• Διδασκαλία της πληροφορικής ως μάθημα βασικής παιδείας και διδασκαλία 

όλων των μαθημάτων με τη χρήση των ΤΠΕ. 

• Εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών στηριγμένων στις νέες μεθοδολογίες 

χρήσης των ΤΠΕ. 

• Κατάλληλη κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών, προσαρμογή των 

προγραμμάτων βασικής μόρφωσης τους και λήψη μέτρων ενθάρρυνσής 

τους, ώστε να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη σχολική πράξη. 

• Βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και δικτύων επικοινωνιών σε 

σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 

• Ενίσχυση της παραγωγής και της διάχυσης εκπαιδευτικού λογισμικού . 

• Ενίσχυση της έρευνας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ. 

• Ενίσχυση των σπουδών πληροφορικής στην τεχνική, στην επαγγελματική 

και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχους α) τη δημιουργία 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και β) την υποστήριξη των 

υποδομών της κοινωνίας της πληροφορίας.  

Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση είναι συνολικού προϋπολογισμού 285,6 εκατ. 

€ και ήδη την πρώτη τριετία (2002-2005) το Υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει το 90% 

των έργων του και έχει συνεισφέρει στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού των 

εντεταγμένων έργων (δημόσια δαπάνη). Με τις δαπάνες που υλοποιήθηκαν και με 

βάση τους προγραμματισμένους άξονες δράσης που τέθηκαν: 

• Εκπαιδεύτηκαν στην χρήση των ΤΠΕ 84.360 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας, τεχνικής – επαγγελματικής και ιδιωτικής εκπαίδευσης, 

όλων των ειδικοτήτων και σε όλη την επικράτεια, μέσω επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε τέσσερις φάσεις (βλ πίνακα 4.1). Από 

τους εκπαιδευτικούς αυτούς 40.000 περίπου πιστοποιήθηκαν μετά από 

σχετική αυτοματοποιημένη διαδικασία και αναμένεται να επιμορφωθούν 

άλλοι 66.640 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  Επίσης, στα πλαίσια του παραπάνω έργου, το ΥπΕΠΘ 

(Γραφείο Κοινωνία της Πληροφορίας) έχει επιλέξει ανάδοχο για την 

αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων στις ΤΠΕ που 
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παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί και ήδη έχει ολοκληρωθεί η έκθεση 

αξιολόγησης. Ο φορέας που υλοποίησε την έκθεση αξιολόγησης είναι το 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο.  

Οι σκοποί της αξιολόγησης αυτής είναι:  

o Να αναπτυχθεί πλήρης και τεκμηριωμένη μεθοδολογία αξιολόγησης 

των επιμορφωτικών δράσεων, ώστε η παραπάνω μεθοδολογία να 

χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον από το ΥπΕΠΘ για την αξιολόγηση 

παρόμοιων δράσεων. 

o Να δοθούν στους αρμόδιους φορείς οι κατάλληλες πληροφορίες 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των 

υλοποιούμενων δράσεων, πληροφορίες  που θα επιτρέπουν την 

διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας  για την  επιτυχία  

των προβλεπόμενων στόχων. 

 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση που υλοποιήθηκε από το Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο:  

o διαμορφώνει δείκτες που είναι μετρήσιμοι και αντανακλούν την 

ποιότητα του έργου. 

o αποτιμά το σχεδιασμό του έργου λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμους 

παράγοντες όπως είναι  το πρόγραμμα σπουδών, η σύνθεση των 

τμημάτων, τα κριτήρια ένταξης στα μητρώα των επιμορφωτών και 

των κέντρων στήριξης επιμόρφωσης. 

o αποτιμά την  εξέλιξη υλοποίησης της πράξης με τη μέτρηση των 

δεικτών και αναλύει κριτικά την πρόοδο ως προς την επίτευξη των 

στόχων από άποψη ποσοτική, ποιοτική και χρονική.  

o εκτιμά την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης 

και εκτέλεσης του προγράμματος.  

o εξετάζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

υλικού που παρήχθη και αξιοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. 

o εξετάζει την ποιότητα του υλικού πιστοποίησης και την 

αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας.  

o εξετάζει τα αποτελέσματα της πιστοποίησης και εξάγει 

συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις διαφόρων ομάδων 

εκπαιδευτικών, αναλύοντας παράγοντες όπως ηλικία, γεωγραφική 

κατανομή, ειδικότητα.   
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o εξετάζει τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης πέρα από το γνωστικό 

επίπεδο και συγκεκριμένα: 

 Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφοράς, δηλαδή κατά πόσο 

οι επιμορφωμένοι έχουν την έφεση να χρησιμοποιούν στην 

επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή τις δεξιότητες που 

απέκτησαν. 

 Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, δηλαδή στο κατά πόσο οι 

αποκτηθείσες δεξιότητες αξιοποιήθηκαν στο υπηρεσιακό τους 

έργο. 

 

Πίνακας 4.1 
Περίοδοι Υλοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στις ΤΠΕ 

Περίοδος Έναρξη Λήξη 
Α’ Περίοδος 1/3/2002 20/7/2002 

Β’ Περίοδος 2/9/2002 30/11/2002 

Γ’ Περίοδος 24/2/2003 10/5/2003 

Δ’ Περίοδος 9/5/2005 10/7/2005 

Περίοδος Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (η 
περίοδος αυτή εντάσσεται στην Γ’ 

Περίοδο) 

10/3/2003 10/5/2003 

 Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr)  

 

• Αναβαθμίστηκαν τα σχολικά δίκτυα. 

• Παράχθηκε και αναπτύσσεται ψηφιακό εκπαιδευτικό λογισμικό. 

• Συνδέθηκαν 9.533 σχολεία με το διαδίκτυο. 

• Μεταβλήθηκε η σχέση μαθητή προς ηλεκτρονικό υπολογιστή από το 2000-

2008: 

o Από 21 το 2000 σε 10 σήμερα στα γυμνάσια. 

o Από 121 το 2000 σε 12 σήμερα στα ενιαία λύκεια. 

o Από 51 σε 8,7 σήμερα στα τεχνικά λύκεια. 

o Από 1091 σε 35 στα δημοτικά. 

•  Δημιουργήθηκαν 6.714 εργαστήρια πληροφορικής και εγκαταστάθηκαν 

68.593 Η/Υ. 

• Έγιναν και γίνονται σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση 

εκπαιδευτικών δικτύων. 

• Λειτουργούν πανεπιστημιακά και ερευνητικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων 

(ΕΔΕΤ Ι και ΙΙ). 
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• Παρέχονται υπηρεσίες τηλεματικής και ανάπτυξης εφαρμογών για φοιτητές 

και καθηγητές στην ανώτερη εκπαίδευση. 

• Επεκτείνονται τα εσωτερικά δίκτυα των ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τα εργαστήρια 

πληροφορικής τους. 

• Δημιουργούνται 32 αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης σε όλα τα ιδρύματα.     

 

Είναι προφανές ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

διαφοροποιεί ριζικά τη δομή και τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Ο μαθητής έχει 

σήμερα τη δυνατότητα να κατευθύνει ο ίδιος την μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνοντας 

τις απαραίτητες γνώσεις και αντλώντας την σχετική πληροφορία από το διαδίκτυο. 

Με τον τρόπο αυτό ανατρέπεται  η βασική σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή, που 

ήταν μέχρι τώρα άρρηκτα συνδεδεμένη με την αίθουσα διδασκαλίας και το ωρολόγιο 

πρόγραμμα των μαθημάτων.  

 

4.3.2.1β Άξονας 1 – Β’ Τομέας : Πολιτισμός 
Το πρόγραμμα για τον πολιτισμό ξεκίνησε στην αρχή του 2003. Στόχος του είναι η 

ψηφιοποίηση του πολιτισμικού και του ιστορικού περιεχομένου, η δημιουργία 

πολιτιστικών κόμβων ενημέρωσης, η παραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων για τη 

διάσωση, διάχυση και προβολή της πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς της 

χώρας. 

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 135.37 εκατ. € αναμένεται να 

υλοποιήσουν οι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και οι εποπτευόμενοι φορείς του, 

καθώς και οι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού. 

 

4.3.2.2 Άξονας 2 - Ηλεκτρονική  Εξυπηρέτηση του Πολίτη 
  Από το 2004 λειτουργούν σε όλη την χώρα 1000 κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών 

(στο εξής ΚΕΠ) που αποτελούν τα «ενιαία σημεία» επικοινωνίας και συναλλαγής του 

κράτους με τον πολίτη σε κάθε δήμο. Ήδη μελετάται η ενίσχυση των λειτουργιών των 

ΚΕΠ με εφαρμογές που συμβάλουν στην αύξηση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Σήμερα ο πολίτης είναι σε θέση να διεκπεραιώσει ηλεκτρονικά  τις ακόλουθες  12 

υποθέσεις με τις εφορίες, μέσω του κόμβου  http://www.e-oikonomia.gr :   

• Κατάθεση περιοδικών δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας. 

• Κατάθεση συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών. 

• Κατάθεση φορολογικής δήλωσης. 
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• Πληροφόρηση εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης. 

• Πρόσβαση στο αρχείο οχημάτων. 

• Έλεγχος εγκυρότητας αριθμού φορολογικού μητρώου. 

• Επαλήθευση αριθμού ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

• Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων. 

• Αναζήτηση κωδικού αριθμού δραστηριότητας. 

• Προμήθεια φορολογικών εντύπων. 

• Υπολογισμός φόρου εισοδήματος. 

• Υπολογισμός φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. 

Συνολικά, μέσω του ΕΠΚτΠ, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

αναμένεται να υλοποιήσει έργα συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατ. €.      

 

 Υπουργείο Υγείας 
Ο συνολικός προϋπολογισμός εντεταγμένων έργων του Υπουργείου Υγείας 

ανέρχεται στα 63,4 εκατ.€. Το 2003 χρηματοδοτήθηκαν δώδεκα έργα συνολικού 

προϋπολογισμού 46.6 εκατ.€ που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στα Πε.Σ.Υ.Π.  Επιπλέον, 

χρηματοδοτούνται ενέργειες κατάρτισης και στα δεκαεπτά Πε.Σ.Υ.Π. της χώρας, 

συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4 εκατ.€. Επίσης, γίνονται μελέτες για τη 

διαχείριση προτύπων πληροφορικής στην υγεία, για την αποτίμηση της 

επικινδυνότητας και των πολιτικών ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων και 

για τον σχεδιασμό επιχειρησιακού χάρτη υγείας και πρόνοιας. 

 

Ευφυείς Μεταφορές 
Μέχρι σήμερα προωθήθηκαν σημαντικά και τα έργα στον τομέα των μεταφορών, 

καθώς επιλύθηκαν θεσμικά ζητήματα που επηρέαζαν την υλοποίησή τους. 

Ολοκληρώθηκε το σύνολο των προγραμματισμένων έργων προϋπολογισμού 91 

εκατ.€. Τα έργα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του ΗΣΑΠ και του ΗΛΠΑΠ καθώς 

και το έργο που αφορά την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στην ΕΘΕΛ Α.Ε. 

έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.   

 

4.3.2.3 Άξονας 3 -  Ανάπτυξη & Απασχόληση - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
Δράσεις  προϋπολογισμού πάνω από 1 δις € κατευθύνονται άμεσα ή έμμεσα σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ΤΠΕ. Το 2003, 

μέσω του  προγράμματος «Δικτυωθείτε», συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατ. €, 

πάνω από 13.500 πολύ μικρές επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν για την αγορά 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή και για τη σύνδεση τους με το διαδίκτυο. Από αυτές 9.500 

επιχειρήσεις εκπαιδεύτηκαν στη χρήση των ΤΠΕ μέσω του προγράμματος 

«Εκπαιδευτική Στήριξη του Δικτυωθείτε», που συνεργάζεται με το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Εκτιμάται ότι συνολικά 25.000 επιχειρήσεις θα 

δικτυωθούν μέσω του «Δικτυωθείτε». 

Αντίστοιχα προωθούνται δράσεις για την ανάπτυξη πρωτότυπων τεχνολογικά 

προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της 

ηλεκτρονικής μάθησης. Στα δύο προγράμματα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» (e-

Business, συνολικού προϋπολογισμού 17,6 εκατ. €) και «Ηλεκτρονική Μάθηση» (e-

Learning, 16,4 εκατ. €) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση σαρανταπέντε προτάσεων. 

Στους δύο διαγωνισμούς συμμετείχαν πάνω από 200 φορείς (επιχειρήσεις, 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα). 

 

 Απασχόληση και Κατάρτιση (e-Skills) 
Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση σε βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες 

διαφόρων ομάδων πληθυσμού υλοποιείται με κανονικούς ρυθμούς. Ήδη 

ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας» (Stage) σε 

ειδικότητες πληροφορικής και επικοινωνιών για άνεργους πτυχιούχους, συνολικού 

προϋπολογισμού 6,5 εκατ. €, όπου συνολικά συμμετείχαν 1600 άνεργοι ηλικίας εως 

35 ετών, πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ στους τομείς της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών. Έχει ξεκινήσει το έργο για την εναλλασσόμενη κατάρτιση ανέργων και 

για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ συνολικού προϋπολογισμού 30 

εκατ. €. Επίσης υλοποιείται ήδη το πρόγραμμα (συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. 

€.) για την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ και εντάχθηκε το 2003 στο 

Ε.Π.ΚτΠ το πρόγραμμα για την επιμόρφωση 30.000 αυτοαπασχολούμενων. 

 

4.3.2.4 Άξονας 4 - Επικοινωνίες &  Άξονας 5 – Τεχνική Βοήθεια 
Η εθνική υποδομή επικοινωνιών αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ΕΠΚτΠ, γιατί 

περιλαμβάνει ενσύρματες, ασύρματες, επίγειες και δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, 

δίκτυα υπολογιστών, συστήματα μετάδοσης και μεταγωγής, μεγάλο φάσμα 

τερματικού εξοπλισμού, υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού, βάσεις δεδομένων, 

ηλεκτρονικά αρχεία και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Η υποδομή αυτή κάνει δυνατή τη 

γρήγορη, φιλική και με χαμηλό κόστος διακίνηση και επεξεργασία της 

ψηφιοποιημένης πληροφορίας υπό τη μορφή φωνής, δεδομένων και εικόνας. 

Τα συστατικά της εθνικής υποδομής επικοινωνιών συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι ΤΠΕ αποτελούν εργαλεία εκσυγχρονισμού και 

ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις και τα δίκτυα. Αποτελούν για τον πολίτη μέσο 
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για μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες κάθε είδους και για βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Επίσης οι ΤΠΕ προσφέρουν στην κοινωνία νέες μεθόδους 

επικοινωνίας, κοινωνικού διαλόγου, διεύρυνσης της δημοκρατίας και μείωσης των 

κοινωνικών και γεωγραφικών διακρίσεων. Τέλος, στη χώρα μας οι ΤΠΕ δίνουν τη 

δυνατότητα προβολής και προώθησης των ελληνικών θέσεων και συμφερόντων, 

διαφύλαξης της ελληνικής κληρονομιάς και ταυτότητας και επαφής με τη διασπορά. 

Ολόκληρο το Ε.Π.ΚτΠ χαρακτηρίζεται από διάφορες δράσεις για την ανάπτυξη 

προσβάσεων ευρείας ζώνης (ευρυζωνικές υπηρεσίες) σε τομείς όπως είναι  η 

εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση, η υγεία και οι επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των 

σύγχρονων μορφών επικοινωνίας και εξασφαλίζοντας την κατάλληλη τεχνική 

βοήθεια. Όσο πιο εξελιγμένες είναι οι μορφές επικοινωνίας και όσο πιο κατάλληλη 

είναι η τεχνική βοήθεια που παρέχεται στους φορείς τόσο πιο αποτελεσματική είναι η 

υλοποίηση των έργων που υπάγονται σε αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΦΑΝΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
 
 
Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από επτά (7) ενότητες στις οποίες 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα υποδείγματα αφανών μεταβλητών, η 

χρησιμότητά τους καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 

ταυτοποιούνται και αξιολογούνται.  
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5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
 

Για την μελέτη των επτά μοντέλων της ΔΔ, τα οποία αναλύονται διεξοδικότερα 

στο επόμενο κεφάλαιο, κρίθηκε ως καταλληλότερη η μεθοδολογία των υποδειγμάτων 

αφανών μεταβλητών (Latent Variable Models) στο εξής ΥΑΜ ή των υποδειγμάτων 

διαρθρωτικών εξισώσεων (Linear Structural Relations, LISREL) στο εξής ΥΔΕ, διότι 

στην παρούσα διατριβή οι εξεταζόμενες μεταβλητές στην πλειονότητά τους δεν ήταν 

δυνατόν να εκφραστούν ποσοτικά με την επιθυμητή ακρίβεια και αξιοπιστία. Τα 

υποδείγματα αυτά εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από 90 χρόνια στο 

Πανεπιστήμιο του Σικάγου από τον ανθρωποβιολόγο Sewell Wright, ο οποίος ήταν 

ένας από τους θεμελιωτές της Γεννητικής.  Στην σημερινή εποχή τα ΥΔΕ ως ΥΑΜ   

χρησιμοποιούνται στις κοινωνικο-οικονομικές επιστήμες προκειμένου να επιλύσουν 

στατιστικά και οικονομετρικά προβλήματα, τα οποία περιέχουν μεταβλητές που δεν 

μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά, ή που δεν έχουν μετρηθεί με την απαιτούμενη 

ελάχιστη ακρίβεια.  Οι  παραπάνω μεταβλητές ονομάζονται αφανείς μεταβλητές γιατί 

είναι  αφηρημένες έννοιες ή είναι θεωρητικές επινοήσεις. Έτσι, αφανείς μεταβλητές 

που δεν μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά είναι π.χ. η αισιοδοξία, η ευτυχία, οι 

φιλοδοξίες, η δημιουργικότητα και η επιτυχία, ενώ αφανείς μεταβλητές οι οποίες 

μπορεί να περιέχουν σοβαρό σφάλμα μέτρησης μπορεί να είναι ο πληθωρισμός, η 

παραγωγικότητα, το κόστος παραγωγής ή η καινοτομική δραστηριότητα.   

     Βέβαια, οι αφανείς μεταβλητές προκειμένου να μετρηθούν έμμεσα διασυνδέονται 

με μία ή με περισσότερες παρατηρούμενες μεταβλητές, οι οποίες μπορούν να 

μετρηθούν ή να εκφραστούν ποσοτικά με στατιστικό τρόπο. Η διασύνδεση αυτή των 

αφανών μεταβλητών με τις παρατηρούμενες μεταβλητές επηρεάζει τόσο το 

αποτέλεσμα όσο και τις τιμές που παίρνουν οι παρατηρούμενες μεταβλητές. Η 

παραπάνω διαδικασία διασύνδεσης υλοποιείται μέσω της στατιστικο-οικονομετρικής 

μεθοδολογίας μοντελοποίησης ΥΑΜ. Αυτή η μεθοδολογία ΥΑΜ βασίζεται στις 

ακόλουθες  υποθέσεις1: 

1. Ύπαρξη θεωρητικής αιτιώδους διαρθρωτικής σχέσης μεταξύ ενός συνόλου 

αφανών μεταβλητών. 

 

2. Ύπαρξη παρατηρούμενων μεταβλητών που μπορούν να διασυνδεθούν με τις 

αφανείς μεταβλητές. Τέτοιες παρατηρούμενες μεταβλητές λέγονται 

μεταβλητές-ενδείκτες  των αφανών μεταβλητών. 

 

                                                 
1 Βλ. Ζωή  Γεωργαντά, «Υποδείγματα Αφανών Μεταβλητών»,  Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, 2007 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 139



Κεφάλαιο 5: Υποδείγματα Αφανών Μεταβλητών 

3. Δυνατότητα έκφρασης των αφανών μεταβλητών διαμέσου ενός συνδυασμού 

προσεγγιστικών μεταβλητών-ενδεικτών και ενός πρόσθετου όρου που 

εκφράζει το σφάλμα μέτρησης.  Η δυνατότητα αυτή μπορεί, επίσης, να 

αποτελεί μία αιτιώδη αλυσίδα παρεμβαλλόμενων παρατηρούμενων και μη-

παρατηρούμενων μεταβλητών. 

 

 

5.2 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΑΦΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  
 

Στα πλαίσια μελετών των κοινωνικών επιστημών έχει διαπιστωθεί ότι  οι τιμές 

των μεταβλητών οι οποίες έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της συλλογής 

δεδομένων δεν ανταποκρίνονται πάντα με ικανοποιητική ακρίβεια στις μεταβλητές 

θεωρητικού ενδιαφέροντος. Σε μεγάλο βαθμό, οι μέθοδοι μετρήσεων απλώς 

καταγράφουν τις μορφές αξιοπιστίας, δηλαδή την ύπαρξη σταθερότητας 

πανομοιοτύπων μετρήσεων  και  τις μορφές εγκυρότητας, δηλαδή τον προσδιορισμό 

του βαθμού στον οποίο  η μεταβλητή που χρησιμοποιείται εκφράζει πραγματικά την 

έννοια της οποίας υποτίθεται ότι αποτελεί μέτρο, και δεν είναι κάποια παρόμοια αλλά 

εννοιολογικά διαφορετική μεταβλητή. Οι μέθοδοι μετρήσεων, στην πλειοψηφία τους 

δεν ασχολούνται περαιτέρω με τα άλλα στάδια της έρευνας, δηλαδή την θεωρία, την 

ανάπτυξη και την εκτίμηση των μοντέλων, καθώς και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. 

 Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι  τα μοντέλα αφανών μεταβλητών  

συμπληρώνουν και «διορθώνουν» τις μεθόδους μέτρησης χρησιμοποιώντας το 

μοντέλο των διαρθρωτικών εξισώσεων. Στο μοντέλο αυτό ενσωματώνονται αφανείς 

θεωρητικές έννοιες με παρατηρούμενες ή ποσοτικά εκφραζόμενες μεταβλητές-

ενδείκτες αποσκοπώντας στην ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια 

κοινωνικο-οικονομικών στατιστικών ερευνών και στην διάκριση των αφανών εννοιών 

από τις παρατηρούμενες μεταβλητές - ενδείκτες. 

 Στα μοντέλα διαρθρωτικών εξισώσεων  οι μέσοι όροι, οι διακυμάνσεις και 

συνδιακυμάνσεις των παρατηρούμενων μεταβλητών-ενδεικτών είναι υπολογίσιμα 

μεγέθη και κατά συνέπεια συμπληρώνουν τα ήδη γνωστά δεδομένα, ενώ οι μέσοι, οι 

διακυμάνσεις και οι συνδιακυμάνσεις των εννοιολογικών ή αφανών μεταβλητών, οι 

διαρθρωτικοί συντελεστές παλινδρόμησης μεταξύ των αφανών μεταβλητών, καθώς 

και οι διαρθρωτικοί συντελεστές παλινδρόμησης που συνδέουν τις αφανείς 

μεταβλητές με τις μεταβλητές-ενδείκτες είναι άγνωστα μεγέθη και πρέπει να 

εκτιμηθούν. 
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5.3 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 

 Η γενική μορφή των υποδειγμάτων διαρθρωτικών εξισώσεων  περιλαμβάνει δύο 

βασικά μοντέλα2: 

• Το διαρθρωτικό μοντέλο (Structural Model) και 

• Τα μοντέλα μέτρησης (Measurement Models). 

5.3.1 Διαρθρωτικό Μοντέλο 

Τα υποδείγματα διαρθρωτικών εξισώσεων παρέχουν  ένα γενικό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο μπορούμε να εξειδικεύσουμε σχεδόν οποιοδήποτε μοντέλο  

περιλαμβάνοντας τρεις βασικές εξισώσεις που περιέχουν τέσσερις πίνακες 

συντελεστών και τέσσερις πρόσθετους πίνακες διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων. 

Όπως προαναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε 

διακρίνονται στις δύο ακόλουθες κατηγορίες: 

• Παρατηρούμενες μεταβλητές (observed variables) 

• Αφανείς μεταβλητές (latent variables), που δεν μπορούν να μετρηθούν, αλλά 

σχετίζονται με τις παρατηρούμενες μεταβλητές. 

Το διαρθρωτικό μοντέλο εξειδικεύει τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των αφανών 

μεταβλητών. Η πρώτη λοιπόν από τις τρεις βασικές εξισώσεις των υποδειγμάτων 

διαρθρωτικών εξισώσεων απαιτεί να περιλάβουμε όλες τις αφανείς μεταβλητές στο 

μοντέλο μας. Κάθε αφανής μεταβλητή ταξινομείται είτε ως ενδογενής, αν  οφείλεται ή 

επηρεάζεται άμεσα από οποιαδήποτε από τις άλλες αφανείς μεταβλητές, είτε ως 

εξωγενής, αν λειτουργεί πάντα ως αιτία και ποτέ ως αποτέλεσμα και οι διακυμάνσεις 

στις τιμές αυτής της μεταβλητής δεν μπορούν να ερμηνευτούν από αυτό το 

συγκεκριμένο μοντέλο.  Με τον τρόπο αυτό, συμπεριλαμβάνονται τα άμεσα αιτιώδη 

αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν. 

Παρακάτω καταγράφονται όλες οι ενδογενείς αφανείς μεταβλητές σε ένα 

διανυσματικό πίνακα η, και όλες οι εξωγενείς αφανείς μεταβλητές σε ένα 

διανυσματικό πίνακα ξ. Το πλήθος των ενδογενών αφανών μεταβλητών συμβολίζεται 

με m. Έτσι το η θα είναι ένας πίνακας τάξης (m x 1). Το πλήθος των εξωγενών 

αφανών μεταβλητών συμβολίζεται με n. Έτσι το ξ είναι ένας πίνακας (n x 1). Ο 

συνολικός αριθμός των αφανών μεταβλητών είναι ενδογενείς συν εξωγενείς δηλαδή  

είναι (m + n). Η πρώτη βασική εξίσωση περιλαμβάνει όλες τις υποτιθέμενες άμεσες 

επιδράσεις μεταξύ των αφανών μεταβλητών και δίνεται από τη σχέση: 

 

                                                 
2 Βλ. Ζωή Γεωργαντά, «Υποδείγματα Αφανών Μεταβλητών», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, 2007  
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 ( ) ( )( ) ( )( ) (
                                        
m×1    m×m m×1   m×n n×1   m×1
η = Β η + Γ

)
ξ + ζ

 (1) 

 

Τα στοιχεία των πινάκων Β και Γ συμβολίζονται με τους αντίστοιχους πεζούς  

ελληνικούς χαρακτήρες β και γ. Κάνοντας χρήση των πινάκων μπορούμε να 

ξαναγράψουμε την εξίσωση (1) ως εξής: 
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Όπου: η = διάνυσμα αφανών εξαρτημένων μεταβλητών 

 ξ = διάνυσμα αφανών ανεξάρτητων μεταβλητών 

 Β, Γ = μήτρες συντελεστών και 

 ζ = τυχαίος διαταρακτικός όρος 

 

Με βάση την παραπάνω εξίσωση και λαμβάνοντας υπόψη  μας τους κανόνες  

πολλαπλασιασμού και την πρόσθεσης πινάκων παρατηρούμε ότι η πρώτη ενδογενής 

έννοια η1 στη στήλη αριστερά του σημείου ισότητας ισούται με: 

 

 12 13 1 11 12 1mβ β β γ γ γ1 2 3 m 1 2 nη = 0 + η + η + … + η + 1ξ + ξ + … + ξ + ζ  (3) 

 

 Αφού οι πίνακες Β και Γ είναι πίνακες που περιέχουν διαρθρωτικούς 

συντελεστές, δηλαδή παραμέτρους τις οποίες τελικά θα εκτιμήσουμε, η εξίσωση (3) 

εκφράζει την πρώτη ενδογενή αφανή μεταβλητή η1 ως γραμμικό συνδυασμό όλων 

των άλλων εννοιολογικών μεταβλητών στο μοντέλο μας και μιας μεταβλητής 

σφάλματος ζ, που μπορεί έχει την ίδια λειτουργία με το ε ή το u της  απλής 

παλινδρόμησης. Σημειώνεται ότι οι τιμές που παίρνουν οι παρατηρήσεις των 

διαφόρων εννοιών ή αφανών μεταβλητών λέγονται αλλιώς και επιδόσεις. 

Σημειώνουμε επίσης ότι τα μηδενικά στη διαγώνιο του Β σημαίνει πως κάθε 

δεδομένο έχει άμεση επίδραση στον εαυτό του. Επίσης στην περίπτωση που η 

αφανής μεταβλητή η1 δεν επηρεάζεται από την αφανή μεταβλητή η2, τότε το β12 θα 

είναι μηδέν. 
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Τα στοιχεία στους πίνακες Β και Γ είναι οι διαρθρωτικοί συντελεστές που 

εκφράζουν τις ενδογενείς αφανείς μεταβλητές ως γραμμικούς συνδυασμούς όλων 

των άλλων αφανών μεταβλητών όπως ακριβώς στις διαρθρωτικές εξισώσεις, όπου 

μια νέα μεταβλητή δημιουργείται ως γραμμικός συνδυασμός άλλων μεταβλητών. 

Συγκεκριμένα, η μήτρα Β δείχνει τα άμεσα αιτιώδη αποτελέσματα των μεταβλητών η 

επί των η, ενώ η μήτρα Γ δείχνει τα άμεσα αιτιώδη αποτελέσματα των μεταβλητών ξ 

επί των μεταβλητών η. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών στους πίνακες Β και Γ 

είναι τυπικά άγνωστες και μια από τις βασικότερες επιδιώξεις μας είναι να 

αποκτήσουμε εκτιμήσεις των διαρθρωτικών αυτών συντελεστών. Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να παραλληλιστεί με την εκτίμηση των κλίσεων των γραμμών 

παλινδρόμησης. 

 

5.3.2 Μοντέλα Μέτρησης 

 

Το μοντέλο μέτρησης εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο οι αφανείς 

μεταβλητές μετρούνται ως συνάρτηση των παρατηρούμενων μεταβλητών και 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ιδιότητες μέτρησης των παρατηρούμενων 

μεταβλητών, σχετικά με την εγκυρότητα τους και την αξιοπιστία τους. Αντίθετα λοιπόν 

με την εξίσωση (1) η οποία συνδέει μεταξύ τους μόνο μεταβλητές εννοιολογικού 

χαρακτήρα, οι δύο εναπομένουσες θεμελιώδεις εξισώσεις συνδέουν τις ποιοτικές 

μεταβλητές με τις παρατηρούμενες μεταβλητές-ενδείκτες τους. Η μια εξίσωση συνδέει 

τις ενδογενείς αφανείς μεταβλητές με τους ενδογενείς ενδείκτες (βλέπε εξίσωση (4)), 

ενώ η άλλη εξίσωση συνδέει τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές με τους εξωγενείς 

ενδείκτες (βλέπε εξίσωση (6)).  

Οι μεταβλητές που θεωρούνται ενδείκτες των ενδογενών αφανών μεταβλητών 

βρίσκονται στο διάνυσμα-στήλη y. Επειδή όμως υπάρχει η περίπτωση να διαθέτουμε 

διάφορους ενδείκτες για μια μόνο εννοιολογική μεταβλητή, είναι πιθανό να 

προκύπτουν περισσότερες παρατηρούμενες μεταβλητές από τις αφανείς μεταβλητές. 

Δηλαδή, ο αριθμός των ενδογενών ενδεικτών που συμβολίζεται με p μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από το m (αριθμό των ενδογενών αφανών μεταβλητών). Παρομοίως, οι 

q ενδείκτες των εξωγενών αφανών μεταβλητών βρίσκονται στο διάνυσμα-στήλη x, 

και συνεπώς, το q μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το n εάν υπάρχουν περισσότεροι 

εξωγενείς ενδείκτες από ότι εξωγενείς αφανείς μεταβλητές. Η γενική μορφή του 

μοντέλου μέτρησης για το y είναι η εξής: 
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      (4) yy = Λ η + ε

 

 Η εξίσωση (4) μπορεί να γραφτεί ως εξής: 
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 Η γενική  μορφή του  μοντέλου μέτρησης για το x είναι η εξής: 

 

 xx = Λ ξ + δ  (6) 

 

 Η εξίσωση (6) μπορεί να γραφτεί ως εξής: 
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όπου:  x, y = παρατηρούμενες μεταβλητές 

 ε, δ = διανύσματα λαθών μέτρησης 

 η, ξ = αφανείς μεταβλητές 

 

Οι τιμές των παρατηρούμενων μεταβλητών-ενδεικτών, x και y, προκύπτουν 

από τις αφανείς μεταβλητές που αποτελούν βασικά στοιχεία του μοντέλου. Έτσι, 

μπορούμε να εκφράζουμε τις παρατηρούμενες μεταβλητές x και y ως γραμμικούς 

συνδυασμούς των ποιοτικών μεταβλητών. 

Τα στοιχεία στους πίνακες Λ αναπαριστούν διαρθρωτικούς συντελεστές για τους 

οποίους θα αποκτήσουμε αριθμητικές εκτιμήσεις. Οι ε και δ είναι μεταβλητές 

σφάλματος μέτρησης που καθορίζουν τις συσσωρευτικές επιδράσεις των 

μεταβλητών που αποκλείονται, καθώς και των τυχαίων σφαλμάτων μέτρησης πάνω 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 144



Κεφάλαιο 5: Υποδείγματα Αφανών Μεταβλητών 

στις παρατηρούμενες μεταβλητές x και y, παραλληλίζοντας τα και πάλι με τη 

μεταβλητή σφάλματος ε ή u στην απλή παλινδρόμηση. Όπως συμβαίνει με το 

κλασικό μοντέλο, έτσι και εδώ υποθέτουμε ότι και οι τρεις μεταβλητές σφάλματος, ε, 

δ και ζ, έχουν μέσο ίσο με το μηδέν. Επίσης, υποθέτουμε τα εξής: 

1. Τα ζ και ξ είναι ασυσχέτιστα, 

2. Τα ε και η είναι ασυσχέτιστα, 

3. Τα δ και ξ είναι ασυσχέτιστα, 

4. Τα ζ, ε και δ είναι αμοιβαία ασυσχέτιστα και  

5. Η μήτρα Β έχει το μηδέν στη διαγώνιο, και η μήτρα Ι-Β είναι μη-ιδιάζουσα 

(non-singular), δηλαδή η ορίζουσά της είναι διάφορη του 0. 

 

 

 

 

5.3.3 Γενική Μορφή των Μοντέλων Διαρθρωτικών Εξισώσεων με Χρήση 
Διαγραμμάτων 
 
5.3.3.1 Διαγράμματα Τροχιάς (Path Diagrams) 
 

Για να καταγραφούν οι σχέσεις μεταξύ των ενδογενών και των εξωγενών 

μεταβλητών στα υποδείγματα διαρθρωτικών εξισώσεων χρησιμοποιούνται 

διαγράμματα, με τα οποία διευκολύνεται  η κατανόηση των άμεσων και έμμεσων 

επιδράσεων μεταξύ τους. Τα διαγράμματα αυτά ονομάζονται διαγράμματα τροχιάς 

(path diagrams). 
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Παράδειγμα 
 

 
 

Το παραπάνω διάγραμμα τροχιάς αντιστοιχεί στις εξής διαρθρωτικές εξισώσεις: 
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+  

 

Μια απαραίτητη προϋπόθεση για τον σωστό ορισμό του μοντέλου είναι να 

καθορίσουμε την αρχή και την μονάδα μέτρησης για τις αφανείς μεταβλητές. Η αρχή 

καθορίζεται θεωρώντας ότι όλες οι μεταβλητές μας έχουν μέσο το μηδέν ενώ η 

μονάδα μέτρησης των αφανών μεταβλητών καθορίζεται τοποθετώντας τη μονάδα σε 

κάθε στήλη των πινάκων Λy και Λx. Με αυτόν τον τρόπο ορίζουμε ως μονάδα 

μέτρησης των αφανών μεταβλητών τη μονάδα μέτρησης της αντίστοιχης 

παρατηρούμενης μεταβλητής. 

   

 

5.3.3.2 Πίνακες Διακυμάνσεων-Συνδιακυμάνσεων 
 

Παραπάνω έχουν παρουσιαστεί τέσσερις πίνακες (Β, Γ, Λy, Λx), τα στοιχεία 

των οποίων είναι οι διαρθρωτικοί συντελεστές που τελικά θα εκτιμήσουμε. 

Απαιτούνται τέσσερις ακόμη πίνακες συντελεστών προς εκτίμηση για να 

ολοκληρωθεί η εξειδίκευση του γενικού μοντέλου. Οι πίνακες αυτοί είναι οι Φ, Ψ, Θε 

και Θδ, και είναι όλοι, εκτός του Φ, πίνακες διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων των 

μεταβλητών σφάλματος. 
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 Ο πίνακας Φ περιλαμβάνει τις διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των 

εξωγενών μεταβλητών ξ. Ο πίνακας Ψ περιλαμβάνει τις διακυμάνσεις-

συνδιακυμάνσεις μεταξύ των σφαλμάτων ζ που επηρεάζουν τις ενδογενείς 

μεταβλητές η. Με άλλα λόγια, τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα Ψ μπορεί να μην είναι 

0. Επίσης, σε περίπτωση που τα σφάλματα μέτρησης δύο ενδογενών μεταβλητών 

του μοντέλου μέτρησης (5) σχετίζονται για διάφορους λόγους, τότε τα διαγώνια 

στοιχεία του πίνακα Θε δεν θα είναι 0. Το ίδιο ισχύει και για τον  πίνακα Θδ. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι τέσσερις τελευταίοι πίνακες είναι πίνακες 

διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων μας επιτρέπεται να κάνουμε χρήσιμες 

παρατηρήσεις που είναι οι εξής: 

• Οι πίνακες αυτοί είναι τετραγωνικοί πίνακες. 

• Τα διαγώνια στοιχεία πρέπει πάντοτε να είναι θετικά αφού είναι 

διακυμάνσεις και, ως γνωστόν, οι διακυμάνσεις πρέπει να είναι θετικές. 

• Οι πίνακες είναι συμμετρικοί, οπότε μπορούμε να μη γράφουμε τους 

περιττούς όρους, γράφοντας μόνο τα τριγωνικά στοιχεία των πινάκων αυτών. 

• Αν οι μεταβλητές τυποποιούνται τότε αυτοί οι πίνακες γίνονται πίνακες 

συσχέτισης. 

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τους πίνακες διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων 

των μεταβλητών ξ, η, ε και δ, αντίστοιχα. 

 

( )

1

   n×n

n

ξ

ξ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥→ =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

Φ
M

M

M

 

 

( )

1

   m×m

m

ζ

ζ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥→ =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

Ψ
M

M

M
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( )

1

   p×p

p

ε

ε

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥→ =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

εΘ
M

M

M

 

 

( )

1

  q×q

q

δ

δ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥→ =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

δΘ  
M

M

M

 

 

 

5.3.3.3 Μήτρα Διακυμάνσεων - Συνδιακυμάνσεων των Παρατηρούμενων 

Μεταβλητών 
 

Οι τρεις βασικές εξισώσεις του υποδείγματος διαρθρωτικών εξισώσεων 

δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι τιμές μιας από τις μεταβλητές η, x ή y μπορούν 

να αποκτηθούν ως σταθμισμένο άθροισμα των άλλων μεταβλητών, του ξ,  του η και 

των  μεταβλητών σφάλματος. Γνωρίζουμε ότι αν μια ή περισσότερες μεταβλητές 

μπορούν να δημιουργηθούν ως σταθμισμένα αθροίσματα άλλων πραγματικών, 

χωρίς σφάλμα, μεταβλητών, τότε μπορούμε να εκφράσουμε τις διακυμάνσεις και 

συνδιακυμάνσεις των δημιουργημένων μεταβλητών ως συναρτήσεις των εξισώσεων 

που συνδέουν τις μεταβλητές αυτές με τις διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις μεταξύ 

των πραγματικών μεταβλητών. Αυτό μας οδηγεί στην εξής ερώτηση: τι υπονοείται 

από τις διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις μεταξύ των παρατηρούμενων ενδεικτών x 

και y αν αυτές οι μεταβλητές λειτουργούν σύμφωνα με τις βασικές εξισώσεις (1), (4) 

και (6), καθώς και με τους τέσσερις πρόσθετους πίνακες; 

Αν και η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι προφανής, εντούτοις 

μπορούμε να προβλέψουμε με σαφήνεια τις διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις 

μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών αν γνωρίζουμε τις αριθμητικές τιμές των 

στοιχείων στους πίνακες Β, Γ, Λy, Λx, Φ, Ψ, Θε και Θδ (ή αν έχουμε εκτιμήσεις των 

αριθμητικών αυτών τιμών λόγω προηγούμενης εμπειρίας ή θεωρίας). Οι τέσσερις 

πρώτοι πίνακες περιλαμβάνουν διαρθρωτικούς συντελεστές που προκύπτουν κατ’ 

ευθείαν από τις τρεις βασικές εξισώσεις. Οι τέσσερις εναπομείναντες πίνακες είναι οι 

πρόσθετοι πίνακες για τους οποίους μιλήσαμε παραπάνω, δηλαδή ο Φ είναι ο 
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πίνακας διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων των εξωγενών εννοιών και οι Ψ, Θε και Θδ 

είναι οι πίνακες διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων μεταξύ των διαταρακτικών όρων 

στις εξισώσεις (1), (4) και (6) αντίστοιχα. 

Οι διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις των παρατηρούμενων ενδεικτών που 

υπονοούνται στο μοντέλο μας, καταγράφονται σε έναν πίνακα διακυμάνσεων-

συνδιακυμάνσεων που συμβολίζουμε με Σ και μπορούν να συγκριθούν με τις 

διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις που υπολογίσθηκαν από τα δεδομένα των 

παρατηρούμενων ενδεικτών. Η σύγκριση των προβλέψεων του μοντέλου, δηλαδή 

του Σ, με την παρατηρούμενη πραγματικότητα, δηλαδή τις πραγματικές 

παρατηρημένες διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις, παρέχει τη θεμελιώδη βάση για τον 

έλεγχο της επάρκειας ενός μοντέλου και για τη λήψη λογικών εκτιμήσεων από τους 

συντελεστές του μοντέλου. 

Για να δούμε πως γίνεται η πρόβλεψη συγκεκριμένων διακυμάνσεων-

συνδιακυμάνσεων παρατηρούμε  την εξίσωση (1). Γνωρίζουμε ότι οι πίνακες Β και Γ 

περιλαμβάνουν στοιχεία των οποίων οι αριθμητικές τιμές είναι τα μεγέθη, δηλαδή οι 

σταθμίσεις, που πολλαπλασιάζονται με τις τιμές των μεταβλητών στο δεξί μέρος της 

εξίσωσης, για να πάρουμε τις τιμές των μεταβλητών η στο αριστερό μέρος. 

Οι διανυσματικές στήλες στο δεξί μέρος της διαρθρωτικής εξίσωσης (1), 

στους πίνακες η, ξ και ζ, δείχνουν τις αληθινές τιμές που προκαλεί μια παρατήρηση 

στις εννοιολογικές μεταβλητές η και ξ. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε 

εξίσωση του διαρθρωτικού μοντέλου (1) για να υπολογίσουμε τις επιδράσεις της 

συγκεκριμένης παρατήρησης επί των εξαρτημένων μεταβλητών η. 

Επομένως, αν φανταστούμε μια παρατήρηση να προκαλεί συγκεκριμένες 

αριθμητικές τιμές, πρώτον, σε όλες τις μεταβλητές η, εκτός από την πρώτη, 

δεύτερον, σε όλες τις μεταβλητές ξ, και, τρίτον, στην πρώτη μεταβλητή του 

σφάλματος ζ, τότε η πρώτη από τις διαρθρωτικές εξισώσεις μας δίνει την επίδραση 

αυτής της παρατήρησης επί της μεταβλητής η1, και παρομοίως για όλες τις 

παρατηρήσεις. Οι επιδράσεις επί των υπολοίπων μεταβλητών η μπορούν να 

βρεθούν χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία όσον αφορά την δεύτερη, τρίτη, κοκ, 

μεταβλητές, η2, η3…κοκ, οι οποίες εμφανίζονται στο αριστερό μέρος του μοντέλου ως 

εξαρτημένες αφανείς μεταβλητές. 

Παρομοίως στα μοντέλα μέτρησης, εξισώσεις (4) και (6), οι πίνακες Λy και Λx 

είναι πίνακες ποσοτικών επιδράσεων (σταθμίσεων). Τα διανύσματα των πινάκων η 

και ξ των μοντέλων μέτρησης περιλαμβάνουν μεταβλητές στις οποίες μπορούμε να 

δώσουμε τις αληθινές (θεωρητικές) επιδράσεις (τιμές) μιας παρατήρησης επί των 

μεταβλητών x και y στο αριστερό μέρος των εξισώσεων. 
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Άρα, οι τρεις βασικές εξισώσεις περιγράφουν τις κοινωνικο-οικονομικές 

δυνάμεις που καθορίζουν τις τιμές των διαφόρων μεταβλητών, οι οποίες 

προκαλούνται και αποδεικνύονται από οποιαδήποτε παρατήρηση. Αν υποθέσουμε 

ότι οι ίδιες κοινωνικο-οικονομικές δυνάμεις, δηλαδή οι διαρθρωτικοί συντελεστές 

στους πίνακες Β, Γ, Λy, Λx και οι λειτουργίες των σφαλμάτων, καθορίζουν τη 

συμπεριφορά όλων των παρατηρήσεων Ν από τις οποίες έχουμε συλλέξει 

πληροφορίες, μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα όλων των Ν 

παρατηρήσεων αντικαθιστώντας όλα τα διανύσματα των μεταβλητών με πίνακες που 

να περιέχουν τις Ν τιμές των παρατηρήσεων ως Ν διαδοχικές διανυσματικές στήλες. 

Αυτή η αλλαγή από διανύσματα μιας μοναδικής παρατήρησης, σε πίνακες Ν 

παρατηρήσεων δεν αλλάζει τη συνολική γενική μορφή των τριών βασικών 

εξισώσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μπορούμε να εκφράσουμε τις 

διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών ως 

συναρτήσεις των οκτώ θεμελιωδών πινάκων. Μας ενδιαφέρουν οι εξής τρεις 

διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις: 

• μεταξύ των x,  

• μεταξύ των y, και  

• ανάμεσα στα x και y. 
 
 

5.3.3.4 Διακυμάνσεις-Συνδιακυμάνσεις μεταξύ των Μεταβλητών x 
 
 Γνωρίζουμε ότι αν οι x μεταβλητές καταγράφονται ως αποκλίσεις από τους 

μέσους τους, τότε οι διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των μεταβλητών x 
μπορούν αν βρεθούν από τον εξής τύπο: 

 

Πίνακας διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων για τα x: 

( ) ( )E XX' = 1 N XX'  

 

 Αλλά οι παρατηρούμενες μεταβλητές x προκύπτουν λόγω των 

συγκεκριμένων διαρθρωτικών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών ξ και ζ, οπότε 
μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις τιμές τους στον πίνακα Χ με τις εξισώσεις των 

μοντέλων μέτρησης, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο που προήλθαν αυτές οι τιμές 

του Χ. Έτσι: 
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Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των x: 

( )( )⎡ ⎤⎣ ⎦x xE Λ ξ + δ Λ ξ + δ '  

 

Το δεξί μέρος αυτού του τύπου μπορούμε να το μετατρέψουμε σε μια πιο 

κατανοητή μορφή. Κάνοντας τις απαραίτητες μαθηματικές πράξεις παίρνουμε 

διαδοχικά: 

 

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των x: 

( )(⎡ ⎤⎣ ⎦x xE Λ ξ + δ ξ'Λ ' + δ')  

 

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των x: 

[ ]x x x xE Λ ξξ'Λ + δξ'Λ ' + Λ ξδ' + δδ'  

 

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των x: 

( ) ( ) ( ) ( )⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦x x x xΛ E ξξ' Λ ' + E δξ' Λ ' + Λ E ξδ' + E δδ'  

 

Αν εκφράσουμε ορισμένους από αυτούς τους πίνακες με λόγια θα 
βοηθηθούμε στην καλύτερη κατανόηση του τελικού τύπου. Έτσι,  
 

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των x: 
Λx [Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ εξωγενών εννοιών ή Φ] Λx΄+ 

+[Διακυμάνσεις-συνδ/νσεις ανάμεσα στα δ και τις εξωγενείς έννοιες] Λx΄+ 

+ Λx [Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στις εξωγενείς έννοιες και τα δ]+ 

+[Διακυμάνσεις-συνδ/νσεις μεταξύ των σφαλμάτων δ ή Θδ] 

 Αν υποθέσουμε ότι οι όροι του σφάλματος δ είναι ανεξάρτητοι από τις 

μεταβλητές ξ (η υπόθεση αυτή μπορεί να παραλληλιστεί με την υπόθεση ότι το ε είναι 
ανεξάρτητο από το Χ στην απλή παλινδρόμηση), οι συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στα ξ 
και δ γίνονται 0 και η παραπάνω εξίσωση απλουστεύεται και γίνεται: 

 

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των x: 

x x δΛ ΦΛ ' + 0 + 0 +Θ  

 

ή τελικά  

 x x δΔιακυμάνσεις - συνδ/νσεις μεταξύ των x :  Λ ΦΛ ' +Θ  (8) 
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Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα όσον αφορά την 

ανάμειξη των μοντέλων μέτρησης στις διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις μεταξύ των 

x: 

1. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε κάθε έναν από τους όρους του σφάλματος 

μέτρησης δ. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ο πίνακας διακυμάνσεων-

συνδιακυμάνσεών τους. 

2. Οποιεσδήποτε αριθμητικές τιμές για τα στοιχεία των πινάκων Φ, Θδ και Λx 

επαρκούν για να μας δώσουν μια συγκεκριμένη πρόβλεψη για τις 

διακυμάνσεις- συνδιακυμάνσεις μεταξύ των ενδεικτών των εξωγενών 

μεταβλητών. Αν αυτοί οι πίνακες έχουν συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές, τότε 

προκύπτει ένας και μόνο ένας πίνακας διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων για 

τα x.  

 

 

5.3.3.5 Διακυμάνσεις- Συνδιακυμάνσεις μεταξύ των Μεταβλητών y 
 
 Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την ανεύρεση του πίνακα 

διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων μεταξύ των μεταβλητών x, μπορούμε να βρούμε 

και τον αντίστοιχο πίνακα μεταξύ των μεταβλητών y. Έτσι, οι διακυμάνσεις-

συνδιακυμάνσεις μεταξύ των y είναι οι εξής: 

 

Πίνακας διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων για τα y: 

( ) ( )E YY' = 1 N YY'  

 

Παρομοίως με την παραπάνω διαδικασία, ο τύπος αυτός μετατρέπεται 

διαδοχικά ως εξής: 
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Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των y: 

( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )
[ ]Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των ενδογενών εννοιών '

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάν

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

= +

+

y y y y

y y y y

y y y y

y y

E Λ η+ ε Λ η+ ε ' = E Λ η+ ε η'Λ ' + ε' =

= E Λ ηη'Λ ' + εη'Λ ' + Λ ηε' + εε' =

= Λ E ηη' Λ ' + E εη' Λ ' + Λ E ηε' + E εε' =

Λ Λ

[ ]
[ ]

[ ]

σεις ανάμεσα στα  και τις ενδογενείς έννοιες '

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στις ενδογενείς έννοιες και τα 

Διακυμάνσεις-συνδ/νσεις μεταξύ των σφαλμάτων  ή 

+

+ +

+

y

y

ε

ε Λ

Λ ε

ε Θ
 

Με την υπόθεση ότι τα σφάλματα μέτρησης ε είναι ανεξάρτητα από τις 

ενδογενείς έννοιες η, οι συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στα ε και η γίνονται 0. Αν 

ορίσουμε το Θε ως τον πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων μεταξύ των ε, η 

παραπάνω εξίσωση γίνεται: 

 

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των y:  

 [ ]Διακ/νσεις-συνδ/νσεις μεταξύ των ενδογενών εννοιών '+y y εΛ Λ Θ  (9) 

 

Ποια είναι όμως η προέλευση των διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων μεταξύ 

των η; Το μοντέλο διαρθρωτικών εξισώσεων λέει συγκεκριμένα ότι αυτές οι 

διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα του διαρθρωτικού 

μοντέλου (1). Δηλαδή, οι διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των ενδογενών 

εννοιών καθορίζονται από το εννοιολογικό μοντέλο. 

Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να ξέρουμε τι ακριβώς μας λέει ολόκληρο 

το μοντέλο, δηλαδή οι αριθμητικές τιμές στους οκτώ βασικούς πίνακες, για την 

προέλευση των διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων μεταξύ των y, πρέπει να 

εκφράσουμε τις διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των η ως συναρτήσεις των 

βασικών διαρθρωτικών συντελεστών. 

Η εξίσωση (9) αντανακλά την μεριά του μοντέλου μέτρησης που εκφράζει την 

προέλευση της διακύμανσης-συνδιακύμανσης μεταξύ των y, όταν οι διακυμάνσεις-

συνδιακυμάνσεις μεταξύ των η είναι δεδομένες. Πρέπει συνεπώς να εκφράσουμε τις 

διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις των η ως συναρτήσεις των βασικών διαρθρωτικών 

συντελεστών. Έτσι, έχουμε: 
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Πίνακας διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων για τα η: 

 ( ) ( )1 Ν ηη' = Ε ηη'  (10) 

 

 Παρατηρούμε ότι η εξίσωση (1) βοηθάει στον υπολογισμό των η τα οποία 

όμως εμφανίζονται και στα δύο μέρη της. Αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε με την 

εξής απλή τροποποίηση: 

 

η = Βη + Γξ + ζ  

η -Βη = Γξ + ζ  

( )1 -Β η = Γξ + ζ  

  (11) ( ) (-1η = 1 -Β Γξ + ζ)
  

Υποθέτοντας ότι υπάρχει ο αντίστροφος πίνακας, μπορούμε να εισάγουμε 

την παραπάνω εξίσωση (11) στην εξίσωση (10) ως εξής: 

 

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των η: 

( ) ( ) ( ) ( )( )⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

-1 -1Ε 1 -Β Γξ + ζ 1 -Β Γξ + ζ '  

 

και απλουστεύοντας περισσότερο, έχουμε: 
 
Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των η: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )( )
( ) ( )( )( )

( ) [ ]( )
( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎣ ⎦

⎡ ⎤⎣ ⎦

-1 -1'

-1 -1'

-1 -1'

-1 -1'

-1 -1'

Ε 1 -Β Γξ + ζ Γξ + ζ ' 1 -Β =

= Ε 1 -Β Γξ + ζ ξ'Γ' + ζ' 1 -Β =

= Ε 1 -Β Γξ + ζ ξ'Γ' + ζ' 1 -Β =

= 1 -Β Ε Γξξ'Γ' + ζξ'Γ + Γξζ' + ζζ' 1 -Β =

= 1 -Β Γ Ε ξξ' Γ' + Ε ζξ' Γ + Γ Ε ξζ' +Ε ζζ' 1 -Β

 

 

 Υποθέτοντας ότι τα ζ είναι ανεξάρτητα από τα ξ και θεωρώντας ότι οι Φ και Ψ 

είναι πίνακες διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων των ξ και ζ αντίστοιχα, η παραπάνω 

εξίσωση γίνεται: 
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Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις μεταξύ των η: 

( ) ( )( ) '-1 -11 -Β ΓΦΓ' + Ψ 1 -Β  

 

Αν αντικαταστήσουμε την εξίσωση αυτή στην εξίσωση (9), έχουμε την τελική 

μορφή του πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων του y: 

 

 ( ) ( )( )/ /   ⎡ ⎤
⎣ ⎦

1 -1'
y y εΔιακ νσεις -συνδ νσεις μεταξύ των y :Λ 1-Β ΓΦΓ'+Ψ 1-Β Λ '+Θ  (12) 

 

 Η εξίσωση (12) δείχνει ότι αν γνωρίζουμε συγκεκριμένες τιμές των στοιχείων 

των πινάκων Β, Γ, Λy, Φ, Ψ και Θε, τότε μπορούμε να έχουμε τον πίνακα 

διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων μεταξύ των y. 
 

5.3.3.6 Διακυμάνσεις- Συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στα x και τα y 
  

Σύμφωνα με την άλγεβρα πινάκων, η γενική μορφή του πίνακα 

διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων ανάμεσα στις μεταβλητές x και y είναι η εξής: 

 
 
Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στα x και y: 

( ) (1 Ν ΧΥ' = Ε ΧΥ')  

 

 

Αν εισάγουμε στην παραπάνω εξίσωση τους υπολογισμούς των δύο 

προηγούμενων παραγράφων, τότε έχουμε: 

 

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στα x και y: 

( )( )⎡ ⎤⎣ ⎦x yΕ Λ ξ + δ Λ η+ ε '  

 

Στη συνέχεια, απλουστεύουμε την παραπάνω έκφραση χρησιμοποιώντας την 

υπόθεση ότι οι διάφορες μεταβλητές σφάλματος είναι ανεξάρτητες από τις 

αντίστοιχες μεταβλητές-έννοιες. Έτσι, έχουμε: 
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Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στα x και y: 

( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦x y x y y x

x y y x x y

Ε Λ ξ + δ η'Λ ' + ε' = E Λ ξη'Λ ' + δη'Λ ' + Λ ξε' + δε' =

= Λ E ξη' Λ ' + E δη' Λ ' + Λ E ξε' + E δε' = Λ E ξη' Λ '
 

 

Εισάγοντας την εξίσωση για τα η [εξίσωση (11)] και απλουστεύοντας 

περισσότερο, έχουμε: 

 

Διακυμάνσεις-συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στα x και y: 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )

⎡ ⎤
⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎣ ⎦

-1
x y

-1' -1'
x y

-1' -1'
x y

Λ E ξ 1 -Β Γξ + ζ ' Λ ' =

= Λ E ξ ξ'Γ' 1 -Β + ζ' 1 -Β Λ ' =

= Λ E ξξ' Γ' 1 -Β + E ξζ' 1 -Β Λ '

 

 

Παίρνοντας υπόψη ότι η υπόθεση της ανεξαρτησίας των εξωγενών εννοιών 

από τις μεταβλητές σφάλματος ζ συνεπάγεται μηδενικές συνδιακυμάνσεις, και 
υπενθυμίζοντας ότι οι συνδιακυμάνσεις μεταξύ των ξ συμβολίζονται με Φ, έχουμε: 

 

 ( )-1'
xΔιακυμάνσεις - συνδ/νσεις ανάμεσα στα x και y : Λ ΦΓ' 1 -Β Λ 'y  (13) 

Οι εξισώσεις (8), (12) και (13) δείχνουν ότι αν έχουμε αριθμητικές τιμές για τα 

στοιχεία των οκτώ πινάκων, Β, Γ, Λy, Λx, Θδ, Θε, Φ και Ψ που συνιστούν ένα μοντέλο 

διαρθρωτικών εξισώσεων, τότε μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένους πίνακες 

διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων μεταξύ των x, μεταξύ των y και μεταξύ των x και y. 

 Υπενθυμίζεται ότι με Σ συμβολίζουμε τον πίνακα διακυμάνσεων-

συνδιακυμάνσεων μεταξύ όλων των παρατηρούμενων μεταβλητών x και y. Αν 

καταγράψουμε πρώτα τις μεταβλητές y και μετά τις μεταβλητές x, ο πίνακας 

διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων Σ που υπονοείται μπορεί να γραφεί ως εξής: 
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1 2 m 1 2 n

1

2

m

1

2

n

y  y  …   y                      x  x  …   x
y
y Διακυμάνσεις Συνδιακυμάνσεις

μεταξύ ανάμεσα στα
y των  και 

=  
___________________ ________________

x Συνδιακυμάνσεις Διακυμάνσεις
ανάμεσα στα μx

 και 
x

y y x
Σ

x y

M

M

εταξύ
των 

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

x

 

 

 Εισάγοντας τους μαθηματικούς τύπους για τις διακυμάνσεις και 

συνδιακυμάνσεις που υπολογίσαμε παραπάνω, μπορούμε να αναπαραστήσουμε και 

να υπολογίσουμε τον πίνακα Σ ως εξής: 

 

( ) ( )( )

( )

( )⎡ ⎤⎡ ⎤
⎣ ⎦⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

-1 -1'
1

y y ε
y x

-1'
x x δx y

Λ 1 -Β ΓΦΓ' + Ψ 1 -Β Λ ' +Θ Λ 1 -Β ΓΦΛ '
Σ = _______________________________________ _______________

Λ ΦΛ ' +ΘΛ ΦΓ' 1 -Β Λ '

 

 

ή 

 

( ) ( ) ( )p×q × p×q  του Ζ =⎡ ⎤⎣ ⎦Σ y', x'  

 

 Τα στοιχεία του πίνακα Σ είναι συναρτήσεις των πινάκων Λx, Λy, Β, Γ, Φ, Ψ, 

Θε και Θδ. Στις εμπειρικές εφαρμογές, μερικά από τα στοιχεία του πίνακα Σ έχουν 

δεδομένες τιμές. Τα στοιχεία στις παραπάνω μήτρες είναι τριών ειδών: 

1. Σταθεροποιημένες παράμετροι (fixed), δηλαδή, παράμετροι που έχουν 

δεδομένες τιμές, 

2. Δεσμευμένες παράμετροι, δηλαδή, παράμετροι που είναι άγνωστες αλλά ίσες 

με τη μονάδα ή άλλες παραμέτρους και 

3. Ελεύθερες παράμετροι (free), δηλαδή, παράμετροι που είναι άγνωστες προς 

εκτίμηση. 
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5.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ  

 

Τα υποδείγματα διαρθρωτικών εξισώσεων αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 

ταυτοποίησης,  ακόμη και στη περίπτωση που έχουμε πληθυσμιακά δεδομένα, διότι 

η δυνατότητα για ταυτοποίηση δεν εξαρτάται από τη ποιότητα του δείγματος ή το 

μέγεθος του. Για να υπάρξει ταυτοποίηση θα πρέπει να υπάρχει ένα μοναδικό 

σύνολο τιμών των παραμέτρων που να είναι συνεπές με τα δεδομένα.  

Η δυνατότητα να επιτευχθεί ταυτοποίηση εξαρτάται από την επιλογή του 

συγκεκριμένου μοντέλου και την εξειδίκευση των σταθεροποιημένων, δεσμευμένων 

και ελεύθερων παραμέτρων. Όπως είδαμε, με δεδομένη μια διάρθρωση, δηλαδή, ένα 

δεδομένο σύνολο τιμών των παραμέτρων των πινάκων Λx, Λy, Β, Γ, Φ, Ψ, Θε και Θδ 

δημιουργείται μία και μόνο μία μήτρα Σ, αλλά μπορεί να υπάρχουν διάφορες 

διαρθρώσεις που να δημιουργούν την ίδια μήτρα Σ. Αν δύο ή περισσότερες 

διαρθρώσεις δημιουργούν την ίδια Σ, οι διαρθρώσεις αυτές λέγονται ισοδύναμες. Αν 

μια παράμετρος έχει την ίδια τιμή σε όλες τις ισοδύναμες διαρθρώσεις, τότε λέμε ότι η 

παράμετρος ταυτοποιείται. 
 Το πρόβλημα της ταυτοποίησης μπορεί να εκφραστεί και ως εξής: έστω ότι θ 

είναι το διάνυσμα όλων των ελεύθερων προς εκτίμηση παραμέτρων (ελεύθερων και 

δεσμευμένων, μετρώντας κάθε ξεχωριστή δεσμευμένη παράμετρο μόνο μία φορά). 

Αν μια παράμετρος θi μπορεί να προσδιοριστεί από τον πίνακα Σ, τότε η 

παράμετρος αυτή ταυτοποιείται, αλλιώς, δεν ταυτοποιείται ή υποταυτοποιείται. Αν 

υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόπος για να προσδιοριστεί μια συγκεκριμένη 

παράμετρος από τον πίνακα Σ, τότε λέμε ότι η παράμετρος υπερταυτοποιείται. Αν 

όλες οι παράμετροι του μοντέλου ταυτοποιούνται ή υπερταυτοποιούνται, τότε λέμε 

ότι το μοντέλο ταυτοποιείται. Αν έστω και μία παράμετρος του μοντέλου δεν 

ταυτοποιείται, τότε λέμε ότι το μοντέλο δεν ταυτοποιείται. Οι παράμετροι όμως που 

ταυτοποιούνται σε ένα μοντέλο που δεν ταυτοποιείται, μπορούν να εκτιμηθούν με 

συνέπεια από το λογισμικό LISREL. 

 Για να ελέγξουμε την ταυτοποίηση ενός μοντέλου χρησιμοποιούμε 

διαδικασίες που ξεκινούν από την εξέταση των εξισώσεων για τις διακυμάνσεις-

συνδιακυμάνσεις των διαρθρωτικών παραμέτρων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με 

την εξίσωση για το Σ. Αυτή η διαδικασία μας δίνει μια σειρά από εξισώσεις που 

περιλαμβάνουν μερικές άγνωστες και μερικές γνωστές παραμέτρους. Έτσι, 
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εξετάζουμε τις εξής εξισώσεις: ( )ij ijσ =f θ , i<j . Αν μια παράμετρος θ μπορεί να 

προσδιοριστεί από αυτές τις εξισώσεις, τότε η παράμετρος αυτή ταυτοποιείται, 

αλλιώς, δεν ταυτοποιείται. 

 Υπάρχουν ( )( )p+q p+q+1 2  εξισώσεις, όπου p, q είναι οι αριθμοί των 

παρατηρούμενων μεταβλητών ενώ επίσης υπάρχουν t συνολικές άγνωστες 

παράμετροι προς εκτίμηση. Η αναγκαία  συνθήκη για την ταυτοποίηση του μοντέλου 

είναι η εξής: 

 

( )( )p+q p+q+1
t

2
≤

 
 

 Αυτή όμως, είναι μόνο η αναγκαία συνθήκη. Η ικανή συνθήκη βασίζεται στη 

μήτρα πληροφόρησης Π. Η μήτρα πληροφόρησης ορίζεται ως η αντίστροφη της 

μήτρας συνδιακύμανσης των εκτιμητών μέγιστης πιθανοφάνειας, πολλαπλασιασμένη 

επί Ν που είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων στο δείγμα. 

 Αν η μήτρα πληροφόρησης έχει αντίστροφη μήτρα, τότε όλες οι παράμετροι 

ταυτοποιούνται και καμιά παράμετρος δεν έχει απείρως μεγάλα τυπικά σφάλματα. Αν 

η μήτρα πληροφόρησης δεν έχει αντίστροφη μήτρα, τότε μια ή περισσότερες από τις 

παραμέτρους μπορεί να μην ταυτοποιείται και το λογισμικό LISREL ψάχνει για την 

ταυτότητα της παραμέτρου που «φταίει» και τυπώνει ένα μήνυμα προειδοποίησης. 

 Γενικά, η ικανή συνθήκη για την ταυτοποίηση ενός μοντέλου διαρθρωτικών 

εξισώσεων απαιτεί η μήτρα πληροφόρησης να είναι θετικά ορισμένη. Μία συμμετρική 

μήτρα Α λέγεται θετικά ορισμένη αν ισχύει , για όλα τα . Σημειώνεται 

ότι δεν πρέπει να συγχέουμε την έννοια μιας θετικής μήτρας της οποίας όλα τα 

στοιχεία είναι θετικά, με μια θετικά ορισμένη μήτρα. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε 

την εξής μήτρα Α: 

x'Ax > 0 ≠x 0

 

1 -1 0
-1 3 1
0 1 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

A = , τότε 

 

( ) ( )
( ) ( )

2 2
1 1 2 2 2 3 3

2 2 2
1 2 2 3 2

1 2 3

2 3 2

         0

           , , ' 0,0,0 '

x x x x x x x

x x x x x

x x x

= − + + + =

= − + + + >

∀ ≠

x'Ax 2
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Έτσι, ο συμμετρικός πίνακας Α είναι θετικά ορισμένος. Επίσης, πολλές φορές 

στην πράξη προκύπτουν παράλογες εκτιμήσεις, όπως αρνητικές διακυμάνσεις 

σφαλμάτων (Ψ, Θε, Θδ), αρνητικές διακυμάνσεις Φ ή σταθεροποιημένες παράμετροι 

που ξεπερνούν λογικές τιμές. Δυστυχώς, αυτά τα συμπτώματα δεν είναι 

αποκλειστικότητα των προβλημάτων ταυτοποίησης. Ουσιαστικές διαφωνίες μεταξύ 

των δεδομένων και της θεωρίας, καθώς και διάφορα λάθη στο πρόγραμμα LISREL 

μπορούν να παράγουν παρόμοια προβλήματα. Όποτε εμφανίζονται αυτά τα 

συμπτώματα, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και απαιτείται προσοχή και 

επανεξέταση του μοντέλου, συμπεριλαμβάνοντας και την εξέταση ενδεχομένων 

προβλημάτων ταυτοποίησης. 

Αν αναρωτιόμασταν σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να περιμένουμε 

προβλήματα ταυτοποίησης θα απαντούσαμε πως συνήθως, μοντέλα με μεγάλο 

αριθμό παραμέτρων μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα ταυτοποίησης. Πρέπει, 

επίσης, να αποφεύγουμε να εισάγουμε παραμέτρους σε ένα μοντέλο απλά και 

εύκολα. Δεν θα πρέπει, επίσης, να εξαλείφουμε αναμενόμενες αμοιβαίες αιτιολογικές 

παραμέτρους απλά για να επιτύχουμε ταυτοποίηση. Είναι καλύτερο να επιτύχουμε τη 

σωστή ανάπτυξη του μοντέλου μας παρά να ταυτοποιούμε και να εκτιμούμε λάθος 

μοντέλο , ακόμη και στη περίπτωση που δεν μπορούμε να πάρουμε εκτιμήσεις για τις 

παραμέτρους του. 

 

 

 

5.5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ   
 

Η εκτίμηση υποδειγμάτων διαρθρωτικών εξισώσεων έγκειται ουσιαστικά στην 

προσαρμογή του πίνακα συνδιακύμανσης Σ, που συνεπάγεται από το θεωρητικό 

μοντέλο, στη μήτρα συνδιακύμανσης του δείγματος S. Διακρίνουμε εκτιμήσεις τριών 

ειδών: 

1. Αρχικές εκτιμήσεις. Συνήθως οι αυτόματες αρχικές τιμές του μοντέλου είναι 

επαρκείς για να επιτύχουμε σύγκλιση προς μια αποδεκτή λύση. 

2. Αστάθμιστων Ελαχίστων Τετραγώνων (Unweighted Least Squares – 
ULS). Οι εκτιμήσεις ULS επιτυγχάνονται με επαναληπτική διαδικασία, 

ξεκινώντας από τις αρχικές εκτιμήσεις και βελτιώνοντας τες διαδοχικά με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση της συγκεκριμένης συνάρτησης προσαρμογής. 

Αυτή η συνάρτηση προσαρμογής είναι: 
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( )1F tr
2

⎡ ⎤
⎣ ⎦

2= S - Σ  

 

Η συνάρτηση αυτή είναι μη αρνητική και ισούται με 0 όταν υπάρχει τέλεια 

προσαρμογή. Τέλεια προσαρμογή μπορεί να επιτευχθεί όταν Σ=S. 

 

3. Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood – ML). Οι τρεις αυτές 
εκτιμήσεις διαφέρουν σε αρκετά σημεία.  Οι εκτιμήσεις ML επιτυγχάνονται 

επίσης με επαναληπτική διαδικασία ξεκινώντας από τις αρχικές εκτιμήσεις και 

βελτιώνοντας τες διαδοχικά με σκοπό την ελαχιστοποίησης της συνάρτησης 

προσαρμογής: 

 

( ) ( )F log tr log p+q= + − −-1Σ SΣ S  

 

Επίσης και αυτή η συνάρτηση είναι μη αρνητική και ισούται με 0 όταν υπάρχει 

τέλεια προσαρμογή, δηλαδή Σ=S. Με την υπόθεση της κανονικότητας που 

διατυπώσαμε αλλά και με μικρές αποκλίσεις από αυτήν, οι εκτιμητές Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας είναι άριστοι. Γι’ αυτό και ακριβώς χρησιμοποιείται κυρίως (αν 

όχι πάντα) η μέθοδος ML για την εκτίμηση των υποδειγμάτων διαρθρωτικών 

εξισώσεων. Η βασική προϋπόθεση για την εκτίμηση της συνάρτησης 

προσαρμογής της μεθόδου ML είναι S>0. 

 

 

5.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ   
 

Η αξιολόγηση των υποδειγμάτων διαρθρωτικών εξισώσεων μπορεί να επιτευχθεί 

κάνοντας χρήση των εξής τεσσάρων κριτηρίων καλής, μερικής ή ολικής, 

προσαρμογής: 

1. Τα τυπικά σφάλματα, τα οποία ελέγχονται με την κατανομή t. Οι τυπικές 

αποκλίσεις των εκτιμητών των κατανομών δειγματοληψίας είναι οι 

τετραγωνικές ρίζες των διαγώνιων στοιχείων (μεταβλητών) του πίνακα 

διακύμανσης-συνδιακύμανσης για τις εκτιμήσεις αυτές. Το λογισμικό LISREL 

τις αναφέρει ως «τυπικά σφάλματα» των εκτιμητών. 

2. Τους συντελεστές προσδιορισμού. Οι συντελεστές πολλαπλού 

προσδιορισμού μετρούν το ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας όλων 

των παρατηρούμενων μεταβλητών μαζί. 
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3. Τους πολλαπλούς συντελεστές συσχέτισης R2. Οι συντελεστές πολλαπλής 

συσχέτισης R2 μετρούν το βαθμό της συσχετίσεως μεταξύ των 

παρατηρούμενων μεταβλητών, για κάθε εξίσωση του μοντέλου μας χωριστά. 

Είναι γνωστό ότι αν οι συντελεστές πολλαπλής συσχέτισης έχουν τιμή γύρω 

στο 1.0 είναι πολύ καλοί για το μοντέλο μας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις 

όπου συντελεστές πολλαπλής συσχέτισης είναι πολύ κοντά στο 1.0, αλλά 

ταυτόχρονα να υπονοείται πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας. Σε γενικές 

γραμμές, όμως, συντελεστές πολλαπλής συσχέτισης μεγαλύτεροι του 0.6 

θεωρούνται σαφώς ικανοποιητικοί για το μοντέλο μας.  

4. Την κατανομή χ2 ως κριτήριο ολικής προσαρμογής. Το χ2 ισούται με Ν-1 

φορές την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης προσαρμογής από την μέθοδο 

μέγιστης πιθανοφάνειας. Αν το μοντέλο είναι σωστό και το μέγεθος του 

δείγματος αρκετά μεγάλο, το χ2 είναι ταυτόσημο με το likelihood ratio test. Ας 

θυμηθούμε ότι η μέθοδος ML μας λέει ότι αν έχουμε επιλέξει ένα τυχαίο 

δείγμα από ένα πολυμεταβλητό κανονικό πληθυσμό, με πίνακα 

συνδιακύμανσης Σ, η πιθανότητα να βρούμε ένα δείγμα με πίνακα 

συνδιακύμανσης S δίνεται από την κατανομή Wishart. Επίσης, αντί να 

μεγιστοποιήσουμε την κατανομή αυτή για να πάρουμε τις εκτιμήσεις μέγιστης 

πιθανοφάνειας, μπορούμε να δημιουργήσουμε τον λόγο της πιθανότητας του 

«δικού» μας μοντέλου προς την πιθανότητα ενός τέλειου (φανταστικού) 

μοντέλου και στην συνέχεια να λογαριθμήσουμε τον λόγο αυτό. Αντί λοιπόν 

να μεγιστοποήσουμε την αρχική κατανομή, μεγιστοποιούμε το λογάριθμο του 

λόγου πιθανοφάνειας.  

 

5.7    ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
 

1) GFI (Goodness of Fit Index): 
( )
( )

2-1

2-1

tr Σ S-I
GFI=1-

tr Σ S
 

2) AGFI (Adjusted GFI):  
( ) ( )

k k+1
AGFI=1- 1-GFI

2d
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

     όπου d = βαθμοί ελευθερίας 

3) RMR (Root Mean square error): 
( )

( )

1
k i 22

ij ij
i=1 j=1

2 s -σ
RMR=

k k+1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑∑
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Τα δύο πρώτα μέτρα (GFI και AGFI) θεωρούνται άριστα όταν οι τιμές τους 

είναι ίσες με 1, καλά όταν οι τιμές τους βρίσκονται πολύ κοντά στο 1, ενώ είναι 

ικανοποιητικά όταν βρίσκονται πάνω από το 0.5. Όσον αφορά το τρίτο μέτρο (RMR), 

όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο ικανοποιητικό θεωρείται. Γενικά πρέπει να παίρνει τιμές 

κοντά στο 0. Επίσης, για να θεωρείται ικανοποιητικό πρέπει η τιμή του να είναι 

μικρότερη των στοιχείων του πίνακα συσχέτισης (S). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το εμπειρικό μέρος της διατριβής. 

Παρουσιάζει τους στόχους της έρευνας και τα μοντέλα που θα 

εκτιμηθούν. Επίσης, περιγράφει τη δομή του ερωτηματολογίου και 

την ημιδομημένη συνέντευξη. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας και οι 

εκτιμήσεις των επτά  (7)  μοντέλων που μελετήθηκαν. Το κεφάλαιο 

αυτό διαρθρώνεται σε έξι  (6) ενότητες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 164



Κεφάλαιο 6: Εμπειρική Διερεύνηση 

 
 
 
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάγκη για  ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί ριζική 

και αποτελεσματική αλλαγή στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και μετατροπές 

στις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στη τάξη με κεντρικό στόχο τον 

εκπαιδευτικό (Mccormick & Scrimshaw, 2001). Ο εκπαιδευτικός καλείται να  

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην έκβαση οποιασδήποτε καινοτομίας, η οποία 

επηρεάζει το μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, υποχρεούται να δημιουργήσει 

καταστάσεις προβληματισμού, μέσα από τις οποίες θα ωθούνται οι μαθητές να 

λύνουν προβλήματα, να σκέπτονται και να αιτιολογούν τη διαδικασία επίλυσης τους 

και να αναστοχάζονται πάνω στις εμπειρίες τους. Η προσέγγιση των νέων 

τεχνολογιών και η ενσωμάτωσή τους στο μαθησιακό περιβάλλον έχουν τη δύναμη να 

ενισχύσουν την παραπάνω θέση (Bell, 1993).  

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συνδυάσουν τις ΤΠΕ  με τις διαγνωστικές μεθόδους 

και να ενθαρρύνουν τους μαθητές στη χρησιμοποίηση τους. Η εφαρμογή των ΤΠΕ 

στην μάθηση έχει ως βασικό σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία νέων μορφών 

διδασκαλίας μέσα από τις οποίες οι μαθητές να οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα 

κατανόησης. Οι ΤΠΕ θα πρέπει να εφαρμοστούν στη διαδικασία της διδασκαλίας με 

τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζουν τις προσπάθειες των μαθητών για κατανόηση και όχι 

για μηχανική απομνημόνευση (Vosniadou & Kollias, 2001). Η κατάκτηση από τις 

τεχνολογίες της πληροφορικής ενός κυρίαρχου ρόλου στις μαθησιακές διαδικασίες, 

πέρα από τα οποιαδήποτε τεχνικά πλεονεκτήματα, συνεπάγεται ένα ριζικό 

μετασχηματισμό της γνωστικής σχέσης των παιδιών με τη φυσική και κοινωνική 

πραγματικότητα και παράλληλα μια ουσιαστική τροποποίηση του κοινωνικού 

καθεστώτος της γνώσης, που συγκροτήθηκαν  και παγιώθηκαν κατά τους νεότερους 

χρόνους , με αντίστοιχες επιπτώσεις σε κάθε πτυχή  της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Χασάπης, 2001).      

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ακόμα ως 

συμπλήρωμα στην παραδοσιακή διδασκαλία και τονίζουν την έλλειψη εμπειρίας στη 

χρήση των υπολογιστών στη διδακτική τους πρακτική (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001). 

Βέβαια, μετά την  ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων στις ΤΠΕ  οι 

εκπαιδευτικοί όφειλαν να εντάξουν στο μάθημα τους πρόσθετες πηγές πληροφορίας 

για ενημέρωση των μαθητών τους, να διαχειρίζονται με ευκολία βασικές 

περιφερειακές συσκευές, να ζητούν βοήθεια από την κατάλληλη πηγή (εγχειρίδια, On 
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line help, internet κτλ) όταν υπάρχει αναγκαιότητα και να ανταλλάσσουν ιδέες και 

πληροφορίες µε το πλέον κατάλληλο κατά περίπτωση µέσο.  

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από έξι (6) ενότητες. Στην δεύτερη ενότητα 

αναφέρεται ο σκοπός της διατριβής και οι στόχοι της. Στην τρίτη ενότητα 

παρουσιάζονται τα επτά (7) μοντέλα της έρευνας. Στην τέταρτη ενότητα 

παρουσιάζεται η δομή του ερωτηματολογίου και των ημι-δομημένων συνεντεύξεων 

που υλοποιήθηκαν για την συλλογή των ερευνητικών δεδομένων. Στην πέμπτη 

ενότητα  περιγράφονται ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας. Τέλος στην έκτη 

ενότητα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των μοντέλων που εφαρμόσθηκαν στο πλαίσιο 

της Δ.Δ. και σχολιάζονται τα αποτελέσματά τους, τα οποία συμβάλουν καθοριστικά 

στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 

 

6.2 ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

      Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που 

προσδιορίζουν την επιτυχία των ΤΠΕ στην ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών από τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, απώτερος στόχος της 

έρευνας είναι να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα, τα οποία 

προσδιορίζουν και τις ερευνητικές μας υποθέσεις: 

1. Σε ποιο βαθμό υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ της επιτυχίας στην χρήση των 

ΤΠΕ από τον ίδιο τον καθηγητή και μεταξύ της επιτυχίας στην χρήση των ΤΠΕ 

από τον καθηγητή προς τους μαθητές του. Η παραπάνω σχέση εξετάζεται 

συναρτήσει της προκατάληψης των καθηγητών και της φοβίας τους για τις ΤΠΕ  

(Drenoyianni & Selwood, 1998, Crawford, 1999); 

2. Σε ποιο βαθμό η χρήση των ΤΠΕ  κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας επηρεάζει 

θετικά τη χρήση των ΤΠΕ από τον ίδιο τον καθηγητή για δικό του όφελος, 

λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταλήψεις και τις φοβίες του για τις ΤΠΕ; 

3. Σε ποιο βαθμό η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον ίδιο τον καθηγητή επηρεάζει 

τη διδασκαλία και την μετάδοση της γνώσης, με βάση τις προκαταλήψεις και τις 

φοβίες των καθηγητών για τις ΤΠΕ (Κυνηγός, Καραγεώργος, Βαβουράκη & 

Γαβρίλης, 2000, Πρίντεζης, 2003); 

4. Σε ποιο βαθμό η χρήση των ΤΠΕ από τον ίδιο τον καθηγητή επηρεάζει τη χρήση 

των ΤΠΕ για την μετάδοση της γνώσης στους μαθητές του, λαμβάνοντας υπόψη 

τις προκαταλήψεις των καθηγητών για τις ΤΠΕ και τις φοβίες των καθηγητών για 

αυτές (Christensen & Knezek, 2002); 
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5. Σε ποιο επίπεδο η χρήση των ΤΠΕ από τον ίδιο τον καθηγητή επηρεάζει τη 

χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδιασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταλήψεις 

των καθηγητών για τις ΤΠΕ και τις φοβίες των καθηγητών (Crawford, 1999, 

Somekh, 1998); 

6. Σε ποιο βαθμό η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο 

επηρεάζει την χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τους μαθητές του. Για 

την μελέτη της παραπάνω σχέσης εξετάζονται οι επιδράσεις των 

προκαταλήψεων των καθηγητών για τις ΤΠΕ, της φοβίας των καθηγητών για τις 

ΤΠΕ και το σχολικό περιβάλλον (Κορδάκη & Κόμης, 2000, Wallace, 2004); 

7. Σε ποιο επίπεδο υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ από 

τον ίδιο τον καθηγητή και μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς 

τους μαθητές του, λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταλήψεις των καθηγητών για 

τις ΤΠΕ και το σχολικό περιβάλλον στο οποίο ενεργούν οι καθηγητές (Zhao & 

Frank, 2003); 

 
 

6.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ   
  

    Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν επτά (7) 

περιπτώσεις, επτά διαφορετικά μοντέλα σχέσεων, οι εκτιμήσεις των οποίων θα μας 

δώσουν τις απαντήσεις στα ζητούμενα μας. Συγκεκριμένα,  το μοντέλο Μ1 μελετάει 

τον βαθμό στον οποίο η χρήση των ΤΠΕ από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό επηρεάζει την 

διαδικασία της διδασκαλίας και τη μετάδοση της γνώσης στους μαθητές και 

αντιστρόφως, λαμβάνοντας υπόψη τη προδιάθεση και τη φοβία των εκπαιδευτικών 

για τις ΤΠΕ. Το μοντέλο Μ2 εξετάζει τον βαθμό στον οποίο η επιτυχία στην χρήση 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τους μαθητές του επηρεάζει τον τρόπο που αυτός 

χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για δικό του όφελος. Για την μελέτη της παραπάνω σχέσης 

λαμβάνονται υπόψη η φοβία και η προδιάθεση των καθηγητών για τις ΤΠΕ. 

    Επίσης, το μοντέλο Μ3 εξετάζει τον βαθμό στον οποίο η επιτυχία στην χρήση των 

ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό για δικό του όφελος συμβάλει θετικά στην στάση που 

διαμορφώνει για τις ΤΠΕ ο καθηγητής προς όφελος των μαθητών, λαμβάνοντας 

υπόψη την φοβία και τις προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Το μοντέλο 

Μ4 μελετάει τον βαθμό στον οποίο η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον 

καθηγητή για δικό του όφελος συμβάλει θετικά στην στάση που διαμορφώνει ο 

καθηγητής για τις ΤΠΕ προς όφελος των μαθητών. Για την διερεύνηση της 

παραπάνω σχέσης λήφθηκαν υπόψη η προδιάθεση των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 

και οι φοβίες για τις ΤΠΕ. 
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     Ακόμα, τα μοντέλα Μ5 και Μ6 εξετάζουν τον βαθμό στον οποίο η επιτυχία στην 

χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό για δικό του όφελος συμβάλει θετικά στην 

στάση που διαμορφώνει αυτός για τις ΤΠΕ προς όφελος και των μαθητών, με τη 

διαφορά ότι στο Μ6 μοντέλο δεν εμφανίζονται σφάλματα μέτρησης. Στην μελέτη αυτή 

της σχέσης λαμβάνονται υπόψη οι προκαταλήψεις και οι φοβίες των εκπαιδευτικών 

για τις ΤΠΕ, οι φοβίες των μαθητών για τις ΤΠΕ και το σχολικό περιβάλλον στο οποίο 

δρουν τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές. Τέλος, το μοντέλο Μ7 μελετάει την 

σχέση που υπάρχει μεταξύ της επιτυχίας στην χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό 

προς τον ίδιο και προς τους μαθητές του, λαμβάνοντας υπόψη το σχολικό 

περιβάλλον και τις προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. 

 
6.4 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

Στην παρούσα ΔΔ πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα πεδίου με 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου και πραγματοποίηση  ημι-δομημένών συνεντεύξεων. 

Τόσο η δομή του ερωτηματολογίου όσο και η μορφή των ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων περιγράφονται αναλυτικότερα στις επόμενες παραγράφους. 

 

6.4.1 Δομή Ερωτηματολογίου 
Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων 

το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάσθηκε σύμφωνα με το σκοπό  και τις 

υποθέσεις της έρευνας (Κάτος, 1986). Η μορφή του βασίστηκε στα ερωτηματολόγια 

που συντάχθηκαν από τους αξιολογητές των προγραμμάτων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, όπως είναι για παράδειγμα το Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλοι ανεξάρτητοι συνεργάτες.  

Βέβαια, τα ερωτηματολόγια που αποτέλεσαν τη βάση για το ερωτηματολόγιο της 

έρευνας αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι των επιμορφωτικών προγραμμάτων στις ΤΠΕ. Επίσης, 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή και στη σύνταξη των ερωτήσεων έπαιξαν οι συμβουλές 

και οι προτάσεις του κ. Καρτσιώτη (2002), ο οποίος ήταν ενεργό μέλος της 

αξιολόγησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων και δραστηριοποιούνταν την 

περίοδο που διεξάγονταν η έρευνα στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στον νομό Θεσσαλονίκης ως σύμβουλος του κλάδου της Πληροφορικής.   

Με βάση όλα τα παραπάνω, προέκυψε η τελική μορφή του ερωτηματολογίου, του 

οποίου η δομή είναι απλή, προκειμένου να μη δημιουργεί προβλήματα στους 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει γενικού τύπου 

ερωτήσεις που αφορούν τον τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετούν οι 
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εκπαιδευτικοί (Ημερήσιο Γυμνάσιο ή Ημερήσιο Γενικό Λύκειο), το φύλο τους και την 

ηλικία τους. Στην συνέχεια οι ερωτώμενοι καλούνται να κατηγοριοποιήσουν τον εαυτό 

τους ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων που έχουν σε θέματα ΤΠΕ.  Το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά  δεκαεννέα ερωτήσεις. 

Συγκεκριμένα, οι πρώτες τέσσερις ερωτήσεις αφορούν τον τύπο του σχολείου στο 

οποίο υπηρετούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, το φύλο τους, την ηλικία τους και 

την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι τους. Οι επόμενες τέσσερις 

ερωτήσεις (Ε5, Ε6.1, Ε6.2 και Ε7) αναφέρονται στο γνωστικό υπόβαθρο στην χρήση 

των ΤΠΕ των ερωτώμενων, καταγράφουν τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τις 

ΤΠΕ και παρουσιάζουν τον βαθμό της φοβίας που είχαν οι εκπαιδευτικοί για την 

χρήση των ΤΠΕ, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθηματικών. Η μέτρηση που 

εφαρμόζεται στην Ε5 μέσω της τριτοβάθμιας κλίμακας αντιστοιχεί στο 1 ο 

«αρχάριος» και ως το 3 ο «έμπειρος χρήστης». Η μέτρηση που εφαρμόζεται στην 

Ε6.1 είναι στο 1 το «Ναι» και στο 2 το «Όχι» ενώ στην Ε6.2 στο 1 είναι το «Όχι» και 

στο 5 «Σε πολύ μεγάλο βαθμό». Τέλος, στην Ε7 μέσω της πενταβάθμιας κλίμακας 

αντιστοιχεί στο 1 το «όχι» και ως το 5 το «πάρα πολύ». 

Οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις (Ε8.1, Ε8.2, Ε8.3, Ε8.4)  εστιάζουν στο επίπεδο 

χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στις διοικητικές εργασίες του σχολείου, 

στο αρχείο διαχείρισης μαθητικού δυναμικού, στην διδασκαλία και στην προετοιμασία 

του μαθήματός τους. Στις ερωτήσεις αυτές  εφαρμόζεται η πενταβάθμια κλίμακα από 

το 1 που αντιστοιχεί στο «καθόλου» και ως το 5 που αντιστοιχεί στο «πάρα πολύ». 

Οι ακόλουθες πέντε ερωτήσεις (Ε9, Ε10, Ε11, Ε12, Ε13) εξετάζουν τον βαθμό 

ενημέρωσης των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφορικά με τις ιστοσελίδες του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Π.Ι., με τους εκπαιδευτικούς τίτλους που διανέμονται στις σχολικές 

μονάδες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και με τις ιστοσελίδες της ειδικότητάς 

τους. Επίσης, στο σημείο αυτό, αξιολογείται το επίπεδο χρήσης των υπηρεσιών του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συνομιλιών από τους ερωτώμενους. Η μέτρηση 

που εφαρμόζεται στις ερωτήσεις είναι η πενταβάθμια κλίμακα όπου αντιστοιχεί στο 1 

το «καθόλου» και στο 5 το «πάρα πολύ». 

Στην συνέχεια, (ερωτήσεις Ε14, Ε15, Ε16) παρουσιάζονται οι εφαρμογές του 

διαδικτύου που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί και προσδιορίζονται τα προβλήματα που 

προκύπτουν στη χρήση του διαδικτύου και γενικά των ΤΠΕ καθώς επίσης και ο 

σκοπός χρήσης των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Στις παραπάνω 

ερωτήσεις οι ερωτώμενοι μπορούν να κυκλώσουν παραπάνω από μία επιλογή 

μεταξύ των έξι (E14, E16) ή των εννέα προτεινόμενων επιλογών (E15). Έπειτα, 

περιγράφεται ο βαθμός εμπειρίας των εκπαιδευτικών στη χρήση των προγραμμάτων 

του υπολογιστή και του διαδικτύου, μέσω τεσσάρων ερωτήσεων (Ε17.1, Ε17.2, 
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Ε17.3, Ε17.4). Η μέτρηση που εφαρμόζεται στις τέσσερις ερωτήσεις μέσω της 

τετραβάθμιας κλίμακας αντιστοιχεί στο 1 το «ολική έλλειψη εμπειρίας» και ως το 4 το 

«υψηλό επίπεδο εμπειρίας». 

Ακόμα, η ερώτηση Ε18 αποσκοπεί στην καταγραφή των εκπαιδευτικών εργαλείων 

που, ενώ είναι διαθέσιμα στις σχολικές μονάδες, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν 

γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν. Στην ερώτηση αυτή οι συμμετέχοντες μπορούν να 

κυκλώσουν παραπάνω από μία δυνατές επιλογές μεταξύ των δεκατεσσάρων 

προτεινόμενων. Οι παραπάνω δεκαοκτώ ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου. Τέλος, 

υπάρχει μια ερώτηση ανοικτού τύπου (Ε19), η οποία στοχεύει στη συγκέντρωση των 

απόψεων του δείγματος για τις δεξιότητες που απέκτησαν σε θέματα ΤΠΕ 

(Μπούσιου-Μακρίδου & Whitehead, 1995, Μπούσιου-Μακρίδου, 2003). Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα παρατίθεται στο παράρτημα. 

 
 

6.4.2 Δεδομένα - Μεταβλητές Ερωτηματολογίου 
Η επιτυχία οποιασδήποτε οικονομετρικής ανάλυσης εξαρτάται ουσιαστικά από τη 

διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί. Είναι, 

επομένως, ουσιαστικό να διατεθεί χρόνος για την εύρεση των κατάλληλων πηγών και 

περιορισμών των δεδομένων της εμπειρικής ανάλυσης. Παρακάτω παρουσιάζονται 

οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην έρευνα. Έγινε κωδικοποίηση των ερωτήσεων 

δίνοντας τους ονόματα μεταβλητών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Τα 

ονόματα των μεταβλητών και οι ερωτήσεις στις οποίες αντιστοιχούν παρατίθενται 

παρακάτω (βλέπε πίνακα 6.1): 
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Πίνακας 6.1 

Μεταβλητές της Έρευνας 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ε1 Σε ποιο τύπο σχολείου Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης υπηρετείτε; 

Ε2 Φύλο 

Ε3 Ηλικία 

Ε4 Διαθέτετε Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι σας; 

Ε5 Αξιολογώντας το επίπεδο γνώσης σας πάνω σε θέματα ΤΠΕ σε ποια 

κατηγορία χρήστη θα κατατάσσατε τον εαυτό σας; 

Ε6.1 Έχετε δηλώσει συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με περιεχόμενο τις 

ΤΠΕ; 

Ε6.2 Αν απαντήσατε Ναι στην προηγούμενη ερώτηση, ο σκοπός σας ήταν να 

αποκτήσετε επιμόρφωση στις ΤΠΕ; 

Ε7 Έχετε αισθανθεί φοβία όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των 

μαθηματικών; 

Ε8.1 Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ στο αρχείο διαχείρισης μαθητικού 

δυναμικού; 

Ε8.2 Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ στις διοικητικές εργασίες του σχολείου; 

Ε8.3 Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ στην διδασκαλία των μαθημάτων σας; 

Ε8.4 Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ στην προετοιμασία του μαθήματός σας; 

Ε9 Σε ποιο βαθμό είστε ενημερωμένοι για τις πληροφορίες που παρέχονται αυτή 

τη στιγμή από τον Η/Υ του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου; 

Ε10 Σε ποιο βαθμό είστε ενημερωμένοι για τους εκπαιδευτικούς τίτλους CD-ROMs 

που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά; 

Ε11 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο στο σπίτι σας για την ενημέρωσή 

σας σε θέματα σχετικά με την επιστήμη των Μαθηματικών; 

Ε12 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για αποστολή και 

λήψη μηνυμάτων που σχετίζονται με θέματα της ειδικότητάς σας και με 

προβληματισμούς σας πάνω σε ζητήματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης; 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 171



Κεφάλαιο 6: Εμπειρική Διερεύνηση 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ε13 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις Συνομιλίες για ανταλλαγή απόψεων, με 

άλλους συναδέλφους σας, πάνω σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητά σας; 

Ε14 Αξιοποιείτε το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης για να έχετε πρόσβαση σε:  

(κυκλώστε  έναν ή περισσότερους αριθμούς της επιλογής σας) 

Ε15 Ποια προβλήματα  αντιμετωπίζετε συνήθως στη χρήση των ΤΠΕ και του 

Διαδικτύου; (κυκλώστε  έναν ή περισσότερους αριθμούς της επιλογής σας) 

Ε16 Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του 

μαθήματός σας με σκοπό την:  (κυκλώστε έναν ή περισσότερους αριθμούς της 

επιλογής σας) 

Ε17.1 Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας σας στην χρήση του προγράμματος 

Επεξεργασίας Κειμένου και Λογιστικών Φύλλων στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Ε17.2 Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας σας  στην μετάδοσης της γνώσης (από το 1)  

στους μαθητές; 

Ε17.3 Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας σας στην εγκατάσταση προγραμμάτων,  στην 

συμπίεση αρχείων και στην διαχείριση των περιφερειακών συσκευών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ; 

Ε17.4 Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας σας  στην μετάδοσης της γνώσης (από το3)  

στους μαθητές; 

Ε18 Θεωρώντας ως εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία είναι διαθέσιμα σε κάθε 

σχολική μονάδα, τα παρακάτω τεχνολογικά μέσα και τις παρακάτω 

τεχνολογικές εφαρμογές, κυκλώστε όσες τεχνολογίες και/ή όσα μέσα δεν 

γνωρίζετε αλλά θα επιθυμούσατε να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

Ε19 Ποιες είναι οι δεξιότητες που πιστεύετε ότι κατέχετε σε θέματα ΤΠΕ; 
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6.4.3 Ημιδομημένη Συνέντευξη 

Από τους 606 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας 60 

εκπαιδευτικοί. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετείχαν σε ημι-δομημένου τύπου 

συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε ως εξής: Βάση των ερωτηματολογίων 

δημιουργήθηκε ένα πλάνο εργασίας που διαχώριζε τους εκπαιδευτικούς σε τρεις 

κατηγορίες: αρχάριοι, μέσοι χρήστες και έμπειροι χρήστες. Οι συνεντεύξεις 

στηρίχθηκαν σε αυτό το πλάνο. Δημιουργήθηκαν, δηλαδή, ερωτήσεις  που στόχο 

είχαν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να περιγράψουν το κλίμα, ευνοϊκό ή μη, 

που επικρατεί στο σχολείο σχετικά με τις ΤΠΕ. Επίσης, οι ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις καταρτίστηκαν βασιζόμενες σε ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στην 

διερεύνηση των φοβιών και των προκαταλήψεων των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Οι 

ημι-δομημένες συνεντεύξεις εντόπισαν την εξής αντίφαση: όλοι οι χρήστες των ΤΠΕ 

τις αξιοποιούσαν στο σπίτι, όμως δεν τις εφάρμοζαν στο σχολείο.  
 

 

 
6.5  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΔΕΙΓΜΑ  

 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα στα ημερήσια γενικά Γυμνάσια (ΗΓ) και ημερήσια γενικά Λύκεια (ΗΓΛ). 

Η επιλογή των συγκεκριμένων σχολείων υλοποιήθηκε λόγω αφενός της άρτιας 

υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτουν και αφετέρου των ευνοϊκότερων συνθηκών 

διδασκαλίας που διαμορφώνουν σε σχέση με τα αντίστοιχα εσπερινά. Συγκεκριμένα, 

στα εσπερινά Γυμνάσια και εσπερινά γενικά Λύκεια η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 25 

λεπτά, σε αντίθεση με τα ημερήσια σχολεία όπου η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας 

είναι 45 λεπτά. Επιπροσθέτως, τα εργαστήρια των εσπερινών σχολείων δεν είναι 

διαθέσιμα πάντοτε, λόγω της συστέγασής τους με άλλα εσπερινά σχολεία. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με την ολιγόλεπτη διδακτική ώρα καθιστούν τη 

χρήση των εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών μια διαδικασία εξαιρετικά 

δύσκολη. Αντίθετα, στα ημερήσια σχολεία διατίθενται πλήρως εξοπλισμένα 

εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Επίσης, στην παρούσα έρευνα δεν εξετάζονται τα ΕΠΑΛ, διότι όλες οι ειδικότητές 

που διαθέτουν αποσκοπούν αποκλειστικά στην παροχή τεχνικών και 

επαγγελματικών γνώσεων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, ανάλογων της 

ειδικότητας στην οποία φοιτά ο μαθητής. Στα συγκεκριμένα σχολεία η χρήση των 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 173



Κεφάλαιο 6: Εμπειρική Διερεύνηση 

υπολογιστών κατά την εκπαιδευτική πράξη είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη σε 

ειδικότητες που δεν σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες όπως είναι  π.χ. η κομμωτική, 

η γεωπονία. Αντίθετα, στα  ΗΓ και ΗΓΛ  η χρήση των ΤΠΕ υποστηρίζεται από τα 

αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. 

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω, για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν 

τα ΗΓ και τα ΗΓΛ του νομού Θεσσαλονίκης (237 σχολεία, το 10% περίπου του 

συνόλου). Οι καθηγητές των μαθηματικών (ειδικότητας  ΠΕ03) που υπηρετούν στα 

παραπάνω σχολεία είναι συνολικά 742, εκ των οποίων οι 380 (το 51%) υπηρετούν 

στα ΗΓ και οι υπόλοιποι 362 (το 49%) παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ΗΓΛ. Στον 

πίνακα 6.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται για όλη την Ελλάδα αλλά και ειδικότερα 

για τον  Νομό Θεσσαλονίκης ο αριθμός των ΗΓ και των ΗΓΛ, ο αριθμός των 

καθηγητών της επιστήμης των μαθηματικών στα ΗΓ και στα ΗΓΛ κατά φύλο και ο 

αριθμός των μαθητών των ΗΓ και των ΗΓΛ (Παπαδημητρίου, 1990, Δρακάτος, 1993).  

 

 

 

Πίνακας 6.2 
Αριθμός ΗΓ, ΗΓΛ, Καθηγητών των Μαθηματικών και Μαθητών στην Ελλάδα και στον 

Νομό Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2006-2007 

Περιοχή 
# 
ΗΓ 

# 
ΗΓΛ 

# 
Άνδρες 

Καθηγητές 
Μαθηματικών 

ΗΓ 

# 
Γυναίκες 

Καθηγήτριες 
Μαθηματικών 

ΗΓ 

# 
Άνδρες 

Καθηγητές 
Μαθηματικών 

ΗΓΛ 

# 
Γυναίκες 

Καθηγήτριες 
Μαθηματικών 

ΗΓΛ 

# 
Μαθητών 

ΗΓ 

# 
Μαθητών 

ΗΓΛ 

Ελλάδα 1775 1002 2582 1466 3897 786 307.527 197.623

Θεσ/νίκη 145 92 237 143 288 74 31.508 7.495

Πηγή:  Α’  και Β’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας   

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, για την επιλογή του δείγματός ακολουθήθηκε η 

παρακάτω διαδικασία: 

1. Συντάχθηκαν αρχικά δύο κατάλογοι με τα ημερήσια σχολεία του νομού 

Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος κατάλογος περιλάμβανε τα 145 ΗΓ και ο 

δεύτερος τα 92 ΗΓΛ, κατά αλφαβητική σειρά. 

2. Έπειτα, με βάση τους παραπάνω καταλόγους και πραγματοποιώντας 

τακτικές επισκέψεις  στα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του 

νομού Θεσσαλονίκης (Α’ και Β’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 
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δημιουργήθηκαν  δύο ονομαστικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν μαθηματικά στα παραπάνω σχολεία. Ο πρώτος κατάλογος 

περιλάμβανε τους 380 εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθηματικά στα ΗΓ 

και ο δεύτερος περιλάμβανε τους 362 καθηγητές των Μαθηματικών των 

ΗΓΛ. 

3. Στη συνέχεια, κάθε ένας από τους παραπάνω ονομαστικούς καταλόγους 

διασπάστηκε σε άλλους δύο, λαμβάνοντας αυτή τη φορά υπόψη το φύλο 

του καθηγητή.  Επομένως, από τον κατάλογο των 380 εκπαιδευτικών των 

ΗΓ δημιουργήθηκαν δύο επιπλέον κατάλογοι, ένας με τους 237 άνδρες 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθηματικά σε ΗΓ και ένας με τις 143 

γυναίκες συναδέλφους τους.  Με τον ίδιο τρόπο διαχωρίστηκαν και οι 362 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθηματικά στα ΗΓΛ, δημιουργώντας έτσι 

δύο ξεχωριστούς καταλόγους, με 288 άνδρες εκπαιδευτικούς ο πρώτος 

και με 74 γυναίκες εκπαιδευτικούς ο δεύτερος.  

4. Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο της έρευνας δόθηκε σε κάθε έναν από 

τους 742 εκπαιδευτικούς είτε μέσω του ταχυδρομείου ηλεκτρονικού ή 

συμβατικού, είτε προσωπικά σε περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί 

διέμεναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήταν εφικτή η άμεση 

παράδοσή του. Οι εκπαιδευτικοί είχαν στη διάθεσή τους μια εβδομάδα, 

προκειμένου να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, το οποίο το 

επέστρεψαν. Σε κάθε περίπτωση παραλαβής των ερωτηματολογίων, τα 

προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών που απάντησαν ήταν διαθέσιμα 

αλλά ταυτόχρονα και εμπιστευτικά. Έτσι ήταν εφικτή η διαγραφή από τις 

ονομαστικές λίστες των στοιχείων όσων δεν ανταποκρίθηκαν στη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τελικά, από τους 742 εκπαιδευτικούς 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο οι 606. Οι υπόλοιποι 136 εκπαιδευτικοί 

δεν απάντησαν. Στον πίνακα 6.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός 

των ανδρών και των γυναικών των ΗΓ και των ΗΓΛ που δεν απάντησαν. 

 
Πίνακας 6.3 

Αριθμός Καθηγητών ΗΓ και ΗΓΛ κατά Φύλο που δεν συμμετείχαν στην έρευνα 

# Καθηγητών που δεν 
απάντησαν 

ΗΓ ΗΓΛ 

Άνδρες 38 45

Γυναίκες 30 23

   

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 175



Κεφάλαιο 6: Εμπειρική Διερεύνηση 

Συγκεκριμένα από τους 237 άνδρες καθηγητές των ΗΓ συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο οι 199, από τις 143 γυναίκες καθηγήτριες των ΗΓ απάντησαν 

οι 113. Αντίστοιχα, από τους 288 άνδρες καθηγητές των ΗΓΛ συμπλήρωσαν 

το ερωτηματολόγιο οι 243 ενώ από τις 74 γυναίκες καθηγήτριες των ΗΓΛ 

απάντησαν οι 51 (βλέπε πίνακα 6.4). 

 
Πίνακας 6.4 

Πληθυσμός, Δείγμα, Ποσοστά 

 ΗΓ ΗΓΛ 

 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Αρχικό Δείγμα 237 143 288 74

Δείγμα Έρευνας 199 113 243 51

Ποσοστό Συμμετοχής 84% 79% 84% 69%

   

5. Στη συνέχεια ταξινομήθηκαν και στους τέσσερις καταλόγους κατά 

αλφαβητική σειρά τα ονόματα των καθηγητών που απάντησαν, δίνοντας 

σε κάθε όνομα και έναν αύξοντα αριθμό. Αριθμήθηκαν τα ονόματα της 

κάθε λίστας  ξεχωριστά, ξεκινώντας από τον αριθμό ένα. 

6. Επιλέχθηκαν 60 καθηγητές από τους 606 για την πραγματοποίηση 

ημιδομημένων συνεντεύξεων (Klein, 1974, Gujarati, 1988, Fienberg, 1991, 

Κάτος, 2004), λαμβάνοντας υπόψη το τελικό δείγμα της έρευνας και 

ακολουθώντας την συστηματική τυχαία δειγματοληψία στους τέσσερις 

καταλόγους  κατανομής των καθηγητών ανά τύπο σχολείου και ανά φύλο. 

Συγκεκριμένα από κάθε ονομαστική κατάσταση επιλέχθηκε το 1ο  όνομα, 

μετά το 11ο όνομα, μετά το 21ο όνομα κ.ο.κ. μέχρι να εξαντληθεί ο 

κατάλογος. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίστηκε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα (60 ατόμων). Οι 60 καθηγητές έδωσαν συνέντευξη στην 

ερευνήτρια, στις οποίες καταγράφηκαν οι αντιλήψεις τους για τις ΤΠΕ και 

για τους παράγοντες που προσδιορίζουν την επιτυχία των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία των Μαθηματικών.  
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6.6 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Μ1- Μ7 
 

Σύμφωνα με το οικοσυστημικό θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στο 

πρώτο κεφάλαιο, η παρούσα έρευνα δίνει έμφαση στη δυναμική διαδικασία 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του καθηγητή και των ΤΠΕ. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

επτά παραμέτρους που προσδιορίζουν τη χρήση των ΤΠΕ :  

1. το οικοσύστημα, δηλαδή το σχολείο.  

2. τη θέση του καθηγητή στο οικοσύστημα,  

3. την αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητή και οικοσυστήματος,  

4. τη συμβατότητα μεταξύ των αναγκών του καθηγητή και των εφαρμογών 

των υπολογιστών,   

5. τις ευκαιρίες για αμοιβαία προσαρμογή τόσο των εκπαιδευτικών στις 

απαιτήσεις της τεχνολογίας όσο και της τεχνολογίας στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. 

6. τις φοβίες των εκπαιδευτικών για την εισβολή  τεχνολογικών καινοτομιών. 

7. τις προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις τεχνολογικές 

καινοτομίες. 

Έτσι, δημιουργήθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις (Bell, 1993, Chambers, 2005) για 

την διερεύνηση των οποίων κρίθηκε ως καταλληλότερη η μεθοδολογία των 

υποδειγμάτων αφανών μεταβλητών (ΥΑΜ), διότι στην παρούσα ΔΔ οι εξεταζόμενες 

μεταβλητές στην πλειονότητά τους δεν είναι  δυνατόν να εκφραστούν ποσοτικά με 

την επιθυμητή ακρίβεια και αξιοπιστία. Συνεπώς, αναπτύχθηκαν επτά εκδοχές / 

περιπτώσεις του μοντέλου, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην επιτυχημένη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των μαθηματικών από 

τους καθηγητές. Η κάθε εκδοχή / περίπτωση του μοντέλου της παρούσας έρευνας 

ως ΥΑΜ περιλαμβάνει δύο βασικά μοντέλα: 

1. Το διαρθρωτικό μοντέλο  

2. Τα μοντέλα μέτρησης  
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Συγκεκριμένα, το διαρθρωτικό μοντέλο περιλαμβάνει τρεις βασικές εξισώσεις που 

περιέχουν τέσσερις πίνακες συντελεστών και τέσσερις πρόσθετους πίνακες 

διακυμάνσεων – συνδιακυμάνσεων.  Η πρώτη (1)  βασική εξίσωση περιλαμβάνει 

όλες τις υποτιθέμενες άμεσες επιδράσεις μεταξύ των αφανών μεταβλητών 

(διαρθρωτικό μοντέλο). Οι δύο υπόλοιπες εξισώσεις (2) και (3) συνδέουν τις 

ποιοτικές μεταβλητές με τις παρατηρούμενες μεταβλητές – ενδείκτες τους. 

Αναλυτικότερα, η δεύτερη εξίσωση συνδέει τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές με τους 

εξωγενείς ενδείκτες (μοντέλο μέτρησης για το χ) και η τρίτη εξίσωση συνδέει τις 

ενδογενείς αφανείς μεταβλητές με τους ενδογενείς ενδείκτες (μοντέλο μέτρησης για 

το  y).     

 

 

εη

δξχ
ζξηη

χ

+Λ=

+Λ=
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yy)3(
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Οι μεταβλητές του μοντέλου ΥΑΜ  που μελετάται στην παρούσα έρευνα είναι οι 

εξής:  
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Πίνακας 6.5  
Μεταβλητές Μοντέλου ΥΑΜ 

 
Συμβολισμός 

ΥΑΜ 

 
Συμβολισμός 

Εμπειρικού Μοντέλου 

 
Περιγραφή 

 
Eνδείκτες 

η1 SUCC_T Επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ 
από τον καθηγητή προς όφελος 
του. 

(1) ADMIN (χρησιμοποίηση ΤΠΕ 
από τον καθηγητή για 
διοικητικές εργασίες στο 
σχολείο) 

 
(2) ADM (χρησιμοποίηση ΤΠΕ 

από τον καθηγητή για 
διοικητικές εργασίες στο 
σχολείο) 

 
 
(3) PREP (χρησιμοποίηση ΤΠΕ 

από τον καθηγητή για 
προετοιμασία του μαθήματός 
του) 

 
(4) PREPA 
 
(5) OWN_ed (χρησιμοποίηση 

ΤΠΕ από τον καθηγητή για 
την ενημέρωσή του στην 
επιστήμη του) 

 
(6) OWN_edu (χρησιμοποίηση 

ΤΠΕ από τον καθηγητή για 
την ενημέρωσή του σε 
σχολικά θέματα) 

 
η2 SUCC_S Επιτυχία στη χρήση των ΤΠΕ 

από τον καθηγητή προς όφελος  
του μαθητή. 

(1) TEACH (χρησιμοποίηση ΤΠΕ 
από τον καθηγητή στην 
διδασκαλία του μαθήματός 
του) 

 
(2) TEACH2  
 
(3) ΤΥΡΕ (χρήση και διαχείριση 

λογισμικών και υλικού στην 
διδασκαλία) 

 
(4) ΤΥΡΕ1 (χρήση λογισμικών 

επεξεργασίας κειμένου και 
λογιστικών φύλλων στην 
διδασκαλία) 

 
(5) ΤΥΡΕ2 (διαχείριση λογισμικών 

και υλικού στην διδασκαλία) 
 

ξ1 PRECONC* Προδιάθεση των καθηγητών ως 
προς τις ΤΠΕ. 

(1) PRECONC (αυτοαξιολόγηση) 
 

ξ2 SCHOOL* Επίδραση του σχολικού 
περιβάλλοντος στη χρήση των 
ΤΠΕ. 
 

(1) SCHOOL (περιβάλλον 
δημιουργικών προκλήσεων) 
 

ξ3 FEAR* Φοβία των καθηγητών για τις 
ΤΠΕ. 
 

(1) FEAR (αισθήματα φόβου) 
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Βέβαια, ανάλογα με την εκδοχή/περίπτωση του μοντέλου που κάθε φορά 

διερευνάται χρησιμοποιούνται και οι ανάλογες παράμετροι (Turner & Thayer, 2001, 

Kennedy, 2003). Στον πίνακα 36 του παραρτήματος παρουσιάζονται οι αντιστοιχίες 

των μεταβλητών του ερωτηματολογίου με τις μεταβλητές του ΥΑΜ. Στη συνέχεια 

ακολουθούν οι περιγραφές των επτά εκδοχών/περιπτώσεων του μοντέλου με 

διαγράμματα τροχιάς, με πίνακες και με εξισώσεις. Επίσης, παρουσιάζονται με 

συνοπτικό τρόπο οι εκτιμήσεις  μέγιστης πιθανοφάνειας για όλα τα μοντέλα και τέλος 

γίνεται σχολιασμός των επτά περιπτώσεων του μοντέλου. 

 
Μοντέλο  Μ1

Το μοντέλο Μ1 μελετάει αν η χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό επηρεάζει ή 

όχι τη διδασκαλία και τη μετάδοση της γνώσης στους μαθητές και αντιστρόφως. Στη 

μελέτη αυτής της υπόθεσης λαμβάνονται υπόψη η προδιάθεση και η φοβία των 

εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Οι μεταβλητές του μοντέλο Μ1 είναι οι εξής: 

 
Πίνακας 6.6  

 Ενδογενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ1

n1 SUCC_T* 

n2 SUCC_S* 

  
Πίνακας 6.7   

Εξωγενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ1

ξ1  PRECONC* 

ξ2 FEAR* 

 

 
Πίνακας 6.8  

 Ενδείκτες Ενδογενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ1

y1 ADM 

y2 PREP 

y3 TEACH2 

y4 TYPE1 

y5 TYPE2 
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Πίνακας 6.9 

Ενδείκτες Εξωγενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ1

x1 PRECONC 

x2 FEAR 

 

 

Το διάγραμμα τροχιάς για το συγκεκριμένο μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή:  

 
Διάγραμμα 6.1 

Διάγραμμα τροχιάς μοντέλου Μ1

 
 

 

Το διάγραμμα τροχιάς του μοντέλου Μ1 είναι μια εναλλακτική παρουσίαση του 

μοντέλου μας. Βλέπουμε ότι περιγράφει τις σχέσεις των μεταβλητών που εκτιμώνται 

στο διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου Μ1, με τους κίτρινους και πράσινους κύκλους, 

καθώς και το μέρος με τα μοντέλα μέτρησης, με τα γκρι και μπλε τετράγωνα. Τα 

βελάκια μας δείχνουν τις σχέσεις αιτίας μεταξύ των μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι 

όλες οι σχέσεις είναι μονόπλευρες πλην αυτής που αναπτύσσεται μεταξύ των 

μεταβλητών «SUCC_T*» και  «SUCC_S*». Οι τιμές δίπλα σε κάθε βέλος είναι οι 
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τιμές της στατιστικής t για τον κάθε συντελεστή, και η ερμηνεία τους παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

Από την παρακάτω εκτίμηση του μοντέλου Μ1 καθώς και από το διάγραμμα τροχιάς 

του μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

1. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη θετική και στατιστικά σημαντική 

επίδραση της μεταβλητής «SUCC_T*» στην μεταβλητή «SUCC_S*» και 

αντιστρόφως, δηλαδή η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς 

τον ίδιο επηρεάζει θετικά, με συντελεστή β21=0.4962, την επιτυχία στην χρήση 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή, ή αλλιώς, εάν η επιτυχία στην 

χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η 

επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή θα αυξηθεί 

κατά  0.4962. Επίσης, η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς 

τον μαθητή επηρεάζει θετικά, με συντελεστή 12 1.0635β = , την επιτυχία στην 

χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο ή διαφορετικά εάν η επιτυχία 

στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή αυξηθεί κατά μία 

μονάδα τότε η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο θα 

αυξηθεί κατά 1.0635 . 

2. Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις 

ΤΠΕ, δεν επηρεάζει την μεταβλητή «SUCC_T*» διότι δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 

3. Ενώ η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει μια 

αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην μεταβλητή «SUCC_S*», με 

συντελεστή 22 0.3594γ = − . 
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Επίσης, το μοντέλο Μ1 εκφρασμένο με πίνακες έχει την ακόλουθη μορφή: 
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Οι εξισώσεις  του μοντέλου Μ1 που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: 

1 12 2 11 1 1
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1 1 1 1
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Οι 2 πρώτες εξισώσεις είναι το διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου μας, οι εξισώσεις 

3 και 4 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές και 

τέλος οι εξισώσεις 5 έως 9 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις ενδογενείς 

αφανείς μεταβλητές. Εδώ έχουμε ένα διαρθρωτικό μοντέλο με αμφίδρομη σχέση 

μεταξύ των ενδογενών αφανών μεταβλητών. 

Το παραπάνω μοντέλο εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό LISREL και οι 

εξισώσεις του διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
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     (26.24)      (1.76)
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GFI=0.8988 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η μήτρα συνδιακυμάνσεων του μοντέλου Μ1 που είναι 

βασισμένη στις 606 παρατηρήσεις. 
Πίνακας 6.10 

Συνδιακυμάνσεις των ενδεικτών μοντέλου Μ1

 y1 y2 y3 y4 y5 x1 x2

y1 0.7514       

y2 0.5580 0.7943      

y3 0.7286 0.7663 1.3006     

y4 0.6342 0.7147 0.7765 0.9419    

y5 0.6990 0.6171 0.8332 0.7774 0.9086   

x1 -0.0008 

 

0.1097 0.0365 0.0869 0.0196 0.4519  

x2 -1.0869 

 

-0.9801 -1.3078 

 

-1.0810 

 

-1.17005 

 

-0.0360 

 

2.955 
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Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου Μ1 βλέπουμε ότι: 

 

1. Διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου 

Η μεταβλητή 2η επηρεάζει την μεταβλητή 1η  θετικά με συντελεστή 12 1.0635β =  και 

είναι στατιστικά σημαντική ( ). Επίσης βλέπουμε ότι η μεταβλητή 26.24t stat− = 1η   

επηρεάζει την μεταβλητή 2η  διότι η τιμή της 3.18t stat− =  είναι στατιστικά σημαντική 

για 5% επίπεδο σημαντικότητας. 

Αντίθετα παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1ξ  δεν επηρεάζει την 1η  διότι δεν  είναι 

στατιστικά σημαντική ( ), ενώ η μεταβλητή 1.76t stat− = 2ξ  επηρεάζει αρνητικά την 

2η  και είναι στατιστικά σημαντική ( 2.69t stat− = − ). 

 

2. Μοντέλο μέτρησης των εξωγενών αφανών μεταβλητών 

Οι συντελεστές της εξωγενούς μεταβλητής 1ξ  βλέπουμε ότι επηρεάζουν θετικά τις 

1 2,χ χ  και ειναι στατιστικά σημαντικοί για 1% επίπεδο σημαντικότητας. 

 

3. Μοντέλο μέτρησης των ενδογενών αφανών μεταβλητών 

Εδώ παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1η  μετράται από τους ενδείκτες 1y  και 2y  και η 

μεταβλητή 2η  μετράται από τους ενδείκτες 3y  , 4y  και 5y . Κι εδώ έχουμε θετικά 

πρόσημα στους συντελεστές και είναι επίσης στατιστικά σημαντικοί στο επίπεδο 

σημαντικότητας 1% . Παρατηρούμε ότι στις εξισώσεις 5 και 7 δεν δίνονται από το 

λογισμικό LISREL οι  των συντελεστών διότι οι ενδογενείς ενδείκτες t stat− 1y  και 3y  

θεωρούνται ενδείκτες αναφοράς (reference indicators). 
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Μοντέλο  Μ2

Το μοντέλο Μ2 μελετάει αν η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή 

προς όφελος των μαθητών του επηρεάζει τον τρόπο που αυτός χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ 

για δικό του όφελος. Για την μελέτη της παραπάνω σχέσης λαμβάνονται υπόψη η 

φοβία και η προδιάθεση των καθηγητών για τις ΤΠΕ . Αναλυτικότερα, οι μεταβλητές 

του μοντέλο Μ2 είναι οι εξής: 

 

 
Πίνακας 6.11   

Ενδογενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ2

n1 SUCC_T* 

n2 SUCC_S* 

  

 
Πίνακας 6.12   

Εξωγενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ2

ξ1  PRECONC* 

ξ2 FEAR* 

 

 
Πίνακας 6.13   

Ενδείκτες Ενδογενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ2

y1 ADM 

y2 PREP 

y3 OWN_ed 

y4 TEACH2 

y5 TYPE1 

y6 TYPE2 
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Πίνακας 6.14  

 Ενδείκτες Εξωγενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ2

x1 PRECONC 

x2 FEAR 

 

 

 

 

 

 

Το διάγραμμα τροχιάς για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το ακόλουθο: 

 
Διάγραμμα 6.2 

Διάγραμμα τροχιάς μοντέλου Μ2

 
 

 

 

Το διάγραμμα τροχιάς του μοντέλου Μ2 είναι μια εναλλακτική παρουσίαση του 

μοντέλου μας. Βλέπουμε ότι περιγράφει τις σχέσεις των μεταβλητών που εκτιμούνται 
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στο διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου Μ2, με τους κίτρινους και πράσινους κύκλους, 

καθώς και το μέρος με τα μοντέλα μέτρησης, με τα γκρι και μπλε τετράγωνα. Τα 

βελάκια μας δείχνουν τις σχέσεις αιτίας μεταξύ των μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι 

όλες οι σχέσεις είναι μονόπλευρες. Οι τιμές δίπλα σε κάθε βέλος είναι οι τιμές της 

στατιστικής t για τον κάθε συντελεστή, και η ερμηνεία τους είναι ίδια με αυτή που 

ακολουθεί παρακάτω. 

Από την εκτίμηση του μοντέλου Μ2 που ακολουθεί καθώς και από το διάγραμμα 

τροχιάς του μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

1. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μονόπλευρη θετική και στατιστικά σημαντική 

επίδραση της μεταβλητής «SUCC_S*» στην μεταβλητή «SUCC_T*»,  δηλαδή η 

επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή επηρεάζει 

θετικά, με συντελεστή 12 1.0073β = , την επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον 

καθηγητή προς τον ίδιο, ή αλλιώς, εάν η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον 

καθηγητή προς τον μαθητή αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η επιτυχία στην χρήση 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο θα αυξηθεί κατά  1.0073. 

2. Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις 

ΤΠΕ, επηρεάζει μόνο την μεταβλητή  «SUCC_S*» με θετική σχέση με συντελεστή 

21 0.0906γ =  και είναι στατιστικά σημαντική. 

3. Επιπλέον, η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει 

μια μικρή αλλά αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην μεταβλητή 

«SUCC_S*», με συντελεστή 22 0.4520γ = − . 

 

Το μοντέλο Μ2 εκφρασμένο με πίνακες έχει την ακόλουθη μορφή: 
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Οι εξισώσεις  του μοντέλου Μ2 που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: 
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Οι 2 πρώτες εξισώσεις είναι το διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου μας, οι εξισώσεις 3 

και 4 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές και τέλος 

οι εξισώσεις 5 εως 10 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις ενδογενείς αφανείς 

μεταβλητές. Εδώ έχουμε μονόπλευρη σχέση μεταξύ των ενδογενών αφανών 

μεταβλητών, εξίσωση 1, ενώ στην εξίσωση 2 έχουμε την σχέση της μεταβλητής 2η  

όπου επηρεάζεται μόνο από τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές. Επιπλέον έχουμε 

δώσει μοναδιαία σταθερή τιμή ( 1λ = ) στους συντελεστές των εξωγενών αφανών 

μεταβλητών. 
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Η οικονομετρική εκτίμηση του μοντέλου M2 με το πρόγραμμα LISREL  διαμόρφωσε 

τις παραπάνω εξισώσεις ως ακολούθως: 
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 (28.03)
0.8757 12.99

        (29.81)
y η= +

GFI=0.8956 
Και σε αυτή την εκδοχή του μοντέλου η μήτρα συνδιακυμάνσεων που παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα είναι βασισμένη σε 606 παρατηρήσεις. 

 
Πίνακας 6.15 

Συνδιακυμάνσεις Ενδεικτών μοντέλου Μ2

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 χ1 χ2
y1 0.7514   

y2 0.5580  0.7943  

y3 0.5530  0.5743  0.6743  

y4 0.7286 0.7663  0.6663  1.3006  

y5 0.6342  0.7147  0.6247  0.7765  0.9419  

y6 0.6990 0.6171  0.6421  0.8332  0.7774  0.9086 

χ1 -0.001 0.1097  0.0497  0.0365  0.0869  0.0199 0.4519

χ2 -1.0869  -0.9801  -1.0001  -1.3078  -0.0810  -1.1701 -0.0360  2.9547
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ε βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου Μ2 βλέπουμε ότι: 

. Διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου 

Η μεταβλητή

Μ

 

1

θετικά με συντελεστή 12 1.0073β =   2η επηρεάζει την μεταβλητή 1η  και 

ά σ

Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι η μεταβλητή

είναι στατιστικ ημαντική ( 27.81t stat− = ). 

 2η  επηρεάζεται από τις εξωγενείς αφανείς 

μεταβλητές 1ξ  και 2ξ . Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι η μεταβλητή 1ξ  επιδρά θετικά στην 

2η , με συντελεστή 21 0.0906γ =  και είναι στατιστικά σημαντική ( 2.27t stat− = ), ενώ 

εταβλητή 2η μ ξ  επη τικά την 2ρεάζει αρνη η , με συντελεστή 22 0.4520γ = −  κα

. Μοντέλο μέτρησης των εξωγενών αφανών μεταβλητών 

συντελεστές σταθερή τιμή (

ι είναι 

στατιστικά σημ ντική ( 22.81t stat− = − ). 

 

α

2

1λ =Οι  των εξωγενών μεταβλητών ότι εχουν μοναδιαία ), 

παρατηρούμε ότι η 1ξ  μετράται από τους ενδείκτες 1χ  και 2χ  αντίστοιχα. 

 

3. Μοντέλο μέτρησης των ενδογενών αφανών μεταβλητών 

Εδώ παρατηρούμε ότι η μεταβλητή μετράται από τους ενδείκτες 1y , 2y  και 3y   1η  και 

η μεταβλητή 2η  μετράται από τους νδείκτες 4ε y  , 5y  και 6y . Κι εδ  έ υμε τικά 

πρόσημα στου  συντελεστές και είναι επίση στατιστικά ημαντικοί στο επίπεδο 

σημαντικότητας 1% . Παρατηρούμε ότι στις εξισώσεις 5 και 8 δεν δίνονται από το 

λογισμικό LISREL οι t stat−  των συντελεστών διότι οι ενδογενείς ενδείκτες 1

ώ χο θε

ς ς σ

y  και 4y  

θεωρούνται ενδείκτες ράς (reference indicators). 

 
αναφο
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Μοντέλο  Μ3

ο Μ3 μελετάει αν η χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό για δικό του 

όφ

φοβίες

Πίνακας 6.16   

Ενδογενε βλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ  Μοντέλου Μ3

Το μοντέλ

ελος συμβάλει θετικά στη χρήση των ΤΠΕ προς όφελος των μαθητών, 

λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό που οι  και οι προκαταλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ τους επηρεάζουν στη χρήση στο σπίτι. Οι μεταβλητές του 

μοντέλο Μ3 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 6.16-6.19: 

 

ίς Αφανείς Μετα

 Μεταβλητή Εμπειρικού

n1 SUCC_T* 

n2 SUCC_S* 

  
Πίνακας 6.17  

 Εξωγενε βλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ  Μοντέλου Μ3

ίς Αφανείς Μετα

 Μεταβλητή Εμπειρικού

ξ1  PRECONC* 

ξ2 FEAR* 

 

Πίνακας 6.18 

Ενδείκτες Ενδο  Μεταβλητών 

Μεταβλητ ρικού Μοντέλου Μ3

 

γενών Αφανών

ή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπει

y1 ADM 

y2 PREP 

y3 OWN_ed 

y4 TEACH2 

y5 TYPE1 

y6 TYPE2 

 
Πίνακας 6.19   

Ενδείκτες Εξω  

Μεταβλητή ιρικού Μοντέλου Μ3

γενών Αφανών Μεταβλητών

 ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπε

χ1 PRECONC 

χ2 FEAR 
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Το διάγραμμα τροχιάς για το συγκεκριμένο μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

Διάγραμμα 6.3 
Διάγραμ λου Μ3

 

 

μα τροχιάς μοντέ

 
 

Και  διάγραμμα τροχιάς του μοντέλου Μ3 είναι μια εναλλακτική παρουσίαση του 

ηση του μοντέλου Μ3 που παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω καθώς 

σημαντική 

 

 το

μοντέλου μας. Βλέπουμε ότι περιγράφει τις σχέσεις των μεταβλητών που εκτιμούνται 

στο διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου Μ3, με τους κίτρινους και πράσινους κύκλους, 

καθώς και το μέρος με τα μοντέλα μέτρησης, με τα γκρι και μπλε τετράγωνα. Τα 

βελάκια μας δείχνουν τις σχέσεις αιτίας μεταξύ των μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι 

όλες οι σχέσεις είναι μονόπλευρες. Οι τιμές δίπλα σε κάθε βέλος είναι οι τιμές της 

στατιστικής t για τον κάθε συντελεστή, και η ερμηνεία τους είναι ίδια με τα 

παραπάνω. 

Από την εκτίμ

και από το διάγραμμα τροχιάς του μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

1. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μονόπλευρη θετική και στατιστικά 

επίδραση της μεταβλητής «SUCC_T*» στην μεταβλητή «SUCC_S*», δηλαδή η 

επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο επηρεάζει θετικά, 

με συντελεστή 21 0.9931β = , την επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον 
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καθηγητή προς  αλλιώς, εάν η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από 

τον καθηγητή προς τον ίδιο αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η επιτυχία στην χρήση 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή θα αυξηθεί κατά  0.9931 . 

Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η προδιάθεση των καθηγ

τον μαθητή, ή

2.  προς τις ητών ως

ΤΠΕ, επηρεάζει θετικά μόνο την μεταβλητή «SUCC_T*» με συντελεστή 

11 0.8980γ =  και είναι στατιστικά σημαντική. 

 μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η3. Επιπλέον, η  φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει 

μια μικρή αλλά αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην μεταβλητή 

«SUCC_T*», με συντελεστή 12 0.4532γ = − .  

 

 

Το οντέλο Μ3 εκφρασμένο με πίνακες έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

  

Διαρθρωτικό Μοντέλο 

 

(1) 

1

2

μ

 

 

 

 

Ή

 

Μοντέλα Μέτρησης 

 

1 1

2 2

1 0
0 1

x
x

ξ δ
ξ δ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥

⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (2) 

 

1 1 1 111 12

2 21 2 2 2

0 0
0 0 0

η η ξ ζγ γ
η β η ξ ζ
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤

= + +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

εη

δξχ
ζξηη

χ

+Λ=

+Λ=
Β=)1(

yy)3(
)2(

+ Γ +
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1 11

2 22

3 33 1

4 4 2

5 5

6 6

0
0
0

0
0

 0   

y
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y
y
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y

4
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⎥
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3 

 

ι εξισώσεις  του μοντέλου Μ3 που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: 

 

Οι 2 πρώτες εξισώσεις είναι το διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου μας, οι εξισώσεις 3 

 

Ο

 

1 1 1 1 1 2 2 1

και 4 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές και τέλος 

οι εξισώσεις 5 εως 10 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις ενδογενείς αφανείς 

μεταβλητές. Το μοντέλο Μ3 είναι το ίδιο με το μοντέλο Μ2 απλώς εδώ έχουμε την 

αντίθετη μονόπλευρη σχέση μεταξύ των ενδογενών αφανών μεταβλητών, εξίσωση 2, 

ενώ στην εξίσωση 1 έχουμε την σχέση της μεταβλητής 1η  όπου επηρεάζεται μόνο 

2 2 1 1 2

1 1 1

2 1 2

1 1 1 1

2 2 1 2

3 3 1 3

4 4 2 4

5 5 2 5

6 6 2 6

1
1

y
y
y
y
y
y

η γ ξ γ ξ ζ
η β η ζ
χ ξ δ
χ ξ δ

λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε

= +
= +
= +

= +
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από τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές. Επιπλέον έχουμε ξαναδώσει μοναδιαία 

σταθερή τιμή ( 1λ = ) στους συντελεστές των εξωγενών αφανών μεταβλητών. 

 

Η οικονομετρική εκτίμηση του μοντέλου M3 πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

LISREL και οι παραπάνω εξισώσεις διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

(30.05)        
94.118837.0

(28.10)        
11.148653.0

63.159629.0
(32.49)        

10.147315.0
(29.54)        

18.157597.0

30.147674.0

1

1
(27.15)       

9931.0
(-25.04)       (2.25)        

4532.08980.0

26

25

24

13

12

11

12

11

12

211

+=

+=

+=

+=

+=

+=

=

=

=

−=

η

η

η

η

η

η

ξχ

ξχ

ηη

ξξη

y

y

y

y

y

y

 

 

 

GFI=0.8919 
Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου Μ3 βλέπουμε ότι: 

 

1. Διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου 

Η μεταβλητή 1η  επηρεάζει την μεταβλητή 2η  θετικά με συντελεστή 21 0.9931β =  και 

είναι στατιστικά σημαντική ( ). 27.15t stat− =
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Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1η  επηρεάζεται από τις εξωγενείς αφανείς 

μεταβλητές 1ξ  και 2ξ . Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι η μεταβλητή 1ξ  επιδρά θετικά στην 

1η , με συντελεστή 11 0.8980γ =  και είναι στατιστικά σημαντική ( 2.25t stat− = ), ενώ η 

μεταβλητή 2ξ  επηρεάζει αρνητικά την 1η , με συντελεστή 12 0.4532γ = −  και είναι 

στατιστικά σημαντική ( ). 25.04t stat− = −

 

2. Μοντέλο μέτρησης των εξωγενών αφανών μεταβλητών 

Οι συντελεστές των εξωγενών μεταβλητών ότι εχουν μοναδιαία σταθερή τιμή ( 1λ = ), 

παρατηρούμε ότι η 1ξ  μετράται από τους ενδείκτες 1χ  και 2χ  αντίστοιχα. 

 

3. Μοντέλο μέτρησης των ενδογενών αφανών μεταβλητών 

Εδώ παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1η  μετράται από τους ενδείκτες 1y , 2y  και 3y  και 

η μεταβλητή 2η  μετράται από τους ενδείκτες 4y  , 5y  και 6y . Κι εδώ έχουμε θετικά 

πρόσημα στους συντελεστές και είναι επίσης στατιστικά σημαντικοί στο επίπεδο 

σημαντικότητας 1% . Παρατηρούμε ότι στις εξισώσεις 5 και 8 δεν δίνονται από το 

λογισμικό LISREL οι  των συντελεστών διότι οι ενδογενείς ενδείκτες t stat− 1y  και 4y  

θεωρούνται ενδείκτες αναφοράς (reference indicators). 

Η μήτρα συνδιακυμάνσεων που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα είναι 

βασισμένη σε 606 παρατηρήσεις. 

 
Πίνακας 6.20 

Συνδιακυμάνσεις του μοντέλου Μ3

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 χ1 χ2
y1 0.7514   

y2 0.5580  0.7943  

y3 0.5530  0.5743  0.6743  

y4 0.7286  0.7663  0.6663  1.3006  

y5 0.6342  0.7147  0.6247  0.7765  0.9419  

y6 0.6990  0.6171  0.6421  0.8332  0.7774  0.9086 

x1 -0.0008  0.1097  0.0497  0.0365  0.0869  0.0199 0.4519

x2 -1.0869  
 

-0.9801  -1.0001  -1.3078  -1.0810  -1.1700 -0.0360  2.9547
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Μοντέλο Μ4

Το μοντέλο Μ4 μελετάει αν η χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για δικό του 

όφελος συμβάλει θετικά στη χρήση των ΤΠΕ προς όφελος των μαθητών. Για την 

διερεύνηση της παραπάνω σχέσης λήφθηκαν υπόψη η προδιάθεση των 

εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ και οι φοβίες για τις ΤΠΕ τόσο κατά τη χρήση στο σχολείο 

όσο και κατά τη χρήση στο σπίτι. Οι μεταβλητές που συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο 

Μ4 είναι οι ακόλουθες: 

 
Πίνακας 6.21   

Ενδογενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ4

n1 SUCC_T* 

n2 SUCC_S* 

  

 
Πίνακας 6.22   

Εξωγενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ4

ξ1  PRECONC* 

ξ2 FEAR* 

 

 

 
Πίνακας 6.23  

 Ενδείκτες Ενδογενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ4 

y1 ADMIN 

y2 PREPA 

y3 OWN_edu 

y4 TEACH2 

y5 TYPE1 

y6 TYPE2 
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Πίνακας 6.24  

Ενδείκτες Εξωγενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ4

x1 PRECONC 

x2 FEAR 

 

Το διάγραμμα τροχιάς για το συγκεκριμένο μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

 

 
Διάγραμμα 6.4 

Διάγραμμα τροχιάς μοντέλου Μ4

 
 

 

Το διάγραμμα τροχιάς του μοντέλου Μ4 είναι μια εναλλακτική παρουσίαση του 

μοντέλου μας. Βλέπουμε ότι περιγράφει τις σχέσεις των μεταβλητών που εκτιμώνται 

στο διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου Μ4, με τους κίτρινους και πράσινους κύκλους, 

καθώς και το μέρος με τα μοντέλα μέτρησης, με τα γκρι και μπλε τετράγωνα. Τα 

βελάκια μας δείχνουν τις σχέσεις αιτίας μεταξύ των μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι 

όλες οι σχέσεις είναι μονόπλευρες. Οι τιμές δίπλα σε κάθε βέλος είναι οι τιμές της 
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στατιστικής t για τον κάθε συντελεστή, και η ερμηνεία τους είναι ίδια με τα 

παραπάνω. 

Από την εκτίμηση του μοντέλου Μ4 που έπεται καθώς και από το διάγραμμα τροχιάς 

του μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

1. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μονόπλευρη θετική και στατιστικά σημαντική 

επίδραση της μεταβλητής «SUCC_T*» στην μεταβλητή «SUCC_S*», δηλαδή η 

επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο επηρεάζει θετικά, 

με συντελεστή 21 1.0410β = , την επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον 

καθηγητή προς τον μαθητή, ή αλλιώς, εάν η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από 

τον καθηγητή προς τον ίδιο αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η επιτυχία στην χρήση 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή θα αυξηθεί κατά  1.0410. 

2. Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις 

ΤΠΕ, επηρεάζει την μεταβλητή «SUCC_T*» με θετική σχέση με συντελεστή 

11 0.7642γ =  και είναι στατιστικά σημαντική. 

3. Επιπλέον, η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει 

μια μικρή αλλά αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην μεταβλητή 

«SUCC_T*» με συντελεστή 12 0.1463γ = − , ενώ δεν επηρεάζει την μεταβλητή 

«SUCC_S*», διότι είναι μη στατιστικά σημαντική. 

Το μοντέλο Μ4 εκφρασμένο με πίνακες έχει την ακόλουθη μορφή: 
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Οι εξισώσεις  του μοντέλου Μ4 που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: 
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Οι 2 πρώτες εξισώσεις είναι το διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου μας, οι εξισώσεις 3 

και 4 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές και τέλος 

οι εξισώσεις 5 εως 10 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις ενδογενείς αφανείς 

μεταβλητές. Στο μοντέλο Μ4 έχουμε μονόπλευρη σχέση μεταξύ των ενδογενών 

αφανών μεταβλητών, εξίσωση 2, όπου όμως η μεταβλητή 2η  επηρεάζεται και από 

την εξωγενή αφανή μεταβλητή 2ξ , ενώ στην εξίσωση 1 έχουμε την σχέση της 

μεταβλητής 1η  όπου επηρεάζεται μόνο από τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές. 

Επιπλέον έχουμε ξαναδώσει μοναδιαία σταθερή τιμή ( 1λ = ) στους συντελεστές των 

εξωγενών αφανών μεταβλητών. 
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Η οικονομετρική εκτίμηση του μοντέλου M4 πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

LISREL και οι παραπάνω εξισώσεις διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

1 1

2 1

1 1 1

2 1 2

1 1

2 1

3 1

4

0 .7642 0 .1463
      (17 .60)      (-6 .84)

1 .0410 0 .0223
      (26 .35)       (1 .45)

1

1

1 .2623 14 .20

1 .1062 14 .79
        (37 .78)

0 .9726 15 .09
        (36 .63)

0 .96

y

y

y

y

2

2

η ξ ξ

η η ξ

χ ξ δ

χ ξ δ

η

η

η

= −

= +

= +

= +

= +

= +
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= 2

5 2

6 2

29 15 .97
       

0 .8675 14 .84
        (29 .94)

0 .8640 14 .30
        (30 .75)

y

y

η

η

η

+

= +

= +

 

 

 
GFI=0.8674 

Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου Μ4 βλέπουμε ότι: 

 

1. Διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου 

Η μεταβλητή 1η  επηρεάζει την μεταβλητή 2η  θετικά με συντελεστή 21 1.0410β =  και 

είναι στατιστικά σημαντική ( ). Επιπλέον βλέπουμε ότι η μεταβλητή 26.35t stat− = 2ξ  

δεν επηρεάζει την 2η  διότι είναι μη στατιστικά σημαντική ( 1.45t stat− = ). 

Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1η  επηρεάζεται από τις εξωγενείς αφανείς 

μεταβλητές 1ξ  και 2ξ . Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι η μεταβλητή 1ξ  επιδρά θετικά στην 

1η , με συντελεστή 11 0.7642γ =  και είναι στατιστικά σημαντική ( 17.60t stat− = ), ενώ 
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η μεταβλητή 2ξ  επηρεάζει αρνητικά την 1η , με συντελεστή 12 0.1463γ = −  και είναι 

στατιστικά σημαντική ( ). 6.84t stat− = −

 

 

 

 

2. Μοντέλο μέτρησης των εξωγενών αφανών μεταβλητών 

Οι συντελεστές των εξωγενών μεταβλητών βλέπουμε ότι έχουν μοναδιαία σταθερή 

τιμή ( 1λ = ), παρατηρούμε ότι η 1ξ  μετράται από τους ενδείκτες 1χ  και 2χ  

αντίστοιχα. 

 

3. Μοντέλο μέτρησης των ενδωγενών αφανών μεταβλητών 

Εδώ παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1η  μετράται από τους ενδείκτες 1y , 2y  και 3y  και 

η μεταβλητή 2η  μετράται από τους ενδείκτες 4y  , 5y  και 6y . Κι εδώ έχουμε θετικά 

πρόσημα στους συντελεστές και είναι επίσης στατιστικά σημαντικοί στο επίπεδο 

σημαντικότητας 1% . Παρατηρούμε ότι στις εξισώσεις 5 και 8 δεν δίνονται από το 

λογισμικό LISREL οι  των συντελεστών διότι οι ενδογενείς ενδείκτες t stat− 1y  και 4y  

θεωρούνται ενδείκτες αναφοράς (reference indicators). 

Η μήτρα συνδιακυμάνσεων που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα είναι και σε 

αυτή την εκδοχή του μοντέλου βασισμένη σε 606 παρατηρήσεις. 

 
Πίνακας 6.25 

Συνδιακυμάνσεις Ενδεικτών μοντέλου Μ4

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 χ1 χ2
y1 1.8881   

y2 1.3888  1.4947  

y3 1.1985  1.0983  1.1804  

y4 1.2260  1.1522  0.9577  1.3006  

y5 1.0689  1.0040  0.8550  0.7765  0.9419  

y6 1.1305  0.8999  0.8612  0.8332  0.7774  0.9086 

x1 0.9835 0.8283  0.6704  0.6577  0.6550  0.6462 0.7404

x2 -1.7162  -1.3754  -1.3417  -1.3078  -1.0810  -1.1701 -1.1717  2.9547
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Μοντέλο Μ5

Το μοντέλο Μ5 μελετάει αν η χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό για δικό του 

όφελος συμβάλει θετικά στη χρήση των ΤΠΕ προς όφελος των μαθητών. Στην μελέτη 

αυτής της σχέσης λαμβάνονται υπόψη οι προκαταλήψεις και οι φοβίες των 

εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ καθώς και το σχολικό περιβάλλον στο οποίο δρουν οι 

καθηγητές και οι μαθητές. Οι μεταβλητές του μοντέλο Μ5 είναι οι εξής: 

 
Πίνακας 6.26  

Ενδογενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ5

n1 SUCC_T* 

n2 SUCC_S* 

  

 
Πίνακας 6.27  

 Εξωγενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ5

ξ1  PRECONC* 

ξ2 FEAR* 

ξ3 SCHOOL* 

 
Πίνακας 6.28   

Ενδείκτες Ενδογενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ5

y1 ADMIN 

y2 PREPA 

y3 OWN_edu 

y4 TEACH2 

y5 TYPE1 

y6 TYPE2 
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Πίνακας 6.29 

  Ενδείκτες Εξωγενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ5

x1 PRECONC 

x2 FEAR 

x3 SCHOOL 

 

 

Το διάγραμμα τροχιάς για το συγκεκριμένο μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

 
Διάγραμμα 6.5 

Διάγραμμα τροχιάς Μ5

 
 

Το διάγραμμα τροχιάς του μοντέλου Μ5 είναι μια εναλλακτική παρουσίαση του 

μοντέλου μας. Βλέπουμε ότι περιγράφει τις σχέσεις των μεταβλητών που εκτιμούνται 

στο διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου Μ5, με τους κίτρινους και πράσινους κύκλους, 

καθώς και το μέρος με τα μοντέλα μέτρησης, με τα γκρι και μπλε τετράγωνα. Τα 

βελάκια μας δείχνουν τις σχέσεις αιτίας μεταξύ των μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι 

όλες οι σχέσεις είναι μονόπλευρες. Οι τιμές δίπλα σε κάθε βέλος είναι οι τιμές της 
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στατιστικής t για τον κάθε συντελεστή, και η ερμηνεία τους είναι ίδια με τα 

παραπάνω. 

Από την εκτίμηση του μοντέλου Μ5 που ακολουθεί καθώς και από το διάγραμμα 

τροχιάς του μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

1. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μονόπλευρη θετική και στατιστικά σημαντική 

επίδραση της μεταβλητής «SUCC_T*» στην μεταβλητή «SUCC_S*», δηλαδή η 

επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο επηρεάζει θετικά, 

με συντελεστή 21 0.2179β = , την επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον 

καθηγητή προς τον μαθητή, ή αλλιώς, εάν η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από 

τον καθηγητή προς τον ίδιο αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η επιτυχία στην χρήση 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή θα αυξηθεί κατά  . 0.2179

2. Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις 

ΤΠΕ, επηρεάζει μόνο την μεταβλητή «SUCC_T*» με θετική σχέση με συντελεστή 

11 0.4971γ =  και είναι στατιστικά σημαντική. 

3. Αντίστοιχα, η μεταβλητή «SCHOOL*», δηλαδή το σχολικό περιβάλλον, επιδρά 

θετικά και στατιστικά σημαντικά και στις δύο μεταβλητές «SUCC_T*» και 

«SUCC_S*» . 

4. Επιπλέον, η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει 

μια μικρή αλλά θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην μεταβλητή 

«SUCC_S*», με συντελεστή 22 0.044γ = , ενώ δεν επηρεάζει την μεταβλητή 

«SUCC_T*» διότι είναι μη στατιστικά σημαντική. 

Το μοντέλο Μ5 εκφρασμένο με πίνακες έχει την ακόλουθη μορφή: 
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Οι εξισώσεις  του μοντέλου Μ5 που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: 

1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1

2 2 1 1 2 2 2 2 3 3

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

1 1 1 1

2 2 1 2

3 3 1 3

4 4 2 4

5 5 2 5

6 6 2 6

y
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λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε

= + + +
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= +
= +
= +
= +
= +
= +

 

Οι 2 πρώτες εξισώσεις είναι το διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου μας, οι εξισώσεις 3, 

4 και 5 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές και 

τέλος οι εξισώσεις 6 εως 11 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις ενδογενείς 

αφανείς μεταβλητές. Στο πιο γενικό μοντέλο Μ5 έχουμε πάλι μονόπλευρη σχέση 

μεταξύ των ενδογενών αφανών μεταβλητών, εξίσωση 2, όπου όμως η μεταβλητή 2η  

επηρεάζεται και από τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές 2 3,ξ ξ , ενώ τώρα στην 

εξίσωση 1 έχουμε την σχέση της μεταβλητής 1η  όπου επηρεάζεται από όλες τις 

εξωγενείς αφανείς μεταβλητές ( 1 2,ξ ξ  και 3ξ ). 
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Η οικονομετρική εκτίμηση του μοντέλου M5 πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

LISREL και οι παραπάνω εξισώσεις διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
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GFI=0.7178 
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Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου Μ5 βλέπουμε ότι: 

 

1. Διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου 

Η μεταβλητή 1η  επηρεάζει την μεταβλητή 2η  θετικά με συντελεστή 21 0.2179β =  και 

είναι στατιστικά σημαντική ( ). Επιπλέον βλέπουμε ότι η μεταβλητή 6.67t stat− = 2ξ  

επιδρά θετικά στην 2η , με συντελεστή 22 0.044γ =  και είναι στατιστικά σημαντική 

( ), ενώ η μεταβλητή 3.73t stat− = 3ξ  επηρεάζει και αυτή θετικά την 2η , με 

συντελεστή 23 0.8493γ =  και είναι στατιστικά σημαντική ( 20.51t stat− = ). 

Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1η  επηρεάζεται από τις εξωγενείς αφανείς 

μεταβλητές 1ξ  και 3ξ . Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι η μεταβλητή 1ξ  επιδρά θετικά στην 

1η , με συντελεστή 11 0.4971γ =  και είναι στατιστικά σημαντική ( 15.41t stat− = ), ενώ 

η μεταβλητή 3ξ  επηρεάζει θετικά την 1η , με συντελεστή 13 0.5569γ =  και είναι 

στατιστικά σημαντική ( ). Τέλος, βλέπουμε ότι η μεταβλητή 18.34t stat− = 2ξ  δεν 

επηρεάζει την 1η  διότι είναι μη στατιστικά σημαντική ( 0.40t stat− = ).  

 

2. Μοντέλο μέτρησης των εξωγενών αφανών μεταβλητών 

Οι συντελεστές των εξωγενών ενδεικτών έχουν θετική σχέση με τις αφανείς εξωγενείς 

μεταβλητές 1 2,ξ ξ  και 3ξ  και ειναι στατιστικά σημαντικοί για 1% επίπεδο 

σημαντικότητας. 

 

3. Μοντέλο μέτρησης των ενδογενών αφανών μεταβλητών. 

Εδώ παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1η  μετράται από τους ενδείκτες 1y , 2y  και 3y  και 

η μεταβλητή 2η  μετράται από τους ενδείκτες 4y  , 5y  και 6y . Κι εδώ έχουμε θετικά 

πρόσημα στους συντελεστές και είναι επίσης στατιστικά σημαντικοί στο επίπεδο 

σημαντικότητας 1% . Παρατηρούμε ότι στις εξισώσεις 6 και 9 δεν δίνονται από το 

λογισμικό LISREL οι  των συντελεστών διότι οι ενδογενείς ενδείκτες t stat− 1y  και 4y  

θεωρούνται ενδείκτες αναφοράς (reference indicators). 
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Η μήτρα συνδιακυμάνσεων που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα είναι 

βασισμένη σε 606 παρατηρήσεις. 
Πίνακας 6.30   

Συνδιακυμάνσεις Ενδεικτών 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 χ1 χ2 x3

y1 1.8881    

y2 1.3888  1.4947   

y3 1.1985  1.0983  1.1804   

y4 1.2260  1.1522  0.9577  1.3006   

y5 1.0689  1.0040  0.8550  0.7765  0.9419   

y6 1.1305  0.8999  0.8612  0.8332  0.7774  0.9086  

x1 0.9835  0.8283  0.6704  0.6577  0.6550  0.6462 0.7404 

x2 -1.7162 -1.3754  -1.3417  -1.3078  -1.0810  -1.1701 -1.1717  2.9547

x3 1.1132  1.0443  0.8578  1.1575  0.7028  0.7485 0.5978  -1.2157 1.062

 

 

 

Μοντέλο Μ6

Το μοντέλο Μ6 μελετάει ό,τι ακριβώς μελετάει το μοντέλο Μ5 με την διαφορά ότι 

σε αυτήν την περίπτωση οι επιδράσεις των ενδεικτών των εξωγενών αφανών 

μεταβλητών δεν εμφανίζουν σφάλματα μέτρησης. Οι μεταβλητές του μοντέλο Μ6 είναι 

οι εξής: 

 
Πίνακας 6.31   

Ενδογενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ6

n1 SUCC_T* 

n2 SUCC_S* 

  
Πίνακας 6.32   

Εξωγενείς Αφανείς Μεταβλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ6

ξ1  PRECONC* 

ξ2 FEAR* 

ξ3 SCHOOL* 
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Πίνακας 6.33   

Ενδείκτες Ενδογενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ6

y1 ADMIN 

y2 PREPA 

y3 OWN_edu 

y4 TEACH2 

y5 TYPE1 

y6 TYPE2 

 
Πίνακας 6.34   

Ενδείκτες Εξωγενών Αφανών Μεταβλητών 

Μεταβλητή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπειρικού Μοντέλου Μ6

x1 PRECONC 

x2 FEAR 

x3 SCHOOL 

Το διάγραμμα τροχιάς για το συγκεκριμένο μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 
 

Διάγραμμα 6.6 
Διάγραμμα τροχιάς μοντέλου Μ6
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Το διάγραμμα τροχιάς του μοντέλου Μ6 είναι μια εναλλακτική παρουσίαση του 

μοντέλου μας. Βλέπουμε ότι περιγράφει τις σχέσεις των μεταβλητών που εκτιμώνται 

στο διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου Μ6, με τους κίτρινους και πράσινους κύκλους, 

καθώς και το μέρος με τα μοντέλα μέτρησης, με τα γκρι και μπλε τετράγωνα. Τα 

βελάκια μας δείχνουν τις σχέσεις αιτίας μεταξύ των μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι 

όλες οι σχέσεις είναι μονόπλευρες. Οι τιμές δίπλα σε κάθε βέλος είναι οι τιμές της 

στατιστικής t για τον κάθε συντελεστή, και η ερμηνεία τους είναι ίδια με τα 

παραπάνω. 

Από εκτίμηση του μοντέλου Μ6  που περιγράφεται παρακάτω καθώς και από το 

διάγραμμα τροχιάς του μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

1. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μονόπλευρη θετική και στατιστικά σημαντική 

επίδραση της μεταβλητής «SUCC_T*» στην μεταβλητή «SUCC_S*», δηλαδή η 

επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο επηρεάζει θετικά, 

με συντελεστή 21 0.2617β = , την επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον 

καθηγητή προς τον μαθητή, ή αλλιώς, εάν η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από 

τον καθηγητή προς τον ίδιο αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η επιτυχία στην χρήση 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή θα αυξηθεί κατά  . 0.2617

2. Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις 

ΤΠΕ, επηρεάζει μόνο την μεταβλητή «SUCC_T*» με θετική σχέση με συντελεστή 

11 0.5765γ =  και είναι στατιστικά σημαντική. 

3. Αντίστοιχα, η μεταβλητή «SCHOOL*», δηλαδή το σχολικό περιβάλλον, επιδρά 

θετικά και στατιστικά σημαντικά και στις δύο μεταβλητές «SUCC_T*» και 

«SUCC_S*» . 

4. Επιπλέον, η μεταβλητή «FEAR*», δηλαδή η φοβία για τις ΤΠΕ, βλέπουμε ότι έχει 

μια μικρή αλλά θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην μεταβλητή 

«SUCC_S*», με συντελεστή 22 0.0223γ = , ενώ δεν επηρεάζει την μεταβλητή 

«SUCC_T*» διότι είναι μη στατιστικά σημαντική. 
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Το μοντέλο Μ6 εκφρασμένο με πίνακες έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

 

εη

δξχ
ζξηη

χ

+Λ=

+Λ=
+Γ+Β=

yy)3(
)2(
)1(

 

 

 

Ή  

 

 

Διαρθρωτικό Μοντέλο 

 

 

1
12 131 1 11

2
22 232 21 2

3

 0 0
 0 0

ξ
γ γ
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Μοντέλα Μέτρησης 
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1 11

2 22

3 33 1

4 4 2
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6 6
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(3) 

 
  

 

Οι εξισώσεις  του μοντέλου Μ6 που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: 

1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1

2 2 1 1 2 2 2 2 3 3

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1 1 1 1

2 2 1 2

3 3 1 3

4 4 2 4

5 5 2 5

6 6 2 6

1
1
1

y
y
y
y
y
y

2

η γ ξ γ ξ γ ξ ζ
η β η γ ξ γ ξ ζ
χ ξ δ
χ ξ δ
χ ξ δ

λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε

= + + +
= + + +
= +
= +
= +
= +
= +
= +
= +
= +
= +

 

Οι 2 πρώτες εξισώσεις είναι το διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου μας, οι εξισώσεις 3, 

4 και 5 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές και 

τέλος οι εξισώσεις 6 εως 11 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις ενδογενείς 

αφανείς μεταβλητές. Το μοντέλο Μ6 είναι το ίδιο με το Μ5 απλώς εδώ έχουμε δώσει 

μοναδιαία σταθερή τιμή ( 1λ = ) στους συντελεστές των εξωγενών αφανών 

μεταβλητών (εξισώσεις 3, 4 και 5). 
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Η οικονομετρική εκτίμηση του μοντέλου M6 πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

LISREL και οι παραπάνω εξισώσεις διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 

GFI=0.7160 
Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου Μ6 βλέπουμε ότι: 

 

1. Διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου 

Η μεταβλητή 1η  επηρεάζει την μεταβλητή 2η  θετικά με συντελεστή 21 0.2617β =  και 

είναι στατιστικά σημαντική ( ). Επιπλέον, βλέπουμε ότι η μεταβλητή 13.09t stat− = 2ξ  

επιδρά θετικά στην 2η , με συντελεστή 22 0.0223γ =  και είναι στατιστικά σημαντική 

( ), ενώ η μεταβλητή 3.33t stat− = 3ξ  επηρεάζει και αυτή θετικά την 2η , με 

συντελεστή 23 0.7760γ =  και είναι στατιστικά σημαντική ( 48.48t stat− = ). 

Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1η  επηρεάζεται από τις εξωγενείς αφανείς 

μεταβλητές 1ξ  και 3ξ . Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι η μεταβλητή 1ξ  επιδρά θετικά στην 

1η , με συντελεστή 11 0.5765γ =  και είναι στατιστικά σημαντική ( 17.18t stat− = ), ενώ 

η μεταβλητή 3ξ  επηρεάζει θετικά την 1η , με συντελεστή 13 0.5270γ =  και είναι 

στατιστικά σημαντική ( ). Τέλος, βλέπουμε ότι η μεταβλητή 21.70t stat− = 2ξ  δεν 

επηρεάζει την 1η  διότι είναι μη στατιστικά σημαντική ( 0.03t stat− = − ).  

 

3

3

1 1 2

2 1 2

1 1

2 2

3 3
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       (17 .18)      (-0 .03)    (21 .70)
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2. Μοντέλο μέτρησης των εξωγενών αφανών μεταβλητών 

συντελεστές  μοναδιαία σταθερή Οι  των εξωγενών μεταβλητών βλέπουμε ότι έχουν

τιμή ( 1λ = ). 

 

3. Μοντέλο μέτρησης των ενδογενών αφανών μεταβλητών. 

Εδώ παρατηρούμε ότι η μεταβλητή μετράται από τους ενδείκτες 1y , 2y  και 3y   1η  και 

η μεταβλητή 2η  μετράται από τους νδείκτες 4ε y  , 5y  και 6y . Κι εδ  έ υμε τικά 

πρόσημα στου  συντελεστές και είναι επίση στατιστικά ημαντικοί στο επίπεδο 

σημαντικότητας 1% . Παρατηρούμε ότι στις εξισώσεις 6 και 9 δεν δίνονται από το 

λογισμικό LISREL οι t stat−  των συντελεστών διότι οι ενδογενείς ενδείκτες 1

ώ χο θε

ς ς σ

y  και 4y  

θεωρούνται ενδείκτες ράς (reference indicators). 

Η μήτρα συνδιακυμάνσεων που παρουσιάζεται στο

αναφο

ν παρακάτω πίνακα είναι 

Πίνακας 6.35 
Συνδιακυμάν μοντέλου Μ6

 y1 y2 y6 χ1 χ2 x3

βασισμένη σε 606 παρατηρήσεις. 

σεις Ενδεικτών 

y3 y4 y5
y1 1.8881   

y2 1.3888  1.4947  

y3 1.1985  1.0983  1.1804  

y4 1.2260  1.1522  0.9577  1.3006  

y5 1.0689  1.0040  0.8550  0.7765  0.9419  

y6 1.1305  0.8999  0.8612  0.8332  0.7774  0.9086  

x1 0.9835  0.8283  0.6704  0.6577  0.6550  0.6462 0.7404 

x2 - - - -1 -1.1717   2.9551.7162  -1.3754  1.3417  1.3078  .0810   -1.170

x3 1.1132  1.0443  0.8578  1.1575  0.7028  0.7485 0.5978  -1.2157   1.0620
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Μοντέλο M7

Το μοντέλο Μ7 μελετάει την σχέση που υπάρχει μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ από 

τον

Πίνακας 6.36  

Ενδογενε βλητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ  Μοντέλου Μ7

 

 εκπαιδευτικό προς όφελος του ίδιου και προς όφελος των μαθητών του, 

λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ και το 

σχολικό περιβάλλον. Οι μεταβλητές του μοντέλο Μ7 είναι οι εξής: 

 

 

ίς Αφανείς Μετα

 Μεταβλητή Εμπειρικού

n1 SUCC_T* 

n2 SUCC_S* 

  

Πίνακας 6.37   

Εξωγενεί λητές 

Μεταβλητή ΥΑΜ Εμπειρικού Μοντέλου Μ7

 

ς Αφανείς Μεταβ

 Μεταβλητή 

ξ1  PRECONC* 

ξ2 FEAR* 

 

Πίνακας 6.38 

Ενδείκτες Ενδο  Μεταβλητών 

Μεταβλητ ρικού Μοντέλου Μ7

 

γενών Αφανών

ή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπει

y1 ADM 

y2 PREP 

y3 OWN_ed 

y4 TEACH2 

y5 TYPE1 

y6 TYPE2 
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Πίνακας 6.39  

 Ενδείκτες Εξω  Μεταβλητών 

Μεταβλητ ρικού Μοντέλου Μ7

γενών Αφανών

ή ΥΑΜ Μεταβλητή Εμπει

x1 PRECONC 

x2 SCHOOL* 

 

ο διάγραμμα τροχιάς για το συγκεκριμένο μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

Διάγραμμα 6.7 
Διάγραμ λου Μ7

Τ

 

μα τροχιάς μοντέ

 
 

 

ο διάγραμμα τροχιάς του μοντέλου Μ7 είναι μια εναλλακτική παρουσίαση του Τ

μοντέλου μας. Βλέπουμε ότι περιγράφει τις σχέσεις των μεταβλητών που εκτιμούνται 

στο διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου Μ7, με τους κίτρινους και πράσινους κύκλους, 

καθώς και το μέρος με τα μοντέλα μέτρησης, με τα γκρι και μπλε τετράγωνα. Τα 

βελάκια μας δείχνουν τις σχέσεις αιτίας μεταξύ των μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι 

όλες οι σχέσεις είναι μονόπλευρες πλην αυτής που αναπτύσσεται μεταξύ των 

μεταβλητών «SUCC_T*» και  «SUCC_S*». Οι τιμές δίπλα σε κάθε βέλος είναι οι 
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τιμές της στατιστικής t για τον κάθε συντελεστή, και η ερμηνεία τους παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

Από την εκτίμηση του μοντέλου Μ7 καθώς και από το διάγραμμα τροχιάς του 

μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

1. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη θετική και στατιστικά σημαντική 

επίδραση της μεταβλητής «SUCC_T*» στην μεταβλητή «SUCC_S*» και 

αντιστρόφως, δηλαδή η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς 

τον ίδιο επηρεάζει θετικά, με συντελεστή 21 0.1215β = , την επιτυχία στην χρήση 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή, ή αλλιώς, εάν η επιτυχία στην 

χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η 

επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή θα αυξηθεί 

κατά  0. . Επίσης, η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς 

τον μαθητή επηρεάζει θετικά, με συντελεστή 

1215

12 0.4826β = , την επιτυχία στην 

χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο ή διαφορετικά εάν η επιτυχία 

στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον μαθητή αυξηθεί κατά μία 

μονάδα τότε η επιτυχία στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς τον ίδιο θα 

αυξηθεί κατά.  0.4826

2. Η μεταβλητή «PRECONC*», δηλαδή η προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις 

ΤΠΕ, επηρεάζει θετικά την μεταβλητή «SUCC_T*», με συντελεστή 11 0.5569γ =   

διότι είναι στατιστικά σημαντική. 

3. Αντίστοιχα η μεταβλητή «SCHOOL*», δηλαδή το σχολικό περιβάλλον, βλέπουμε 

ότι έχει μια θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην μεταβλητή 

«SUCC_S*», με συντελεστή 22 0.8949γ = . 

Το μοντέλο Μ7 εκφρασμένο με πίνακες έχει την ακόλουθη μορφή: 
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Οι εξισώσεις  του μοντέλου Μ7 που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: 

 

 

ι 2 πρώτες εξισώσεις είναι το διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου μας, οι εξισώσεις 3 

1 1 2 2 1 1 1 1

2

η

Ο

και 4 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις εξωγενείς αφανείς μεταβλητές και τέλος 

οι εξισώσεις 5 εως 10 μας δίνουν τα μοντέλα μέτρησης για τις ενδογενείς αφανείς 

μεταβλητές. Εδώ έχουμε ένα διαρθρωτικό μοντέλο με αμφίδρομη σχέση μεταξύ των 

ενδογενών αφανών μεταβλητών, όπου όμως η μεταβλητή 1η  επηρεάζεται και από 

την εξωγενή αφανή μεταβλητή 1ξ , ενώ τώρα στην εξίσωση 2 έχουμε την σχέση της 

μεταβλητής 2η  όπου επηρεάζετ  και από την εξωγενή αφανή μεταβλητή 2αι ξ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 1 1 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 1 2

3 3 1 3

4 4 2 4

5 5 2 5

6 6 2 6

y
y
y
y
y
y

β η γ ξ ζ
η β η γ ξ ζ
χ λ ξ δ
χ λ ξ δ

λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε
λ η ε

= + +
= + +
= +
= +
= +
= +
= +
= +
= +
= +

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 225



Κεφάλαιο 6: Εμπειρική Διερεύνηση 

 

 

 

 

Η οικονομετρική εκτίμηση του μοντέλου M7 πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

GFI=0.7073 

Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου Μ7 βλέπουμε ότι: 

. Διαρθρωτικό μέρος του μοντέλου 

 αφανών μεταβλητών. Η μεταβλητή 

LISREL και οι παραπάνω εξισώσεις διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 

 

 

 

1

Υπάρχει δίπλευρη σχέση μεταξύ των ενδογενών

2η επηρεάζει την μεταβλητή 1η  θετικά με συντελεστή 12 0.4826β =  και είναι 

τιστικά σημαντική ( 18.68t sta− = ). Επιπλέον βλέπ εξωγενής 

μεταβλητή 1

στα t ουμε ότι η 

ξ  επιδρά θετικά στην 1η , με συντελεστή 11 0.5569γ =  και είναι τατιστικά 

σημαντική ( 18.14stat− = ). 

Αντίστοιχα 1

σ

η μεταβλητή 

t

η  επηρεάζει την μεταβλητή 2η  θετικά με συντελεστή 

21 0.1215β =  και είναι στατιστικά σημαντική ( 7.5t stat 9− = Επιπλέον βλέπουμε ότι ). 

1 2 1

2

0.4826 0.5569η

2 1

1 1

2 2

1 1

2 1

3

        (18.68)     (18.14)
0.1215 0.8949

          (7.59)     (29.78)
0.8605

       (34.79)
1.0305

        (34.79)
0.7673 14.12

0.7793 14.51
        (31.20)

0.

y

y

y

η ξ

η η ξ

χ ξ

χ ξ

η

η

= +

=

=

= +

= +

= 1

4 2

5 2

6 2

6979 15.15
        (29.38)

1.1209 8.25

0.7068 17.37
        (25.66)

0.7471 17.32
        (30.23)

y

y

y

η

η

η

η

+

= +

= +

= +

= +
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η εξωγενής μεταβλητή 2ξ  επιδρά θετικά στην 2η , με συντελεστή 22 0.8949γ =  και 

είναι στατιστικά σημαντική ( ). 29.78t stat− =

 

 

 

2. Μοντέλο μέτρησης των εξωγενών αφανών μεταβλητών 

Οι συντελεστές των εξωγενών ενδεικτών έχουν θετική σχέση με τις αφανείς εξωγενείς 

μεταβλητές και είναι στατιστικά σημαντικοί για 1% επίπεδο σημαντικότητας. 

 

3. Μοντέλο μέτρησης των ενδογενών αφανών μεταβλητών. 

Εδώ παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 1η  μετράται από τους ενδείκτες 1y , 2y  και 3y  και 

η μεταβλητή 2η  μετράται από τους ενδείκτες 4y  , 5y  και 6y . Κι εδώ έχουμε θετικά 

πρόσημα στους συντελεστές και είναι επίσης στατιστικά σημαντικοί στο επίπεδο 

σημαντικότητας 1% . Παρατηρούμε ότι στις εξισώσεις 5 και 8 δεν δίνονται από το 

λογισμικό LISREL οι  των συντελεστών διότι οι ενδογενείς ενδείκτες t stat− 1y  και 4y  

θεωρούνται ενδείκτες αναφοράς (reference indicators). 

Η μήτρα συνδιακυμάνσεων που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα είναι 

βασισμένη σε 606 παρατηρήσεις. 
Πίνακας 6.40 

Συνδιακυμάνσεις ενδεικτών μοντέλου Μ7

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2

y1 0.7514   

y2 0.5580  0.7943  

y3 0.5530  0.5743  0.6743  

y4 0.7286  0.76634  0.6663  1.3006  

y5 0.6342 0.7147  0.6247  0.7765  0.9419  

y6 0.6990  0.6171  0.6421  0.8332  0.7774  0.9086 

x1 0.6113  0.6024  0.5224  0.6577  0.6550  0.6462 0.7404 

x2 0.6702 0.7069  0.6069  1.1575  0.7028  0.7485 0.5978 1.0620
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Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά για όλα τα μοντέλα (M1-M7) οι εκτιμήσεις 

μέγιστης πιθανοφάνειας (Πίνακας 6.41) 

 

Πίνακας 6.41   
 Εκτιμήσεις Μέγιστης Πιθανοφάνειας Μοντέλων Μ1-Μ7 

(T-values) 
 
Παράμετρος  

 Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7

β12
1.0635 
(26.23) 

1.0073 
(27.81)     0.4826 

(18.68) 

β21
0.4962 
(3.18)  0.9931 

(27.15) 
1.0410 
(26.35) 

0.2179 
(6.67) 

0.2617 
(13.09) 

0.1215 
(7.59) 

y11
0.0255 
(1.76)  0.898 

(2.25) 
0.7642 
(17.60) 

0.4971 
(15.41) 

0.5765 
(17.18) 

0.5569 
(18.14) 

y12   -0.4532 
(-25.04) 

-0.1463 
(-6.84) 

0.012 
(0.40) 

-0.0005 
(-0.03)  

y13     0.5569 
(18.34) 

0.5270 
(21.70)  

y21  0.0906 
(2.27)      

y22
-0.3594 
(-2.69) 

-0.4520 
(-22.81)  0.0223 

(1.45) 
0.044 
(3.73) 

0.0223 
(3.33) 

0.8949 
(29.78) 

y23     0.8493 
(20.51) 

0.7760 
(48.48)  

λy
1 0.7541 0.7650 0.7674 1.2623 1.2577 1.2583 0.7673 

λy
2

0.7410 
(27.90) 

0.7577 
(29.39) 

0.7597 
(29.54) 

1.1062 
(37.78) 

1.1238 
(38.95) 

1.1259 
(39.12) 

0.7793 
(31.20) 

λy
3 0.9486 0.7264 

(31.99) 
0.7315 
(32.49) 

0.9726 
(36.63) 

0.9522 
(34.09) 

0.9542 
(34.24) 

0.6979 
(29.38) 

λy
4

0.8652 
(28.38) 

0.9423 
 0.9425 0.9629 1.1115 1.1118 1.1209 

λy
5

0.8795 
(30.13) 

0.8622 
(28.03) 

0.8653 
(28.10) 

0.8675 
(29.94) 

0.7244 
(27.01) 

0.7238 
(26.97) 

0.7068 
(25.66) 

λy
6  0.8757 

(29.81) 
0.8837 
(30.05) 

0.8640 
(30.75) 

0.7504 
(30.45) 

0.7502 
(30.44) 

0.7471 
(30.23) 

λx
1

0.6722 
(34.79) 1.0000 1.0000 1.0000 0.8605 

(34.79) 1.0000 0.8605 
(34.79) 

λx
2

1.7189 
(34.79) 1.0000 1.0000 1.0000 1.7189 

(34.79) 1.0000 1.0305 
(34.79) 

λx
3 

 
    1.0214 

(33.74) 
 
1.0000 
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Παράμετρος Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7

R2
X1 1.0000 1.0000 1.0000  1.0000  1.0000 

R2
X2 1.0000 1.0000 1.0000  1.0000  1.0000 

R2
X3     0.9825   

R2
Y1 0.7581 0.7789 0.7837 0.8439 0.8378 0.8386 0.7836 

R2
Y2 0.6924 0.7229 0.7267 0.8186 0.8449 0.8482 0.7646 

R2
Y3 0.6925 0.7827 0.7935 0.8014 0.7681 0.7714 0.7225 

R2
Y4 0.7950 0.6827 0.6830 0.7129 0.9499 0.9505 0.9661 

R2
Y5 0.8522 0.7894 0.7949 0.7990 0.5571 0.5563 0.5304 

 

R2
Y6  0.8476 0.8594 0.8217 0.6197 0.6195 

 
0.6143 

δ3     1.87   

ε1 13.21 14.49 14.30 14.20 13.81 13.76 14.12 

ε2 14.81 15.36 15.18 14.79 13.59 13.47 14.51 

ε3 15.36 14.41 14.10 15.09 15.20 15.09 15.15 

ε4 13.80 15.81 15.63 15.97 10.35 10.25 8.25 

ε5 11.91 14.55 14.11 14.84 17.63 17.62 17.37 

ε6  12.99 11.94 14.30 17.58 17.57 17.32 

σ2
δ3     0.0186 

(0.01)  
 
 

σ2
ε1

0.1814 
(0.01) 

0.1661 
(0.01) 

0.1625 
(0.01) 

0.2948 
(0.02) 

0.3063 
(0.02) 

0.3048 
(0.02) 

0.1626 
(0.01) 

σ2
ε2

0.2439  
(0.02) 

0.2200 
(0.01) 

0.2171 
(0.01) 

0.271 
(0.02) 

0.2317 
(0.02) 

0.2270 
(0.02) 

0.1870 
(0.02) 

σ2
ε3

0.3997 
(0.03) 

0.1465 
(0.01) 

0.1392 
(0.01) 

0.2344 
(0.02) 

0.2737 
(0.02) 

0.2699 
(0.02) 

0.1871 
(0.01) 

σ2
ε4

0.1925 
(0.01) 

0.4126 
(0.03) 

0.4122 
(0.03) 

0.3733 
(0.02) 

0.0651 
(0.01) 

0.0644 
(0.01) 

0.0441 
(0.01) 

σ2
ε5

0.1342 
(0.01) 

0.1984  
(0.01) 

0.1932 
(0.01) 

0.1893 
(0.01) 

0.4172 
(0.02) 

0.4179 
(0.02) 

0.4424 
(0.03) 
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Παράμετρος Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7

σ2
ε6  0.1384 

(0.01) 
0.1277 
(0.01) 

0.1620 
(0.01) 

0.3455 
(0.02) 

0.3457 
(0.02) 

0.3504 
(0.02) 

Βαθμοί 
Ελευθερίας 11 18 18 17 20 21 17 

X2

(Prob.) 
 238.34 
(0.00) 

282.23 
(0.00) 

293.27 
(0.00) 

370.08 
(0.00) 

1070.36 
(0.00) 

1079.74
(0.00) 

1001.71
(0.00) 

GFI 
 0.8988 0.8956 0.8919 

 
0.8674 

 
0.7178 

 
0.7160 0.7073 

AGFI 
  0.74248 0.7911 0.7838 0.7191 0.3650 0.3915 0.3801 

RMSR 
 0.0346 0.0311 

 
0.0316 0.0362 0.1083 0.1087 0.0975 

 

 
Σχολιασμός των Μοντέλων Μ1-Μ7

Μοντέλο M1

 Το μοντέλο Μ1 μελετά την αμφίδρομη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της 

χρήσης των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος του ίδιου (SUCC_T*) και της 

χρήσης των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος του μαθητή (SUCC_S*) 

λαμβάνοντας υπόψη την προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις ΤΠΕ 

(PRECONC*) και την φοβία που αισθάνονται σε σχέση  με αυτές (FEAR*). Οι 

μεταβλητές SUCC_T* και SUCC_S* αποτελούν τις ενδογενείς αφανείς μεταβλητές, 

διότι επηρεάζονται άμεσα από άλλες αφανείς μεταβλητές, ενώ οι  PRECONC*, 

FEAR* είναι οι εξωγενείς αφανείς μεταβλητές διότι λειτουργούν ως αιτία και όχι ως 

αποτέλεσμα.  

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το παρόν μοντέλο αποτελεί ένα πλήρες 

υπόδειγμα LISREL, αφού η πρώτη εξίσωση συνιστά το διαρθρωτικό μοντέλο και οι 

δύο επόμενες εξισώσεις συνιστούν τα μοντέλα μέτρησης. Τόσο το πρόγραμμα 

LISREL για αυτή την εφαρμογή όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

εκτέλεσή του παρουσιάζονται στο παράρτημα. 

Από τους πίνακες LAMBDA-Y, LAMBDA-X, BETA, GAMMA, PSI, THETA-EPS 

και THETA-DELTA προκύπτουν 17 ελεύθερες παράμετροι προς εκτίμηση. Σύμφωνα 

με τη γνωστή συνθήκη ταυτοποίησης του μοντέλου έχουμε: 

( )( )p+q p+q+1 7 8t 17
2 2

×
≤ ⇒ ≤ ⇒17 28≤  , οπότε το μοντέλο μας υπερταυτοποιείται 

ενώ οι βαθμοί ελευθερίας είναι 28-17=11. 

      Οι επόμενες εκτιμήσεις που παρατίθενται είναι οι εκτιμήσεις μέγιστης 

πιθανοφάνειας  για τις μήτρες Λy, Λx, Β, Γ, Φ, Ψ, Θε και Θδ. Επίσης, έχουμε και τους 
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συντελεστές συσχέτισης, R2, για τους συντελεστές Yκαι για τους συντελεστές X που 

είναι: 

                                                       R2
y1=0.7581    

                                                       R2
y2=0.6924    

       R2
y3=0.6925     

                               R2
y4=0.7950 

              R2
y5=0.8522 

                   R2
x1=1.00000   

                   R2
x2=1.00000 

Όλοι οι παραπάνω συντελεστές είναι ικανοποιητικοί. 

Τα μέτρα προσαρμογής GFI, AGFI είναι σχεδόν τέλεια. Το GFI ισούται με 

0.89883 (κοντά στη τιμή 1.00, η οποία είναι και η ανώτερη τιμή που μπορεί να 

πάρει). Επίσης και το AGFI είναι πάρα πολύ υψηλό 0.74248 και είναι κοντά στο 1. 

Ακόμα  ικανοποιητική είναι η τιμή του RMR που ισούται με 0.040161, διότι το RMR 

πρέπει να έχει τιμή όσο το δυνατό χαμηλότερη για να είναι ικανοποιητική. 

Από τα σημαντικότερα κομμάτια σε κάθε πρόγραμμα LISREL είναι τα t-values 

που προκύπτουν με τη χρήση των τυπικών σφαλμάτων (η εκτιμημένη παράμετρος 

διαιρεμένη με το τυπικό σφάλμα της). Έχουμε λοιπόν κατά σειρά τα τυπικά σφάλματα 

(standard errors) και τα t-values για τις μήτρες Λx, Λy, Β, Γ, Φ, Ψ, Θε και Θδ. Όλα τα 

t-values είναι ικανοποιητικά (>2) εκτός από τη μήτρα Γ που έχει ένα t-value αρνητικό 

(-2.69316) που είναι κατά πολύ μικρότερο του 2.  

Με βάση το διάγραμμα τροχιάς αλλά και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 

συμπεραίνουμε πως η χρήση των ΤΠΕ από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό επηρεάζει 

θετικά τόσο τη διδασκαλία και τη μετάδοση της γνώσης στην τάξη όσο και την εξέλιξη 

του ιδίου. Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζουν οι προκαταλήψεις και οι φοβίες των 

εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, οι οποίες τους επηρεάζουν αρνητικά. 

Επίσης, η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την προετοιμασία του 

μαθήματος (PREP) θεωρείται επιτυχία στη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς 

όφελος του ίδιου. Η χρήση λογισμικών επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων 

(TYPE1) και η διαχείριση λογισμικών και υλικού στη διδασκαλία από τον καθηγητή 

θεωρούνται επιτυχία στη χρήση των ΤΠΕ προς όφελος του μαθητή (TYPE2). Ακόμα 

η αυτοαξιολόγηση (PRECONC) αποτελεί την παρατηρούμενη μεταβλητή της 

προδιάθεσης των καθηγητών ως προς τις ΤΠΕ (PRECONC*) και τα συναισθήματα 

φόβου (FEAR) αποτελούν μια προσέγγιση της φοβίας για τις ΤΠΕ (FEAR*). 

Υποστηρίζοντας τους καθηγητές στην χρήση των ΤΠΕ για δικό τους όφελος 

επιτυγχάνεται και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη και το 

αντίστροφο. 
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Μοντέλο M2

 Το μοντέλο Μ2 μελετά την σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ 

από τον καθηγητή προς όφελος του μαθητή (SUCC_S*) και της χρήσης των ΤΠΕ 

από τον καθηγητή για δικό του όφελος (SUCC_T*), λαμβάνοντας υπόψη την 

επίδραση που ασκούν στη μετάδοση της γνώσης η προδιάθεση των καθηγητών ως 

προς τις ΤΠΕ (PRECONC*) και η φοβία τους για αυτές (FEAR*). Οι μεταβλητές 

SUCC_T* και SUCC_S* αποτελούν τις ενδογενείς αφανείς μεταβλητές, και  οι  

PRECONC*, FEAR* είναι οι εξωγενείς αφανείς μεταβλητές.  

Το παρόν μοντέλο, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, αποτελεί ένα πλήρες 

υπόδειγμα LISREL, αφού η πρώτη εξίσωση συνιστά το διαρθρωτικό μοντέλο και οι 

δύο επόμενες εξισώσεις συνιστούν τα μοντέλα μέτρησης. Τόσο το πρόγραμμα 

LISREL για αυτή την εφαρμογή όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

εκτέλεσή του παρουσιάζονται στο παράρτημα. 

Από τους πίνακες LAMBDA-Y, LAMBDA-X, BETA, GAMMA, PSI, THETA-EPS 

και THETA-DELTA προκύπτουν 18 ελεύθερες παράμετροι προς εκτίμηση. Σύμφωνα 

με τη γνωστή συνθήκη ταυτοποίησης του μοντέλου έχουμε: 

( )( )p+q p+q+1 8 9t 18
2 2

×
≤ ⇒ ≤ ⇒18 36≤  , οπότε το μοντέλο μας υπερταυτοποιείται 

ενώ οι βαθμοί ελευθερίας είναι 36-18=18. 

      Οι επόμενες εκτιμήσεις που παρατίθενται είναι οι εκτιμήσεις μέγιστης 

πιθανοφάνειας  για τις μήτρες Λy, Λx, Β, Γ, Φ, Ψ, Θε και Θδ. Επίσης, έχουμε και τους 

συντελεστές συσχέτισης, R2, για τους συντελεστές Y και για τους συντελεστές X που 

είναι: 

 

                                                       R2
y1=0.7789    

                                                       R2
y2=0.7229    

       R2
y3=0.7827     

                               R2
y4=0.6827 

              R2
y5=0.7894 

 R2
y6=0.8476 

                   R2
x1=1.00000   

                   R2
x2=1.00000 

Όλοι οι παραπάνω συντελεστές είναι παρά πολύ ικανοποιητικοί. 

Τα μέτρα προσαρμογής GFI, AGFI είναι σχεδόν τέλεια. Το GFI ισούται με 0.8956 

και το AGFI είναι πάρα πολύ υψηλό, 0.7911. Ακόμα  ικανοποιητική είναι η τιμή του 

RMR που ισούται με 0.0311. 
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Από τα σημαντικότερα κομμάτια σε κάθε πρόγραμμα LISREL είναι τα t-values 

που προκύπτουν με τη χρήση των τυπικών σφαλμάτων. Έχουμε λοιπόν κατά σειρά 

τα τυπικά σφάλματα (standard errors) και τα t-values για τις μήτρες Λx, Λy, Β, Γ, Φ, 

Ψ, Θε και Θδ. Όλα τα t-values είναι ικανοποιητικά (>2) εκτός από τη μήτρα Γ που έχει 

ένα t-value αρνητικό (-22.81) που είναι κατά πολύ μικρότερο του 2.  

Συμπερασματικά, η χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την μετάδοση της 

γνώσης επηρεάζει θετικά τη χρήση των ΤΠΕ από τον ίδιο για προσωπικό του 

όφελος, βοηθώντας στην εξέλιξη του. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στη χρήση των ΤΠΕ 

από τον καθηγητή προς όφελος των μαθητών παίζουν οι προκαταλήψεις και οι 

φοβίες των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, οι οποίες ασκούν αρνητική επίδραση. 

Επίσης, η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την προετοιμασία του 

μαθήματος (PREP) και η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την 

ενημέρωσή του σε θέματα της επιστήμης του (OWN_ed) θεωρούνται επιτυχία στη 

χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος του ίδιου. Η χρήση λογισμικών 

επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων (TYPE1) και η διαχείριση λογισμικών και 

υλικού στην διδασκαλία αποτελούν επιτυχημένη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή 

προς όφελος του μαθητή (TYPE2).  Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το 

συμπέρασμα πως η χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την μετάδοση της 

γνώσης συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της χρήσης των ΤΠΕ για δικό του όφελος. 

 
Μοντέλο M3

 Το μοντέλο Μ3 διερευνά την σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της χρήσης των 

ΤΠΕ από τον καθηγητή για δικό του όφελος (SUCC_T*) και της χρήσης των ΤΠΕ 

από τον καθηγητή προς όφελος του μαθητή (SUCC_S*), λαμβάνοντας υπόψη την 

επίδραση που ασκούν στον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ από τον ίδιο τον καθηγητή  η 

προδιάθεση του ως προς τις ΤΠΕ (PRECONC*) και η φοβία του για αυτές (FEAR*). 

Οι μεταβλητές SUCC_T* και SUCC_S* αποτελούν τις ενδογενείς αφανείς 

μεταβλητές, και  οι  PRECONC*, FEAR* είναι οι εξωγενείς αφανείς μεταβλητές.  

Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα πλήρες υπόδειγμα LISREL, αφού η πρώτη 

εξίσωση συνιστά το διαρθρωτικό μοντέλο και οι δύο επόμενες εξισώσεις συνιστούν 

τα μοντέλα μέτρησης. Το πρόγραμμα LISREL για αυτή την εφαρμογή αλλά και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτέλεσή του παρουσιάζονται στο 

παράρτημα. 

Από τους πίνακες LAMBDA-Y, LAMBDA-X, BETA, GAMMA, PSI, THETA-EPS 

και THETA-DELTA προκύπτουν 18 ελεύθερες παράμετροι προς εκτίμηση. Σύμφωνα 

με τη γνωστή συνθήκη ταυτοποίησης του μοντέλου έχουμε: 

Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 233



Κεφάλαιο 6: Εμπειρική Διερεύνηση 

( )( )p+q p+q+1 8 9t 18
2 2

×
≤ ⇒ ≤ ⇒18 36≤  , οπότε το μοντέλο μας υπερταυτοποιείται 

ενώ οι βαθμοί ελευθερίας είναι 36-18=18. 

      Οι επόμενες εκτιμήσεις που παρατίθενται είναι οι εκτιμήσεις μέγιστης 

πιθανοφάνειας  για τις μήτρες Λy, Λx, Β, Γ, Φ, Ψ, Θε και Θδ. Επίσης, έχουμε και τους 

συντελεστές συσχέτισης, R2, για τους συντελεστές Y και για τους συντελεστές X που 

είναι: 

                                                       R2
y1=0.7837    

                                                       R2
y2=0.7267    

       R2
y3=0.7935     

                               R2
y4=0.6830 

              R2
y5=0.7949 

 R2
y6=0.8594 

                   R2
x1=1.00000   

                   R2
x2=1.00000 

Όλοι οι παραπάνω συντελεστές είναι παρά πολύ ικανοποιητικοί. 

Τα μέτρα προσαρμογής GFI, AGFI είναι σχεδόν τέλεια. Το GFI ισούται με 0.8919 

και το AGFI ισούται με  0.7838. Ακόμα ικανοποιητική είναι η τιμή του RMR που 

ισούται με 0.0316. 

Από τα σημαντικότερα κομμάτια σε κάθε πρόγραμμα LISREL είναι τα t-values 

που προκύπτουν με τη χρήση των τυπικών σφαλμάτων. Έχουμε λοιπόν κατά σειρά 

τα τυπικά σφάλματα (standard errors) και τα t-values για τις μήτρες Λx, Λy, Β, Γ, Φ, 

Ψ, Θε και Θδ. Όλα τα t-values είναι ικανοποιητικά (>2) εκτός από τη μήτρα Γ που έχει 

ένα t-value αρνητικό (-25.04) που είναι κατά πολύ μικρότερο του 2.  

Διαπιστώνεται ότι, όταν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για προσωπικό 

όφελος, τότε βελτιώνεται στον τρόπο που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για να μεταδώσει 

γνώσεις. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς 

όφελος του ίδιου παίζουν οι προκαταλήψεις του για τις ΤΠΕ  και οι φοβίες για τη 

χρήση τους. 

Επίσης, η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την προετοιμασία του 

μαθήματος (PREP) και η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την 

ενημέρωσή του σε θέματα της επιστήμης του (OWN-ed) θεωρούνται επιτυχία στη 

χρήση των ΤΠΕ προς όφελός του. Η χρήση λογισμικών επεξεργασίας κειμένου, 

λογιστικών φύλλων (TYPE1) και η διαχείριση λογισμικών και υλικού στη διδασκαλία 

προσδιορίζουν την επιτυχημένη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος του 

μαθητή (TYPE2).  Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως η χρήση 
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των ΤΠΕ από τον καθηγητή για προσωπικό του όφελος συμβάλει θετικά στην 

ενίσχυση της χρήσης των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

 

Μοντέλο M4

 Το μοντέλο Μ4 διερευνά τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της χρήσης των 

ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελός του (SUCC_T*) και της χρήσης των ΤΠΕ από 

τον καθηγητή προς όφελος των μαθητών (SUCC_S*), λαμβάνοντας υπόψη τον 

βαθμό που η φοβία (FEAR*) και η προδιάθεση του καθηγητή (PRECONC*)  επιδρά 

αφενός στην προσωπική χρήση των ΤΠΕ από τον ίδιο και αφετέρου στον τρόπο 

διδασκαλίας. Οι μεταβλητές SUCC_T* και SUCC_S* αποτελούν τις ενδογενείς 

αφανείς μεταβλητές, και  οι  PRECONC*, FEAR* είναι οι εξωγενείς αφανείς 

μεταβλητές.  

Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα πλήρες υπόδειγμα LISREL, αφού η πρώτη 

εξίσωση συνιστά το διαρθρωτικό μοντέλο και οι δύο επόμενες εξισώσεις συνιστούν 

τα μοντέλα μέτρησης. Το πρόγραμμα LISREL για αυτή την εφαρμογή αλλά και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτέλεσή του παρουσιάζονται στο 

παράρτημα. 

Από τους πίνακες LAMBDA-Y, LAMBDA-X, BETA, GAMMA, PSI, THETA-EPS 

και THETA-DELTA προκύπτουν 19 ελεύθερες παράμετροι προς εκτίμηση. Σύμφωνα 

με τη γνωστή συνθήκη ταυτοποίησης του μοντέλου έχουμε: 

( )( )p+q p+q+1 8 9t 19
2 2

×
≤ ⇒ ≤ ⇒19 36≤  , οπότε το μοντέλο μας υπερταυτοποιείται 

ενώ οι βαθμοί ελευθερίας είναι 36-19=17. 

      Οι επόμενες εκτιμήσεις που παρατίθενται είναι οι εκτιμήσεις μέγιστης 

πιθανοφάνειας  για τις μήτρες Λy, Λx, Β, Γ, Φ, Ψ, Θε και Θδ. Επίσης, έχουμε και τους 

συντελεστές συσχέτισης, R2 για τους συντελεστές Y  που είναι: 

                                                       R2
y1=0.8439    

                                                       R2
y2=0.8186    

       R2
y3=0.8014     

                               R2
y4=0.7129 

              R2
y5=0.7990 

 R2
y6=0.8217 

Όλοι οι παραπάνω συντελεστές είναι παρά πολύ ικανοποιητικοί. 

Τα μέτρα προσαρμογής GFI, AGFI είναι σχεδόν τέλεια. Το GFI ισούται με 0.8674 

και το AGFI ισούται με 0.7191. Ακόμα, ικανοποιητική είναι η τιμή του RMR που 

ισούται με 0.0362. 
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Από τα σημαντικότερα κομμάτια σε κάθε πρόγραμμα LISREL είναι τα t-values 

που προκύπτουν με τη χρήση των τυπικών σφαλμάτων. Έχουμε λοιπόν κατά σειρά 

τα τυπικά σφάλματα (standard errors) και τα t-values για τις μήτρες Λx, Λy, Β, Γ, Φ, 

Ψ, Θε και Θδ. Όλα τα t-values είναι ικανοποιητικά (>2) εκτός από τη μήτρα Γ που έχει 

ένα t-value αρνητικό (-6.84) που είναι μικρότερο του 2.  

Συμπερασματικά, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ από τον ίδιο 

τον καθηγητή για προσωπικό του όφελος και της χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή 

προς όφελος των μαθητών του ενισχύοντας έτσι την μετάδοση της γνώσης. Βέβαια, 

σημαντικό ρόλο στην χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή παίζουν οι προκαταλήψεις 

και οι φοβίες για τις ΤΠΕ. 

Επίσης, η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την προετοιμασία του 

μαθήματος (PREPΑ) και η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την 

ενημέρωσή του σε σχολικά θέματα (OWN-edu) θεωρούνται επιτυχημένη χρήση των 

ΤΠΕ από τον καθηγητή για δικό του όφελος. Η χρήση λογισμικών επεξεργασίας 

κειμένου, λογιστικών φύλλων (TYPE1) και η διαχείριση λογισμικών και υλικού στη 

διδασκαλία θεωρούνται επιτυχημένη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος 

του μαθητή (TYPE2).  Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως η 

χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για δικό του όφελος συμβάλει θετικά στην 

ενίσχυση της διδασκαλίας και της μετάδοσης της γνώσης. 

 
 
Μοντέλο M5 

 Το μοντέλο Μ5 διερευνά τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της χρήσης των 

ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελός του (SUCC_T*) και της χρήσης των ΤΠΕ από 

τον καθηγητή προς όφελος των μαθητών (SUCC_S*), λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιδράσεις που ασκούν η προδιάθεση (PRECONC*), η φοβία (FEAR*) και το 

σχολικό περιβάλλον (SCHOOL*) του καθηγητή στη χρήση των ΤΠΕ. Αντίστοιχα 

μελετώνται και οι επιδράσεις που ασκούν τόσο η φοβία για τις ΤΠΕ  (FEAR*) όσο και 

το σχολικό περιβάλλον (SCHOOL*) στην μετάδοση της γνώσης. Οι μεταβλητές 

SUCC_T* και SUCC_S* αποτελούν τις ενδογενείς αφανείς μεταβλητές, και  οι  

PRECONC*, FEAR* και SCHOOL* είναι οι εξωγενείς αφανείς μεταβλητές.  

Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα πλήρες υπόδειγμα LISREL, αφού η πρώτη 

εξίσωση συνιστά το διαρθρωτικό μοντέλο και οι δύο επόμενες εξισώσεις συνιστούν 

τα μοντέλα μέτρησης. Το πρόγραμμα LISREL για αυτή την εφαρμογή αλλά και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτέλεσή του παρουσιάζονται στο 

παράρτημα. 
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Από τους πίνακες LAMBDA-Y, LAMBDA-X, BETA, GAMMA, PSI, THETA-EPS 

και THETA-DELTA προκύπτουν 25 ελεύθερες παράμετροι προς εκτίμηση. Σύμφωνα 

με τη γνωστή συνθήκη ταυτοποίησης του μοντέλου έχουμε: 

( )( )p+q p+q+1 9 10t 25
2 2

×
≤ ⇒ ≤ ⇒ 25 45≤  , οπότε το μοντέλο μας 

υπερταυτοποιείται ενώ οι βαθμοί ελευθερίας είναι 45-25=20. 

      Οι επόμενες εκτιμήσεις που παρατίθενται είναι οι εκτιμήσεις μέγιστης 

πιθανοφάνειας  για τις μήτρες Λy, Λx, Β, Γ, Φ, Ψ, Θε και Θδ. Επίσης, έχουμε και τους 

συντελεστές συσχέτισης, R2 για τους συντελεστές Y και για τους συντελεστές Χ  που 

είναι:                                                    R2
y1=0.8378    

                                                       R2
y2=0.8449    

       R2
y3=0.7681     

                               R2
y4=0.9499 

              R2
y5=0.5571 

 R2
y6=0.6197 

 R2
χ1=1.0000    

                                                       R2
χ2=1.0000    

 R2
χ3=0.9825     

 

Όλοι οι παραπάνω συντελεστές είναι παρά πολύ ικανοποιητικοί. Το GFI ισούται 

με 0.7178 και το AGFI ισούται με 0.3650. Ακόμα, ικανοποιητική είναι η τιμή του RMR 

που ισούται με 0.1083. Επίσης όλα τα t-values είναι ικανοποιητικά (>2). 

Από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνεται πως η χρήση των ΤΠΕ από τον 

καθηγητή για προσωπικό όφελος επηρεάζει θετικά τη χρήση των ΤΠΕ από τον 

καθηγητή για την μετάδοση της γνώσης. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στη χρήση των 

ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελός του παίζουν οι προκαταλήψεις, οι φοβίες και το 

σχολικό περιβάλλον. Ομοίως, στη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος 

των μαθητών σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι φοβίες του καθηγητή για την χρήση 

των  ΤΠΕ και το σχολικό περιβάλλον.  

Επίσης, η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την προετοιμασία του 

μαθήματος (PREPΑ) και η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την 

ενημέρωσή του σε σχολικά θέματα (OWN-edu) θεωρούνται επιτυχημένη χρήση των 

ΤΠΕ από τον καθηγητή για προσωπικό του όφελος. Η χρήση λογισμικών 

επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων (TYPE1) και η διαχείριση λογισμικών και 

υλικού στη διδασκαλία θεωρούνται επιτυχημένη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή 

προς όφελος του μαθητή (TYPE2).   
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Ακόμα, η αυτοαξιολόγηση (PRECONC) αποτελεί την μεταβλητή που 

χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθεί η προδιάθεση των καθηγητών προς τις ΤΠΕ 

(PRECONC*). Ο τρόπος που εκφράζουν τα συναισθήματα του φόβου (FEAR) οι 

εκπαιδευτικοί αποτελούν μια προσέγγιση της φοβίας για τις ΤΠΕ (FEAR*) και τα 

κίνητρα -  δημιουργικές προκλήσεις (SCHOOL) που δέχονται οι εκπαιδευτικοί στο 

σχολείο για να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως μεταβλητή που μελετά το 

σχολικό περιβάλλον (SCHOOL*). Υποστηρίζοντας τους καθηγητές στην χρήση των 

ΤΠΕ για δικό τους όφελος, εξαλείφοντας τις φοβίες τους, περιορίζοντας τις 

προκαταλήψεις τους και αξιοποιώντας τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο 

σχολικό περιβάλλον,  επιτυγχάνεται και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. 

 

Μοντέλο M6 
 Το μοντέλο Μ6 διερευνά την σχέση που μελετήθηκε στο μοντέλο Μ5, χωρίς τις 

επιδράσεις των παρατηρούμενων μεταβλητών των εξωγενών αφανών μεταβλητών. 

Αποτελεί ένα πλήρες υπόδειγμα LISREL, αφού η πρώτη εξίσωση συνιστά το 

διαρθρωτικό μοντέλο και οι δύο επόμενες εξισώσεις συνιστούν τα μοντέλα μέτρησης. 

Το πρόγραμμα LISREL για αυτή την εφαρμογή αλλά και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την εκτέλεσή του παρουσιάζονται στο παράρτημα. 

Από τους πίνακες LAMBDA-Y, LAMBDA-X, BETA, GAMMA, PSI, THETA-EPS 

και THETA-DELTA προκύπτουν 24 ελεύθερες παράμετροι προς εκτίμηση. Σύμφωνα 

με τη γνωστή συνθήκη ταυτοποίησης του μοντέλου έχουμε: 

( )( )p+q p+q+1 9 10t 24
2 2

×
≤ ⇒ ≤ ⇒ 24 45≤  , οπότε το μοντέλο μας 

υπερταυτοποιείται ενώ οι βαθμοί ελευθερίας είναι 45-24=21. 

      Οι επόμενες εκτιμήσεις που παρατίθενται είναι οι εκτιμήσεις μέγιστης 

πιθανοφάνειας  για τις μήτρες Λy, Λx, Β, Γ, Φ, Ψ, Θε και Θδ. Επίσης, έχουμε και τους 

συντελεστές συσχέτισης, R2 για τους συντελεστές Y και για τους συντελεστές Χ  που 

είναι:                                                  

             R2
y1=0.8386    

                                                       R2
y2=0.8482    

       R2
y3=0.7714     

                               R2
y4=0.9505 

              R2
y5=0.5563 

 R2
y6=0.6195 

Όλοι οι παραπάνω συντελεστές είναι ικανοποιητικοί. Το GFI ισούται με 0.7160 και 

το AGFI ισούται με 0.3915. Ακόμα, ικανοποιητική είναι η τιμή του RMR που ισούται 
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με 0.1087. Επίσης, όλα τα t-values είναι ικανοποιητικά (>2) εκτός από τη μήτρα Γ 

που έχει ένα t-value αρνητικό (-0.03) που είναι μικρότερο του 2.  

Επιβεβαιώνεται ότι η χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για προσωπικό όφελος  

επηρεάζει θετικά τη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος των μαθητών. 

Σημαντικό ρόλο στη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελός του  και προς 

όφελος των μαθητών  παίζουν οι προκαταλήψεις, οι φοβίες του για τις ΤΠΕ και το 

σχολικό περιβάλλον.  

Επίσης, η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την προετοιμασία του 

μαθήματος (PREPΑ) και η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την 

ενημέρωσή του σε σχολικά θέματα (OWN-edu) θεωρούνται επιτυχημένη χρήση των 

ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελός του. Η χρήση λογισμικών επεξεργασίας 

κειμένου, λογιστικών φύλλων (TYPE1) και η διαχείριση λογισμικών και υλικού στη 

διδασκαλία θεωρούνται επιτυχημένη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος  

του μαθητή (TYPE2).  Υποστηρίζοντας τους καθηγητές στην χρήση των ΤΠΕ για δικό 

τους όφελος, εξαλείφοντας τις φοβίες τους, περιορίζοντας τις προκαταλήψεις τους και 

αξιοποιώντας τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο σχολικό περιβάλλον,  

επιτυγχάνεται  η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. 

 

Μοντέλο M7 
Το μοντέλο Μ7 μελετά την αμφίδρομη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της 

χρήσης των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελός του (SUCC_T*) και της χρήσης 

των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος του μαθητή (SUCC_S*), λαμβάνοντας 

υπόψη την προδιάθεση των καθηγητών ως προς τις ΤΠΕ (PRECONC*) και το 

σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ενεργούν (SCHOOL*). Οι μεταβλητές SUCC_T* 

και SUCC_S* αποτελούν τις ενδογενείς αφανείς μεταβλητές, διότι επηρεάζονται 

άμεσα από άλλες αφανείς μεταβλητές, ενώ οι  PRECONC*, SCHOOL* είναι οι 

εξωγενείς αφανείς μεταβλητές διότι λειτουργούν ως αιτία και όχι ως αποτέλεσμα.  

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το παρόν μοντέλο αποτελεί ένα πλήρες 

υπόδειγμα LISREL, αφού η πρώτη εξίσωση συνιστά το διαρθρωτικό μοντέλο και οι 

δύο επόμενες εξισώσεις συνιστούν τα μοντέλα μέτρησης. Τόσο το πρόγραμμα 

LISREL για αυτή την εφαρμογή όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

εκτέλεσή του παρουσιάζονται στο παράρτημα. 

Από τους πίνακες LAMBDA-Y, LAMBDA-X, BETA, GAMMA, PSI, THETA-EPS 

και THETA-DELTA προκύπτουν 19 ελεύθερες παράμετροι προς εκτίμηση. Σύμφωνα 

με τη γνωστή συνθήκη ταυτοποίησης του μοντέλου έχουμε: 
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( )( )p+q p+q+1 8 9t 19
2 2

×
≤ ⇒ ≤ ⇒19 36≤  , οπότε το μοντέλο μας υπερταυτοποιείται 

ενώ οι βαθμοί ελευθερίας είναι 36-19=17. 

      Οι επόμενες εκτιμήσεις που παρατίθενται είναι οι εκτιμήσεις μέγιστης 

πιθανοφάνειας  για τις μήτρες Λy, Λx, Β, Γ, Φ, Ψ, Θε και Θδ. Επίσης, έχουμε και τους 

συντελεστές συσχέτισης, R2, για τους συντελεστές Yκαι για τους συντελεστές X που 

είναι: 

                                                       R2
y1=0.7836    

                                                       R2
y2=0.7646    

       R2
y3=0.7225     

                               R2
y4=0.9661 

              R2
y5=0.5304 

 R2
y6=0.6143 

                   R2
x1=1.0000   

                   R2
x2=1.0000 

Όλοι οι παραπάνω συντελεστές είναι ικανοποιητικοί. 

Το GFI ισούται με 0.7073 (κοντά στη τιμή 1.00, η οποία είναι και η ανώτερη τιμή 

που μπορεί να πάρει) ενώ το AGFI είναι πάρα πολύ χαμηλό, 0.3801. Ακόμα  

ικανοποιητική είναι η τιμή του RMR που ισούται με 0.0975, διότι το RMR πρέπει να 

έχει τιμή όσο το δυνατό χαμηλότερη για να είναι ικανοποιητική. Επίσης, όλα τα t-

values είναι ικανοποιητικά (>2). 

Επιβεβαιώνεται η θετική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ 

από τον ίδιο τον καθηγητή για προσωπικό του όφελος και της χρήσης των ΤΠΕ για 

τη μετάδοσης της γνώσης στην τάξη. Βέβαια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ και το σχολικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. 

Επίσης, η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την προετοιμασία του 

μαθήματος (PREP) και η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τον καθηγητή για την 

ενημέρωσή του στην επιστήμη του, θεωρούνται επιτυχημένη χρήση των ΤΠΕ από 

τον καθηγητή προς όφελός του. Η χρήση λογισμικών επεξεργασίας κειμένου, 

λογιστικών φύλλων (TYPE1) και η διαχείριση λογισμικών και υλικού στη διδασκαλία 

θεωρούνται επιτυχημένη χρήση των ΤΠΕ από τον καθηγητή προς όφελος του 

μαθητή (TYPE2).  

Ακόμα, η αυτοαξιολόγηση (PRECONC) αποτελεί την μεταβλητή που 

χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθεί η προδιάθεση των καθηγητών προς τις ΤΠΕ 

(PRECONC*). Τα κίνητρα -  δημιουργικές προκλήσεις (SCHOOL) που δέχονται οι 

εκπαιδευτικοί στο σχολείο για να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως 
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μεταβλητή που μελετά το σχολικό περιβάλλον (SCHOOL*).  Οι καθηγητές με την 

χρήση των ΤΠΕ για δικό τους όφελος επιτυγχάνουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική πράξη και αντιστρόφως. 

Από την περιγραφή όλων των παραπάνω μοντέλων και με βάση τα συνολικά 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων τους, συμπεραίνεται πως όλα τα μοντέλα είναι 

ικανοποιητικά. Εντούτοις, το μοντέλο Μ2 είναι καλύτερο στατιστικά από όλα τα 

υπόλοιπα ενώ το μοντέλο Μ7 είναι το πιο ολοκληρωμένο, διότι περιλαμβάνει όλους 

τους παράγοντες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Τα παραπάνω 

συμπεράσματα αποδεικνύουν ότι τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές δρώντας σε 

ένα σχολικό περιβάλλον που τους δίνει κίνητρα αποτελούν για τον καθηγητή το 

έναυσμα για να ενσωματώσει τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να 

επιδιώξει την δια βίου επιμόρφωση του στις ΤΠΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τρεις (3) ενότητες. Στην πρώτη 

ενότητα αναλύονται τα συμπεράσματα της μελέτης. Στη δεύτερη 

ενότητα αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και στην τρίτη 

ενότητα παρουσιάζονται θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης.    
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7.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Αν τα 

συμπεράσματα αυτά ληφθούν υπόψη, αφενός από τους φορείς της εκπαίδευσης και 

αφετέρου από  τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, θα συμβάλουν στην αποτελεσματική 

και ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα 

με το θεωρητικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε και με βάση τις εκτιμήσεις των επτά 

μοντέλων,  διαπιστώνεται πως οι ΤΠΕ θεωρούνται εισβολείς που αποδιοργανώνουν 

το ήδη υπάρχον σχολικό περιβάλλον τόσο από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι 

τα βασικά στοιχεία του σχολείου, όσο και από τους μαθητές.  

Συγκεκριμένα, από τη έρευνα προκύπτει το συμπέρασμα πως οι φοβίες και οι 

προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ είναι υπεύθυνες για την αρνητική τους 

στάση απέναντι σε αυτές και επηρεάζουν ανασταλτικά την ενσωμάτωσή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τις ΤΠΕ ως εισβολείς που  

απειλούν την ισορροπία του περιβάλλοντός τους γι’ αυτό και τις απορρίπτουν. 

Επομένως, αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση αυτής της αρνητικής 

κατάστασης είναι η παροχή κατάλληλων κινήτρων από το σχολικό περιβάλλον στους 

εκπαιδευτικούς. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τα αρνητικά 

συναισθήματα και θα χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία. Άλλωστε, η 

επιτυχημένη ενσωμάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία στα 

πλαίσια του οικοσυστήματος του σχολείου εξαρτάται από τη συμβατότητά τους με το 

περιβάλλον διδασκαλίας. 

Επίσης, διαπιστώνεται πως ο εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για 

προσωπικό του όφελος επηρεάζει θετικά τη μετάδοση της γνώσης. Συνεπώς, θα 

πρέπει να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ, οι 

οποίοι θα συμβάλουν και στην ενσωμάτωση τους στην εκπαιδευτική πράξη. 

Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

συμβάλει θετικά στην εφαρμογή των ΤΠΕ για προσωπική του εξέλιξη και διευκολύνει 

τους μαθητές του στην κατανόηση του μαθήματος.  

Ακόμα, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό και από το σχολικό περιβάλλον. Σε ένα ευνοϊκό σχολικό περιβάλλον 

δημιουργικών προκλήσεων ο εκπαιδευτικός που είναι καταρτισμένος στις ΤΠΕ 

καταφέρνει να τις εισάγει με επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ύπαρξη 

κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και η αρμονική συνεργασία με συναδέλφους 

που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα 
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για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην διδασκαλία.  Αντίθετα, στη περίπτωση που το 

σχολικό περιβάλλον δεν παρέχει κίνητρα στον εκπαιδευτικό, τότε οι ΤΠΕ δεν 

ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική πράξη. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της διατριβής προκύπτει το συμπέρασμα πως η 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει εκπαιδευτικούς 

που δεν έχουν φοβίες και προκαταλήψεις για τις ΤΠΕ και δρούν σε ευνοϊκό σχολικό 

περιβάλλον. Με τον όρο ευνοϊκό σχολικό περιβάλλον περιγράφεται ένα σχολείο που 

ενισχύει διαρκώς τους εκπαιδευτικούς στη χρήση των ΤΠΕ  και  τους δίνει κίνητρα για 

συνεχή ενημέρωση και εξέλιξη. Πρέπει αφενός οι εκπαιδευτικοί  και αφετέρου το 

σχολικό περιβάλλον να πάψουν να θεωρούν τις ΤΠΕ ως εισβολείς που αποσκοπούν 

στην αποδιοργάνωση του σχολείου δρώντας απειλητικά και παρασιτικά. Αντίθετα, οι 

ΤΠΕ θα πρέπει να προσεγγισθούν ως στοιχεία βελτίωσης και εξέλιξης τόσο των 

ίδιων των εκπαιδευτικών όσο και του σχολικού περιβάλλοντος.    

 

 

7.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ   
 

Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται οι περιορισμοί για την εφαρμογή του 

μοντέλου ΥΑΜ. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης και 

χρησιμοποίησε ως δείγμα εκπαιδευτικούς της επιστήμης των μαθηματικών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο και 

συμμετείχαν στην ημι-δομημένη συνέντευξη. Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν είναι 

απόλυτα αντιπροσωπευτικές του συνόλου των απαντήσεων των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν μαθηματικά σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας δεδομένου ότι το δείγμα 

περιορίζεται μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης.  

Ένας άλλος περιορισμός είναι η ειδικότητα των εκπαιδευτικών αλλά και η βαθμίδα 

στην οποία υπηρετούν. Ενδεχομένως τα αποτελέσματα της έρευνας να μην 

αντιπροσωπεύουν τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στις 

υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες.  

Επίσης, η επιλογή των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιτυχή χρήση των 

ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία των μαθηματικών  πραγματοποιήθηκε 

με βάση τα ευρήματα της βιβλιογραφικής μελέτης. Κατά συνέπεια, η έρευνα δεν 

περιλαμβάνει και άλλους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική πράξη. 
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7.3 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 

Όσον αφορά τις προοπτικές για περαιτέρω διερεύνηση προτείνεται να υλοποιηθεί 

μια έρευνα που να καλύπτει και άλλους νομούς της Ελλάδας. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

διερευνηθεί σε πρώτη φάση ο βαθμός στον οποίο το οικοσυστημικό θεωρητικό 

πλαίσιο αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την ερμηνεία της χρήσης των ΤΠΕ σε σχολεία 

που ανήκουν σε άλλους νομούς της Ελλάδας και σε δεύτερη φάση ο βαθμός στον 

οποίο τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι κοινά με τα αποτελέσματα των 

ερευνών που θα πραγματοποιηθούν στους άλλους νομούς. 

 Επίσης, θα ήταν σημαντικό μια μελλοντική έρευνα να υλοποιηθεί και σε άλλες  

ειδικότητες εκπαιδευτικών και σε άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, προκειμένου να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της και να προκύψουν εκ νέου χρήσιμα 

συμπεράσματα. Επιπροσθέτως, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η διεξαγωγή μιας 

έρευνας στον μαθητικό πληθυσμό που φοιτά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης, κάνοντας χρήση των 

εργαλείων και του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας διατριβής, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η σύγκλιση ή απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών. 

Τέλος, θα ήταν σκόπιμο η έρευνα στους μαθητικούς πληθυσμούς να γενικευθεί 

αφενός και σε άλλους νομούς της Ελλάδας και αφετέρου και σε άλλες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες έτσι ώστε να εξαχθούν χρήσιμα και καθολικά συμπεράσματα. 
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