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Ζ επαγγεικαηηθή κνπ εκπεηξία ζην ρψξν ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

κε νδήγεζε λα αζρνιεζψ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ – 

δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. ηε δεθάρξνλε πνξεία κνπ ζε Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζπλεξγάζηεθα κε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπηέο θαη δηαρεηξίζηεθα πνιπάξηζκα ηκήκαηα εθπαηδεπνκέλσλ.    

 

Γηαπίζησζα ηδίνηο φκκαζη ηε δπλακηθή πνπ είρε ε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Οη ζπλάδειθνη εθπαηδεπηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ λέεο ηερλνινγίεο θαη ςεθηαθά κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο 

πξαθηηθή, εμαζθάιηδαλ πάληνηε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαηά ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Δπίζεο, εληχπσζε κνπ πξνθαινχζαλ ηα 

ρακνγειαζηά πξφζσπα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη νη γεκάηεο αίζνπζεο θαηάξηηζεο φηαλ ηελ 

δηδαθηηθή ψξα αλαιάκβαλαλ εθπαηδεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θάπνην ηερλνινγηθφ ή 

ςεθηαθφ κέζν. Χζηφζν, νη πεξηπηψζεηο απηέο ησλ εθπαηδεπηψλ, αλ θαη φρη ζπάληεο, δελ 

απνηεινχζαλ ηε λφξκα. Τπήξραλ θαη εθπαηδεπηέο νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ ην ζηαζεξφ 

δηαθαλνζθφπεην γηα ηηο δηαθάλεηεο ηνπο ή εθηχπσλαλ εθαηνληάδεο ζειίδεο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ.  

 

Τπάξρνπλ αθφκα πνιιά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζην εθπαηδεπηηθφ – δηδαθηηθφ ηνπο έξγν. Μέζσ ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηίηιν «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο» ηεο θαηεχζπλζεο «Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο. Δπίζεο, δηεξεπλψληαη νη αληηιήςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε απηά αιιά θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο ηνπο εκπνδίδνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηα εληάμνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή.  
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Πξσηίζησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά, ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Βαζίιε 

Γαγδηιέιε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ν νπνίνο 

αληαπνθξίζεθε κε ελζνπζηαζκφ ζηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο, απνηέιεζε γηα εκέλα δσληαλφ παξάδεηγκα ηεο 

νπζίαο ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ, θαζψο κε θαζνδήγεζε – ρσξίο ππνδείμεηο, κε 

ζπκβνχιεςε – ρσξίο απζηεξφηεηα, παξαηεξνχζε ηελ πξφνδν κνπ – ρσξίο λα κε πηέδεη 

αιιά θαη ρσξίο λα κε μερλά θαη ζπληφληδε ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία κε θαίξηεο παξεκβάζεηο. 

Ζ ζπλεξγαζία καο, κε δίδαμε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φζα αξρηθά ήιπηδα. 

 

Θεξκφηαηα επίζεο επραξηζηψ θαη ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο» θαη ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή θ. Νηθφιαν 

Φαραληίδε, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο θαη πληνληζηή ηεο θαηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε, ηα καζήκαηα ηνπ νπνίνπ αλέκελα 

θάζε εβδνκάδα κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ.  

 

Θα ήηαλ παξάιεηςε κνπ λα κελ επραξηζηήζσ θαη ηνπο 200 πεξίπνπ εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο αθηέξσζαλ αξθεηφ απφ ηνλ πνιχηηκν 

ρξφλν ηνπο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. Ηδηαηηέξσο επραξηζηψ απηνχο πνπ 

απάληεζαλ κε ζρφιηα, εξσηήκαηα θαη παξαηεξήζεηο θαη απηνχο πνπ δήηεζαλ λα ιάβνπλ 

ελεκέξσζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ βνήζεηα ηνπο ήηαλ πνιχηηκε θαη 

αλεθηίκεηε.  

 

Οινθιεξψλνληαο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο. Αξρηθά 

θαη πάληα, ζηε κεηέξα κνπ, πνπ ην φλεηξν ηεο λα απνθηήζσ έλα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα κε 

νδήγεζε εδψ αιιά ζηνλ παηεξά θαη ηνλ αδεξθφ κνπ, πνπ ζηάζεθαλ θαη απηνί δίπια κνπ. 

Υίιηα επραξηζηψ αμίδνπλ ζην ζχδπγν κνπ, γηα ηηο αηειείσηεο βφιηεο πνπ έθαλε κε ην 

δίρξνλν γην καο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζσ ιίγν ρξφλν, γηα ηηο εκέξεο πνπ πηέζηεθε γηα 

λα κπνξψ εγψ λα δηαβάζσ θαη γηα ηελ αγάπε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ έβιεπα ζηα κάηηα ηνπ 

φιν απηφ ην δηάζηεκα.       
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Κεληξηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, είλαη λα 

δηεξεπλήζεη ην βαζκφ ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ Ννκνχ 

Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζπζρέηηζε παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

ε πνζνηηθή θαη ην εξγαιείν πνπ ζρεδηάζηεθε ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. ηελ έξεπλα 

έιαβαλ κέξνο 193 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ.  

 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, απνθάιπςαλ φηη νη εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα, εθ ησλ νπνίσλ δεκνθηιέζηεξν είλαη ην 

δηαδίθηπν. Δπίζεο, εληνπίζηεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ ηνπο θαη 

ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, θαζψο φζν πην ζεηηθέο είλαη νη 

αληηιήςεηο ηνπο ηφζν πην ζπρλά ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Σν ίδην απνθάιπςε θαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ εκπνδίσλ, θαζψο φζν απηά κεηψλνληαη ηφζν απμάλεηαη ε ηερλνινγηθή ελζσκάησζε. 

Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα θαλεξψλεη ηελ ηάζε ησλ εθπαηδεπηψλ λα επηκνξθψλνληαη, γεγνλφο 

ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

έξγν.  

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, δελ εληνπίζηεθε ζπζρέηηζε κε ην θχιν, 

ηελ ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ηα έηε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. Αληηζέησο, βξέζεθε φηη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επεξεάδεη ζεηηθά ε 

εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, θαζψο νη εθπαηδεπηέο πνπ 

δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη δηδάζθνπλ ηερληθά αληηθείκελα 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  
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Απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή ε εθαξκνγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ν 

ζεκαληηθφηεξνο πφινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη ν εθπαηδεπηήο. 

Παξάιιεια φινη νη εκπιεθφκελνη ζην πεδίν, νθείινπλ λα εληζρχζνπλ απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη πξνζβαζηκφηεηα ζηνπο πφξνπο, ππνζηήξημε (ηερληθή, δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή) αιιά θαη δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ.  

 

 

 

 εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, λέεο ηερλνινγίεο, ςεθηαθά κέζα, αληηιήςεηο, 

εκπφδηα, επηκφξθσζε, δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 
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The purpose of this dissertation is to explore the extend of technology use and adoption by 

adult educators as implemented in vocational training programs in the region of 

Thessaloniki. Furthermore, other factors that can be related to educators decision to use 

new technologies are examined. Specifically, the survey examines the predictor variables of 

perceptions, barriers, age, gender, level of education, teaching and working experience, 

training and teaching subject area. The understanding of this factors in the teaching – 

learning process may facilitate to increase the level of technology integration.  

 

The research method was that of quantitative survey and thus a questionnaire was designed 

and used. 193 adult educators participated. The findings of this study revealed that new 

technologies and digital media are used at a great extend by adult educators in their 

instruction. Most popular was the Internet. Findings also suggest that technology adoption 

was significantly associated with the predictor variables of perceptions, barriers, work 

experience and subject area. Furthermore, research revealed that the majority of the 

participants select various types of training as a source of education regarding new 

technologies and digital media. This tendency has a positive relationship to the integration 

process. In conclusion, adult educators, who participated at the survey, use new 

technologies and digital media at a great extend in their teaching – learning process, 

regardless the barriers that they may encounter adopting the role of facilitator or resource 

rather than lecturer.  

 

 

adult educator, new technologies, digital media, perceptions, barriers, 

training, demographic factors 
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1 

 

 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ (εθεμήο Ν.Σ θαη Φ.Μ) ζηελ 

εθπαίδεπζε έρεη ζεκεηψζεη ξαγδαία αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο είλαη πιένλ 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε. Ζ παξαπάλσ παξαδνρή είλαη 

ηδηαηηέξσο εχζηνρε θαη γηα ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαζψο νη εθπαηδεπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ππνινγηζηέο, δηαδίθηπν, εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο, δηαδξαζηηθά 

κέζα, ςεθηαθά παηρλίδηα, ηειεδηαζθέςεηο άιια θαη πνιιά αθφκε ηερλνινγηθά θαη ςεθηαθά 

κέζα κε ζηφρν λα ππνζηεξίμνπλ, λα εκπλεχζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο (Kotrlik & Redmann, 2005).     

  

Οη αιιαγέο πνπ επέθεξε ν 21
νο

 αηψλαο κεηακνξθψλνπλ ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

θαζψο ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζέηεη 

λέεο βάζεηο γηα ηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ φινη φζνη εκπιέθνληαη ζε απηή 

(stakeholders). Οη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ λα είλαη πην απηφλνκνη αιιά θαη πην 

ππεχζπλνη, ηα ηερλνινγηθά κέζα δελ απνηεινχλ έλα δηεθπεξαησηηθφ κεραληζκφ αιιά 

πεξηζζφηεξν έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη ε κάζεζε• θαη ε ίδηα ε 

κάζεζε, δελ πεξηνξίδεηαη ζηε κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ αιιά ζηφρνο ηεο είλαη ε 

ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δφκεζε ηεο 

γλψζεο.  

 

εκαληηθφο επίζεο αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ν νπνίνο 

αλαπξνζαξκφδεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη. Πιένλ δελ θαιείηαη απιψο λα δηδάμεη λέα 

ζεκαηηθά αληηθείκελα αιιά λα απνηππψζεη ηελ νπζία ηεο πιεξνθνξίαο κε ηέηνηνλ ηξφπν 

πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

θαζψο θαη έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ ρψξν 

(ConceiÇão, 2016). Ο λένο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή κεηαηξέπεηαη νπζηαζηηθά ζε απηφλ ηνπ 

δηεπθνιπληή (Facilitator) ηεο κάζεζεο (Εαξίθεο, 2014).  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία, εξεπλά, κειεηά θαη αλαιχεη ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη ηηο Ν.Σ 

θαη ηα Φ.Μ πνπ επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ – δηδαθηηθφ ηνπο έξγν. 

Παξάιιεια, δηεξεπλά ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ ζην εγρείξεκα ηνπο απηφ, ηηο 
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αληηιήςεηο ηνπο θαη ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Θεσξνχλ, φηη νη 

Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ απνδίδνπλ πξφζζεηε αμία ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν; Δίλαη θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο αιιαγέο πνπ ην γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη; Ζ 

ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ απνηειεί πιένλ αδηακθηζβήηεην γεγνλφο ή κφλνλ κηα 

ζεσξεηηθή νπηνπία; 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί πσο έλα πεδίν, 

φπσο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εληάζζεη ηελ ηερλνινγία ζηε καζεζηαθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ζηφρν λα ηελ εκπινπηίζεη θάλνληαο πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχζε λα 

θάλεη απνηειεζκαηηθά πξηλ θαη πσο αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα λα 

αλαθαιχςεη λέεο πηπρέο θαη θαηεπζχλζεηο.  

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζηελ πιεηνςεθία ηεο θαηαιήγεη φηη ε έληαμε ησλ Ν.Σ θαη 

ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηή λα ελεξγνπνηήζεη 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη λα εμαηνκηθεχζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ. Όκσο 

θάηη ηέηνην πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, δηφηη ε 

ηερλνινγία θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη απφ κφλεο ηνπο έρνπλ κφλν ζεσξεηηθή αμία. 

Πξαγκαηηθή αμία απνθηνχλ φηαλ εληάζζνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, επεξεάδνπλ 

αιιά θαη επεξεάδνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε απηφ.  

 

χκθσλα κε ηελ Olgren (2000), ε πξφθιεζε πνπ ζέηεη ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Ν.Σ θαη 

Φ.Μ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη 

φιν ην εχξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη ε  

δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα ελεξγνπνηεί ηε κάζεζε.   

 

Δπνκέλσο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλαθνξά ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζψο 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο θαη φιεο νη πξνζπάζεηεο ζηφρν έρνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε ηνπο. πγθεθξηκέλα, κηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ελφο 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο εκθαλίδεη κεγάιε πνηθηινκνξθία θαζψο δηαθέξεη ν ηξφπνο πνπ 

καζαίλνπλ αιιά θαη νη αλάγθεο ηνπο. Κάπνηνη απφ ηελ νκάδα ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη 

ζα επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ θάπνηνη 

άιινη ζα είλαη παζεηηθνί δέθηεο θαη ζα ζέινπλ απιψο λα ηνπο παξαρσξεζνχλ νη 
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απαληήζεηο. χκθσλα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ (1970, 

Knowles, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2005), ην απφζεκα ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπο 

θαζψο θαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ηα θίλεηξα ηνπο έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν πνπ 

καζαίλνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα κειεηεζνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί Ν.Σ θαη 

Φ.Μ.  

 

Καζψο ε γλψζε θαη ε ηερλνινγία έρνπλ αλαρζεί ζηελ θπξίαξρε πεγή γηα ηελ απφθηεζε 

καθξνπξφζεζκνπ, βηψζηκνπ θαη αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηε ζχγρξνλε παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ν ζπλδπαζκφο ηνπο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε κέζσ 

ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. Χζηφζν, αλνηρηφ παξακέλεη ην πξφβιεκα ηεο ζσζηήο έληαμεο ηνπο 

ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθνχ ην δεηνχκελν πξέπεη πάληα λα είλαη ε 

πνηνηηθή εθπαίδεπζε κε ηελ ελζσκάησζε ησλ θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ 

(Κσζηάθνο, 2005• Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2001, φπ. αλαθ. ζην Γανχζεο, 

2012). 

 

Ζ αλάγθε γηα ελζσκάησζε θαη νξζή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

γεληθφηεξα αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ εηδηθφηεξα, ζπλνςίδεηαη πνιχ εχζηνρα ζε 

κηα παξαηήξεζε ηνπ Bower (1998), ν νπνίνο ζεκεηψλεη:  

 

     Δίλαη ε ηερλνινγηθά βαζηζκέλε δηδαζθαιία δεκνθηιήο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

ηνπο καζεηέο; Ναη. Βειηηώλεη ηελ απόδνζε ησλ καζεηώλ; Ίζσο. Αμίδνπλ νη δαπάλεο πνπ 

γίλνληαη γηα απηήλ; Πηζαλώλ. Πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα εμεξεπλνύκε απηό ην θαηλνηόκν 

εθπαηδεπηηθό κνλνπάηη; Οπσζδήπνηε (ζει. 2). 

 

Πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, κε 

ζηφρν λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηεξγαζία θαη λα εθηηκεζεί εάλ βειηηψλνπλ ηε καζεζηαθή 

απφδνζε. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ελψ ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη ιηγφηεξεο θαη εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο: Γεσξγά,2008; Γανχζεο,2012; Alexander, 2002; 

Black,1998; Bower,1998; Brinkerhoff, 2006; Cherry, 2014; Conole & Alevizou, 2010; 
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Demirbilek, 2010; Duke, 1989; Eastmond, 1998; Garisson, 1987; Ginsburg & Elmore, 

2000; Ginsburg, 1998; Glenn,1997; Grosseck, 2009; Imel, 1998; King, 1999,2001,2003; 

Kotrlik & Redmann, 2004, 2005, 2009a, 2009b, 2009c; Lang, 1998; McKinley, 2014; 

Stites, 1998; Timmermann, 1998; Waugh, 2004).  

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ην 

αζξνηζηηθφ κνληέιν ηεο Σερλνινγηθήο Παηδαγσγηθήο Γλψζεο Πεξηερνκέλνπ (TPACK 

Technological, Pedagogical Content Knowledge) ησλ Mishra & Koehler (2006 & 2009), ην 

νπνίν αλ θαη απνηειεί δάλεην απφ ηε κέζε εθπαίδεπζε, πξνζαξκφδεηαη απφιπηα ζηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο.  

 

Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη 

ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ πνπ πξνηείλεη ε Ginsburg (1998), 

απνδεηθλχνληαο φηη πιένλ νη εθπαηδεπηέο αληηκεησπίδνπλ ηελ ηερλνινγία σο εθπαηδεπηηθφ 

– δηδαθηηθφ κέζν ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ πνπ ζηνρεχεη λα δηεπξχλεη θαη λα 

εκπινπηίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. 

 

Δπηπξφζζεηα, κειεηψληαη νη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί κηα νκάδα 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ δηδάζθεηαη κε Ν.Σ θαη Φ.Μ, φπσο δηαηππψλνληαη απφ ηελ Olgren 

(2000), νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ πξφηαζε βαζηθψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. ηφρνο είλαη λα απνηειέζεη ην θεθάιαην απηφ εθαιηήξην αιιά θαη 

εγρεηξίδην γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ επηζπκνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα παξέρνπλ κηα μεθάζαξε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ.  

 

Δπίζεο, δηεξεπλψληαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα. πγθεθξηκέλα, εληνπίδνληαη πνιιέο κειέηεο θαη έξεπλεο νη νπνίεο ζπλδένπλ ηε 

ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηα ίδηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (Ertmer, 2005; Griffin & Ohlsson, 2001; Kagan, 1992; 

Nespor, 1987; Pajares, 1992; Palak & Walls, 2009; Redmann & Kotrlik, 2004; Tallman & 

Fitzgerald, 2005; Tondeur, Hermans, Van Braak, & Valcke, 2008). Ζ γλψζε απηή είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη φπσο εληνπίδεη ν DeCuir (2012), νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ 
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γηα ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ., απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν αιιά θαη 

ην βαζκφ ελζσκάησζεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή. 

 

Σέινο, εληνπίδνληαη θαη πνιιέο κειέηεο, αλαιχζεηο θαη κεηα – αλαιχζεηο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηψλ λα εληάμνπλ ηηο Ν.Σ θαη 

ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα 

εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν ησλ Black (1998), Brinkerhoff (2006); Budin (1999, φπ, 

αλαθ. ζην Kotrlik & Redmann, 2009c); Glenn (1997); Kotrlik & Redmann (2004, 2005, 

2009a, 2009b, 2009c); Mumtaz (2000); Park & Ertmer (2008); Pelgrum (2001); Toprakci 

(2006); Warschauer, Knobel & Stone (2004) θαη ζηελ Σξάπεδα Θεκάησλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ 

(2014). Οη παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κειεηνχλ, θαηαγξάθνπλ θαη εληνπίδνπλ ηα 

εκπφδηα θαηαηάζζνληαο ηα ζε θαηεγνξίεο θαη αλαδεηθλχνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα.  

 

Ο θεληξηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμππεξεηείηαη απφ ηηο παξαθάησ εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο: 

1
ε
) Οη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο. 

2
ε
): Όζν πην ζεηηθέο είλαη νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ φζνλ 

αθνξά ζηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο, ηφζν πην ζπρλή 

αλακέλεηαη λα είλαη ε ρξήζε ηνπο.  

3
ε
) Τπάξρνπλ εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο.  

4
ε
) Όζν ιηγφηεξα εκπφδηα ζπλαληήζνπλ νη εθπαηδεπηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο, ηφζν πην 

ζπρλή αλακέλεηαη λα είλαη ε ρξήζε ηνπο.    

5
ε
) Οη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα ηερληθήο θχζεσο αλακέλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

6
ε
) Οη εθπαηδεπηέο πνπ επηκνξθψλνληαη πάλσ ζηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ αλακέλεηαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα θαη λα έρνπλ ζεηηθφηεξεο αληηιήςεηο σο πξνο απηέο. 

 

Παξάιιεια δηεξεπλάηαη θαη ε επίδξαζε δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηε ρξήζε ησλ Ν.Σ 

θαη ησλ Φ.Μ. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, ησλ εηψλ επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο, ησλ εηψλ δηδαθηηθήο 

πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη ε 

επηκφξθσζε.  

 

Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή θαζψο έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην θελφ 

πνπ εληνπίδεηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ σο κέζν θαη εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο – δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη φρη σο ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Δπηπξφζζεηα, ζεσξψ 

φηη, ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηε δηελέξγεηα πεξηζζνηέξσλ θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ 

εξεπλψλ νη νπνίεο ζα πξαγκαηεχνληαη ην ζπγθεξαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο κε ηηο 

βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 

Καζψο ν δηάινγνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπλερίδεηαη, ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία 

ιεηηνπξγεί πξνζζεηηθά ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα 

απνηειεί έλα ιηζαξάθη ζηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ζηηο αίζνπζεο θαηάξηηζεο θαζψο απφ ηα πνξίζκαηα δηαθαίλεηαη φηη δελ είλαη κφλνλ επζχλε 

ησλ εθπαηδεπηψλ ε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ αιιά θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

(stakeholders) ζην πεδίν. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, εθφζνλ ζπκπιεξσζνχλ θαη 

απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα εγρεηξίδην γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ αιιά θαη γηα ηηο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα. ην πξψην ηκήκα, 

θαηαγξάθνληαη, νη ζρεηηθέο κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Σν δχν 

πξψηα θεθάιαηα απνζαθελίδνπλ ελλνηνινγηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 

έξεπλα ελψ παξάιιεια θαηαγξάθνπλ θαη θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ έληαμε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. ην 

ηέηαξην θεθάιαην, πξνζεγγίδνληαη ζεκειηψδε εξσηήκαηα θαη επηρεηξείηαη κηα 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηεο 

εηδηθφηεηαο, ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο θαη ην 



7 

 

δηαθνξνπνηεκέλν ξφιν πνπ απνθηά ζηηο κέξεο καο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Σα επφκελα δχν θεθάιαηα, πξαγκαηεχνληαη 

ηηο αληηιήςεηο αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ζηηο κέξεο καο νη εθπαηδεπηέο, σο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή.  

 

ην δεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο, πεξηγξάθεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη 

θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ελψ ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ηκήκα πεξηιακβάλεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηελ θξηηηθή, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαζψο θαη ηηο 

πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ.    
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Σν ζεκείν ζην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ αηψλα καο, είλαη φηη νη 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ζπληειέζηεθαλ απνδίδνπλ πιένλ έκθαζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

αιιά έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη γηα ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Αζθαιψο, απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία έρεη εμειηρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Χζηφζν, κέρξη θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη 

έλαο θαζνιηθφο θαη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα 

ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ απνδψζεη δηάθνξεο εξκελείεο θαη έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθνχο φξνπο, νη νπνίνη φινη είλαη απνδεθηνί θαη εληνπίδνληαη ζηελ 

ειιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οξηζκέλνη απφ απηνχο παξαηίζεληαη παξαθάησ.  

 

 

  

χκθσλα κε ηε νινκσλίδνπ (2006), λέεο ή ζχγρξνλεο απνθαινχκε ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ Πιεξνθνξηθή. Ο φξνο Πιεξνθνξηθή θαζνξίδεη ηνλ ηνκέα ηεο απηφκαηεο 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη «γηα λα δειψζεη κεκνλσκέλα, αιιά 

θαη αιιειέλδεηα, ηνπο ππνινγηζηέο, ηα βίληεν, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θ.η.ι θαη ηε ρξήζε φισλ 

απηψλ ζηελ απνζήθεπζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ ή αλζξψπσλ – κεραλψλ».  

 

Αθφκε έλαο νξηζκφο δφζεθε απφ ηνπο Ράπηε θαη Ράπηε (2013), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ «ν 

φξνο ηερλνινγία, πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο ηέρλε θαη ιφγνο θαη αλαθέξεηαη ζην 

απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζεσξεηηθήο, εκπεηξηθήο θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ ή εξγαιείνπ κε πξαθηηθφ φθεινο γηα ηνλ άλζξσπν».  
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Σν Σκήκα Φεθηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ππνζηεξίδεη φηη κε ηνλ φξν 

ςεθηαθά κέζα (Digital Media), λνείηαη ην πεξηερφκελν ζε ςεθηαθή κνξθή (ηζηνζειίδεο, 

video, 3D γξαθηθά, ειεθηξνληθά βηβιία), πνπ είλαη δηαζέζηκν θπξίσο κέζσ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ θαη πξνζβάζηκν απφ πνιιαπιέο ζπζθεπέο («έμππλα» θηλεηά ηειέθσλα, 

ηακπιέηεο κε νζφλεο αθήο, «παηρληδνκεραλέο» θαη θνξεηνχο ή κε ππνινγηζηέο). Σν 

πεξηερφκελν απηφ δηαζέηεη δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο εκπεηξηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο, νη 

νπνίεο δελ παξέρνληαη απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα θαη αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ηφζν ζηελ ηππηθή φζν θαη ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, είλαη ηα Massive Open Online Courses 

(MOOCs) θαη ε Αληεζηξακκέλε Γηδαζθαιία (Flipped Classroom).  

 

Σα ςεθηαθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ππξήλα 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, δηαθξίλνληαη ζε νπηηθά, αθνπζηηθά, νπηηθν – αθνπζηηθά θαη 

κέζα άιισλ αηζζήζεσλ – αλάινγα κε ηελ αίζζεζε ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. Δπίζεο, 

δηαρσξίδνληαη ζε ζπζθεπέο ή κεραληθφ εμνπιηζκφ (hardware) θαη ζε ινγηζκηθφ ή 

θαηαγξαθέο ζε πιηθφ (software) – κε βάζε ην πιηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σέινο, ζε 

πξνζσπηθά κέζα (κε ιεθηηθά, ιεθηηθά θαη ζχλζεηα) θαη απξφζσπα κέζα (επνπηηθά/νπηηθά 

– αθνπζηηθά κέζα, ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία) – αλάινγα κε ην θνξέα ηνπ κέζνπ 

(Καλάθεο, 1989). 

 

χκθσλα κε ηνπο Γεκεηξηάδε, Πνκπφξηζε & Σξηαληαθχιινπ (2004), ηα ςεθηαθά 

πνιπκέζα νξίδνληαη σο «…φιεο εθείλεο νη ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο πνπ πξνζθέξνπλ ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ δπλαηφηεηεο ςεθηνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, νξγάλσζεο θαη 

παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ κε πνιιαπιέο κνξθέο θσδηθνπνίεζεο». 

 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη επηθξαηήζεη ζηε ρψξα καο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο ε 

ζπληνκνγξαθία ΣΠΔ, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην «Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ», ζηα αγγιηθά ―Information and Communication Technologies (ICT)‖.  
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Ο παξαπάλσ φξνο αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο ζπζθεπέο ή ηηο εθαξκνγέο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία φπσο είλαη ε ηειεφξαζε, ην ηειέθσλν, ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο φζν θαη ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ απηέο παξέρνπλ (Leong & Jarmoszko, 2010).  

 

Ο Κφκεο (2004), νξίδεη σο ΣΠΔ «φιεο εθείλεο ηηο ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε 

θαη επεμεξγαζία ελφο πιήζνπο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

(ήρνο, εηθφλα, βίληεν, ζχκβνια) θαζψο θαη φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη εθαξκνγέο πνπ ηε 

κεηαθέξνπλ». χκθσλα κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο UNESCO, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν φξνο 

ΣΠΔ, ζα πξέπεη πξψηα λα νξηζηνχλ νη φξνη ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο (2002, Anderson & Van Weert, φπ. αλαθ. ζην Κφκεο, 

2011). Ζ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε, αμηνιφγεζε, 

ρξήζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο επίζεο θαη ζην 

πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο θαη ε ηερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο 

νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ 

ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ θνηλσλία. Δπνκέλσο, νη ΣΠΔ νξίδνληαη σο ν ζπλδπαζκφο ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο κε άιιεο ζπζρεηηδφκελεο ηερλνινγίεο θαη εηδηθφηεξα κε 

απηέο ησλ επηθνηλσληψλ.  

 

χκθσλα κε ηε νινκσλίδνπ (2006), ηνλ φξν «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία» ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο ηξφπνπο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ή ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κάζεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο θαη 

θαηάξηηζεο. χκθσλα κε ηελ ίδηα, δηεζλείο νξγαληζκνί, ηελ φξηζαλ απφ ην 1977 σο θιάδν 

ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή γλψζεσλ, ζπζηεκάησλ 

θαη ηερληθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο.  

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Seels & Reachey (1994, φπ. αλαθ. ζηνπο Ράπηε & Ράπηε, 2013), 

ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία είλαη «ε εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 
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κάζεζεο». Δπηπιένλ αλαθέξνπλ φηη «είλαη ε ζεσξία θαη πξαθηηθή ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, 

αμηνπνίεζεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ θαη πεγψλ κε ζηφρν ηε κάζεζε. Ζ 

εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ηερλνινγηθά κέζα αιιά αθνξά θπξίσο ζηηο 

εθαξκνγέο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο σο πξνο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο» (Ράπηεο & Ράπηε, 2005).  

 

Ο Κεζίζνγινπ (1980) ηνλίδεη, φηη ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία «ζπλδπάδεη κεγάιε πνηθηιία 

απφ επνπηηθά κέζα (Hardware) θαη αμηφινγν δηδαθηηθφ πιηθφ (Software) κε ηελ αλζξψπηλε 

δηάλνηα θαη εμππεξεηεί πιήξσο ηε κάζεζε». Σα ηερληθά κέζα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απιψο 

γηα λα εκπινπηίζνπλ ηε δηδαζθαιία, φπσο γίλεηαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή, αιιά ε 

δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ξπζκίδεηαη νιηθά ή κεξηθά απφ ηα κέζα απηά 

(Καλάθεο, 1989). 

 

Ο επξχηεξα απνδεθηά νξηζκφο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ είλαη απηφο πνπ δφζεθε απφ 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο UNESCO (1976, φπ. αλαθ. ζηελ Παπαζηεθαλάθε, 2002) ζην 

Νατξφκπη, φηαλ νη εθπξφζσπνη 142 ρσξψλ νκφθσλα ζπκθψλεζαλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (Adult Education) «φιεο νη νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο – αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν, ην επίπεδν θαη ηε κεζνδνινγία ηνπο, 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη ηππηθήο ή άιιεο κνξθήο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ζπλερίδνπλ 

ή αληηθαζηζηνχλ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία, ηα θνιέγηα, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο καζεηείαο – κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα πνπ ζεσξνχληαη 

ελήιηθα ζην θνηλσληθφ πιαίζην φπνπ αλήθνπλ αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, 

εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, βειηηψλνπλ ηα ηερληθά ή επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα, ή 

ζηξέθνληαη πξνο κηα λέα θαηεχζπλζε θαη επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο πξνζσπηθέο ζηάζεηο ηνπο 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, πάληα κε ηελ πξννπηηθή ηεο επίηεπμεο ελφο δηπινχ ζηφρνπ: ηεο 

πιήξνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη παξάιιεια ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα ηζνξξνπεκέλε θαη 

αλεμάξηεηε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε». 

 

Οη Καςάιεο θαη Παπαζηακάηεο (2002), απνδίδνπλ έλα γεληθφ νξηζκφ ζην πεδίν, ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν, «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ είλαη κηα δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο άηνκα 
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ελήιηθα, ηα νπνία δελ θνηηνχλ πιένλ ζην ζρνιείν, αλαιακβάλνπλ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε πξφζεζε λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο, 

θιπ., έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ θαη λα επηιχνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα 

αηνκηθά θαη ζπιινγηθά πξνβιήκαηα». Δπίζεο, ν Jarvis (2004) αλαθέξεη φηη «ε Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ είλαη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε κάζεζε απηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ, φπνπ απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο άιινπο θνηλσληθά ψξηκνη». 

   

 

Με ηνλ φξν πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε (Continuing Education) λννχληαη «νη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη θαλείο αθνχ ζπκπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή ή ηελ 

αξρηθή ηνπ εθπαίδεπζε» (Jarvis, 2004). Δηδηθφηεξα, ε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε απνηειεί ηκήκα ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Λεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κε ηε κνξθή εμεηδίθεπζεο 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιεξψλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Πξφθεηηαη γηα επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε 

παξνρή επηπξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζε άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη ή επηδηψθνπλ λα εξγαζηνχλ θαη παξέρεηαη είηε απφ ην θξάηνο θαη ηνπο 

δηάθνξνπο θνηλσληθνχο θνξείο είηε απφ ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα ηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

εκθαλίδνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ ηα νξγαλσκέλα θαη ηα 

ζρεηηθά κεγάιεο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα έσο ηηο εκεξίδεο, ηα επαγγεικαηηθά ζπλέδξηα θαη 

ηνπο ζχληνκνπο θχθινπο επηκφξθσζεο ζε αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη 

ηελ απαζρφιεζε (2007, ηπεηάλνπ φπ. αλαθ. ζην Λεμηθφ ηνπ Ξσρέιιε, 2007). 

 

πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε ρξήζε ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ απφ εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νη νπνίνη παξέρνπλ 

δηδαθηηθφ έξγν ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο ζε δηάθνξνπο 

θνξείο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θπξίσο ζε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 
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Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε φινη ζηηο κέξεο καο είηε ζηελ θαζεκεξηλή είηε 

ζηελ επαγγεικαηηθή καο δσή, απνηεινχλ ηνλ θξίθν κηαο αιπζίδαο θαηλνηνκηψλ ε νπνία 

μεθίλεζε πνιιά ρξφληα πξηλ θαη ζα ζπλερηζηεί γηα πνιιά αθφκε. Απφ ηελ ηππνγξαθία, ηε 

δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε, ην ηειέθσλν, ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ην ξαδηφθσλν θαη ηελ 

ηειεφξαζε έρνπκε δηαλχζεη κηα καθξά πνξεία.  

 

Μαθξά επίζεο είλαη θαη ε πνξεία πνπ δηαλχζεθε απφ ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ππνινγηζηή σο απνθιεηζηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο κέρξη 

ηε ζχγρξνλε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ σο επνπηηθά εξγαιεία. χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα 

Θεκάησλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ (2014, Θεκαηηθή Οκάδα 8) ηα επνπηηθά κέζα, είλαη: 

1
νλ

) «νηηδήπνηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

κε ζθνπφ λα ηξνπνπνηήζεη θαη αλ είλαη εθηθηφ λα απμήζεη ηα αηζζεηεξηαθά θαλάιηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε βειηηψλνληαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα» θαη  

2
νλ

 ) «ηα κέζα κεηάδνζεο εθπαηδεπηηθψλ κελπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηήο ψζηε 

λα γίλεη ε δηδαζθαιία ηνπ παξαζηαηηθή θαη λα πξνθαιέζεη ζχκπξαμε αηζζήζεσλ θαη 

λφεζεο».  

 

ηηο κέξεο καο, έλαο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πνηθίια επνπηηθά 

κέζα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή. ηελ παξνχζα έξεπλα έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ηα θπξηφηεξα, ηα νπνία ελδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ: 

 Αλαθιαζηηθφο πξνβνιέαο ή πξνβνιηθφ κεράλεκα (overhead projector) 

 Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ν νπνίνο είλαη κηα ςεθηαθή ζπζθεπή αθήο πνπ ζπλδέεηαη 

κε έλαλ ππνινγηζηή θαη έλα πξνβνιηθφ κεράλεκα κε ζθνπφ λα πξνβάιεη ην νπηηθφ 

ζήκα εμφδνπ ηνπ ππνινγηζηή ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζε κε ηα εηθνληδφκελα αληηθείκελα κέζσ ηεο αθήο. 

 Φεθηαθή βηληενθάκεξα, θσηνγξαθηθή κεραλή: Ζ θάκεξα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βηληενζθφπεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 



14 

 

πεξηζηαηηθψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο 

ζθνπφο ηεο βηληενζθφπεζεο εμππεξεηεί ζπλήζσο ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ θξηηηθή 

αλάιπζε εκπεηξηψλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, π.ρ. έλα παηρλίδη ξφισλ κπνξεί λα βηληενζθνπεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

νινκέιεηα λα ην παξαθνινπζήζεη. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν νη «εζνπνηνί» ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα εμεηάζνπλ ην πψο ππνδχζεθαλ ηνπο ξφινπο ηνπο θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ θξηηηθά ηελ εκπεηξία πνπ βίσζαλ (Σζηκπνπθιή & Φίιιηπο, 2010). 

 DVD ή BlueRay Player 

 CD-ROM (γηα δηάθνξα ζέκαηα): Σν εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν, απφ εμεηδηθεπκέλεο 

εηαηξίεο ή απφ παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ινγηζκηθφ θαη πιηθφ κε 

ζαθή δηδαθηηθφ θαη καζεζηαθφ ζθνπφ (γηα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ή 

γηα δηαζεκαηηθέο ρξήζεηο) πνπ ζπλήζσο είλαη ζε κνξθή CD - DVD θαη 

εγθαζίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζηή ή βξίζθεηαη ζε θάπνηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη 

πξνζπειαχλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 Laptop, Tablet, Phablet 

 Κηλεηέο ζπζθεπέο (π.ρ. Smartphones, iPhone, Palm, Blackberry) 

 GPS (Global Positioning System) / Παγθφζκην ζχζηεκα εληνπηζκνχ. Μαδί κε ηα 

ειεχζεξα ινγηζκηθά νπηηθνπνίεζεο ηεο Γεο (Google Earth) θαη ηα ειεχζεξα 

ινγηζκηθά γηα αζηηθνχο θαη γεσγξαθηθνχο ράξηεο (Google Maps), παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο. 

 Σν δηαδίθηπν  

 Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά  

 On line εξγαιεία ζπλεξγαζίαο (Wiki, Wikipedia, Blogs) 

 Σα ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα θεηκελνγξάθνη, βάζεηο 

δεδνκέλσλ, πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ, ινγηζηηθά θχιια, θιπ.  

 Κνηλσληθά δίθηπα  

 Φεθηαθά παηρλίδηα 

 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ παγθφζκησλ πξσηνθφιισλ πνπ απηφ ππνζηεξίδεη (e – 

mail, html θαη ην πξσηφθνιιν TCP/IP), επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 
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εθαξκνγψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη 

ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ππνινγηζηψλ ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε 

χπαξμεο επηπιένλ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εθηφο απφ ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e – mail) θαη ε ππεξεζία 

Voice over Internet Protocol (VoIP) πνπ επηηξέπεη ηε δσληαλή θσλεηηθή επηθνηλσλία κέζσ 

δχν ππνινγηζηψλ ζην δηαδίθηπν. ην πξσηφθνιιν απηφ ζηεξίδεηαη ην Skype, ην νπνίν 

ζχκθσλα κε ηε Wikipedia πξνζθέξεη θσλεηηθή ζπλνκηιία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε 

ζρεηηθά θαιή πνηφηεηα πιένλ θαη ζηελ νπζία ρσξίο θφζηνο. Πξφθεηηαη γηα µηα 

ηειεπηθνηλσληαθή εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πξντφληνο µε εηδίθεπζε ζηελ παξνρή ζπλνµηιίαο 

µέζσ βίληεν θαη θσλεηηθήο θιήζεο απφ ππνινγηζηέο, tablets θαη θηλεηά ηειέθσλα. 

Παξφκνηα ιεηηνπξγία έρεη θαη ην FaceTime, πνπ θαη απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα ζηείινπλ άµεζα κελχκαηα θεηκέλνπ θαη βίληεν, λα αληαιιάμνπλ αξρεία θαη 

εηθφλεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θιήζεηο ζπλδηάζθεςεο (απνθιεηζηηθά γηα ρξήζηεο iOS). 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη γηα ηηο δχν εθαξκνγέο είλαη ε ζχλδεζε µέζσ δηαδηθηχνπ. 

  

Μηα ζεκαληηθή εθαξκνγή πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην δηαδίθηπν είλαη ηα πξνγξάκκαηα 

ηειεδηάζθεςεο (videoconference), ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

βιέπνπλ θαη λα αθνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ κέζσ ςεθηαθήο θάκεξαο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο ζπδήηεζεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαζψο θαη λα αληαιιάζνπλ 

άκεζα κελχκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα γηα 

ηειεδηαζθέςεηο, Bigbluebutton.  

 

Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ επηζεκαίλνπλ ην δηαδίθηπν έρεη ηε δπλακηθή λα 

κεηακνξθψζεη ηνλ ηξφπν πνπ νη δηδάζθνληεο δηδάζθνπλ θαη νη καζεηέο καζαίλνπλ (Ράπηεο 

θαη Ράπηε, 2005) θαη ε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

απφ ηα θπζηθά φξηα ηεο αίζνπζαο (Κφκεο, 2004).  

 

 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, ζηελ πεξίπησζε καο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 
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εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηεξγαζία κε πνηθίινπο ηξφπνπο. χκθσλα ηνπο 

Παλαγησηαθφπνπιν, Πηεξξαθέα θαη Πηληέια (2003), νξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο 

είλαη ε ρξήζε εθαξκνγψλ σο α) κέζν πξφζβαζεο ζε καζεζηαθέο πεγέο (ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο, βάζεηο δεδνκέλσλ, Παγθφζκηνο Ηζηφο) θαη β) κέζν ππνζηήξημεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θπξίσο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θαηάιιεινπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.  

 

χκθσλα κε έλαλ νξηζκφ ηνπ Μηθξφπνπινπ (2000), ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη «ην  

πξντφλ ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζθνπφ έρεη λα βνεζήζεη ηε δηδαζθαιία ελφο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ αθνινπζψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή». Οη Κφκεο & Μηθξφπνπινο (2001), ηα ραξαθηεξίδνπλ σο «ηχπνπο παθέησλ 

πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία».  

 

ηηο κέξεο καο βέβαηα ν παξαπάλσ φξνο βξίζθεηαη ππφ θξηηηθή αλαζεψξεζε θαζψο πιένλ 

γίλεηαη ιφγνο γηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (επξχηεξεο νληφηεηεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ) θαζψο κε ηελ έιεπζε ηνπ Web 2.0 θαη ζηαδηαθά ηνπ απνγφλνπ ηνπ Web 3.0, 

πξνθχπηνπλ λέα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα 

απφ ηηο πθηζηάκελεο θαηεγνξίεο. Δπίζεο, εληνπίδνληαη θαη πιηθά, ινγηζκηθά θαη 

πεξηβάιινληα ηα νπνία δε δεκηνπξγήζεθαλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο σζηφζν ηνπο 

εμππεξεηνχλ (φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα wikis).   

 

 

Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ κε βάζε ηε ρξήζε πνπ εμππεξεηνχλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξνπλ κε ην ρξήζηε, ηελ 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ ππνζηεξίδνπλ θαζψο θαη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ 

ζπλεπάγνληαη (Alessi & Trollip, 2000). Μηα απνδεθηή θαηεγνξηνπνίεζε, είλαη ε 

παξαθάησ: 

 Ζ κάζεζε σο Πξφζθηεζε – Άζθεζε: Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηνλ πκπεξηθνξηζκφ (Behaviorism) θαη ηνλ Γλσζηηθηζκφ (Cognitivism) φπσο απηά 

ηεο θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο (tutorials) θαζψο θαη ηεο πξαθηηθήο θαη 

εθγχκλαζεο (drill & practice). Σα ινγηζκηθά απηά δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπζηεκαηηθή 
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εμάζθεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. ηελ θαηεγνξία απηή εληνπίδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά 

βνεζήκαηα (tutorials) θαη νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ.  

 Ζ κάζεζε σο Γηεξεχλεζε – Αλαθάιπςε: Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην Γνκηθφ Δπνηθνδνκηζκφ (Piaget, Papert) είλαη απηά ηεο 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο, φπσο ε 

Πξνζνκνίσζε (simulation), νη Μηθξφθνζκνη (microworlds) θαη ηα πεξηβάιινληα 

Μνληεινπνίεζεο (modelers). 

 Ζ κάζεζε σο πλεξγαζία – Δπηθνηλσλία: Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ Κνηλσληθφ Δπνηθνδνκηζκφ θαη ηηο Κνηλσληθνπνιηηηζηηθέο 

ζεσξίεο (Vygotsky, Leontiev) είλαη ηα ινγηζκηθά έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, φπσο ηα Τπεξκέζα (Hypermedia) θαη νη Δλλνηνινγηθνί Υάξηεο 

(Concept Maps).  

 

Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ηα ινγηζκηθά θαη ηα πεξηβάιινληα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απιέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, είηε δηαδίθηπα είηε σο απηφλνκεο (standalone) εθαξκνγέο. Απηέο είλαη νη 

δηάθνξεο εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, επξεηήξηα, «ζεζαπξνί» φπσο ε Wikipedia, νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ (π.ρ Eric), νη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, νη εμεηδηθεπκέλεο ή αθφκα θαη νη ζεκαηηθέο 

πχιεο θαη νη εμεηδηθεπκέλνη ηζηνρψξνη. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη ηα ινγηζκηθά γεληθήο 

ρξήζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Σα πην ζεκαληηθά 

απφ απηά είλαη ηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, φπσο είλαη ην 

Microsoft Word θαη ην LibreOffice Writer γηα αλάγλσζε θαη γξαθή, ηα πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ φπσο ην Microsoft Excel θαη ην LibreOffice Calc γηα επεμεξγαζία 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, φπσο Microsoft PowerPoint θαη 

LibreOffice Impress γηα νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ 

(databases) γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, ην δηαδίθηπν 

(Internet) κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e – mail), ηε κεηαθνξά αξρείσλ θαη ηηο 

ηειεδηαζθέςεηο θαη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο (World Wide Web) κε ην δαηδαιψδεο δίθηπν 

ηζηνζειίδσλ.  

 

ηελ θαηεγνξία απηή, εληνπίδνληαη θαη ηα ινγηζκηθά ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Κπξίσο 

πξνζθέξνληαη γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, φκσο νξηζκέλα απφ απηά έρνπλ εθαξκνγή θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην Hot Potatoes, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 
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ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, 

ζηαπξφιεμσλ θαη αζθήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα εχθνιν θαη εχρξεζην ινγηζκηθφ θαη γηα 

ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ.   

 

Σα παξαπάλσ εξγαιεία αμηνπνηνχληαη θαη ζπλδπάδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

νκάδαο – ζηφρνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο δηεξγαζίαο, ηε θχζε ηνπ εθάζηνηε ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηηο δηαζέζηκεο ζε θάζε θνξέα ηερλνινγηθέο ππνδνκέο κε 

ζηφρν πάληα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο (Newby,Sepich, Lehman & Russell 

2000).  

 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ην ελδηαθέξνλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο – δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηή.  

 

χκθσλα κε έλαλ νξηζκφ ησλ Buckingham & Burn (2007), «ηα ςεθηαθά παηρλίδηα είλαη 

ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε θαλφλεο θαη δνκέο κε ζθνπφ ην παίμηκν». Οη θαηεγνξίεο 

ηνπο δηακνξθψλνληαη είηε ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

παηρηνχλ είηε κε ην πεξηερφκελν ηνπο. Δπνκέλσο κε ην ζπγθεθξηκέλν φξν, λνείηαη κηα 

«επξχηαηε πνηθηιία εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο πνπ θνηλά ζηνηρεία έρνπλ ηε δηαζθέδαζε, 

ηελ έληνλε ζπκκεηνρή ηνπ παίθηε, ηε δηαδξαζηηθφηεηα, ηελ αλάιεςε ξφισλ θαη ηε ρξήζε 

πνιπκέζσλ».  

 

πνπδαίν παξάγνληα γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ παηρληδηψλ απνηέιεζε ε επηθξάηεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ παξαζπξηθψλ πεξηβαιιφλησλ θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ φπσο είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα Tablet, ηα Phablet θαη 

ηα δηάθνξα PDAs. ηηο ζπζθεπέο απηέο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ αιιά θαη λα 

πξνζπειαζηνχλ εχθνια ηα ςεθηαθά παηρλίδηα, ηα νπνία δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ σο 
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καζεζηαθά κέζα κε ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

  

Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ αλήθνπλ θαη ηα Serious Games (ζνβαξά 

παηρλίδηα), ηα νπνία ζεσξνχληαη θπξίσο εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα εθπαηδεχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ σο πξνο κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

ηφρνο ηνπο είλαη – κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο πεξηβάιινληνο παηρληδηνχ – λα  δηδαρζεί έλα 

ζεκαηηθφ αληηθείκελν ή ζέκα. 

  

Ζ «Παηρληδνπνίεζε» ή ζηα αγγιηθά ην Gamification, αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή θαη κεραληζκψλ παηρληδηνχ ζε θαηαζηάζεηο ή 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην παηρλίδη κε ζηφρν ηε ιχζε πξνβιεκάησλ 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Δίλαη 

δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί εθαξκνγή ηνπ Gamification ζε ηζηνζειίδεο, πιαηθφξκεο, 

ηζηνιφγηα, ππεξεζίεο αθφκε θαη θνηλφηεηεο (Εεξβάθε, 2012).  

 

Πνιιά είλαη ηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ Gamification ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

αιιά θπξίσο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε 

πιαηθφξκα Schoox, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ δσξεάλ καζήκαηα κε 

δηάθνξεο ζεκαηηθέο, λα παξαδίδνπλ νη ίδηνη καζήκαηα, λα δεκηνπξγνχλ νκάδεο, λα 

αιιειεπηδξνχλ θαη λα δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο βηβιηνζήθε. Όια ηα παξαπάλσ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ επηβξάβεπζεο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ν 

θαιχηεξνο λα ζπγθεληξψζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο θαη λα θεξδίζεη ην παηρλίδη.   

 

 

χκθσλα κε ηελ Wikipedia έλα θνηλσληθφ δίθηπν (social network) είλαη κηα θνηλσληθή 

δνκή πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, φπσο άηνκα ή νξγαληζκνί. ην 

δηαδίθηπν, ηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη κία πιαηθφξκα πνπ ζπληεξείηαη γηα ηε δεκηνπξγία 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζπλήζσο απνηεινχλ ελεξγά κέιε 

ηνπ, κε θνηλά ελδηαθέξνληα ή δξαζηεξηφηεηεο. Δλαιιαθηηθή νλνκαζία ησλ θνηλσληθψλ 
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δηθηχσλ, είλαη ν φξνο «ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο», φπνπ ν φξνο «δηθηχσζε» 

ζεκαίλεη ηελ έλαξμε ζρέζεσλ κεηαμχ άγλσζησλ ή γλσζηψλ αηφκσλ.  

 

χκθσλα κε ηνπο σηεξηάδνπ & Παπαδάθε (2014), ηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη 

ζρεδηαζκέλα κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε φινπο, 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, θχινπ, εζληθφηεηαο θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Δπηπιένλ, είλαη 

δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή θαη απφ δηαθνξεηηθά κέζα (laptop, netbook, smartphone, iPad 

θηι). χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1, ηα πην δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα ζηηο κέξεο καο είλαη ην 

Facebook, ην YouTube θαη ην Twitter (Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1. Σα δέθα (10) δεκνθηιέζηεξα Κνηλσληθά Γίθηπα (Ηνχιηνο 2017) 

Α/Α Λνγφηππν Όλνκα Link 
Αξηζκφο ελεξγψλ 

κεληαίσο ρξεζηψλ 

1 
 

Facebook https://www.facebook.com/   1.500,000,000 

2 
 

YouTube https://www.youtube.com/  1.499,000,000 

3 
 

Twitter https://twitter.com/  400.000,000 

4 
 

 Instagram https://www.instagram.com/  275.000,000 

5 
 

LinkedIn https://www.linkedin.com/  250.000,000 

6 
 

Reddit https://www.reddit.com/  125.000,000 

7 
 

VK https://vk.com/  120.000,000 

8 
 

Tumblr https://www.tumblr.com/  110.000,000 

9 
 

Pinterest https://www.pinterest.com/  105.000,000 

10 
 

Google 

Plus 
https://plus.google.com  100.000,000 

Πεγή: http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites (02/07/2017) 

 

Πνιιά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα 

δηεπθνιχλνπλ ή θαη λα εμππεξεηήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηεξγαζία, ρσξίο 

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/
http://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
http://www.reddit.com/
https://www.reddit.com/
http://www.vk.com/
https://vk.com/
http://www.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/
http://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
http://www.plus.google.com/
http://www.plus.google.com/
https://plus.google.com/
http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites
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νπζηαζηηθά λα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ηε ρξήζε ηνπο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ.  

 

 

Σν Facebook είλαη ην δεκνθηιέζηεξν θνηλσληθφ δίθηπν ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. χκθσλα 

κε ηνπο Dron & Anderson (2014, φπ. αλαθ. ζην Αδάκ, 2015), καδί κε ην LinkedIn 

απνηεινχλ ίζσο ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά εξγαιεία πνπ εμππεξεηνχλ ηε κάζεζε ζε έλα 

δίθηπν. Σα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ είλαη φηη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηθηπψλεη ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ πνιχ εχθνια θαη πνιχ γξήγνξα κε άηνκα, ηδέεο, ηάζεηο, ελεκεξψζεηο, 

γλσζηηθφ πιηθφ θαη γεληθά «ζεκεία (nodes)» ζε φινλ ηνλ πιαλήηε. 

 

Μηα ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα νξγάλσζε εθδειψζεσλ, δεκηνπξγία νκάδσλ, πξαγκαηνπνίεζε ζπδεηήζεσλ, 

θνηλνπνηήζεηο θσηνγξαθηψλ, videos, αλαθνηλψζεσλ, εθδειψζεσλ θαη ζπλδέζκσλ ελψ 

κπνξεί αθφκα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Όπσο απνδείρηεθε ζηελ έξεπλα ησλ σηεξηάδνπ & Παπαδάθε (2014), ε 

δνκή ηνπ Facebook κπνξεί λα πξνζθέξεη ηα κέζα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ππνζηεξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά θαη πνηνηηθά ε κάζεζε.  

 

 

χκθσλα κε ηελ Wikipedia, πξφθεηηαη γηα έλα θνηλσληθφ κέζν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

αλαδήηεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ παξαγσγή αιιά θαη ηε δηακνίξαζε ςεθηαθψλ video. 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ εχξεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, 

ηφζν γηα πξνζσπηθή φζν θαη γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, κηα ζρεηηθά εχθνιε δηαδηθαζία. Ζ 

Tan (2013, φπ.αλαθ. ζηνπο Σζαξάβα & Μαξθάθε, 2015)  αλαθέξεη φηη ην YouTube 

ζεσξείηαη εξγαιείν αλεπίζεκεο θαη απηφλνκεο κάζεζεο, ζηελ νπνία ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή κεηψλεηαη ελψ ν εθπαηδεπφκελνο θαζψο αιιειεπηδξά κε ηελ πιαηθφξκα 

αλαιακβάλεη κφλνο ηνπ πξσηνβνπιίεο θαη απνθάζεηο θαη πεξηεγείηαη 

απηνθαζνδήγνχκελνο. 

http://www.linkedin.com/
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To Twitter απνηειεί ην πην ραξαθηεξηζηηθφ αιιά θαη δεκνθηιέο παξάδεηγκα ελφο 

κηθξνηζηνινγίνπ (microblogging). Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα απνζηέιινπλ θαη λα 

ιακβάλνπλ κελχκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηνπο 140 ραξαθηήξεο. χκθσλα 

κε ηνπο Grosseck & Holotescu (2008, φπ. αλαθ. ζην Αδάκ, 2015) ην microblogging 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο, ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο.  

 

Μεξηθέο ρξήζεηο ηνπ Twitter σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν (Conole & Alevizou, 2010; 

Grosseck, 2009; Grosseck & Holotescu, 2008 φπ. αλαθ. ζην Αδάκ, 2015;) είλαη ε 

δηαρείξηζε εξγαζηψλ – θπξίσο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, ε ιεηηνπξγία ηνπ σο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν (άκεζε ελεκέξσζε γηα επηζηεκνληθά άξζξα θαη κειέηεο), ε ππεξεζία 

πνπ παξέρεη γηα άκεζε εηδνπνίεζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ θνξέσλ θαη 

νξγαληζκψλ θαη ε ρξήζε ηνπ σο εξγαιείν παξνπζίαζεο. Χζηφζν, ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο 

ρξήζε ηνπ είλαη απηή σο εξγαιείν άκεζεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο (αλάξηεζε 

αλαθνηλψζεσλ, εηδνπνηήζεσλ θαη νδεγηψλ, αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, επηθνηλσλία 

κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ).  

 

Σν LinkedIn αθνξά θπξίσο ζε επαγγεικαηηθέο ή θαη ζπλεξγαηηθέο ζπλδέζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ θαζψο ζχκθσλα κε ηελ Wikipedia είλαη 

ηζηνρψξνο επαγγεικαηηθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ πξνθίι, ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θνηλσληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ επαθψλ, ε αλαδήηεζε θαη εχξεζε εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ θαζψο θαη 

εξγαζηαθψλ επθαηξηψλ.  

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αθαδεκατθέο δνκέο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ην 2011, πάλσ απφ ην 80% (ζπγθεθξηκέλα ην 86%) ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ ελήκεξν γηα ην LinkedIn θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ (Moran, Seaman & Tinti – Kane, 2011).  

http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
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Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο εθπαηδεπηηθή ηνπ ρξήζε είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη γηα 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Πνιιά Γξαθεία Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Γνκέο 

Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε 

ζχλδεζε ησλ θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

Οξηζκέλεο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Απγνπζηίδε (2009), είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ, ε παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ε 

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ. Ο Rego (2010, φπ. αλαθ. ζηνπο 

σηεξηάδνπ & Παπαδάθε, 2014), επηζεκαίλεη φηη έλα θνηλσληθφ δίθηπν κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε γηα θνηλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη άξζξσλ, 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο, δεκνζίεπζε πιηθνχ, ελεκέξσζε 

θαη ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, ζπλέδξηα, 

επηκνξθψζεηο, ελεκέξσζε αλαξηήζεσλ ζε ηζηνιφγηα ή άιιεο ηζηνζειίδεο θαζψο θαη γηα 

θνηλνπνίεζε κελπκάησλ.   

 

Δπίζεο, θαηά ηνλ Hargadon (2015), ε θνηλσληθή δηθηχσζε παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

εθπαηδεπηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε 

δηαθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηνπο αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. Δπηπξφζζεηα ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ αιιά θαη λα επηηχρνπλ ηε ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε επθαηξίεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο λα ζπκβαδίδνπλ 

κε ηηο αιιαγέο ησλ θαλνληζκψλ, ησλ απαηηήζεσλ, ησλ πξνηχπσλ αιιά θαη ησλ θαιψλ 

πξαθηηθψλ ελψ παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία 

ηνπο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ.  

 

Δηδηθφηεξα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηνρεχεη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

είλαη ζε ζέζε λα κνηξάδνληαη επθνιφηεξα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, λα αλαξηνχλ ρξήζηκνπο 
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ζπλδέζκνπο θαη πιεξνθνξίεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

απνηέιεζκα λα δξνπλ θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα σο νκάδα (σηεξηάδνπ & 

Παπαδάθεο, 2014).   

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ην 

νπνίν έρεη αξρίζεη ήδε απφ ην 2009 λα εληάζζεη εθαξκνγέο θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ ζην 

πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηνπ. Δληνπίδεηαη ε ρξήζε ηνπ FirstClass 

(http://www.firstclass.com), ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία κέζσ forum, 

ζπδεηήζεσλ, άκεζσλ κελπκάησλ θεηκέλνπ θαζψο θαη ηεο πιαηθφξκαο Elluminate 

(http://www.elluminate.com) ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ 

πινπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ζπλεδξηψλ θαη ηειεδηαζθέςεσλ κε βίληεν θαη ήρν, κε ηε ρξήζε 

web θάκεξαο, δηακνηξαζκφ πίλαθα, κεηαθνξά αξρείσλ, δηακνηξαζκφ θαη θαηαγξαθή 

νζφλεο θ.ιπ (Minocha, 2009). 

 

 

ε ζεσξεηηθφ επίπεδν πνιιά ζπλαξπαζηηθά έρνπλ εηπσζεί ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Αξθεηέο κειέηεο θαηαγξάθνπλ βειηίσζε ελψ θάπνηεο 

άιιεο δελ εληνπίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε θαη 

ηελ παξαδνζηαθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε (Kotrlik and Redmann, 2005).  

 

Πιεζψξα εξεπλψλ έρεη δηεμαρζεί πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζεη θαηά πφζν ε ρξήζε ηνπο 

ζηε δηδαθηηθή – εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη βειηηψζεη ηε κάζεζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

κειεηψλ έρεη ζεκεηψζεη κηα βειηίσζε ζε φιεο ηηο ειηθίεο, απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη 

ηνπο ελήιηθεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη κειέηεο ησλ Kulik, C. θαη Kulik Α. (1991), φπνπ 

ζε κηα κεηαλαιπηηθή πξνζέγγηζε 254 εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ εθαξκνγψλ 

πνιπκέζσλ ζε καζεηέο απφ ην λεπηαγσγείν σο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλαθέξνπλ 

φηη ε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή είρε κηα κέηξηα αιιά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

επίδνζε ηνπο θαη ηνπ Ryan (1991) πνπ αλαθέξεη ζηελ αλαζθφπεζή ηνπ, ηα απνηειέζκαηα 

ζπγθξηηηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ καζεηέο απφ ην λεπηαγσγείν σο ηελ επαγγεικαηηθή 

http://www.firstclass.com/
http://www.elluminate.com/
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εθπαίδεπζε, επηζεκαίλνληαο φηη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο 

ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ πνπ δηδάζθνπλ απνδεηθλχνληαο 

παξάιιεια φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεξεο κάζεζεο. Δπίζεο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, λα κεηψζνπλ ην βαζκφ ηεο δαζθαινθεληξηθήο κάζεζεο 

πνπ ιακβάλνπλ θαη λα παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηέο λα αζρνιεζνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθείλνπο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε.  

 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο έξεπλεο νη νπνίεο δελ έρνπλ εληνπίζεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο θαη ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη έξεπλεο ησλ Moore & Kearsley G. (1996) θαη ηεο Timmermann 

(1998), νη νπνίεο δελ θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

 

χκθσλα κε ηελ Μεηξνπνχινπ (2005), νη Ν.Σ θαη ηα πνιπκέζα απφ κφλα ηνπο δελ είλαη ζε 

ζέζε λα απνηειέζνπλ κηα απηάξθε παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε έλα 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα. ε ζπλδπαζκφ φκσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ζεσξίαο 

κάζεζεο, ηφζν γηα ηε δηδαζθαιία φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνηθίια πιενλεθηήκαηα.  

 

ε κειέηε ηνπ ν Μνπδάθεο (2006), αλαθέξεη φηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη 

ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα φζν θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Γηα ην ιφγν απηφ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε 

πηνζέηεζε ςχρξαηκσλ θαη θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

 

Ζ George (2000) αλαθέξεη φηη, ε ηερλνινγία κέζα ζηελ αίζνπζα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο λα απνδψζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κέζα απφ ηελ πξναγσγή 

θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ μεθεχγνπλ απφ ην 

πεξηνξηζκέλν πιαίζην ηεο ηππηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ βηβιίνπ σο κνλαδηθνχ 

εγρεηξηδίνπ.  



26 

 

Όζνλ αθνξά ζηα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε δηδαζθαιία κε 

πνιπκέζα ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, απηά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, φπσο αλαθέξνπλ νη Haggerty (2000) θαη Wiemeyer (2000): 

1. Σα πνιπκέζα πξνζθέξνπλ δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη ελεκεξσκέλεο 

θαη κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ εχθνια θαη γξήγνξα ζε φιν ηνλ θφζκν. 

2. Σα πνιπκέζα πξνζθέξνπλ λένπο θαη ειθπζηηθνχο ηξφπνπο ζηελ παξνπζίαζε, 

κεηαβίβαζε θαη αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο. χκθσλα κε ηνπο Βεξλαδάθε, 

Απγεξηλφ, Εέηνπ, Γηαλλνχζε θαη Κηνπκνπξηδφγινπ (2006), παξέρνπλ δπλακηθή 

πιεξνθνξία, πςειήο πνηφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηφπν θαη ρψξν. 

Γπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα πξνγξακκάησλ εμνκνίσζεο – πξνζνκνίσζεο. Δλίζρπζε 

ηεο επειημίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο. πκκεηνρή φισλ ησλ 

αηζζήζεσλ ζηε κάζεζε θαη εηδηθφηεξα ηεο φξαζεο θαη αθνήο. Γπλαηφηεηα ρξήζεο 

εμειηγκέλσλ εξγαιείσλ γηα ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία (π.ρ. e-mail, 

chat). 

3. Σα πνιπκέζα κεηαβάινπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ πξνζθέξνληαο: ειεπζεξία 

ζην ξπζκφ απφθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Δλεξγή θαη ππεχζπλε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Γηαηήξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πξνζνρήο ζε 

πςειά επίπεδα. Έιεγρν ζην ξπζκφ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Αηνκηθφηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

ε ζρεηηθή έξεπλα νη Stites, Hopey & Ginsburg (1998, φπ. αλαθ. ζην Hopey, 1998) ε 

εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κπνξεί: 

 Να ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ: κπνξεί λα εληζρχζεη ηε καζεηνθεληξηθή 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα κε απψηεξν 

ζηφρν λα βειηηψζεη ηε ζρέζε κεηαμχ κάζεζεο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

 Να βειηηψζεη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ: νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζνπλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ελεξγεηηθέο δεμηφηεηεο κάζεζεο, 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθήο ζθέςεο.  
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 Να γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ θπιεηηθψλ, εηζνδεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηαθνξψλ: ε ηζρχο ηεο δηαδηθηπαθήο ηερλνινγίαο κπνξεί λα αλνίμεη θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο θαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθνξίαο αθφκα θαη ζε 

πεξηζσξηνπνηεκέλνπο πιεζπζκνχο θαη άηνκα.  

 Να παξέρεη έλα ζρεηηθφ θαη θαηάιιειν πεξηερφκελν γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ: 

νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο έρνπλ ήδε δήζεη δηάθνξεο θαη 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί είηε έλα θνβεξφ 

πιενλέθηεκα ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηή είηε έλα κεγάιν εκπφδην ζηε κάζεζε. Οη 

ελήιηθεο κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ειάρηζην ρξφλν γηα λα κάζνπλ πξάγκαηα ηα νπνία 

δελ ηνπο πξνζθέξνπλ έλα ρεηξνπηαζηφ γηα απηνχο απνηέιεζκα. Ζ ηερλνινγία 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζην ζεκείν απηφ, εμαηνκηθεχνληαο ηε δηδαζθαιία θαη θάλνληαο 

ηελ θαηάιιειε γηα θάζε ειηθία θαη εκπεηξία πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ε νκάδα ησλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 Να εμνκαιχλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλνκνηνγέλεηεο, πξνθεηκέλνπ ε δηδαζθαιία λα 

είλαη δηαζέζηκε κε πνηθίιεο κνξθέο θαη ηξφπνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε 

δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζηπι, ζηξαηεγηθέο θαη πξνηηκήζεηο.  

 Να παξαθηλήζεη θαη λα ζπληεξήζεη ην ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο: δεδνκέλεο ηεο πξναηξεηηθήο θχζεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο λα κελ είλαη κφλνλ 

απαηηεηηθέο αιιά θαη αληαπνδνηηθέο κε ηελ έλλνηα ηεο επηβξάβεπζεο. Σν θαιχηεξν 

θίλεηξν ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη λα αληηιεθζνχλ φηη ν ρξφλνο θαη ε 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ γηα λα κάζνπλ ζα απνδψζεη θαξπνχο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζηφρνη είλαη πνηθίινη θαη ν ρξφλνο ηνπο πεξηνξηζκέλνο.  Χο πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε ηερλνινγία κπνξεί λα θάλεη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ πην 

ηζρπξή θαη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά θαη είλαη αμηφπηζηα ζην πιαίζην ηεο πνηθηιφκνξθεο θαζεκεξηλήο 

θαη εξγαζηαθήο ηνπο δσήο.  

 Να παξέρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε: ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηεπθνιχλεη ηελ 

θαζεκεξηλή πξφζβαζε ζε πνηθίια θαη πνηνηηθά πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Ζ δηαδηθηπαθή κάζεζε δε γλσξίδεη ηφπν, ρξφλν, απφζηαζε θαη 

απνηειεί πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ιεηηνπξγεί θπξίσο πξνο φθεινο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά videos θαη ζε καζήκαηα πνπ 
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πξνζθέξνπλ νη πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ησλ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

ηελ αζχγρξνλε κνξθή ηεο ν εθπαηδεπφκελνο έρεη πξφζβαζε ζην δηδαθηηθφ πιηθφ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ελψ ζηε ζχγρξνλε επηηξέπεηαη ε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

πξνζθέξεη ηελ πξφζβαζε ζε επηθαηξνπνηεκέλν θαη ζρεηηθφ καζεζηαθφ πιηθφ θαη 

είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία κε εηδηθνχο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν (Παπαδνπνχινπ, 

2015).  

 Να ελδπλακψζεη ηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ είλαη κεηαζρεκαηίδνπζα θαη 

ελδπλακψλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ζηφρν λα ηνπο θάλεη λα ζθεθηνχλ θξηηηθά 

αλαδεηψληαο πξνζσπηθά αιιά θαη ζπιινγηθά ελδηαθέξνληα.  

 Να δηεπθνιχλεη ηε ζεζκηθή αιιαγή ησλ δνκψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: θπξίσο κέζα 

απφ ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, κπνξνχλ λα ηεζνχλ πγηείο βάζεηο γηα πξνβιεκαηηζκφ 

πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο. Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ, 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ξνή ησλ λέσλ ηδεψλ θαη λα αλνίμνπλ λένπο δξφκνπο 

θξηηηθήο θαη ζηνραζκνχ, ζεκεία δσηηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Να επαλαπξνζδηνξίζεη ζρέζεηο θαη ξφινπο: ε ηερλνινγία είλαη ζε ζέζε λα 

πξνσζήζεη λένπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ κε ζηφρν ε 

δηδαζθαιία λα απνθηήζεη έλαλ πην απζεληηθφ ραξαθηήξα κε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, θξηηηθφ αλαζηνραζκφ, δηάινγν θαη δεκηνπξγηθή δξάζε.  

 Να «ζπκθηιηψζεη» ηα θελά κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή: ε ηερλνινγία έρεη δηαδξακαηίζεη 

έλαλ ζπνπδαίν ξφιν ζηε γεθχξσζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ 

«πξαγκαηηθνχ θφζκνπ» κε απηέο πνπ απνθηψληαη ζην πιαίζην κηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αίζνπζαο. Οη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκεο 

κφλνλ ζηηο αίζνπζεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηνλ θφζκν εθηφο ζρνιηθψλ δνκψλ.  

 

Δπίζεο, ε Σξάπεδα ζεκάησλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ (2014, Θεκαηηθή Οκάδα 7: Βαζηθέο Ηθαλφηεηεο 

– Φχιν – Γηαπνιηηηζκηθφηεηα), νξίδεη φηη ε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, θπξίσο κέζσ ηνπ 
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δηαδηθηχνπ, πξνζθέξεη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κηα λέα νπηηθή ζην 

δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ζην πιαίζην πνπ δηακνξθψλνπλ νη 

κεγάιεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ αλά ηνλ θφζκν, εηδηθφηεξα ζηηο κέξεο καο. Ζ καζεζηαθή 

δηεξγαζία πνπ ζπληειείηαη κέζα ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα θαη ηηο εηθνληθέο ηάμεηο 

κπνξεί λα βνεζήζεη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν επάισηα θνηλσληθέο, κεηνλνηηθέο θαη εζλνηηθέο 

νκάδεο (πξφζθπγεο, αηηνχληεο άζπιν, κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, θ.η.ι) λα εληαρζνχλ 

ζε κηα νκάδα θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

πκπεξαζκαηηθά, αλ θαη νη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ δελ απνηεινχλ παλάθεηα γηα φια ηα θαθψο 

θείκελα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, σζηφζν παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία, δηάρπζε ηεο γλψζεο αιιά θαη αιιειεπίδξαζε. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ελήιηθεο, λα ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ κε ηξφπν βνιηθφ γηα απηνχο θαη λα έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζηε γλψζε. Πξνζθέξνπλ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ απαξάκηιιεο αμίαο, 

πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο πνπ πξνζπαζεί λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο πξνζδνθίεο γηα 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε θαη εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ην ζσζηφ ηξφπν κπνξνχλ λα έρνπλ 

έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

Σέινο, φπσο επηζήκαλε ην 1998 ν αθφκα επίθαηξνο Bower, θαζψο ν δηάινγνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη, έλα γεγνλφο 

κπνξεί λα εηπσζεί κε βεβαηφηεηα, φηη κηα ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή απνηειεί 

νπσζδήπνηε κηα βηψζηκε θαη απνδνηηθή ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε  
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Με ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, νη 

εθπαηδεπηέο ηνπ πεδίνπ ήξζαλ αληηκέησπνη κε κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ν ηξφπνο αληίδξαζεο ηνπο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε ππνβάζκηζε ηεο (Stites, 1998). Ζ κεγαιχηεξε ίζσο 

πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ε εζηίαζε φρη ζηελ ηερλνινγία απηή 

θαζεαπηή αιιά ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (George, 2000). 

Πξψηε ε Ginsburg (1998), παξνπζίαζε ηέζζεξηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ζηε 

ρξήζε θαη ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, φπσο αλαιχνληαη παξαθάησ.

 

 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη δελ πξέπεη κφλνλ λα 

καζαίλνπλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη λα καζαίλνπλ γηα απηήλ.  Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα, είλαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ Έξγνπ: «Καηάξηηζε ζε 

βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ» ηνπ Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», ηα νπνία 

πινπνηεζήθαλ ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (2000 – 2006). 

Αληηθείκελν ηνπ ήηαλ ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα 30.000 αλέξγνπο σθεινπκέλνπο 

αλά ηελ Διιάδα.  

 

Βαζηθφο ζθνπφο ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ «ςεθηαθνχ ράζκαηνο» θαη ε 

απφθηεζε δεμηνηήησλ ρξήζεο ΣΠΔ ησλ σθεινπκέλσλ. Χζηφζν, απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε 

βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ ηεο ΚηΠ αιιά θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο ησλ αλέξγσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ, γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηελ πξφιεςε ηεο αλεξγίαο.  Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπο 

ήηαλ 100 ψξεο, γηα ηελ εθκάζεζε επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ, εθαξκνγψλ 



31 

 

δηαδηθηχνπ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ή παξνπζηάζεσλ. Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

νδεγνχζαλ ππνρξεσηηθά ζε πηζηνπνίεζε ησλ δηδαζθφκελσλ ελνηήησλ.  

 

Αλάινγα Έξγα ήηαλ θαη ηα «Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ ζε βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ», ην νπνία δηέπνληαλ απφ ηελ ίδηα θηινζνθία, είραλ ηελ ίδηα 

δηάξθεηα θαη πινπνηήζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηα πξνεγνχκελα. ηνηρείν 

δηαθνξνπνίεζεο απνηεινχζε απιψο ε νκάδα – ζηφρνο ησλ σθεινπκέλσλ, ε νπνία ήηαλ 

εξγαδφκελνη. Δπίζεο, ην Έξγν: «Παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ΣΠΔ ζε 7.000 άλεξγεο γπλαίθεο θαη 500 ΑΜΔΑ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα», ην 

νπνίν αθνξνχζε ζηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο ηειε – 

θαηάξηηζεο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπο ήηαλ 100 ψξεο κε blended learning (30 ψξεο 

δηδαζθαιίαο «πξφζσπν κε πξφζσπν» κε ηελ παξνπζία εθπαηδεπηή θαη 70 ψξεο e – learning 

ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία εθπαηδεπηή). Σα πξνγξάκκαηα απηά πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2006 – 2008  ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π: «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (ΔΠΑ 2007 – 

2013). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θαηάξηηζε νδεγνχζε ζε ππνρξεσηηθή πηζηνπνίεζε 

γλψζεσλ.  

 

ηελ ίδηα πξνζέγγηζε εληάζζνληαη θαη ηα πξψηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ηε ρξήζε 

επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training vouchers). Ο ηίηινο ηεο πξψηεο δξάζεο ήηαλ «Δπηρνξήγεζε 

κε επηηαγέο θαηάξηηζεο (training voucher) ηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο αλέξγσλ ζε 

βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πηζηνπνηεκέλα Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο». Ζ πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ήηαλ ηα έηε 2012 – 

2013 θαη εληάρζεθε ζην Δ.Π.: «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΔΠΑ 2007 – 2013). 

Ζ δξάζε αλαθεξφηαλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

κε επηρνξήγεζε, κέζσ επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training vouchers). Αληηθείκελν ησλ 

πξνγξακκάησλ ήηαλ νη βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ ελψ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

θαηάξηηζε νδεγνχζε ζε πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ήηαλ 100 ψξεο θαη νη ζηφρνη ήηαλ ε αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ησλ αλέξγσλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε 

απψηεξν θαη εδψ ζηφρν ηελ άξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ―ςεθηαθνχ ράζκαηνο – 

αλαιθαβεηηζκνχ‖ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ σθεινχκελσλ θαη ηελ απφθηεζε εθείλσλ ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην λέν πεξηβάιινλ πνπ 
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δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ηαρεία εμέιημε ησλ λέσλ ΣΠΔ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

 

Όζνλ αθνξά ζην πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη απηή ε πξψηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, είλαη 

ε επθαηξία πνπ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κάζνπλ γηα ηελ ηερλνινγία κέζσ ελφο 

δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ρσξίο πεξηζπαζκνχο απφ πεξηθεξεηαθά γλσζηηθά 

αληηθείκελα ή εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Χζηφζν, ην κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο παξέρνληαη ζε έλα απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη πάληνηε εθηθηή ε εθαξκνγή ηνπο απφ ην ρξήζηε ζε άιια 

πεξηβάιινληα. Δπηπιένλ, έλα αθφκε κεηνλέθηεκα είλαη φηη εάλ δελ δνζεί ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε πνιχ εχθνια 

κπνξεί λα ηηο μεράζεη.  

 

 

Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηε ηερλνινγία σο κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κέζα απφ εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, εληάζζνληαη ηα δχν βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηα νπνία είλαη ε εμαηνκίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο (νη εθπαηδεπφκελνη επηιέγνπλ θαη παίξλνπλ απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο καζεζηαθέο αλάγθεο, ην δηθφ ηνπο ξπζκφ κάζεζεο θαη ηα δηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα) θαζψο θαη ε απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, δηφηη ηνπ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ραξάζζεη ν ίδηνο ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία (Μαλνχζνπ & Υαξηνθχιαθα, 

2011). 

 

Χζηφζν, σο κεηνλέθηεκα αλαθέξεηαη ε απνκφλσζε ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ θαζψο 

εξγάδεηαη κφλνο ζε δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε θιεηζηνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ειάρηζηεο είλαη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαζψο 

ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα νη ρξήζηεο πξέπεη απιψο λα ηαπηνπνηεζνχλ κε ηελ εηζαγσγή 

ελφο username θαη ελφο password, λα αλαθηήζνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νξηζκέλεο κφλνλ 

θνξέο – εάλ θξηζεί ζθφπηκν – λα επηθνηλσλήζνπλ. Μέζσ φκσο απηήο ηεο δνκεκέλεο 
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δηαδηθαζίαο θαη κνξθήο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα πεξηνξηζηεί ε αλαθάιπςε θαη ε 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε (Sclater, 2008).   

 

 

ε νξηζκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, παξάιιεια κε ηε παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία ζε κηα ζπκβαηηθή αίζνπζα εθπαίδεπζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερλνινγηθά κέζα κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηεο 

καζεζηαθήο δηεξγαζίαο αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ κάζεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε αλάζεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζηνλ εθπαηδεπφκελν, λα εξγαζηεί πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζην νπνίν έρεη εληνπίζεη κηα αδπλακία (π.ρ λα 

γξάςεη κηα επηζηνιή ζην word). Άιια παξφκνηα παξαδείγκαηα είλαη ε αλάζεζε εξγαζηψλ 

κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν ή ε επηθνηλσλία κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.  

 

ε απηή ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ν εθπαηδεπηήο θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ θχξηνπ ζπληνληζηή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο – δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο βαζκφο ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ηεο 

ηερλνινγίαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή, ην δηαζέζηκν 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Θεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, 

απνηειεί ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη φρη κφλνλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηέο λα κάζνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα πέξα απφ ηε ηππηθή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο, νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα θαηαξηηζζνχλ εμαηνκηθεπκέλα πάλσ ζε 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεηαη ε απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

επηηξέπνληαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκπιεξψζνπλ φζα δηδάρζεθαλ κε φια εθείλα 

πνπ θξίλνπλ φηη ρξεηάδνληαη (Eastmond 1998; Ginsburg 1998). 

 

Χζηφζν, ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ απνηειεί ε δηαζέζηκε ζε θάζε πεξίπησζε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ν εθπαηδεπηήο 

ζα πξέπεη πξψηα λα ζηγνπξεπηεί φηη απηφ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη δηαζέζηκν ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο. Σέινο, νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε ρξήζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο αθνινπζεί ηνλ αξρηθφ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, δηφηη 

δηαθνξεηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα κεηαηξέςνπλ ηα ηερλνινγηθά θαη ςεθηαθά κέζα ζε 

κηα απιή «πξνζζήθε» ηεο εθπαηδεπηηθήο – δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.    
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Όηαλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ηφηε ελζσκαηψλνληαη ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο αξρηθφο 

δηδαθηηθφο ζηφρνο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, 

παξακέλνπλ ηα ίδηα, αιιά γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο σο κέζν γλψζεο, έξεπλαο θαη 

κάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηα εκπινπηίζεη θαη λα ηα δηεπξχλεη (Κφκεο, 2004).  

 

Αλ θαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηήο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο δελ είλαη ε απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ΣΠΔ, ζπρλά νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ 

εθείλεο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αιιά θαη λα απνθηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα σθειεζνχλ θαη εθηφο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Cowles, 1997). πγθξίλνληαο ηε κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ε ηερλνινγία σο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κεηαθέξνπλ 

άκεζα ηηο ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ ζε άιια πεξηβάιινληα. Χο 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, ην δηαδίθηπν θαη ν παγθφζκηνο ηζηφο, παξέρνπλ πξφζβαζε ζε 

πιήζνο πεγψλ θαη πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, κέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, ε ηερλνινγία 

κπνξεί λα δηεπξχλεη θαη λα εκπινπηίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

Έλαο πεξηνξηζκφο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε επηζπκία θαη ε πξνζπκία ηνπ εθπαηδεπηή λα 

αλαπηχμεη ή θαη λα πξνζαξκφζεη αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, έλα 

αθφκα δήηεκα είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζε ηερλνινγηθά κέζα θαη ινγηζκηθά ηφζν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηή φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. Σέινο, ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε 

αληίιεςε πνπ έρεη ν εθπαηδεπηήο αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηεξγαζία.  

 

Καη νη ηέζζεξηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ θαη απνηεινχλ πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηέο αλαθνξηθά 

κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο. Ζ θάζε πξνζέγγηζε έρεη ηδηαίηεξα 
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ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηε κεζνδνινγία αιιά θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Μνπδάθεο, 2006).  

 

 

Με ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηεξγαζία, ν 

εθπαηδεπηήο νθείιεη λα ζέηεη ζην επίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν θαη λα μεθηλά πάληνηε απφ ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Έλαο 

πνιχ ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη. ηφρνο είλαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία κέζα απφ ηε ρξήζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ελεξγνπνηνχλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε.  

 

Χο εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, νξίδνληαη νη ζθέςεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη κηαο 

εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο. Δπεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη καζαίλνπλ, 

ζθέθηνληαη θαη παξέρνπλ θίλεηξν ζηνλ εαπηφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ θαη λα 

εθηειέζνπλ κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα (Olgren, 2000). Ζ νπζία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζηξαηεγηθήο είλαη ε κάζεζε κε ηξφπν, ζέιεζε θαη απηφ – θαηεχζπλζε. Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ν ζηφρνο, νη δεμηφηεηεο, νη αληηιήςεηο θαη ηα θίλεηξα. 

Δπεξεάδνληαη απφ ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη φζνλ αθνξά ζην ζηφρν ηνπο 

θαζψο θαη απφ ηα εζσηεξηθά άιια θαη εμσηεξηθά θίλεηξα πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο γηα λα 

κάζεη.  

 

Οη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο, δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηα καζεζηαθά ζηπι θαζψο 

ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Μηα εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή είλαη 

πεξηζηαζηαθή θαη κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε. 

Απφ ηελ άιιε ηα καζεζηαθά ζηπι ραξαθηεξίδνληαη σο καζεζηαθέο ζπκπεξηθνξέο θαη είλαη 

ζρεηηθά ζηαζεξέο ελψ εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο 

(James & Blank, 1993).  
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πλνςίδνληαο, ε ζηξαηεγηθή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα πιάλν δξάζεο ελψ ην 

ζηπι σο ν πξνηηκφηεξνο ηξφπνο δξάζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα λα επηηχρνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ελψ έλα καζεζηαθφ 

ζηπι ην εθαξκφδνπλ πάληνηε θαζψο έηζη ηνπο αξέζεη λα καζαίλνπλ. Ζ επηζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Burge,1994; Eastmond, 1995; Marton, Hounsell & Entwistle, 

1997 φπ. αλαθ. ζηελ Olgren, 2000) ζπγθιίλεη ζηνπο ηέζζεξηο παξαθάησ ηχπνπο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη φηαλ καζαίλνπλ κε ηε 

ρξήζε Ν.Σ θαη Φ.Μ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία είλαη έλα πξψην θξίζηκν 

βήκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ην 

επίπεδν εμνηθείσζεο ηνπο κε ηελ ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, λα αλαγλσξίζνπλ 

πνηεο άιιεο δεμηφηεηεο ζα ρξεηαζηνχλ, λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμία ή ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο, λα ζέζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ή ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίνλ ζέινπλ λα κάζνπλ, λα 

ππνινγίζνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη θφπν πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ θαη λα 

θαηαζηξψζνπλ έλα αλεπίζεκν πιάλν πξνφδνπ.  

 

 

Καζψο ε κάζεζε κε ηε ρξήζε Ν.Σ θαη Φ.Μ παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πεξηζζφηεξε 

απηνλνκία αιιά θαη επζχλε, απαηηνχληαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο, ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ξπζκνχ 

κάζεζεο κε ζηφρν λα κελ κέλνπλ πίζσ, ηε δηαηήξεζε ηνπ θηλήηξνπ ηνπο, ηελ επηκνλή ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηε ρξήζε δηαθφξσλ πεγψλ θαη ηελ 

αλαδήηεζε βνήζεηαο φπνηε απαηηείηαη.  

 

 

χκθσλα κε ηηο γλσζηέο ζεσξίεο κάζεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη δνκνχλ ηε γλψζε ζηε κλήκε 

ηνπο κέζσ πνηθίισλ ζηξαηεγηθψλ επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Αθνκνηψλνπλ ηελ 
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πξνζιακβαλφκελε γλψζε αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επηινγή, ηελ νξγάλσζε θαη ηειηθψο 

ηελ ελζσκάησζε ηεο λέαο πιεξνθνξίαο (Θεσξίεο γλσζηηθηζκνχ, ζπκπεξηθνξηζκνχ, 

επνηθνδνκηζκνχ, αηνκηθψλ δηαθνξψλ, θ.α).  

 

 

Καζψο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνδίδεη έκθαζε ζηελ 

αμηνιφγεζε σο απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πνιχ εχθνια κπνξεί λα 

παξαιεηθζεί ε δηαδηθαζία απηφ – αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηφ – 

αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί ε εηνηκφηεηα ηνπο γηα έλα ηεζη ή γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε πνζφηεηα θαη ε 

πνηφηεηα ηεο κάζεζεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη αιιά θαη γηα λα δηεξεπλεζεί εάλ 

εθπιεξψζεθαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη, ε απηφ – αμηνιφγεζε σο 

δηαδηθαζία απνηειεί κέξνο ηεο απφθηεζεο ηεο γλψζεο ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ, απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα ζε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Ν.Σ θαη Φ.Μ, θαζψο ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη ιηγφηεξν άκεζε.   

 

Δάλ πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

εληνπίδνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο είλαη κεηαγλσζηηθέο, θαζψο φιεο απαηηνχλ ηελ χπαξμε 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ φζνλ αθνξά ζην πσο θάπνηνο ζα ζρεδηάζεη, ζα ξπζκίζεη θαη 

ζα αμηνινγήζεη ηε κάζεζε.    

 

χκθσλα κε ηελ Olgren (2000), ππάξρνπλ έμη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πξνθεηκέλνπ 

λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα παξέρνπλ κηα μεθάζαξε 

δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε ησλ 

Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. Οη αξρέο απηέο, είλαη νη παξαθάησ: 

I. Να παξέρνπλ έλα θαιά νξγαλσκέλν πιάλν ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη 

αζθάιεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ.  
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II. Να παξνηξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο θαη λα ηνπο βνεζνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα.  

III. Να δνκνχλ ην κάζεκα ζε δηαρεηξίζηκα – φζνλ αθνξά ζηνλ φγθν ηνπο – ηκήκαηα, φπνπ 

θάζε ηκήκα ζα απνηειείηαη απφ επηζθφπεζε πεξηερνκέλσλ, πξαθηηθέο αζθήζεηο, 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα πηζαλέο εθαξκνγέο, κία ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη μεθάζαξεο νδεγίεο γηα ην ηη πξφθεηηαη λα γίλεη.  

IV. Να ζρεδηάδνπλ δηαδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ 

εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Τινπνίεζε μεθάζαξσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνυπνζέηνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε αλάιπζε, ε ζχλζεζε, ε 

εθαξκνγή ή ε αμηνιφγεζε ελλνηψλ ζε πξαγκαηηθά ή εηθνληθά πεξηβάιινληα.  

V. Να ζπκπεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη απηφ – 

αμηνινγνχλ ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ αξρηθά 

ζέζεη, αλαγλσξίδνληαο ηη έρνπλ θεξδίζεη θαη ζε πνην επίπεδν έρνπλ βειηησζεί.  

VI. Να δηαζθαιίδνπλ φηη φπνηα Ν.Σ ή Φ.Μ ρξεζηκνπνηεζεί έρεη θαιά εκπεδσζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ πιένλ ηελ ελέξγεηα ηνπο ζηε 

κάζεζε θαη φρη ζηε δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Δπίζεο, νη Burge and Carter (1997, φπ. αλαθ. ζηελ Imel, 1998) αλαθέξνπλ φηη φπσο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, έηζη θαη νη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ κπνξνχλ είηε λα 

δηαησλίζνπλ θησρέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο είηε λα απνηειέζνπλ κέζν γηα ηε 

«κεηακφξθσζε» ηεο εθπαηδεπηηθήο – δηδαθηηθήο δηεξγαζίαο. ε έλα πξφγξακκα ελειίθσλ, 

ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ε 

θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ην παξαπάλσ πιαίζην, γηα ηε δφκεζε ελφο 

πγηνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνηείλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ ηα αθφινπζα: 

I. Σε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε 

λα ζπιιέμνπλ ζεκαληηθέο ηδέεο, λα εθθξάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ληψζνπλ 

αζθαιείο θαη ζίγνπξνη φηη επέιεμαλ ην ζσζηφ δξφκν.  

II. Σελ παξνρή άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζεο ζε βνήζεηα, φηαλ θαη φπνηε 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 



39 

 

III. Καζψο κηα απφ ηηο γεληθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ππνζηεξίδεη φηη νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη γεληθψο παξαθηλνχληαη απφ δχν βαζηθά εζσηεξηθά θίλεηξα – απηφ 

ηεο απηνλνκίαο θαη απηφ ηεο έληαμεο ζε νκάδεο (ζχλδεζε) – ρξήζηκε ζα ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνάγεη θαη ηελ αλεμαξηεζία 

αιιά θαη ηελ αιιειεμάξηεζε κέζα απφ θαηάιιειεο, ηφζν γλσζηηθέο φζν θαη 

ςπρνινγηθέο, δξαζηεξηφηεηεο. 

IV. Καζψο γηα ηνπο ελήιηθεο ν ρξφλνο είλαη πνιχηηκνο είλαη ζεκαληηθή ε δηαζθάιηζε 

φηη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία είλαη εχιεπηα αιιά θαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επηινγή 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ ελφο καζήκαηνο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα δχν ιφγνπο. Ο 

πξψηνο είλαη ε ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ζπλερψο 

πξνζζέηεη θαη λέα εξγαιεία ζηελ «θαξέηξα» ηνπ εθπαηδεπηή παξέρνληαο ηνπ πεξηζζφηεξεο 

επηινγέο. Χζηφζν, νη πνιιέο ηερλνινγηθέο επηινγέο δεκηνπξγνχλ ελδνηαζκνχο ζην πφηε 

είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θάζε κέζν (θείκελν, γξαθηθά, 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, video, ζχγρξνλα ή θαη αζχγρξνλα ζρήκαηα). Ζ γλψζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ, κπνξεί λα 

παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηή κε ζηφρν λα επηιέμεη ηελ νξζή Ν.Σ ή 

Φ.Μ θαζψο θαη λα ζρεδηάζεη αλάινγα ην κάζεκα ηνπ. Ζ παξαπάλσ γλψζε κπνξεί επίζεο 

λα βνεζήζεη θαη ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ηα νπνία εκπιέθνπλ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζε κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία απφθηεζεο καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ δίρσο λα 

ηνλ απνπξνζαλαηνιίδνπλ κε πεξηηηέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ.  

 

Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη ε πνηθηινκνξθία ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Όζν νη λέεο 

ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία νκάδσλ απφ δηαθνξεηηθά κέξε, θπιέο, ειηθίεο, 

ππφβαζξα, πνιηηηζκνχο, εζληθφηεηεο θαη εθπαηδεπηηθέο δεμηφηεηεο, ηφζν ηα εθπαηδεπηηθά 

θνηλά απνθηνχλ αλνκνηνγέλεηα.  Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, είλαη θξίζηκε ε θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ νη δηαθνξέο απηέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ επεξεάδνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ θαηαλφεζε απηή ζα ζπκβάιεη ζηνλ πην νινθιεξσκέλν, 

θαηάιιειν θαη ππνζηεξηθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο (Olgren, 2000).    
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χκθσλα κε ηελ Lang (1998), ε απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά ζέκα ηεο ηερλνινγηθήο 

θαηάξηηζεο ηνπο. Ζ ίδηα ηφληζε φηη πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα παηδαγσγηθφ δήηεκα, ην 

νπνίν πξνυπνζέηεη ζπζηεκηθέο αιιαγέο θαη δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ζπλερή 

επαγγεικαηηθή εμέιημε. ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα αλαθεξζεί ην κνληέιν ηεο 

Σερλνινγηθήο Παηδαγσγηθήο Γλψζεο Πεξηερνκέλνπ (TPACK Technological, Pedagogical 

Content Knowledge), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη 

πξνηάζεθε απφ ηνπο Mishra & Koehler (2006).χκθσλα κε ηνπο Tondeur et al. (2008) θαη 

ηνπο νη Hwang, Tsai & Yang (2008), γηα λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε ελζσκάησζε 

ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία, νη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα 

είλαη «εμνπιηζκέλνη» κε Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (TPACK), 

πηνζεηψληαο ελεξγεηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ζεσξεηηθφ 

πιαίζην σο βάζε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο λέαο ηερλνινγίαο.  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, βαζίδεηαη ζε ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

πξαθηηθή:  

1
ε
 ) Γλψζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (Technological Knowledge): ε 

γλψζε γηα ηηο ΣΠΔ  θαη ν ηξφπνο κε ην νπνίνλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία. 

Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ηερλνινγίαο.   

2
ε
) Γλψζε ηεο παηδαγσγηθήο (Pedagogical Knowledge): ε γλψζε ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ή ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Πεξηιακβάλεη θαη 

ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ, αμηψλ θαη ζηφρσλ (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο 

Αλδξαγσγηθήο θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ) 

3
ε
) Γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (Content Knowledge): νξίδεηαη σο ε γλψζε ησλ εθπαηδεπηψλ 

αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ εθάζηνηε 

ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  
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Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ δεκηνπξγεί θνηλνχο ηφπνπο πνπ νξίδνπλ κηα 

λέα πεξηνρή θαη θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ Ν.Σ ζηε δηδαζθαιία 

ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλεη: 

1
νλ

) Γλψζε ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο (Technological Content 

Knowledge): ε γλψζε αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ ΣΠΔ κε δηάθνξεο δηδαθηηθέο 

έλλνηεο 

2
νλ

) Γλψζε ηεο παηδαγσγηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ή 

αληηθείκελν (Pedagogical Content Knowledge): νξίδεηαη ε γλψζε ηεο Παηδαγσγηθήο / 

Αλδξαγσγηθήο ε νπνία εθαξκφδεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ. 

3
νλ

) Γλψζε κε ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη κειέηε ελφο 

αληηθεηκέλνπ (δειαδή κε πνηνλ ηξφπν ε ηερλνινγία βνεζά ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο γλψζεο ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Γηα παξάδεηγκα πσο 

βνεζά κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ή έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ). 

 

ην θέληξν φισλ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ βξίζθεηαη ε Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή 

Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (Technological Pedagogical Content Knowledge), ε νπνία 

ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία απφ φιεο απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη αθνξά ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ 

ελλνηψλ.  

  

Γξάθεκα 1. Σν κνληέιν ηεο Σερλνινγηθήο Παηδαγσγηθήο Γλψζεο Πεξηερνκέλνπ, φπσο πξνζαξκφζηεθε ζηα 

Διιεληθά απφ ηνπο Koehler & Mishra, 2009. Αλαπαξαγσγή κε ηελ άδεηα ηνπ ζπγγξαθέα: www.tpack.org  

http://www.tpack.org/
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χκθσλα κε ην Νφκν 2844/23.10.2012: «χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο 

Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηεο Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο» σο εθπαηδεπηήο 

Δλειίθσλ νξίδεηαη ν επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο δηαζέηεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα 

γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαη ηελ απαηηνχκελε πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεπηηθή 

Δπάξθεηα γηα ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζην 

πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ κάζεζεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζρεηηθά ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πηζηνπνηεκέλν Δπαγγεικαηηθφ Πεξίγξακκα Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ θαη ζην αληίζηνηρν 

Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Duke (1989), νη εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ είλαη είηε πιήξνπο, είηε κεξηθήο, είηε εζεινληηθήο απαζρφιεζεο. Ζ θαηάηαμε 

απηή πεξηγξάθεηαη ήδε απφ ην 1960 απφ ηνλ Houle (φπ. αλαθ. Παπαζηεθαλάθε, 2002), ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ «ππξακίδα ηεο εγεζίαο» ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ 

βάζε ηεο ππξακίδαο, απνηειείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη εζεινληηθά, ζην 

κέζνλ βξίζθνληαη φζνη απαζρνινχληαη κεξηθψο θαη ζηελ θνξπθή ηνπνζεηνχληαη απηνί πνπ 

έρνπλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.   

 

Μεηαγελέζηεξε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έγηλε απφ ίδην ηνλ Houle (φπ. αλαθ. ζηνλ Duke, 

1989) θαηαηάζζεη ηνπο εθπαηδεπηέο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη 

ηνπο δηαθξίλεη ζε εθείλνπο πνπ: 1
νλ

) δηδάζθνπλ θαη πξνζθέξνπλ άκεζε θαζνδήγεζε ζηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο, 2
νλ

) νξγαλψλνπλ θαη ζρεδηάδνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 3
νλ

) 

δηαρεηξίδνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 4
νλ

) αζρνινχληαη κε ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 
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Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ε παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε 

εθείλε ε νπνία ηνπο θαηαηάζζεη ζηε κέζε ηεο «ππξακίδαο ηεο εγεζίαο», δειαδή ηνπο 

εθπαηδεπηέο πνπ απαζρνινχληαη κεξηθψο ζε θνξείο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θπξίσο ζε 

Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηχπνπ ΗΗ (πξψελ ΚΔΚ), θαη βαζηθφο ηνπο ξφινο είλαη ε 

δηδαζθαιία ηεο νκάδαο – ζηφρνπ ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.  

 

 

Μέρξη θαη πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκάδαο ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ήηαλ ε εηεξνγέλεηα, θαζψο έλα απφ ηα βαζηθά 

δεηήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ήηαλ ε έιιεηςε «θνηλήο ηαπηφηεηαο» (Εαξίθεο, 2014). 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη θάπνηνο ηε δηδαζθαιία κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, απαξαίηεην 

πξνζφλ ήηαλ ζπλήζσο ε εηδίθεπζε ηνπ ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν είηε απηή πξνεξρφηαλ 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή είηε απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία. Οη πεξηζζφηεξνη δελ 

θαηείραλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε αιιά ήηαλ γεληθψο απνδεθηφ φηη νη ζπνπδέο 

πνπ είραλ ή ε εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία ηνπο θαζηζηνχζε εηδηθνχο ζε έλα καζεζηαθφ 

αληηθείκελν θαη θαηάιιεινπο λα δηδάμνπλ ζε κηα νκάδα ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

εκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ απνηέιεζε ε 

ζπγθξφηεζε Μεηξψνπ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. ε απηφ εληάζζνληαη 

κφλνλ νη εθπαηδεπηέο πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή επάξθεηα. Απαξηίδεηαη 

απφ ηα Τπνκεηξψα ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ θαη ησλ Δθπαηδεπηψλ Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ (www.eoppep.gr). Έλα αθφκα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

ππήξμε ε δεκηνπξγία ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη ε 

πηζηνπνίεζε ηνπ. χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 566/08-05-2006, σο Δπαγγεικαηηθφ Πεξίγξακκα 

νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ θαη επηκέξνπο επαγγεικαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλζέηεη 

ην αληηθείκελν εξγαζίαο ελφο επαγγέικαηνο ή κηαο εηδηθφηεηαο θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο ιεηηνπξγίεο 

απηέο. 

 

Σν επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα ηνπ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (εθεμήο 

εθπαηδεπηήο ελειίθσλ), αλαθέξεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηθιείεη ηε δηεξεχλεζε 

http://www.eoppep.gr/
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εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαζψο θαη ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. ηνλ 

παξαπάλσ θχθιν εληάζζνληαη θαη επηκέξνπο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε 

δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηή γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαζψο θαη 

ε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιινπο εθπαηδεπηέο θαη ζηειέρε θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ελειίθσλ. Κχξηα πεγή απαζρφιεζεο ηνπο απνηεινχλ ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.   

 

Οη θχξηεο επαγγεικαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ είλαη ηξεηο. Ζ πξψηε είλαη 

λα ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη θαη πξνεηνηκάδεη ηελ παξέκβαζή ηνπ κε βάζε ηηο ζεσξίεο 

κάζεζεο ελειίθσλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, ην θνηλσληθν – νηθνλνκηθφ πιαίζην θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ. Ζ δεχηεξε, λα πινπνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ παξέκβαζε 

ζπληνλίδνληαο ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε ηξίηε λα πινπνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηνπ παξέκβαζε εθαξκφδνληαο ελεξγεηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο θαη ελζαξξχλνληαο ην 

δηάινγν θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαζψο θαη λα αμηνινγεί θαη λα αλαηξνθνδνηεί ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ πξαθηηθή. 

 

Σν γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα (02/09/2017), 17.125 εθπαηδεπηέο είλαη εληαγκέλνη ζην 

κεηξψν εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο κε πηζηνπνηεκέλε 

εθπαηδεπηηθή επάξθεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

είλαη ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθή. Δπίζεο, ελδεηθηηθή φζνλ αθνξά ζηνλ επαγγεικαηηζκφ πνπ 

αξρίδεη λα απνθηά ην πεδίν, είλαη θαη ε απφθαζε βάζε ηνπ Νφκνπ 4342/2015, ε νπνία 

νξίδεη φηη, απφ 01.09.2017, ε πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή επάξθεηα απνηειεί πξνυπφζεζε 

πξνθεηκέλνπ θάπνηνο εθπαηδεπηήο λα κεηάζρεη ζε ρξεκαηνδνηνχκελν απφ δεκφζηνπο 

πφξνπο πξφγξακκα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο.  

 

 

Σφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ ηαμηλνκνχληαη κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ 

εθαξκφδεηαη θάζε θνξά. Πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί πξνθεηκέλνπ λα 
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εληνπηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είηε πξφθεηηαη γηα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ είηε πξφθεηηαη γηα ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ νθείιεη λα έρεη πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ζε ζέζε λα επηηειέζεη απνηειεζκαηηθά ην ξφιν ηνπ. Σν βέβαην είλαη φηη απηφο ν ξφινο 

είλαη πνιπζχλζεηνο θαη ηδηαηηέξσο απαηηεηηθφο. 

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα εμεηαζζνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. Αθνινπζεί βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο, ηνπ θχινπ, ηεο εκπεηξίαο είηε 

πξφθεηηαη γηα εξγαζηαθή είηε γηα εθπαηδεπηηθή, ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαζψο απνηεινχλ κεηαβιεηέο πνπ πηζαλψο 

επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ θαη ζέηνπλ ηε βάζε γηα ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

ε έξεπλα ηνπο νη Guo, Dobson & Petrina (2008), κειέηεζαλ ηελ πθηζηάκελε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

2.000 εθπαηδεπηέο ηνπ Καλαδά κεηαμχ ησλ εηψλ 2001 θαη 2004. χκθσλα κε ηα 

πνξίζκαηα, δελ εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

ειηθίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ.  ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη 

Kotrlik & Redmann (2009a, 2009b & 2009c) ζηηο πην πξφζθαηεο έξεπλεο ηνπο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζηελ αλάιπζε ηεο ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ, αγξνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

Χζηφζν ζηε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη θαη κειέηεο πνπ δηαηππψλνπλ φηη φζν απμάλεηαη ε 

ειηθία ησλ εθπαηδεπηψλ ηφζν κεηψλεηαη ν βαζκφο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλα, 

ε Alexander (2002) κειέηεζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ρεηξίδνληαη ηζηνζειίδεο γηα 

καζεζηαθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο κε θξηηήξηα ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηε δνκή θαηάξηηζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 
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φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο δε δηέζεηαλ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα, δελ είραλ θαηαξηηζηεί 

ζηε δεκηνπξγία ηεο θαη δελ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

καζήκαηνο ή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηέο πνπ ήηαλ 40 εηψλ θαη 

πάλσ είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ηζηνζειίδα είηε γηα επαγγεικαηηθφ είηε γηα εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ.  

 

Δπίζεο, ε Waugh (2004) ζπκπέξαλε φηη ε πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο κεηψλεηαη θαζψο ε 

ειηθία απμάλεηαη. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε φηη φηαλ έλαο εθπαηδεπηήο θηάζεη ζηελ 

ειηθία ησλ 50 εηψλ, ε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πξαθηηθή 

κεηψλεηαη θαηά ην 1/3 ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ.  Οη Kahveci, Sahin & 

Genc (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ειηθία, θαηά ηελ νπνία έλαο εθπαηδεπηήο ρξεζηκνπνηεί ηα 

ηερλνινγηθά κέζα ζηνλ απφιπην βαζκφ, είλαη απηή κεηαμχ ησλ 30 θαη 40 εηψλ. Μάιηζηα, 

νη ίδηνη εξεπλεηέο ζεψξεζαλ ινγηθή ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε θαζψο νη εθπαηδεπηέο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ ειηθηαθή νκάδα απνηεινχλ ηελ πξψηε γεληά πνπ εθπαηδεχηεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθηαθήο επνρήο θαη αλήθνπλ ζηνπο ςεθηαθνχο απηφρζνλεο.  

 

χκθσλα κε ηνλ Prensky (2001), νη εθπαηδεπηέο ηαμηλνκνχληαη ζε δχν νκάδεο κε θξηηήξην 

ηελ ειηθία ηνπο. ηελ πξψηε αλήθνπλ νη ςεθηαθνί απηφρζνλεο (digital natives) θαη ζηε 

δεχηεξε νη ςεθηαθνί κεηαλάζηεο (digital immigrants). Οξφζεκν γηα ηελ θαηάηαμε απηή 

απνηειεί ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπο θαζψο ζεσξεί φηη φζνη έρνπλ γελλεζεί κεηά απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 – θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνία αλαθαιχθζεθε ην δηαδίθηπν – έρνπλ 

κεγαιψζεη ρξεζηκνπνηψληαο θαζεκεξηλά ηε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη είλαη ζε ζέζε λα ηελ 

ελζσκαηψζνπλ επθνιφηεξα ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή θαη γη’ απηφ ην ιφγν νλνκάδνληαη 

ςεθηαθνί απηφρζνλεο. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζε 

έλαλ ςεθηαθφ θφζκν. Απφ ηελ άιιε, φζνη ρξεηάζηεθε λα μαλακάζνπλ λα εθηεινχλ 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, φπσο λα επηθνηλσλνχλ κε 

ηνπο ππνινίπνπο, νλνκάδνληαη ςεθηαθνί κεηαλάζηεο. Οη ηειεπηαίνη, πξέπεη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ εξγάδνληαη θαη καζαίλνπλ κέζα ζε έλαλ ςεθηαθφ θφζκν θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο 

πξαθηηθή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο ςεθηαθνχο απηφρζνλεο (Tapscott, 2009).      
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Όζνλ αθνξά ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θχινπ ελψ ζεηξά παιαηφηεξσλ κειεηψλ ζην πεδίν 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Sutton, 1991; Kay, 1992) ππνζηήξηδε φηη νη άληξεο εθπαηδεπηέο 

ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο απφ ηηο γπλαίθεο εθπαηδεχηξηεο, ζηηο κέξεο καο ε 

αληίιεςε απηή έρεη αξρίζεη λα δηαθνξνπνηείηαη. Ζ έκθπιε δηάζηαζε εληνπίδεηαη 

εληνλφηεξε ζε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, φπνπ είηε ζεκεηψλνληαη 

πςειφηεξα επίπεδα εκπηζηνζχλεο ησλ αληξψλ ζε ζρέζε κε απηά ησλ γπλαηθψλ φζνλ 

αθνξά ζηε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (Papanastasiou & Angeli, 2008) είηε 

ζεκεηψλνληαη δηαθνξέο νη νπνίεο νθείινληαη ζηε κεησκέλε απηνπεπνίζεζε ησλ γπλαηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ χπαξμε απμεκέλνπ άγρνπο (Hermans, Tondeur, Braak &Valcke, 

2008; Jimoyiannis & Komis, 2007; Tezci, 2009; Καξηζηψηνπ & Ρνχζζνο, 2010). 

 

Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθή άκβιπλζε ηεο δηάζηαζε απηήο, 

γεγνλφο ην νπνίν ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γπλαηθψλ κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ (Newby et al., 

2000) θαη ζηελ απμεκέλε ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε λέα ηερλνινγία (Σζηηνπξίδνπ & Βξχδαο, 

2007). 

 

χκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηεο Waugh (2004) θαη ηεο Alexander (2002), ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηή δελ επεξεάδεη ηελ ηερλνινγηθή γλψζε ή 

ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο – δηδαθηηθήο δηεξγαζίαο.  Δπίζεο, ν Anderson 

(1996), επεζήκαλε ζηελ κεηα - αλάιπζε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ «ηερλνθνβία» ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζεκεηψλνπλ πσο 

ην θχιν δελ είλαη παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη. Αιιά θαη νη Kotrlik & Redmann, (2009b), 

δηαπίζησζαλ φηη ην θχιν δελ εμεγεί θακία απφθιηζε ζην βαζκφ ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο γεσξγίαο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ειηθία είηε δηαδξακαηίδεη (Alexander, 2002; 

Kahveci, Sahin & Genc, 2011; Tapscott, 2009; Tondeur et al., 2008; Waugh, 2004) είηε φρη 

(Guo et al., 2008; Kotrlik & Redmann 2009a, 2009b, 2009c) ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

ελζσκάησζε θαη ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζην δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ θαη παξάιιεια ην θχιν είηε είλαη παξάγνληαο πνπ ηελ επεξεάδεη (Jimoyiannis & 

Komis, 2007; Kay, 1992; Papanastasiou & Angeli, 2008; Sutton, 1991; Tezci, 2009; 
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Tondeur et al., 2008; Καξηζηψηνπ & Ρνχζζνο, 2010) είηε δελ είλαη (Alexander, 2002; 

Anderson, 1996; Kotrlik & Redmann, 2009b; Waugh, 2004). 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία δε ηαπηίδεηαη 

ζπλήζσο κε ηελ επαγγεικαηηθή. Σνχην ζπκβαίλεη δηφηη ην θχξην επάγγεικα ηνπο ζπλήζσο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ απηφ ηνπ εθπαηδεπηή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ζηα νπνία 

απαζρνινχληαη κεξηθψο.  Όζνλ αθνξά ζηε βηβιηνγξαθία, εληνπίδνληαη κειέηεο πνπ 

ζπζρεηίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία κε ηελ ελζσκάησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 

είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά.  

 

Δηδηθφηεξα, ν Mumtaz (2000) ζε έξεπλα ηνπ δήισζε φηη ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθήο 

εκπεηξίαο ήηαλ παξάγνληνο ν νπνίνο απέηξεπε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή. Δπίζεο, νη Smerdon, Cronen, Lanahan, Anderson, 

Iannotti, & Angeles (2000), ζε εζληθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δηαπίζησζαλ φηη ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζρεηηδφηαλ 

κε ην βαζκφ ηεο ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ αίζνπζα. χκθσλα κε 

ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο, φζν πην έκπεηξνη ήηαλ νη εθπαηδεπηέο ηφζν πην πηζαλφ 

ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερλνινγηθά κέζα.  Δπίζεο, ζε πην πξφζθαηεο κειέηεο, φπσο 

απηή ηνπ Border (2008) θαη ησλ Surry, Stefurek & Gray (2011, φπ. αλαθ. ζην McKinley, 

2014), ζεκεηψλεηαη φηη ηα ρξφληα ηεο εκπεηξίαο δελ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. αιιά αληηζέησο ζεηηθή, θαζψο δηαζθαιίδνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηέο κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπο.  

 

Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη θαη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη έξεπλεο ηνπ Kinnaman (1990) θαη ησλ Russell, O’Dwyer, 

Bebell, & Tao (2007), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηέο κε κεγαιχηεξε 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπάληα ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ αίζνπζα δηφηη 

δελ ηηο δηδάρζεθαλ ζηε βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, εληφπηζαλ φηη εθπαηδεπηέο 

κε 15 ή πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξνηηο Ν.Σ απφ φ,ηη νη 

ζπλάδειθνη ηνπο πνπ δηαζέηνπλ απφ 1 έσο 3 ρξφληα εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο. Δπίζεο, 
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ζεκεηψλνπλ φηη εθπαηδεπηέο κε 10 ή ιηγφηεξα ρξφληα εκπεηξίαο, ήηαλ πεξηζζφηεξν 

πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερλνινγηθά θαη ςεθηαθά κέζα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε 

δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ηνπο.  

 

Σέινο, νη Klassen & Chui (2008), ππνζηήξημαλ φηη νη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ 

πξνυπνζέηνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

δηεξγαζία, φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

αθφκα θαη ε αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, κεηψλνληαη ζηαδηαθά απφ 

ηνλ 23
ν
 ρξφλν εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο έσο θαη ην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπο.   

 

 

Οη Stephenson, Gal – Ezer, Haberman & Verno (2006), ζε έξεπλα ηνπο πνπ δηεμήρζε ζε 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ηεο Μηλεζφηα, ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη αλακελφκελν νη εθπαηδεπηέο 

πνπ δηδάζθνπλ ζεκαηηθά αληηθείκελα ηερληθήο θχζεσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ. Σα ίδηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ κειέηε ησλ Kotrlik 

& Redmann (2009a) κε ζέκα ην βαζκφ ελζσκάησζεο θαη ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

απφ εθπαηδεπηέο ζε επηά επαγγεικαηηθά θαη ηερληθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηε 

Λνπτδηάλα. πγθεθξηκέλα, εληφπηζαλ φηη νη εθπαηδεπηέο management θαη marketing ήηαλ 

πηζαλφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ δίδαζθαλ πην ζεσξεηηθά αληηθείκελα.  

 

Δπίζεο, νη Warschauer et al. (2004), κειέηεζαλ ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ ζε νθηψ εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο Καιηθφξληα. Σα απνηειέζκαηα ζεκείσζαλ δηαθνξά ζην επίπεδν ηεο 

ηερλνινγηθήο ρξήζεο αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν. Έλα αθφκε εχξεκα ηεο έξεπλαο 

ήηαλ φηη ζην ζχλνιν ησλ δνκψλ, νη εθπαηδεπηέο εζηίαδαλ πεξηζζφηεξν ζην ηερλνινγηθφ 

κέζν θαη φρη ζηε ζχλδεζε ηνπ κε ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο, αλέθεξαλ φηη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απνδίδεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ή ηνπ πνιπκέζνπ παξά ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

 

ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα, φηη δει. νη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ πην ηερληθά ζεκαηηθά 

αληηθείκελα ελζσκαηψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – 
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δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή, θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηεο Waugh (2004), επηζεκαίλνληαο φηη 

ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηε βαζηθή θαηάξηηζε πνπ έρνπλ ιάβεη. πγθεθξηκέλα, 

εθάξκνζε ην κνληέιν ηεο δηάρπζεο ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπ Rogers’ (1983, φπ. αλαθ. ζην 

Cherry, 2014), κε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηε ρξήζε θαη ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

απφ αθαδεκατθνχο θαη ζπκπέξαλε φηη ζηνπο θαζεγεηέο ηερληθψλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

εληνπίδνληαη πςειφηεξα επίπεδα ηερλνινγηθήο ρξήζεο απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ 

ζεσξεηηθά αληηθείκελα.   

 

Χζηφζν, εληνπίδνληαη θαη κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη αθφκα θαη νη εθπαηδεπηέο πνπ 

δηδάζθνπλ ηερληθά ζέκαηα, νη νπνίνη ζα έπξεπε λα δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε ηεο ρξήζεο 

ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, δπζθνιεχνληαη λα ηα εθαξκφζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

πξαθηηθή. χκθσλα κε ηνλ Gaytan (2008), ππάξρνπλ εθπαηδεπηέο νη νπνίνη παξά ην 

γεγνλφο φηη είλαη «ςεθηαθά εγγξάκκαηνη», δελ είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ ελζσκάησζε 

ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ.  

 

 

Απνηειεί πιένλ γεγνλφο, ην νπνίν απνδεηθλχεηαη βηβιηνγξαθηθά αιιά θαη εκπεηξηθά 

(Cherry, 2014; Coady, 2016; Garisson, 1987; King, 1999, 2001 & 2003), φηη ε επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηψλ ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ζπλδέεηαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη απνηειεζκαηηθά ηνπο. 

  

πγθεθξηκέλα, απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε απνδεηθλχεηαη φηη ην επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο ησλ εθπαηδεπηψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ αλεβαίλεη 

κέζα ζηα πέληε κε επηά ρξφληα πνπ έπνληαη κηαο επηκφξθσζεο ή θαηάξηηζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία (Anderson 2007; Molebash & Milman, 2001; Smarkola, 

2008). Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ εληνπίδεηαη κηα ειαθξηά πηψζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο 

(Molebash & Milman, 2001), παξακέλνληαο σζηφζν πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηέο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη θάπνηα αλάινγε επηκφξθσζε.  

 

Σν ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, αθφκε θαη απηέο πνπ αζρνινχληαη απιψο κε ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη δε δηεξεπλνχλ ηε ρξήζε 
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ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Creighton, Kilcoyne, Tarver & Wright, 2006), ηνλίδεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. 

  

Οη Shumack & Forde (2008), κε δηαδηθηπαθή ηνπο έξεπλα ζε εθπαηδεπηέο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο – ε  νπνία είρε σο αληηθείκελν ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα πνπ απηνί 

αληηκεησπίδνπλ γηα ηελ αλαδήηεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ – ζεκεηψλνπλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Ν.Σ 

θαη ηα Φ.Μ θαζψο θαη ηελ έληαμε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή. Χο 

ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν επηκφξθσζεο αλαθέξνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα απνθηήζνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγηθέο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηδάμνπλ θαιχηεξα, ζε 

έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ηερλνινγηθά πεξηβάιινλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο.  

 

ηελ πνζνηηθή ηνπο έξεπλα γηα ηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ απφ εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, νη Türel & Johnson (2012), δηαπίζησζαλ φηη νη εθπαηδεπηέο ζηεξίδνληαλ θπξίσο 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ πηλάθσλ θαη ηε ζχλδεζε 

ηνπο κε ηηο αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο θαη καζεζηαθέο πξαθηηθέο. Ζ ππνζηήξημε ησλ 

ζπλαδέιθσλ αλαδείρζεθε σο απφιπηα ζρεηηδφκελε κεηαβιεηή αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο. ηελ 

παξαπάλσ πεξίπησζε, νη ζπλάδειθνη απνηέιεζαλ ηελ θχξηα πεγή επηκφξθσζεο.  

 

Χζηφζν, ε δηδαζθαιία ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζπάληα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο λα παξαθνινπζήζνπλ έλαλ άιιν ζπλάδειθν (δηφηη κπνξεί 

λα κελ ππάξρεη άιιν ηκήκα θαηάξηηζεο ηελ ίδηα ψξα ή λα κελ ην επηζπκνχλ νη ελήιηθνη 

θαηαξηηδφκελνη). Οη δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηψλ ζπλήζσο 

απνθηψληαη απφ ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε ελψ εκπινπηίδνληαη  θαη επηθαηξνπνηνχληαη κε 

άιινπο ηξφπνπο επηκφξθσζεο, θπξίσο έμσ απφ ηελ αίζνπζα θαηάξηηζεο.  

 

Οη Vannatta & Fordham (2004), απέδεημαλ φηη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία έλαο εθπαηδεπηήο 

επηκνξθψλεηαη αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή – 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ζε έξεπλα ηεο ε BECTA (2004, φπ. αλαθ. ζην Kotrlik & 
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Redmann, 2009b),  ζεκεηψλεη φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν 

ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο παξά ζηελ απνηειεζκαηηθή πηνζέηεζε θαη 

ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 

Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, απφ ηα παξαπάλσ φηη ε ηερλνινγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηψλ 

πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη πνιπζρηδήο. εκαληηθνί παξάγνληεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή είλαη ην θίλεηξν θαη ε ζέιεζε ησλ ίδησλ ελψ πξνηείλεηαη ε επηκφξθσζε ηνπο λα 

ζηεξίδεηαη ζε πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θξηηηθή αλαζθφπεζε θαη δηάινγν θαζψο έξεπλεο 

έρνπλ απνδείμεη (King, 199), φηη κε απηέο νη εθπαηδεπηέο «θεξδίδνπλ» ζε απηνπεπνίζεζε, 

γλψζεηο θαη ελζνπζηαζκφ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ.  

 

 

Ο 21νο αηψλαο ππήξμε κηα κεηαβαηηθή επνρή κε ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο 

νδήγεζαλ ζε πνιιέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ• ηφζεο, πνπ δελ κπνξνχζε θαλείο 

λα θαληαζηεί. Οη αιιαγέο απηέο ππήξμαλ ζπλαξπαζηηθέο θαη θαίξηεο ζέηνληαο ηελ ζην 

επίθεληξν ησλ πξνζπαζεηψλ πξνεηνηκαζίαο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην 

νπνίν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε δηαξθψο λα πξνζιακβάλεη λέεο δεμηφηεηεο (Conceiçãν, 

2016). Καζψο ε γλψζε θαη ε ηερλνινγία έρνπλ κεηαηξαπεί ζηελ πεγή πνπ παξέρεη 

καθξνρξφλην θαη βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, φινη νη εκπιεθφκελνη 

(stakeholders) ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, αληηκεησπίδνπλ ηελ απαξάκηιιε πξφθιεζε λα 

πξνεηνηκάζνπλ θαη λα θαηαξηίζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπο κε ζηφρν λα θαηαθηήζνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα. 

 

χκθσλα κε ηνπο Jukes, McCain & Crockett (2010), νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη 

λα δηαζέηεη θάπνηνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά εξγαζίαο, είλαη ε θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, ε θξηηηθή 

ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε κεηαγλψζε (καζαίλσ πψο λα 

καζαίλσ), ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία, ν πιεξνθνξηαθφο αιιά θαη ηερλνινγηθφο 

γξακκαηηζκφο, ε πνιηηφηεηα, ε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. Οη ίδηνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη φιεο νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη λα δηδαρζνχλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκαηηθφ αληηθείκελν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ.  
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Πέξα φκσο απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλνδεχεηαη 

θαη απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ καζεζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ. 

Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη κεηαηξέπνληαη ζε επέιηθηεο καζεηνθεληξηθέο δηεξγαζίεο 

(Φινπξήο & Παζζηάο, 2004) θαη θάζε εθπαηδεπφκελνο πξέπεη πιένλ λα αλαιάβεη 

πξνζσπηθά ηελ επζχλε απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ εξγαζία ζήκεξα (2001, ΟΟΑ φπ. αλαθ. ζην Μνπδάθεο, 2006). 

 

Δπνκέλσο, ζε απηφ ην λέν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνθαιεί ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ λα ελζσκαηψζνπλ ηε λέα ηερλνινγία ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή, ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ ηνπο αλαγθαζηηθά αλαδηακνξθψλνληαη θαζψο θαινχληαη πηα λα 

δνκήζνπλ θαη λα παξάζρνπλ νη ίδηνη ηε κάζεζε θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ ζα ελζσκαηψλεη 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα (Γεψξγα, 2008). Ο εθπαηδεπηήο πιένλ ζεσξείηαη 

δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο (Facilitator). Πξφθεηηαη γηα κηα ζεψξεζε ε νπνία έρεη 

απνθηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθή αθαδεκατθή αμηνπηζηία. χκθσλα κε απηήλ, νη 

εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θπξίσο «βνεζνχο» (enablers) θαη πφξνπο – πεγέο 

(resources) γηα κάζεζε παξά δηδαθηηθνχο – εθπαηδεπηηθνχο νξγαλσηέο θαη δηαρεηξηζηέο 

(Εαξίθεο, 2014).  

 

Ο λένο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ζέηεη θαη ηνλ ίδην ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο σο εθπαηδεπφκελν. Μφλνλ κέζα απφ επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξεί 

λα επηθαηξνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα εμειίζζεηαη επαγγεικαηηθά ζε έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηελ Larsen (2012), ην λα εξγάδεηαη θάπνηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε γεληθφηεξα αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ εηδηθφηεξα, είλαη ζαλ λα 

βξίζθεηαη ζε κηα αξέλα πνηθίισλ αλαγθψλ, θηλήηξσλ, εθπαηδεπηηθψλ ζηπι θαη 

ζηξαηεγηθψλ, ε νπνία δηαξθψο ηνλ πξνθαιεί.  

 

Δπνκέλσο, ν αλαζεσξεκέλνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ηνλ θαζηζηά δηεπθνιπληή, 

θαζνδεγεηή θαη ζπλνδνηπφξν ηεο κάζεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, σζηφζν, ζα πξέπεη 

λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ελζαξξχλεη ηελ κάζεζε θαη ηελ θνηλή αλαδήηεζε 

(Stites, 1998).   
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Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2002, φπ. αλαθ. ζην Ράπηε θαη Ράπηε, 2013), ζηελ 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο απαηηείηαη νη εθπαηδεπηέο λα δηαζέηνπλ 

επηπιένλ επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη ηθαλφηεηεο: 

 δηαρείξηζεο πφξσλ (ρξφλνπ, ρψξνπ, ρξήκαηνο, πιηθψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) 

 δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγηθήο δξάζεο, εγεζίαο, δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο κε άηνκα δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο 

 δηαρείξηζεο πιηθνχ: αλαδήηεζεο, νξγάλσζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ κε 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο 

 δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ: εκπινθήο ζε θνηλσληθά θαη ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα  

 δηαρείξηζεο ηερλνινγίαο: ρξήζεο εξγαιείσλ παξαδνζηαθήο θαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ είλαη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο 

Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή κε ηξφπν ν νπνίνο ζα έρεη 

ζπλνρή θαη ινγηθή ζπλέπεηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ λα είλαη «αλνηρηφ» ζε φινπο ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο (Garisson, 

1987).  
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Πιήζνο εξεπλψλ επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ρξήζε θαη ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ο πξψηνο είλαη ην ηερλνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ν δεχηεξνο είλαη νη αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο θαη νη αμίεο 

ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ ελζσκάησζε θαη ν ηξίηνο είλαη νη 

ηερλνινγηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμέιημε (Graves & Kelly, 2002; Kidney, 2004; Palak & Walls, 2009; Redmann & Kotrlik, 

2004; Rogers, 2000; Tallman & Fitzgerald, 2005).  

 

ην παξφλ θεθάιαην, ζα κειεηεζεί ν παξάγνληαο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαζψο έρνπλ απνθηήζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 

απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν αιιά θαη ην βαζκφ ελζσκάησζεο 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή (DeCuir, 2012). 

 

  

Ο Μπακπηληψηεο (1998) ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο εξκελείεο πνπ απνδίδεη ζηε ιέμε 

αληίιεςε, ηελ νξίδεη σο «ηελ άπνςε πνπ έρεη δηακνξθψζεη θαλείο γηα έλα ζέκα, ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζπιιακβάλεη έλα θαηλφκελν θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ απέλαληη ζε 

απηφ». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Κνιηάδε (2002), σο αληίιεςε νξίδεηαη «ε βαζηθή 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αλαγλσξίδεη, επηιέγεη, αλαιχεη, νξγαλψλεη, 

ζπλζέηεη θαη εξκελεχεη ηα πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα θαη ηνπο πξνζδίδεη λφεκα θαη 

ζεκαζία». Οη Killion & Treacy (2014) ππνζηεξίδνπλ φηη νη αληηιήςεηο είλαη απηφ πνπ ν 

θαζέλαο νξίδεη σο αιεζηλφ. Έρνπλ δηάξθεηα ζην ρξφλν ελψ παξάιιεια θαηεπζχλνπλ ην 

ιφγν, ηε ζθέςε θαη ηηο πξάμεηο καο.  
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Σν ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ ελφο αηφκνπ, θαζνξίδεη θαη ηε ζηάζε πνπ δηαηεξεί απέλαληη ζε 

έλα θαηλφκελν ή γεγνλφο θαζψο σο ζηάζε νξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη 

θαλείο, θπξίσο αληηκεησπίδνληαο θάηη ή θάπνηνλ (Μπακπηληψηεο, 1998). Δηδηθφηεξα, ζε 

έξεπλα ηνπ ν Rao (2010) αλαθέξεη φηη ε ζηάζε θάπνηνπ απέλαληη ζε θάπνην ζέκα είλαη ην 

απνηέιεζκα πξψηνλ, ηεο δπλακηθήο πνπ έρεη θάζε κηα απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην 

ζέκα απηφ θαη δεχηεξνλ ηεο αμίαο πνπ ην άηνκν απνδίδεη ζε θάζε ζρεηηθή κε ην ζέκα 

αληίιεςε. Ζ ζηάζε είλαη ν βαζκφο ηνπ ζεηηθνχ ή ηνπ αξλεηηθνχ, ηνπ επκελνχο ή ηνπ 

δπζκελνχο θαη ηνπ ππέξ ή ηνπ θαηά ζε θάπνην δήηεκα.    

 

 

χκθσλα κε ηνλ Pajares (1992), νη παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο 

ρσξίδνληαη ζε γεληθέο θαη εηδηθέο, ζπλδένληαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζεσξψληαο ηηο 

ηειεπηαίεο ζεκειηψδε ζηνηρεία ησλ πξψησλ. Δπίζεο, ε Ertmer (1999, 2005), ζεσξεί φηη έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εγγελή εκπφδηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη αληηιήςεηο θαη νη 

ζηάζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη φηη ηα εκπφδηα απηά, είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ελψ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη ην ηειηθφ «ζχλνξν» γηα ηελ επηηπρεκέλε ηνπο 

έληαμε. 

 

Σν 2012, νη Five & Buehl, δηεξεπλψληαο ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγνχλ, εληφπηζαλ φηη επεξεάδνπλ θαη ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ηνπο θαη 

ρσξίδνληαη ζε εμσγελείο θαη ελδνγελείο. Οη εμσγελείο ηείλνπλ λα θαζνδεγνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ρσξίο νη ίδηνη λα έρνπλ επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ελψ νη ελδνγελείο 

ιεηηνπξγνχλ θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη επίγλσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Οη πξψηεο είλαη 

πεξηζζφηεξν παγησκέλεο απφ ηηο δεχηεξεο, πνπ γηα λα δηαηεξεζνχλ ρξεηάδνληαη 

αηηηνιφγεζε ζηε ινγηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

αληηιήςεηο επεξεάδνπλ θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαζψο δξνπλ σο θίιηξα, πιαίζηα ή 

νδεγνί. 

 

Μηα αθφκε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη απηή πνπ θαηαηάζζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλάινγα κε 

ηα ζπζηήκαηα ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο θαη ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. χκθσλα κε 
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απηήλ, νη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ελζσκαηψλνπλ πην 

«παξαδνζηαθέο» ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο (δαζθαινθεληξηθέο) ζηελ πξαθηηθή ηνπο ελψ 

απηνί κε πεξηζζφηεξν θνλζηξνπθηηβηζηηθέο αληηιήςεηο πεξί δηδαζθαιίαο ελζσκαηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν πςεινχ επηπέδνπ ρξήζεηο (καζεηνθεληξηθέο) ηεο ηερλνινγίαο (Ertmer, 2005; 

Judson, 2006; Roehrig, Kruse & Kern, 2007). Άιισζηε, φπσο επηβεβαηψλεη ε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (Jimoyiannis & Gravani, 2010; Collis & Moonen, 2001; 

Kafyulilo & Keengwe, 2013) ε ηερλνινγηθή ελζσκάησζε πξνυπνζέηεη αιιά θαη 

εκπινπηίδεη ηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.  

 

 

Πνιιέο είλαη νη κειέηεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

(Lawton & Gerschner, 1982; Hermans et al., 2008; Ilomäki, 2008; Papanastasiou & Angeli, 

2008; Wozney,Venkatesh & Abrami, 2006; φπ.αλαθ. ζην Σζνπιήο, 2012) ελψ πνιιέο 

αθφκα έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αληηιήςεηο αζθνχλ κεγαιχηεξε επίδξαζε 

απφ ηηο γλψζεηο ζηε δηαρείξηζε θαη δηεπζέηεζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ 

(Nespor, 1987, Kagan, 1992, Pajares, 1992, Ertmer, 2005, Griffin & Ohlsson, 2001; 

Tondeur et al., 2008). 

 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη ηδηαηηέξσο εθηελήο ε βηβιηνγξαθία -  

θπξίσο ε Διιεληθή, πνπ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ζην πεδίν 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έλα πεδίν ζην νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ Conceiçãν (2016), 

ππάξρνπλ αθφκα πνιινί εθπαηδεπηέο πνπ αξλνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα, παξά ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζηηο αίζνπζεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ, νη νπνίεο 

δηακνξθψλνπλ θαη ηε ζηάζε ηνπο.  

 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, αλαθέξνληαη θπξίσο δηεζλείο έξεπλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ σο πξνο ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ 

Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηα ηειεπηαία δέθα – είθνζη ρξφληα θαη θαηέγξαςε σο ζεηηθέο ηηο 
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αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ απέλαληη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, 

αλαγλψξηζε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε ζπλέδεζε κε ηελ 

εκπεηξία, ηελ εμνηθείσζε, ηηο πεπνηζήζεηο γηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε αιιά θαη ηελ 

επηκφξθσζε σο πξνυπφζεζε επαγγεικαηηθήο εμέιημεο.   

 

πγθεθξηκέλα, νη Atkins & Vasu (2000), ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηέο γεληθφηεξα απνηεινχλ 

ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηελ αίζνπζα θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη αληηιήςεηο θαη νη αλεζπρίεο ηνπο επηδξνχλ 

ζεκαληηθά ζηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ αίζνπζα. Ζ Christensen (2002) ηφληζε φηη, νη 

ζεηηθέο αληηιήςεηο απέλαληη ζηελ ηερλνινγηθή ελζσκάησζε ζπλδένληαη άκεζα κε ζεηηθέο 

εκπεηξίεο ρξήζεο ζηελ αίζνπζα απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Δπνκέλσο, θαζψο έλαο εθπαηδεπηήο 

εμνηθεηψλεηαη κε θάπνην ηερλνινγηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ν θφβνο θαη ην άγρνο πνπ 

πηζαλψο ζπλδεφηαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ηείλεη λα εμαιεηθζεί (Lawton & Gerschner, 1982). 

Δπίζεο, νη ηειεπηαίνη ηφληζαλ φηη ε ζεκαζία ηεο ζεηηθήο ζηάζεο θαη αληίιεςεο, κε ηελ 

παξάιιειε δεθηηθφηεηα ζηελ εθκάζεζε νπνηαζδήπνηε θαηλνχξγηαο έλλνηαο, δηδαθηηθνχ 

ζηπι ή εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ αίζνπζα, βνεζά ηνπο εθπαηδεπηέο λα θαηλνηνκνχλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά γηα κηα δσή.  

 

ρεηηθή έξεπλα ησλ Jordan & Follman (1993), απέδεημε φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγηθά επνπηηθά κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή ηείλνπλ λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηερληθέο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο σο πξνο 

απηά. Δπίζεο, ην 2005 νη Wood, Mueller, Willoughby, Specht & Deyoung (2005), 

εληφπηζαλ φηη ε ελαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηνπο ππνινγηζηέο πνπ δηέζεηαλ ζην ζπίηη, 

ζήκαηλε θαη ηελ ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ αίζνπζα. Ζ εμνηθείσζε κε ηνπο 

ππνινγηζηέο απνηέιεζε παξάγνληα πνπ ελίζρπε ηε ρξήζε ζηελ αίζνπζα θαη ε ρξήζε ηνπο 

ζπλεπαγφηαλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ελζσκάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή.  

Δπηπιένλ, εληφπηζαλ κεηαμχ ησλ 54 εθπαηδεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ηνπο,  

αηνκηθέο δηαθνξέο θαη δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη Φ.Μ. 

Χο παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο, αλαγλψξηζαλ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο, ηε 

ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Kotrlik & Redmann 

(2009a), φηαλ ε ηερλνινγία είλαη άκεζα δηαζέζηκε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 
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πην ζπρλά ελψ φηαλ ζπαλίδεη είηε ζην ζπίηη είηε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηφηε δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη νχηε θαηά δηάλνηα ηφζν ζπρλά φζν ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.  

 

Δπίζεο, ην 2010 (Demirbilek) δηεμήρζε ζε νθηψ επξσπατθέο ρψξεο – ηελ Ηζπαλία, ηελ 

Κχπξν, ηελ Ηηαιία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Σνπξθία, ηε Ληζνπαλία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ 

Οπγγαξία - έξεπλα κε ζέκα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ ζε θηλεηά ηειέθσλα ή άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο 

(Smartphones,ηακπιέηεο,ipads,PDAs) θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

πγθεθξηκέλα δηελεξγήζεθαλ 113 έξεπλεο ζηηο παξαπάλσ ρψξεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νπνίσλ θαλέξσζαλ φηη παξά ην γεγνλφο πσο νξηζκέλνη εθπαηδεπηέο δελ αμηνπνηνχλ ηηο Ν.Σ 

θαη ηα Φ.Μ ζηελ αίζνπζα ηνπο, σζηφζν είλαη ελήκεξνη γηα ηε ρξήζε ηνπο θαη έρνπλ ζεηηθέο 

αληηιήςεηο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηέο έδεημαλ κηα ζηαζεξή πξνηίκεζε 

ζηα παξαδνζηαθά πάδι, θνπίδ θαη ηηο πξνζνκνηψζεηο σο είδνο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζηαζεξψλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.  

 

ηελ ίδηα έξεπλα, ζεκεηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηέο ζεψξεζαλ πσο ηα παηρλίδηα ζε θνξεηέο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο βνεζνχλ πεξηζζφηεξν ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ησλ μέλσλ 

γισζζψλ, ζηα πνιηηηζηηθά ή αθφκα θαη ζηα δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ αιιά θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Χζηφζν, εληνπίδεηαη φηη ην 76% ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ εμέθξαζε 

ελδηαθέξνλ λα επηκνξθσζεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα παηρλίδηα ζηελ εθπαηδεπηηθή – 

δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή. Οη εθπαηδεπηέο φισλ ησλ ρσξψλ πνπ έιαβαλ κέξνο, επέδεημαλ 

ηδηαίηεξε πξνζπκία λα αμηνπνηήζνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο.  

 

Έλα αθφκα θξηηήξην πνπ θαζνξίδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Fives & Buehl (2012), ν βαζκφο πνπ πηζηεχνπλ 

φηη ζα εκπινπηίζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζα δψζνπλ θίλεηξν θαη ζα επηθέξνπλ 

αιιαγέο ηφζν ζηε δηδαζθαιία ηνπο φζν θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο 

Galanouli, Murphy & Gardner (2004), ζην πιαίζην ησλ ζεηηθψλ αληηιήςεσλ σο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, εληνπίζηεθε πσο εάλ νη εθπαηδεπηέο θξίλνπλ φηη ε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ζα ηνπο πξνζθέξεη πξφζζεηε αμία, ηφηε ηείλνπλ λα ηελ εθαξκφδνπλ.  Δπηπιένλ, 

δείρλνπλ πην πξφζπκνη λα πξνβνχλ ζε πηζαλέο αιιαγέο πνπ ζα πξνθαιέζεη ε ελζσκάησζε 
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ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηνπο εάλ αληηιεθζνχλ φηη ε ηερλνινγία 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαηλνηνκία πνπ ζα απνδψζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 

απφθηεζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Baylor & Ritchie, 2002). 

 

Ζ Shiue (2007) ππνζηεξίδεη φηη, ε πξφζεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο εθπαηδεπηήο ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία είλαη πεξηζζφηεξν ηζρπξή απφ ηε δηαρείξηζε ηεο (πξφζβαζε, 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε θαη απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε). Δπνκέλσο, φηαλ έλαο 

εθπαηδεπηήο πηζηέςεη φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ, ή εάλ πεηζζεί φηη ε ηερλνινγηθή ελζσκάησζε είλαη απνηειεζκαηηθή θαη 

έρεη απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ κέρξη λα πξνρσξήζεη θαη 

ζε αιιαγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ πξαθηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ηελ εθαξκφζεη. Οη Ajjan & 

Harsthorne (2008), δηαπίζησζαλ φηη ε απφθαζε ησλ κειψλ ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (ζπγθεθξηκέλα 136 κέιε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ) λα 

πηνζεηήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή ηηο ηερλνινγίεο Web 2.0 νθείιεηαη θπξίσο 

ζηηο αληηιήςεηο ηνπο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ 

εξγαιείσλ, ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο, ηε ζπκβαηφηεηα κε ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο αληηιήςεηο 

θαη ηελ απηφ – απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (self  - efficacy).  

 

Παξνκνίσο θαη ε Kim (2002), ηφληζε φηη νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

κπνξνχλ είηε λα δηεπθνιχλνπλ είηε λα παξεκπνδίζνπλ ηε δηαδηθαζία θαζψο είηε 

«ελδπλακψλνπλ» ηνπο εθπαηδεπηέο κε απηνπεπνίζεζε είηε απνηεινχλ εκπφδηα. Σν ίδην 

επίζεο δηαπίζησζαλ θαη νη Almekhlafi & Almeqdadi (2010), νη νπνίνη ζε έξεπλα ηνπο 

ζπζρέηηζαλ ηηο ζεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο κε ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηελ 

ηερλνινγηθή ρξήζε επεξεάδεη ηελ ηερλνινγηθή ελζσκάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή – 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 

Χζηφζν, εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη έξεπλεο φπσο απηή ηνπ Teo (2011), ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

επθνιία ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη έλλνηεο δπλακηθέο θαη φρη ζηαηηθέο, εμαηηίαο 

ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ θαη επνκέλσο κε κεηξήζηκεο. Δπίζεο, νη Egbert, 
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Paulus & Nakamichi (2002), δηαηππψλνπλ φηη ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηψλ 

απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο δε δηαζθαιίδεη θαη ηελ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

αίζνπζα.  

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, νη 

ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ δε δηαζθαιίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο θαζψο ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνιινί είλαη νη 

εκπιεθφκελνη (stakeholders) πνπ πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ. Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο εθηφο απφ ηνλ εθπαηδεπηή, έρεη 

θαη ε δηεχζπλζε ηεο δνκήο αιιά θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Πξνθεηκέλνπ έλα 

πξφγξακκα λα επηηχρεη ζην εγρείξεκα ηνπ απηφ, ε δηνίθεζε ησλ δνκψλ θαηάξηηζεο νθείιεη 

λα παξέρεη ηερλνινγηθνχο πφξνπο, λα εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη φρη κφλν ζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξψηνη νη δηεπζπληέο 

ησλ δνκψλ απηψλ λα πηνζεηνχλ ηηο παξαπάλσ ζέζεηο. Σελ ίδηα άπνςε έρεη θαη ε Ertmer 

(2005), ε νπνία ζεσξεί πσο ε απφθαζε γηα ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη Φ.Μ δελ πξέπεη λα βαξαίλεη 

απνθιεηζηηθά ηνλ εθπαηδεπηή πνπ κπαίλεη ζηελ αίζνπζα. πλεπψο ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη 

ε ζεηηθή αληίιεςε ηεο δηεχζπλζεο γηα ηελ ηερλνινγία (technologically fluent 

administration), ε χπαξμε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζπλαδέιθσλ πνπ θαη απηφ είλαη 

ηερλνινγηθά πξνζθείκελν (technologically fluent peers) θαη ε επηζπκία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηή λα ζπλερίδεη λα καζαίλεη (Creighton et al., 2006; Ju-chun Chu, 2010; Decuir, 

2010). 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη θαη ε βηβιηνγξαθία ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε ηερλνινγηθή 

ελζσκάησζε ζηε δηδαζθαιία απνηειεί βαζηθή επζχλε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη γηα απηφλ ην 

ιφγν νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ κηα ζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Beatty, 2003). Ζ δπζκελήο 

αληηκεηψπηζε ηεο ηερλνινγίαο απφ έλαλ εθπαηδεπηή, είηε πξφθεηηαη γηα ηα ςεθηαθά κέζα 

είηε γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα είηε γηα ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα αθφκα πηζαλφ εκπφδην γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ αίζνπζα. χκθσλα 

κε Çakiroğlu, Akkan, & Güven (2012), νη εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ εζθαικέλεο ή παξάινγεο 

ηδέεο αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ ζηελ αίζνπζα, δελ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θακία απφ απηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  
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Έλα πνιχ ζεκαληηθφ επίζεο θξηηήξην γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ σο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα δηδαζθαιίαο ηνπο 

(Brooks – Young, 2006; Langran, 2006; Littleton, 2010 φπ. αλαθ. ζην McKinley, 2014). 

χκθσλα κε ηνλ Littleton (2010), νη εθπαηδεπηέο νθείινπλ λα επηκνξθψλνληαη πάλσ ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο αθφκε θαη κφλνη ηνπο εάλ δελ επαξθνχλ ηα δηάθνξα πξνζθεξφκελα 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Σν ίδην εληφπηζε θαη ν Brooks – Young (2006), 

ν νπνίνο αλέθεξε φηη απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ εθπαηδεπηψλ ε επηκφξθσζε ηνπο, 

θαη γηα απηφ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζηήξηα θαη ζπλέδξηα ζρεηηθά ηελ ηερλνινγία. 

Δηδηθφηεξα ππνζηήξημε φηη, ε αλεπαξθήο επηκφξθσζε σζεί ηνπο εθπαηδεπηέο ζηελ αληίζεηε 

απφ ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη 

ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ζεψξεζε φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ηελ 

θαηάιιειε επηκφξθσζε δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία 

αμηνπνηψληαο φιε ηε δπλακηθή ηεο ππνζηεξίδεηαη απφ πιήζνο εξεπλεηψλ. ηα πεξηζζφηεξα 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, νη εθπαηδεπηέο έρνπλ πιένλ πξφζβαζε ζε ηφζε 

ηερλνινγία φζε δελ είραλ πνηέ ζην παξειζφλ νη ζπλάδειθνη ηνπο. Χζηφζν, παξαηεξείηαη ε 

κε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο εμαηηίαο ειιηπνχο θαηάξηηζεο, κεξηθήο επηκφξθσζεο ή 

αλεπαξθνχο ρξφλνπ εθκάζεζεο (Çakiroğlu, Akkan, & Güven, 2012). Δπίζεο, ν Anderson 

(2007) ππνζηεξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ησλ εθπαηδεπηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγηθή ελζσκάησζε ζα πξέπεη λα ηνπο 

πξνζθέξνληαη επθαηξίεο λα επηκνξθσζνχλ ζε ζπρλή βάζε, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα.   

 

ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ σζηφζν, ε εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αζάθεηα ε νπνία νθείιεηαη ζε πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο ν 

ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ, ε εθαξκνγή ηνπο, ηα δηαζέζηκα ηερλνινγηθά κέζα, νη 

νκάδεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθέο πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηέο γηα 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν παξαπάλσ γεγνλφο πξνβιεκαηίδεη έληνλα ηνπο 

εθπαηδεπηέο ελψ ζχκθσλα κε ηελ King (2001), γηα λα δηαρεηξηζηνχλ επηηπρψο απηή ηελ 
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πξφθιεζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο λα κάζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ ηελ ηερλνινγία ζηελ αίζνπζα ηνπο αιιά θαη ζην ζεκαηηθφ ηνπο αληηθείκελν.  

πλνςίδνληαο, φπσο δηαπηζηψλεηαη κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, εληνπίδεηαη 

πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ θαη ηνπ 

βαζκνχ αμηνπνίεζεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία. Οη αληηιήςεηο ηνπο απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ή λα απνηξέςνπλ ηε ρξήζε 

ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ αίζνπζα. Δπίζεο, ε ελδερφκελε δηζηαθηηθφηεηα πνπ ηείλνπλ λα 

έρνπλ νη εθπαηδεπηέο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη επηκφξθσζεο ηνπο. Άιισζηε, 

ζχκθσλα κε ηνλ Fullan (2001), «δελ είλαη νη άλζξσπνη πνπ αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο 

αιιά ε ειιηπήο θαηαλφεζε ηνπο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπο».  

 

Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε Ertmer (2005), «εάλ εκείο σο θνηλσλία αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα απαηηνχκε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δνκηθέο κεηαβνιέο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηεξγαζία, φπσο ε πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ 

Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, ηφηε νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα εμεηάζνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηέο 

θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε αιιά θαη ηελ ηερλνινγία».  

 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αληηιήςεσλ δηεξεπλήζεθε ε αληηιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο ησλ 

Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ θαη ε πξνζιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, νη δνκηθέο έλλνηεο πνπ εξεπλήζεθαλ 

είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε επθνιία ζηελ πξφζβαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε αληαπφθξηζε ηνπο ζε φια ηα καζεζηαθά ζηπι, νη επθαηξίεο 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο, ν εκπινπηηζκφο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ε 

δηεπθφιπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ, ε εμηζνξξφπεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αλνκνηνγέλεηαο θαη ε επρξεζηία ηνπο σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία.  
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Ζ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εκπνδίσλ πνπ 

δχλαληαη λα ππνζάιςνπλ ηελ πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Όπσο νη εθπαηδεπηηθνί 

ζην ζρνιείν έηζη θαη νη εθπαηδεπηέο έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπνη κε έλα κεγάιν αξηζκφ 

πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή. Καζψο ε αμηνπνίεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζπλδέεηαη πηα κε ην κέιινλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε 

αλαγλψξηζε ησλ εκπνδίσλ απηψλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξψηε αξρή γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο.  

 

χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (1998), ε ιέμε εκπφδην κε ηε κεηαθνξηθή ηεο ζεκαζία 

ηαπηίδεηαη κε νηηδήπνηε ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά θαη παξαθσιχεη. Δπνκέλσο, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε άξζε ελφο εκπνδίνπ βνεζά ζηελ επίηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ, ν 

νπνίνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ 

Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

BECTA – The British Educational Communications and Technology Agency (2004, φπ. 

αλαθ. ζην Kotrlik & Redmann, 2009b) σο εκπφδην νξίδεηαη νπνηνζδήπνηε παξάγνληαο 

απνηξέπεη ή πεξηνξίδεη ηνπο εθπαηδεπηέο απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αίζνπζα. 

Σέινο, ν Schoepp (2005), αλαγλσξίδεη σο εκπφδην νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη 

ηελ πξφνδν ή ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ.  

 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε εληνπίδεη κηα επξεία πνηθηιία θαηεγνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα λα ηαμηλνκήζνπλ ηα εκπφδηα κε ηα νπνία έξρνληαη 

αληηκέησπνη νη εθπαηδεπηέο θαζψο πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν ηηο 
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Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ. Οη δηάθνξεο απηέο θαηεγνξηνπνηήζεηο δελ αιιάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. 

 

Ζ θπξίαξρε θαηεγνξηνπνίεζε, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Earle, 2002; 

Ertmer, 1999; Hendren, 2000), είλαη απηή πνπ ρσξίδεη ηα εκπφδηα ζε «εζσηεξηθά» θαη 

«εμσηεξηθά». ε κειέηε ηεο ε Ertmer (1999), ηελ νπνία ιίγν αξγφηεξα ππνζηήξημε θαη ν 

Earle (2002), αλαθέξεηαη ζηα εμσηεξηθά εκπφδηα σο θπξίαξρα (first – order) θαη ζεκεηψλεη 

φηη απηά είλαη ε πξφζβαζε, ν ρξφλνο, ε ππνζηήξημε, νη πφξνη θαη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελψ ηαπηφρξνλα νξίδεη σο δεπηεξεχνληα (second – order) ηα εζσηεξηθά 

εκπφδηα φπσο νη αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο, νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ε αληίζηαζε 

ηνπο ζηελ θαηλνηνκία. Ο Hendren (2000), ζπζρέηηζε ηα εμσηεξηθά εκπφδηα κε ηηο δνκέο 

θαηάξηηζεο θαη ηα εζσηεξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηέο.  

 

Μηα αθφκε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη απηή πνπ ρσξίδεη ηα εκπφδηα ζε αηνκηθά θαη ζεζκηθά. Ζ 

BECTA (2004, φπ.αλαθ. ζην Bingimlas, 2009), ηα ηαμηλφκεζε κε θξηηήξην ηε ζρέζε πνπ 

έρνπλ κε ηα άηνκα ή κε ηηο δνκέο. Αλαθέξεη φηη ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ηελ έιιεηςε ηεο απαηηνχκελεο γλψζεο ή 

εκπηζηνζχλεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή. Δλψ ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δνκέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ 

εμνπιηζκφ, ηελ ηερληθή αιιά θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ελεκεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ. Αλαιφγσο, νη Balanskat, Blamire & Kefala (2006), ηα ρψξηζαλ 

ζε κηθξν (αληηιήςεηο εθπαηδεπηψλ) θαη κέζν (πιαίζην δνκψλ) επηπέδνπ εκπφδηα. Αξγφηεξα 

πξφζζεζαλ θαη κηα ηξίηε θαηεγνξία, απηή ηνπ καθξν – επηπέδνπ θαη ηελ αληηζηνίρηζαλ κε 

ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επξχηεξν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Σελ ίδηα ρξνληά, ν Brinkerhof (2006) ηα ηαμηλφκεζε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: πφξνη, 

ζεζκηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, επηκφξθσζε θαη ζπκπεξηθνξηθνί παξάγνληεο ή 

παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο. Αθφκε κηα θαηεγνξηνπνίεζε πνπ εληνπίδεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία είλαη απηή πνπ ζπζρεηίδεη ηα εκπφδηα κε πιηθέο θαη κε – πιηθέο θαηαζηάζεηο 

(Pelgrum, 2001). Οη πιηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη ν αλεπαξθήο αξηζκφο 

ππνινγηζηψλ ή ινγηζκηθνχ ζε κηα αίζνπζα θαηάξηηζεο ελψ νη κε – πιηθέο κπνξεί λα είλαη 

ε αλεπαξθήο θαηάξηηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηή ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, ε δπζηνθία ηνπ 
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λα ηελ ελζσκαηψζεη ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ δηαζέηεη. 

Δπίζεο, ζε κηα κεηά – αλάιπζε 48 εκπεηξηθψλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγηθή 

ελζσκάησζε, νη Hew θαη Brush (2008), αλαγλψξηζαλ 123 εκπφδηα θαη ηα θαηέηαμαλ ζε έμη 

θχξηεο θαηεγνξίεο: (1) Πφξνη, (2) Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, (3) Οξγαλσηηθή δνκή, (4) 

ηάζεηο θαη αληηιήςεηο, (5) Αμηνιφγεζε θαη (6) Φχζε ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαηάξηηζεο. Ζ αξηζκεηηθή θαηάηαμε αθνινπζεί ηε ζεηξά ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηηο κειέηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ.  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο ηα εκπφδηα θαηεγνξηνπνηνχληαη, θαηαγξάθνληαη θαη 

θαηαηάζζνληαη ζε πνιιέο θαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ 

(Anderson, Varnhagen & Cambell, 1998; Bariso, 2003; Beaudin, 2002; Becker, 2000b; 

Beggs, 2000; Cuban, 2001; Ertmer, Addison, Lane, Ross & Woods, 1999; Hadley & 

Sheingold, 1993; Jacobsen, 1998; Ertmer, 1999; Newhouse, 1999; Pajo & Wallace, 2001; 

Rogers, 2000; Snoeyink & Ertmer, 2002; φπ. αλαθ. ζην Schoepp, 2005) θαηαιήγεη φηη ηα 

ζεκαληηθφηεξα θαη πην δηαδεδνκέλα, είλαη: ε έιιεηςε πφξσλ ηφζν ζε πιηθφ φζν θαη ζε 

ινγηζκηθφ, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ηερληθά πξνβιήκαηα, νη αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ απέλαληη ζηε λέα ηερλνινγία θαη ηε ρξήζε ηεο, ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ (ηερλνθνβία), ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ε 

έιιεηςε δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ε έιιεηςε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο, ε αλεπηηπρήο έληαμε 

ζην ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαηάξηηζεο, ε δνκή ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ε έιιεηςε 

θηλήηξσλ, ηα πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, ε αδπλακία επηκφξθσζεο θαη ε έιιεηςε 

νξάκαηνο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν έληαμεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία.    

 

 

ε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο, πέξα απφ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηέο 

πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δηθά ηνπο εκπφδηα. χκθσλα κε ηoλ Hopey (1998), «Οη 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ είλαη ζπλήζσο νη ηειεπηαίνη πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηε λέα 
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ηερλνινγία, είηε πξφθεηηαη γηα έλα βίληεν είηε πξφθεηηαη γηα ην δηαδίθηπν. Σν γεγνλφο απηφ, 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε πφξσλ αιιά θαη θαηάξηηζεο». 

 

ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ε παξαπάλσ θαηάζηαζε παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, θαζψο νη εθπαηδεπηέο δελ κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ ζε κνληέια πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηηο πξνζσπηθέο δηδαθηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεηάδνληαη 

ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν λα ηηο εκπινπηίζνπλ αιιά ηαπηφρξνλα λα 

αλαπηχμνπλ θαη ηηο πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ηνπο ζηελ ηερλνινγία, δεμηφηεηεο ηφζν 

αλαγθαίεο ζε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη.  

 

Πνιιέο κειέηεο, αλαιχζεηο θαη κεηά – αλαιχζεηο έρνπλ δηεμαρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

 Ζ κεηά – αλάιπζε ησλ Farby & Higgs (1997, φπ. αλαθ. ζην George, 2000) εληνπίδεη 

σο εκπφδηα ηα αθφινπζα: αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ, 

επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε, ρξφλνο, πξνζβαζηκφηεηα, έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη 

θφζηνο. Σα δεηήκαηα θφζηνπο επηζεκάλζεθαλ θαη απφ ηελ King (1999), ε νπνία 

αλέθεξε φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζπρλά δελ είλαη πνιχ θαιά 

εμνπιηζκέλα κε ηερλνινγηθά κέζα φζν ηα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Οη Smerdon et al. (2000), δηεμήγαγαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακεξηθαληθνχ θέληξνπ 

εθπαηδεπηηθήο ζηαηηζηηθήο κηα κειέηε πνπ νπζηαζηηθά ππνζηήξηδε ηα πξνεγνχκελα 

επξήκαηα. ηε κειέηε απηή, δηαπίζησζαλ φηη ηα εκπφδηα πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηέο 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ππνινγηζηψλ αλαθέξνληαη ζηελ 

έιιεηςε ππνινγηζηψλ, έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο θαη 

έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνπο ππνινγηζηέο.  

 Ο Glenn (1997), ζεκεηψλεη φηη νη νξγαλσηηθέο δνκέο είλαη απηέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηειηθά ηνπο 

νδεγνχλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ θαηλνηνκία.  
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 Ο Budin (1999), ηνλίδεη φηη κέρξη πξφζθαηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είραλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπο αληίζηξνθα. Δλδηαθέξνληαλ θπξίσο γηα ηελ απφθηεζε 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ρσξίο λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάινγε αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηή γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

Δπίζεο, ππνζηήξημε φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξέπεη λα ηεζεί ζε λέν 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ζην ξφιν ηφζν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φζν θαη ηνπ 

εθπαηδεπηή, ηελ ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ην 

ηη πξέπεη νη εθπαηδεπηέο λα γλσξίδνπλ, ηνλ ηξφπν γηα λα ην κάζνπλ θαη ηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία.  

 Ο Brinkerhoff (2006) αλαθέξεη φηη, νη εθπαηδεπηέο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηε δπλακηθή πνπ πξνζθέξεη ζηε δηδαθηηθή πξάμε ε ηερλνινγία εμαηηίαο 

νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, έιιεηςεο θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο, 

παξάγνληεο ζπκπεξηθνξηθνχο, πξνζσπηθφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο.  

 ηηο κειέηεο ηνπο νη Mumtaz (2000), BECTA (2003, φπ. αλαθ. ζην Bingimlas, 2009) 

θαη Redmann & Kotrlik (2004), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κε – 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο (unavailability) απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ν νπνίνο απνηξέπεη ηε ρξήζε ηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο. Δπίζεο, θαη ν 

Pelgrum (2001), εμεηάδνληαο ηελ άπνςε εθπαηδεπηψλ απφ 26 επξσπατθέο ρψξεο 

αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ 

Φ.Μ, εληφπηζε φηη ηέζζεξα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηνλ αλεπαξθή αξηζκφ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ θαη ινγηζκηθνχ ζηελ αίζνπζα θαζψο θαη ηελ δχζθνιε ηαπηφρξνλε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Toprakci (2006) ζηελ Σνπξθία 

εληφπηζε σο εκπφδηα ηνλ κηθξφ αξηζκφ ππνινγηζηψλ θαη ηελ παιαηφηεηα ηνπ πιηθνχ 

θαη ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 Ζ Black (1998), εληνπίδεη σο εκπφδηα ηφζν ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηέο φζν θαη απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. 

Οη αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ ζεκεηψλνπλ νη εθπαηδεπηέο, πεξηιακβάλνπλ: (1) ηελ 

«ηερλνθνβία», (2) ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο, (3) ηελ 

ειάρηζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αγνξά θαη ηελ ελεκέξσζε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, 

(4) ηελ έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη (5) ηνλ ρξφλν. Μάιηζηα ν παξάγνληαο ηνπ 
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ρξφλνπ αλαθέξζεθε σο ην θπξίαξρν εκπφδην γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Ν.Σ θαη ησλ 

Φ.Μ απφ ην κηζφ δείγκα ηεο έξεπλα ηεο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 37 δηεπζπληέο 

δνκψλ θαηάξηηζεο θαη 117 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

πγθεθξηκέλα, σο ρξνληθά εκπφδηα νη απαληψληεο αλέθεξαλ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν 

πνπ δηέζεηαλ γηα ηελ εμέιημε ησλ ηερληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, γηα ηελ εθκάζεζε 

ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο (π.ρ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) θαη γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Ζ ηθαλφηεηα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θαη ε ζπλερήο αληίζηαζε ηνπο 

ζε απηήλ, αλαθέξζεθε επίζεο σο εκπφδην απφ ηνπο εθπαηδεπηέο. Έλαο κάιηζηα απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ έιαβε κέξνο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ζεκείσζε φηη νη 

ππνινγηζηέο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζάιςνπλ ηελ εθπαίδεπζε εάλ αληηκεησπηζηνχλ σο 

παλάθεηα.  

 χκθσλα κε έξεπλα ησλ Kotrlik & Redmann, (2005), φζν νη εθπαηδεπηέο 

αληηιακβάλνληαη αχμεζε ησλ εκπνδίσλ ηφζν ε ρξήζε ησλ Ν.Σ κεηψλεηαη θαη φζν ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηεο 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ηνπο εληζρπφηαλ ηφζν απμαλφηαλ θαη ε ρξήζε ηνπο.   

 Καη νη Warschauer et al. (2004), εληνπίδνπλ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν σο πξσηεχνλ 

εκπφδην ηφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη λέεο ηερλνινγίεο. Αθφκε επεζήκαλαλ φηη εκπφδην 

απνηειεί θαη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαηάξηηζεο θαζψο είλαη πην πηζαλφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερλνινγία νη εθπαηδεπηέο ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ θαηάξηηζεο παξά 

νη εθπαηδεπηέο ησλ κε – ηερληθψλ ζεκάησλ.  

 Οη Park θαη Ertmer (2008) πξνρψξεζαλ πεξηζζφηεξν δειψλνληαο φηη «…πξσηαξρηθφ 

εκπφδην απνηειεί ε έιιεηςε ελφο επθξηλνχο, μεθάζαξνπ θαη θνηλνχ νξάκαηνο. 

Δπηπιένλ εκπφδηα απνηεινχλ ε έιιεηςε γλψζεο θαη δεμηνηήησλ, νη κε ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλεο πξνζδνθίεο θαη ε αλεπαξθήο αλαηξνθνδφηεζε». 

 Σέινο, ε Σξάπεδα ζεκάησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. (2014) ζηε ζεκαηηθή νκάδα 8: 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ – επνπηηθά κέζα – ρψξνο, εληνπίδεη σο εκπφδηα ηελ ηερλνθνβία 

ησλ εθπαηδεπηψλ, θαζψο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί γηα πνιινχο έλα άγλσζην 

αληηθείκελν• ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, θαζψο πνιινί εθπαηδεπηέο έρνπλ αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο• ηελ αδπλακία πξαθηηθήο εμάζθεζεο, θαζψο πνιινί 

θαηαξηηδφκελνη πνπ δε δηαζέηνπλ ππνινγηζηέο ζην ζπίηη δελ κπνξνχλ λα 
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πεηξακαηηζηνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ πξαθηηθά φια φζα έκαζαλ• ηε ζπρλή ρξήζε ηεο 

αγγιηθήο νξνινγίαο ζε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά• ην θφζηνο ηεο «απνπζίαο» ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο ν ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη πξναηξεηηθφο 

θαη άιια ηερληθήο θχζεο πξνβιήκαηα φπσο ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ππνινγηζηψλ 

(ζπρλφ θαηλφκελν έλαο ππνινγηζηήο γηα δχν ή πεξηζζφηεξνπο θαηαξηηδφκελνπο), 

ζηελφηεηα ρψξνπ ησλ αηζνπζψλ θαηάξηηζεο θαη  έιιεηςε νπηηθήο επαθήο κε ηνλ 

εθπαηδεπηή. 

 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φινη φζνη εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

δελ πξέπεη λα μερλνχλ ηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαζεκεξηλά ηφζν νη ίδηνη φζν θαη νη εθπαηδεπφκελνη ηνπο φηαλ εξγάδνληαη κε ηελ 

ηερλνινγία (Lawler & King, 2003).  

 

 

χκθσλα κε ηελ θπξίαξρε θαηεγνξηνπνίεζε, ε παξνχζα εξγαζία, εζηηάδεη ηελ έξεπλα θαη 

αλάιπζε ηεο πεξηζζφηεξν ζηα «εμσηεξηθά» (first –order) εκπφδηα, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζε δνκέο θαηάξηηζεο ελειίθσλ (φπσο, ν ρξφλνο 

πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε Ν.Σ θαη Φ.Μ, νη δηαζέζηκνη 

πφξνη, ε δηαζέζηκε ηερληθή – δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, 

ε δηαζεζηκφηεηα απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία) παξά ζηα «εζσηεξηθά» (second – 

order), φπσο ε εμνηθείσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηή κε ηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  
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Ο βαζηθφο εξεπλεηηθφο ζθνπφο είλαη ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή. Ο παξαπάλσ ζθνπφο, ζα εμππεξεηεζεί απφ ηνπο 

αθφινπζνπο εηδηθνχο ζηφρνπο: 

 

α) Ο εληνπηζκφο θαη ε ηεξαξρηθή θαηάηαμε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ςεθηαθψλ κέζσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ κε θξηηήξην ηε ζπρλφηεηα επηινγήο ηνπο. 

β) Ζ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ ζεηηθψλ πξνζσπηθψλ 

αληηιήςεσλ κε ην βαζκφ ρξήζεο ηνπο. 

γ) Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε βαξχηεηα εθάζηνπ εκπνδίνπ πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο ζηελ 

πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή. 

δ) Ζ εμέηαζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. 

ε) Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο επηκφξθσζεο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπο.  

ζη) Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ (θχιν, ειηθία, 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, έηε επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο, έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ) κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. 

 

Με βάζε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πξνο δηεξεχλεζε είλαη νη αθφινπζεο: 
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Τπφζεζε 1
ε
: Οη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο. 

Τπφζεζε 2
ε
: Όζν πην ζεηηθέο είλαη νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

φζνλ αθνξά ζηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο, ηφζν πην 

ζπρλή αλακέλεηαη λα είλαη ε ρξήζε ηνπο.  

Τπφζεζε 3
ε
: Τπάξρνπλ εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο.  

Τπφζεζε 4
ε
: Όζν ιηγφηεξα εκπφδηα ζπλαληήζνπλ νη εθπαηδεπηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ηφζν πην ζπρλή 

αλακέλεηαη λα είλαη ε ρξήζε ηνπο.   

 Τπφζεζε 5
ε
: Οη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα ηερληθήο θχζεσο αλακέλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Τπφζεζε 6
ε
: Οη εθπαηδεπηέο πνπ επηκνξθψλνληαη πάλσ ζηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ αλακέλεηαη 

λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα θαη λα έρνπλ ζεηηθφηεξεο αληηιήςεηο σο πξνο ηε ρξήζε 

ηνπο. 

 

Δπίζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απνηίκεζε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ κνξθψλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαζψο θαη 

ηνπ επηθξαηέζηεξνπ ηξφπνπ επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε απηά. Παξάιιεια ζα δηεξεπλεζεί θαη 

ε επίδξαζε δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. πγθεθξηκέλα, 

ζα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, ησλ εηψλ 

επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη ησλ εηψλ δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

 

 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνζνηηθή ζπιινγή θαη 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ε κέζνδνο ηεο επηζθφπεζεο, δηφηη ζχκθσλα κε ηνπο Cohen & 

Manion (2000), νη επηζθνπήζεηο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

ζεκείν, απνζθνπψληαο λα πεξηγξάςνπλ ηε θχζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ ή λα 
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εληνπίζνπλ ζηαζεξέο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο 

ή λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα.  

 

 

Ο πιεζπζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο, αλεμαξηήησο πηζηνπνίεζεο ηνπο ζε 

κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Ζ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ιφγνπο 

δηεπθφιπλζεο ζην ζπγθεθξηκέλν Ννκφ, ζηνλ νπνίν εδξεχνπλ πνιιέο δνκέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ.  

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ηειηθά απνηέιεζαλ 193 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δηαζθαιίζηεθε θαζψο ε επηινγή ηνπο έγηλε κε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία.  

  

 

Χο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην Α΄ κε ηίηιν: «Νέεο 

ηερλνινγίεο θαη ςεθηαθά κέζα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ» θαη ην Β΄ κε ηίηιν: 

«Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο». 

 

 

Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Νέεο ηερλνινγίεο θαη ςεθηαθά κέζα ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ» απνηειείηαη απφ ηξεηο θιίκαθεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζαξάληα 

κηα εξσηήζεηο. Σν δεχηεξν κέξνο «Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο» 

πεξηιακβάλεη νθηψ εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηψλ αιιά θαη κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηελ έξεπλα. πλνιηθά, ην 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 49 εξσηήζεηο (items) θαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνινγίδεηαη ζηα 15 – 20΄.  
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Σν Ά κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο θαη 41 εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο είλαη φιεο Likert.  

 

Ζ πξψηε ελφηεηα κε ηίηιν: «Σχπνη θαη βαζκφο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ςεθηαθψλ 

κέζσλ», έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηχπν θαη ην βαζκφ ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια θαη ηα δεκνθηιέζηεξα. 

Απνηειείηαη απφ είθνζη κία εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ειέγρζεθαλ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο απφ ηελ πηινηηθή 

έξεπλα. Δπηιέρζεθε θιίκαθα κέηξεζεο Likert κε πέληε πηζαλέο απαληήζεηο (1=Πνηέ, 

2=πάληα, 3=Καηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα, 4=Καηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

θαη 5=Καζεκεξηλά) θαη απνθπγή νπδέηεξεο απάληεζεο.  

 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα έρεη ηίηιν: «Αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία» θαη απνηειείηαη απφ 

έληεθα εξσηήζεηο κε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο ζηεξίρζεθε ζε αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

παξφκνηα έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έληεθα απφ ηηο δεθαηέζζεξηο 

εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ Williams et al. (2014) κε ηίηιν: 

«Γηδάζθνληαο κε ηελ ηερλνινγία: Ζ απφθηεζε ηεο γλψζεο, νη αληηιήςεηο θαη ηα εκπφδηα 

ησλ εθπαηδεπηψλ γεσξγίαο ηεο Βφξεηαο Καξνιίλαο». Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηείηαη πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert, φπνπ 1=Γηαθσλψ απφιπηα, 2=Γηαθσλψ, 

3=Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4=πκθσλψ θαη 5=πκθσλψ απφιπηα.  

 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Α΄ κέξνπο, έρεη ηίηιν: «Δκπφδηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία» 

θαη επίζεο ρξεζηκνπνηεί θιίκαθα ζπκθσλίαο Likert κε ηέζζεξηο βαζκίδεο (1=Γελ απνηειεί 

εκπφδην, 2=Απνηειεί εκπφδην κηθξήο ζεκαζίαο, 3=Απνηειεί εκπφδην κέηξηαο ζεκαζίαο θαη 

4=Απνηειεί εκπφδην κεγάιεο ζεκαζίαο), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ελλέα εξσηήκαηα 

αλαθνξηθά κε ην ηη αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 
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έξεπλα σο εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπο. 

 

Ζ δεκηνπξγία ηεο ζηεξίρζεθε ζε αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

παξφκνηεο έξεπλεο. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε απηνχζηα ε θιίκαθα ησλ εκπνδίσλ 

πνπ πξνηείλνπλ νη Kotrlik & Redmann (2005) ζε έξεπλα ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2005 κε ηίηιν: «Βαζκφο ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο ζηε δηδαζθαιία απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ». Ζ ίδηα θιίκαθα, εληνπίδεηαη θαη ζε άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο, φπσο:  

 Redmann, Kotrlik & Douglas (2003): Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηερλνινγηθή ελζσκάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηψλ 

κάξθεηηλγθ.  

 Redmann & Kotrlik (2004): Αλάιπζε ηεο ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ζε επηιεγκέλα επαγγεικαηηθά θαη ηερληθά 

πξνγξάκκαηα. 

 Kotrlik & Redmann (2009a): Αλάιπζε ηεο ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζε επηά ηερληθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Kotrlik & Redmann (2009b): Μειέηε ηάζεο: Σερλνινγηθή ελζσκάησζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία ησλ εθπαηδεπηψλ γεσξγηθψλ επηζηεκψλ – 

2002 θαη 2007.  

 Kotrlik, J. W. & Redmann, D. H. (2009c): Σερλνινγηθή ελζσκάησζε γηα δηδαθηηθή 

ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

 

Σν Β΄ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε ηίηιν: «Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο» απνηειείηαη απφ νθηψ εξσηήζεηο. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

πεξηζζνηέξσλ εξσηήζεσλ αθνινπζεί αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην (Cherry, 2014) κε ηίηιν: 

«Σερλνινγηθή ελζσκάησζε ζηελ εθπαίδεπζε: Μηα εμέηαζε ηεο ηερλνινγηθήο πηνζέηεζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ Β΄ Βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηεο Μηλεζφηα» πνπ εξεπλά παξφκνηεο κεηαβιεηέο.  

 



76 

 

Αξρηθά, δεηά απφ ηνπο εθπαηδεπηέο λα ζεκεηψζνπλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο: θχιν, 

ειηθία, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, έηε επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη έηε δηδαθηηθή 

πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Ζ επφκελε εξψηεζε, αθνξά ζην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Σα πξνηεηλφκελα απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην ζεκαηηθά αληηθείκελα δηδαζθαιίαο, αθνινπζνχλ ην δηαρσξηζκφ 

ζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ πξφηεηλε ν ΔΟΠΠΔΠ (πξψελ ΔΚΔΠΗ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΚΓΒΜ πξψελ ΚΔΚ) κε ηελ ππ’ αξηζκ. 105127/8-1-2001 

(ΦΔΚ 5/Β’ /9-1-2001) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

πγθξηκέλα, ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα πξνο επηινγήλ είλαη ηα αθφινπζα: (1) Οηθνλνκία & 

Γηνίθεζε, (2) Πιεξνθνξηθή, (3) Σνπξηζκφο & Παξνρή Τπεξεζηψλ, (4) Σερληθά θαη 

Μεηαθνξέο, (5) Πεξηβάιινλ, (6) Τγεία & Πξφλνηα, (7) Πνιηηηζκφο & Αζιεηηζκφο, (8) 

Παηδαγσγηθά & Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ θαη (9) Αγξνηηθά.  

 

Αθνινπζεί εξψηεζε, ε νπνία αθνξά ζηελ επηκφξθσζε ή φρη ησλ εθπαηδεπηψλ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

πξαθηηθή ηνπο αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγνπλ λα επηκνξθσζνχλ. Οη πξνηεηλφκελνη 

ηξφπνη επηκφξθσζεο αληιήζεθαλ απφ ηελ παξαπάλσ αληίζηνηρε έξεπλα (Cherry, 2014). 

πγθεθξηκέλα, σο επηινγέο πξνηείλνληαη νη κέζνδνη ηεο απηφ – επηκφξθσζεο, ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε εξγαζηήξηα θαη ζπλέδξηα, ηεο παξαθνινχζεζεο παλεπηζηεκηαθψλ 

καζεκάησλ θαη ηεο ππνβνήζεζεο απφ ζπλαδέιθνπο.    

 

Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην Β΄ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηφρν έρνπλ ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα.  

  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Google docs ηεο 

Google. Μέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ, ζηνλ ζπκκεηέρσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπιεξψζεη κφλν κηα θνξά ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ελψ πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

απηφκαηνο έιεγρνο θελήο θαηαρψξεζεο (ν εξσηψκελνο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη 

παξαθάησ εάλ δελ ζπκπιεξψζεη θάπνηα απφ ηηο ππνρξεσηηθέο εξσηήζεηο). Με απηφλ ηνλ 
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ηξφπν, δελ παξνπζηάζηεθαλ θελά ή κε θαηαγεγξακκέλεο απαληήζεηο κε απνηέιεζκα λα 

κελ ππάξρεη έιιεηςε ηηκψλ (missing values) θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκθαλίδεηαη έλα κηθξφ επραξηζηήξην κήλπκα. Σν 

ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, είλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

https://goo.gl/forms/izmS7EYtKuDWZUYr2    

 

Σέινο, δεκηνπξγήζεθε θαη ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ε νπνία ζηφρν είρε λα ελεκεξψζεη κε 

ηξφπν ζχληνκν θαη αθξηβή γηα ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δπίζεο, 

παξέρνληαλ νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηεο εξεπλήηξηαο. Δπηπιένλ, 

κέζσ ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο, ηνλίδεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ε κέγηζηε ζεκαζία ηεο ππεχζπλεο θαη έγθπξεο ζπκκεηνρήο. Σν 

ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην θαη ε επηζηνιή πνπ ην ζπλφδεπε παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα (1 

&2).  

 

 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έγηλε ειεθηξνληθά θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην 

ηνπ 2017, αθνχ πξνεγήζεθε πηινηηθή έξεπλα θαηά ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ 2016. Ζ 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο:  

α) Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο απφ ζηνηρεία πνπ δηέζεηε ε εξεπλήηξηα απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηεο εκπεηξία ζε Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο.  

β) Δθαξκνγή πηινηηθήο έξεπλαο ζε δείγκα «επθνιίαο». Σν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 

δηαλεκήζεθε ζε 30 εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

γ) Γηαλνκή ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο. Απεζηάιεζαλ 300 

πξνζσπνπνηεκέλα κελχκαηα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Κάζε κήλπκα 

αθνινπζνχζε θαη ε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή.  

δ) πγθέληξσζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σν ρξνληθφ πεξηζψξην αλακνλήο 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ δχν κήλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν κήλαο Ηαλνπάξηνο θαη Φεβξνπάξηνο 2017. Σν πξψην ζπκπιεξσκέλν 

εξσηεκαηνιφγην παξειήθζε ζηηο 09/01 θαη ην ηειεπηαίν ζηηο 25/02. 

  

https://goo.gl/forms/izmS7EYtKuDWZUYr2
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Γηα ηελ εηζαγσγή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο (Statistical Package for the Social Sciences -SPSS v23.0). Πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαη πεξηγξαθηθή αιιά θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα έιαβαλ έλα αχμνληα αξηζκφ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ. Οη εξσηήζεηο – 

ζηνηρεία αξηζκήζεθαλ ρσξηζηά θαη έηζη νκαινπνηήζεθε ε δηαδηθαζία.  

 

 

Οη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ζ 1
ε
 Τπφζεζε δηεξεπλά ην βαζκφ ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ. Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπρλφηεηεο, νη κέζνη 

φξνη θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα θάζε κεηαβιεηήο. Χο φξην θαζνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ 

ρξήζεο ηέζεθε ην 3 ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο (ην νπνίν εξκελεχεηαη σο ρξήζε ησλ 

Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα). Όζνη εθπαηδεπηέο ην 

μεπεξλνχλ ζπκπεξαζκαηηθά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζε κεγάιν βαζκφ. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζπρλνηήησλ θαη απνηχπσζε ησλ 

δεκνθηιέζηεξσλ κνξθψλ Ν.Σ θαη Φ.Μ πνπ αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 

 Ζ 2
ε
 Τπφζεζε ζπζρεηίδεη ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο 

Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ κε ηε ρξήζε ηνπο. Αξρηθά, εμήρζεζαλ νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο έθαζηεο κεηαβιεηήο ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ, ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson θαη ηέινο 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ. 

 Γηα ηελ 3
ε
 Τπφζεζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπρλφηεηεο, νη κέζνη φξνη θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε γηα θάζε κεηαβιεηή ησλ εκπνδίσλ. 

 Ζ 4
ε
 Τπφζεζε δηεξεπλά ηε ζπζρέηηζε ηεο κεηαβιεηήο ησλ εκπνδίσλ κε απηή ηεο 

ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππνινγίζηεθε ν 
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ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 5
εο

 Τπφζεζεο, αξρηθά νη εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ρσξίζηεθαλ ζε 4 κεγάιεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηε θχζε ηνπ αληηθείκελνπ 

δηδαζθαιίαο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο νκαδνπνίεζεο (Collapse) πνπ 

πξνζθέξεη ην SPSS. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ν παξακεηξηθφο ζηαηηζηηθφο 

έιεγρνο one – way ANOVΑ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηελ post hoc αλάιπζε κε ην 

θξηηήξην Tukey. Δπεηδή φκσο ε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ήηαλ νξηαθή, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην κε – παξακεηξηθφ ηεζη ησλ Kruskal – Wallis.  

 Ζ 6
ε
 Τπφζεζε, ζηφρν έρεη ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ηεο 

επηκφξθσζεο ηφζν κε ηε κεηαβιεηή ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ φζν θαη κε 

ηε κεηαβιεηή ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη ρξήζε δχν 

ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ, ηεο παξακεηξηθήο δηαδηθαζίαο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

(Independent samples t – test) θαη ηνπ κε παξακεηξηθνχ Mann – Whitney U.   

 

Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη κηα επηπιένλ απνηίκεζε, ε νπνία κε έιεγρν Υ
2  

δηεξεπλά θαηά 

πφζν δηαθνξνπνηείηαη ε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα.  

 

 

Πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο θχξηαο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν 

ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ηπρφλ ιαζψλ θαη 

πξνβιεκάησλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Μέζσ ηεο πηινηηθήο 

έξεπλαο ειέγρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηπρφλ ιάζε νξζνγξαθηθά ή ζπληαθηηθά, 

αζάθεηεο αιιά θαη ηπρφλ δπζθνιίεο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο πηινηηθήο 

έξεπλαο ήηαλ ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

Ζ πηινηηθή έξεπλα είρε δηάξθεηα απφ 01–15/12/2016 θαη απεπζχλζεθε ζε 30 εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ θαη εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθαξκφζηεθε δεηγκαηνιεςία ρσξίο 

πηζαλφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ε «βνιηθή» δεηγκαηνιεςία θαζψο ην δείγκα ήηαλ 

«επθνιίαο» θαη σο απαληψληεο ρξεζίκεπζαλ ηα πιεζηέζηεξα άηνκα (Cohen & Manion, 
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2000). χκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2015), ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ έρεη 

γίλεη κε δεηγκαηνιεςία αιιά ρσξίο πηζαλφηεηα δελ είλαη γεληθεχζηκα θαη νχηε κπνξνχκε 

λα ππνινγίζνπκε ην ζθάικα εθηίκεζεο.  

 

Με ηε βνήζεηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ βειηηψζεηο ζην ηειηθφ 

εξσηεκαηνιφγην, φπσο αλαδηαηχπσζε νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην 

εχιεπηεο, πξνζζήθε ηνπ νξηζκνχ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, φπσο 

λννχληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη αιιαγή ηνπ εθηηκψκελνπ ρξφλνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο θαη αιιάρζεθαλ 

θάπνηεο ιέμεηο πνπ κπέξδεπαλ ηνπο εξσηψκελνπο, γηα παξάδεηγκα ε ιέμε «ηθαλνπνηεηηθφο» 

έγηλε «επαξθήο» θαη αθαηξέζεθαλ εξσηήζεηο νη νπνίεο κε επαλαιακβαλφκελν ηξφπν 

κεηξνχζαλ ηελ ίδηα έλλνηα ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα, είραλ δειαδή παξαπιήζην λφεκα 

ή δελ έγηλαλ άκεζα αληηιεπηέο θαη δπζθφιεπαλ ηελ νκαιή ξνή ησλ απαληήζεσλ.  

 

Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έιεγρνο ηεο 

αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζχγθιηζεο ή ζπλάθεηαο κε ζηφρν λα αμηνινγεζεί ε νκνηνγέλεηα 

ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ηειηθή έξεπλα. Γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν, ζηηο 

απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach φπνπ, κε απνδεθηφ φξην ην 

α=0,70 ήηαλ, αλά θιίκαθα, ν αθφινπζνο:  

 «Σχπνη θαη βαζκφο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ», α=0,91. 

 «Αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ 

κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία», α=0,85. 

 «Δκπφδηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία», α=0,85. 

 Γείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο Cronbach’s α γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ: 0,82 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηινηηθήο έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ 

κνξθή.  
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Ζ αμηνπηζηία (reliability) θαη ε εγθπξφηεηα (validity) ελφο εξγαιείνπ κέηξεζεο ζε κηα 

πνζνηηθή έξεπλα απνηεινχλ βαζηθά θξηηήξηα γηα ηε δηαζθάιηζε έγθπξσλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ αμηνπηζηία νξίδεηαη σο ν βαζκφο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο θαη ζπλέπεηαο ηνπ εξγαιείνπ 

κέηξεζεο θαη εθθξάδεη θαηά πφζν έλα εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα παξάγεη απνηειέζκαηα 

απαιιαγκέλα απφ ζθάικαηα κέηξεζεο (Εαθεηξφπνπινο, 2015). Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

αμηνπηζηίαο κηαο έξεπλαο είλαη ε ζηαζεξφηεηα, ε ηζνδπλακία θαη ε εζσηεξηθή ζπλνρή 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008).  

 

χκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2015), ε αμηνπηζηία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ή/θαη κηαο 

θιίκαθαο ζπλεπάγεηαη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζπλνρή θαη ζπλέπεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε εζσηεξηθή ζχγθιηζε 

θαη ζπλάθεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach 

κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ ην 0 έσο ην 1. Όζν πεξηζζφηεξν πιεζηάδεη ηε κνλάδα ηφζν 

πεξηζζφηεξν πεξηγξάθεη έλα αμηφπηζην εξσηεκαηνιφγην ή κηα αμηφπηζηε θιίκαθα 

αληίζηνηρα θαζψο γεληθά απνδεθηέο ζεσξνχληαη νη ηηκέο πάλσ απφ ην 0,70 (Gliem & 

Gliem, 2003; Εαθεηξφπνπινο, 2015).  

 

πγθεθξηκέλα, εθαξκφδνληαο αλάιπζε αμηνπηζηίαο α ηνπ Croncach γηα ηηο ηξεηο ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλεο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία ησλ νκάδσλ ησλ 

ζηνηρείσλ, ε νπνία είλαη αλά θιίκαθα ε αθφινπζε: 

 

Πίλαθαο 2. Έιεγρνο αμηνπηζηίαο Cronbach’s Alpha ησλ θιηκάθσλ ηνπ 

ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

Κιίκαθα Alpha ηνπ Cronbach 

Σχπνη θαη βαζκφο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ςεθηαθψλ κέζσλ 
0,89 

Αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

0,84 

Δκπφδηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

0,81 
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χλνιν ησλ εξσηήζεσλ 0,82 

 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη θαιή εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ 

θιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο φιεο έρνπλ βαζκφ αμηνπηζηίαο πάλσ απφ 0,70. 

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ην εξγαιείν ηε έξεπλαο έρεη πςειφ δείθηε αμηνπηζηίαο. Σν 

γεγνλφο απηφ, επηβεβαηψλεη θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ εξγαιείσλ ζηα νπνία ζηεξίρζεθαλ ηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ θιηκάθσλ, δηφηη κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ 

εθαξκνζηεί θαη ζε πξφηεξεο έξεπλεο. 

 

Χο εγθπξφηεηα, νξίδεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα κεηξά απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη 

φηη κεηξά (Εαθεηξφπνπινο, 2015). Όζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, έγηλε 

ρξήζε ηεο θαηλνκεληθήο εγθπξφηεηαο, δειαδή δηεξεπλήζεθε εάλ ην εξσηεκαηνιφγην 

«θαίλεηαη» λα κεηξά απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη κεηξά. Γηα λα επηηεπρζεί ε θαηλνκεληθή 

εγθπξφηεηα ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε πξνο ζπκπιήξσζε θαη ζπδήηεζε ζε κε 

εηδηθνχο, κέζσ ηεο πηινηηθήο έξεπλαο θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά.  

 

Δπίζεο, ηεξήζεθαλ νη αξρέο δενληνινγίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν θαη είρε εληειψο εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Δπηπιένλ, ππήξρε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ε νπνία πιεξνθνξνχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα γηα ην ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο. Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην ζπλνιηθά 

αιιά θαη ζε θάζε θιίκαθα ηνπ ζπλνδεπφηαλ απφ ζαθείο θαη επθξηλείο νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο γεγνλφο πνπ επίζεο ζπλέβαιε ζηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο (Javeau, 2000). 

 

αθψο, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη παξάγνληεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ελφο εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη θινλίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. Έλαο κε κεηξήζηκνο θαη κε ειέγμηκνο παξάγνληαο είλαη ε 

εηιηθξίλεηα ησλ ππνθεηκέλσλ, ελψ έλαο αθφκε παξάγνληαο ίδηνπ ηχπνπ είλαη ε αθξίβεηα 

ησλ απαληήζεσλ. 
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Καηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη κε 

ζηφρν λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο 

κεηαβιεηέο: 

 

Α. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή:  

 Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Ν.Σ) θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ (Φ.Μ) 

 

Β. Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο:  

 Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ  

 Σα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ πξνζπάζεηα λα ηα ελζσκαηψζνπλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ – δηδαθηηθφ ηνπο έξγν 

 Ζ θχζε ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνπλ 

 Ζ επηκφξθσζε ηνπο 

 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, έηε 

επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο, έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ) 

 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη κηα πεξηγξαθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο αλαθνξηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο δεηήζεθαλ θαη απαληήζεθαλ ζην Β΄ 

κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 



84 

 

Απφ ηνπο 193 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο, νη 109 είλαη άληξεο (56,5%) θαη νη 84 (43,5%) 

είλαη γπλαίθεο. πλεπψο, ζηελ έξεπλα ππάξρνπλ 25 (12,95%) άληξεο πεξηζζφηεξνη απφ ηηο 

γπλαίθεο. 

 

Πίλαθαο 3. Φχιν εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Φχιν Άληξαο 109 56,5 

 Γπλαίθα 84 43,5 

 χλνιν 193 100,0 

 

 

Οη εθπαηδεπηέο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο ειηθηαθέο 

νκάδεο: 3 εθπαηδεπηέο (1,6%) ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 20 – 30 εηψλ, 28 εθπαηδεπηέο 

(14,5%) ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 31 – 40 εηψλ, 74 εθπαηδεπηέο (38,3%) ζηελ νκάδα ησλ 

41 – 50 εηψλ, ην ίδην πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη θαη ε επφκελε ειηθηαθή νκάδα ησλ 51 – 60 

εηψλ θαη αθφκε 14 εθπαηδεπηέο (7,3%) αλήθνπλ ζηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 60+ εηψλ.  

 

Πίλαθαο 4. Ζιηθία εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Ζιηθία (ρξφληα) 20 – 30 3 1,6 

 31 – 40 28 14,5 

 41 – 50 74 38,3 

 51 – 60 74 38,3 

 60+ 14 7,3 

 χλνιν 193 100,0 

 

χκθσλα, κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εληνπίδεηαη κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ 

θαηεγνξία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα έηε απφ 41 έσο θαη 60 (76,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο), ελψ αληίζηνηρα ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ειηθηαθή νκάδα ζπγθεληξψλνπλ κηθξφ 

αξηζκφ εθπαηδεπηψλ.  

 

χκθσλα κε ηνλ πηλ.4, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηέο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ ςεθηαθψλ κεηαλαζηψλ θαζψο νη ςεθηαθνί απηφρζνλεο, δει. 
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απηνί πνπ γελλήζεθαλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, είλαη κφιηο ην 16,1% ηνπ δείγκαηνο (31 

εθπαηδεπηέο). χκθσλα κε ηνλ Prensky (2001), ε ειηθία ελφο αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηερλνινγηθή επαλάζηαζε, απνηειεί έλα ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο ηερλνινγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο. Σνχην είλαη παζηθαλέο θαζψο νη ςεθηαθά απηφρζνλεο έρνπλ πεξάζεη ηε 

δσή ηνπο πεξηζηνηρηδφκελνη απφ ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ςεθηαθά ζπζηήκαηα 

κνπζηθήο, ςεθηαθέο θάκεξεο θαη θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θηλεηά ηειέθσλα θαη άιια 

παηρλίδηα θαη εξγαιεία πνπ «γέλλεζε» ε ςεθηαθή επνρή.  

 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηψλ θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο 

(54,4%, ηνπ δείγκαηνο). Απφ ηνπο 193 εθπαηδεπηέο ζπκκεηέρνληεο, 2 (1,0%) είλαη 

απφθνηηνη ΗΔΚ, 8 (4,1%) είλαη απφθνηηνη ΣΔΗ, 37 (19,2%) είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ, 105 

(54,4%) δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα θαη νη ππφινηπνη 41 (21,2%) δηαζέηνπλ θαη 

δηδαθηνξηθφ δίπισκα.  

 

Πίλαθαο 5. Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζπκκεηερφλησλ 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Δθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο 
105 54,4 

 
Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο 
41 21,2 

 Απφθνηηνο ΑΔΗ 37 19,2 

 Απφθνηηνο ΣΔΗ 8 4,1 

 Απφθνηηνο ΗΔΚ 2 1,0 

 χλνιν 193 100,0 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζζεθε ε εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ηνπο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ κε πνζνζηφ 77,2%, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 149 εθπαηδεπηέο, επέιεμε ηελ νκάδα κε ηα πεξηζζφηεξα έηε επαγγεικαηηθήο 

πξνυπεξεζίαο, δειαδή απφ 15 ρξφληα θαη πάλσ.  
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πγθεθξηκέλα, κφλνλ 5 εθπαηδεπηέο (2,6%) δήισζαλ φηη δε δηαζέηνπλ θαζφινπ ή 

δηαζέηνπλ ειάρηζηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία (0 – 1 έηνο), αθφκε ιηγφηεξνη εθπαηδεπηέο, 

δει. 3, επέιεμαλ ηελ νκάδα ησλ 2 – 5 εηψλ (1,6%), 9 εθπαηδεπηέο (4,7%) δήισζαλ φηη 

δηαζέηνπλ 6 – 9 έηε επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη νη ππφινηπνη 27 (14,0%) επέιεμαλ 

ηελ νκάδα κε ηα 10 – 15 έηε.  

 

Πίλαθαο 6. Δπαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ζπκκεηερφλησλ  

  πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έηε 15+ 149 77,2 

Δπαγγεικαηηθήο 10 – 15 27 14,0 

Πξνυπεξεζίαο 6 – 9  9 4,7 

 0 – 1  5 2,6 

 2 – 5  3 1,6 

 χλνιν 193 100,0 

 

 

 

Αθνινπζεί ε δηεξεχλεζε ησλ εηψλ δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, 28 ζπκκεηέρνληεο (14,5%) απάληεζαλ 

φηη αλήθνπλ ζηελ πξψηε νκάδα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ε νπνία αξηζκεί 1 – 3 ρξφληα. Οη 

πεξηζζφηεξνη αξηζκεηηθά εθπαηδεπηέο, δει. 54 (28,0%), απάληεζαλ φηη δηαζέηνπλ απφ 4 – 

8 ρξφληα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Αθφκε 37 εθπαηδεπηέο 

(19,2%) επέιεμαλ ηα 9 – 13 έηε. Ζ επφκελε νκάδα εηψλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο (14 – 18 

ρξφληα) ζπγθεληξψλεη ην 16,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ (δει. 31 εθπαηδεπηέο) θαη νη 

ππφινηπνη 43 (22,3%) αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία νκάδα πνπ δηαζέηεη θαη ηα πεξηζζφηεξα έηε 

δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (18 θαη πάλσ).  

 

Πίλαθαο 7. Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ  

  πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έηε 

δηδαθηηθήο 

πξνυπεξεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ 

4 – 8  54 28,0 

18+ 43 22,3 

9 – 13  37 19,2 

14 – 18  31 16,1 

1 – 3  28 14,5 

χλνιν 193 100,0 
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Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ελψ κφλνλ ην 

14,5% ηνπ δείγκαηνο δηαζέηεη κηθξή εκπεηξία.   

 

 

ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ 

αλάκεζα ζε ελλέα (9) ζεκαηηθά αληηθείκελα δηδαζθαιίαο ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. (πξψελ Δ.ΚΔ.ΠΗ: ΦΔΚ 5/Β’ /9-1-2001) αλαθνξηθά 

κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξψελ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(λπλ ΚΓΒΜ). Οη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκαηηθά 

αληηθείκελα, θαζψο θαη λα πξνζζέζνπλ θάπνην άιιν (ζηελ θαηεγνξία Άιιν) εάλ ηα 

παξερφκελα δελ ηνπο θαιχπηνπλ.  

 

Σν πξψην ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο κε ηίηιν: «Οηθνλνκία & Γηνίθεζε», επέιεμαλ 

ζπλνιηθά 40 απαληψληεο (20,7%). Απφ ηνπο 40 απηνχο εθπαηδεπηέο 21 είλαη άληξεο (19,3% 

ησλ αληξψλ) θαη 19 είλαη γπλαίθεο (22,6% ησλ γπλαηθψλ). 

 

Πίλαθαο 8. Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Οηθνλνκία & Γηνίθεζε 

  

Θεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο: Οηθνλνκία & 

Γηνίθεζε 
χλνιν 

  Με επηινγή Δπηινγή 

Φχιν Άληξαο 88 21 109 

  80,7% 19,3% 100,0% 

 Γπλαίθα 65 19 84 

  77,4% 22,6% 100,0% 

 χλνιν 153 40 193 

  79,3% 20,7% 100,0% 

 

Σν δεχηεξν ζεκαηηθφ αληηθείκελν, είλαη απηφ ηεο «πιεξνθνξηθήο». χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

9, ην αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο επέιεμαλ 61 εθπαηδεπηέο, πνζνζηφ ην νπνίν είλαη 

πνιχ πςειφ γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 61 εθπαηδεπηέο νη 37 

είλαη άληξεο (33,9%) θαη νη 24 είλαη γπλαίθεο (28,6%).  
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Πίλαθαο 9. Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Πιεξνθνξηθή 

  
Θεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο: Πιεξνθνξηθή χλνιν 

  Με επηινγή Δπηινγή 

Φχιν Άληξαο 72 37 109 

  66,1% 33,9% 100,0% 

 Γπλαίθα 60 24 84 

  71,4% 28,6% 100,0% 

 χλνιν 132 61 193 

  68,4% 31,6% 100,0% 

 

Όζνλ αθνξά ζην ζεκαηηθφ αληηθείκελν κε ηίηιν: «Σνπξηζκφο & Παξνρή ππεξεζηψλ», ην 

επέιεμαλ 21 εθπαηδεπηέο εθ ησλ νπνίσλ 12 άληξεο (11,0%) θαη 9 γπλαίθεο (10,7%).  

 

Πίλαθαο 10. Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Σνπξηζκφο & Παξνρή ππεξεζηψλ 

  

Θεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο: Σνπξηζκφο & 

Παξνρή ππεξεζηψλ 
χλνιν 

  Με επηινγή Δπηινγή 

Φχιν Άληξαο 97 12 109 

  89,0% 11,0% 100,0% 

 Γπλαίθα 75 9 84 

  89,3% 10,7% 100,0% 

 χλνιν 172 21 193 

  89,1% 10,9% 100,0% 

 

Αθνινπζεί ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν «Σερληθά & Μεηαθνξέο», ην νπνίν δελ επέιεμαλ 

ζπλνιηθά πνιινί εθπαηδεπηέο. πγθεθξηκέλα, ζπγθεληξψλεη κφλνλ 9 εθπαηδεπηέο εθ ησλ 

νπνίσλ 7 άληξεο (6,4%) θαη 2 γπλαίθεο (2,4%).  

 

Πίλαθαο 11. Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Σερληθά & Μεηαθνξέο 

  

Θεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο: Σερληθά & 

Μεηαθνξέο 
χλνιν 

  Με επηινγή Δπηινγή 

Φχιν Άληξαο 102 7 109 

  93,6% 6,4% 100,0% 

 Γπλαίθα 82 2 84 

  97,6% 2,4% 100,0% 
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 χλνιν 184 9 193 

  95,3% 4,7% 100,0% 

 

Πέκπην είλαη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν κε ηίηιν: «Πεξηβάιινλ». χκθσλα κε ηελ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ αληηθείκελν επέιεμαλ 20 εθπαηδεπηέο, 

εθ ησλ νπνίσλ νη 13 (11,9%) είλαη άληξεο θαη νη 7 (8,3%) είλαη γπλαίθεο.  

 

Πίλαθαο 12.  Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Πεξηβάιινλ 

  
Θεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο: Πεξηβάιινλ χλνιν 

  Με επηινγή Δπηινγή 

Φχιν Άληξαο 96 13 109 

  88,1% 11,9% 100,0% 

 Γπλαίθα 77 7 84 

  91,7% 8,3% 100,0% 

 χλνιν 173 20 193 

  89,6% 10,4% 100,0% 

 

Σν ζεκαηηθφ αληηθείκελν «Τγεία & Πξφλνηα» επέιεμαλ 11 απφ ηνπο απαληψληεο. Απφ 

απηνχο, 3 (2,8%) είλαη άληξεο θαη 8 (9,5%) είλαη γπλαίθεο.  

 

Πίλαθαο 13. Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Τγεία & Πξφλνηα 

  
Θεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο: Τγεία & Πξφλνηα χλνιν 

  Με επηινγή Δπηινγή 

Φχιν Άληξαο 106 3 109 

  97,2% 2,8% 100,0% 

 Γπλαίθα 76 8 84 

  90,5% 9,5% 100,0% 

 χλνιν 182 11 193 

  94,3% 5,7% 100,0% 

 

Έπεηαη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν κε ηίηιν: «Πνιηηηζκφο & Αζιεηηζκφο», ην νπνίν  επέιεμαλ 

ζπλνιηθά 10 εθπαηδεπηέο ηνπ δείγκαηνο. Απφ απηνχο 3 είλαη άληξεο (2,8%) θαη 7 είλαη 

γπλαίθεο (8,3%). 

 

Πίλαθαο 14. Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Πνιηηηζκφο & Αζιεηηζκφο 
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Θεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο: Πνιηηηζκφο & 

Αζιεηηζκφο 
χλνιν 

  Με επηινγή Δπηινγή 

Φχιν Άληξαο 106 3 109 

  97,2% 2,8% 100,0% 

 Γπλαίθα 77 7 84 

  91,7% 8,3% 100,0% 

 χλνιν 183 10 193 

  94,8% 5,2% 100,0% 

 

Σν επφκελν ζεκαηηθφ αληηθείκελν έρεη ηίηιν: «Παηδαγσγηθά & Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ» 

θαη ην επέιεμαλ 76 εθπαηδεπηέο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 39,3% ηνπ δείγκαηνο θαη 

είλαη αξθεηά πςειφο. Απφ απηνχο νη 43 είλαη άληξεο (39,4%) θαη νη 33 είλαη γπλαίθεο 

(39,3%).  

 

Πίλαθαο 15. Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Παηδαγσγηθά & Δθπαίδεπζε 

Δθπαηδεπηψλ 

  

Θεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο: Παηδαγσγηθά & 

Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ 
χλνιν 

  Με επηινγή Δπηινγή 

Φχιν Άληξαο 66 43 109 

  60,6% 39,4% 100,0% 

 Γπλαίθα 51 33 84 

  60,7% 39,3% 100,0% 

 χλνιν 117 76 193 

  60,6% 39,4% 100,0% 

 

Σα «Αγξνηηθά» σο ζεκαηηθφ αληηθείκελν, ζπγθεληξψλνπλ ην 5,2% ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζε 10 εθπαηδεπηέο θαη ζπγθεθξηκέλα 3 άληξεο (2,8%) θαη 7 γπλαίθεο (8,3%).  

 

Πίλαθαο 16. Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Αγξνηηθά 

  
Θεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο: Αγξνηηθά χλνιν 

  Με επηινγή Δπηινγή 

Φχιν Άληξαο 106 3 109 

  97,2% 2,8% 100,0% 

 Γπλαίθα 77 7 84 
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  91,7% 8,3% 100,0% 

 χλνιν 183 10 193 

  94,8% 5,2% 100,0% 

 

Σέινο, ηελ επηινγή «Άιιν» δηάιεμαλ ζπλνιηθά 20 εθπαηδεπηέο, κε πνζνζηφ 10,4% (3 

άληξεο – 2,8% θαη 17 γπλαίθεο – 20,2%). Σα ζεκαηηθά αληηθείκελα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

επηινγή «Άιιν», είλαη ηα αθφινπζα: Ννκηθά (1), Γηαρείξηζε Έξγσλ (1), Ξέλεο γιψζζεο (6 

εθπαηδεπηέο), Πσιήζεηο – Δπηθνηλσλία – Δμππεξέηεζε (2), Δθπαηδεπηήο Πξνζσπηθνχ 

Ηδησηηθήο Αζθάιεηαο (Security) (1), Γεκνζηνγξαθία (2), Σερληθέο Δμεχξεζεο Δξγαζίαο (1), 

Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (1), Φηινζνθία – Φηινινγία (2), Γηεζλέο Δκπφξην (1), 

Δθπαηδεπηήο Δθπαηδεπηψλ (1) θαη Κνηλσληθφο Γξακκαηηζκφο (1).  

 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, λα επηκνξθψλνληαη ή φρη ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηηο Ν.Σ θαη 

ηα Φ.Μ κε ζηφρν λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή. Ζ 

επηκφξθσζε απνηειεί κηα δηρνηνκηθή κεηαβιεηή κε πηζαλέο απαληήζεηο ην «Ναη» ή ην 

«Όρη». Απφ ηνπο 193 εθπαηδεπηέο, νη 180 (93,3%) απάληεζαλ ζεηηθά φζνλ αθνξά ζηελ 

επηκφξθσζε ηνπο θαη νη ππφινηπνη 13 (6,7%) απάληεζαλ αξλεηηθά.  

 

Πίλαθαο 17. Φχιν θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

  Ναη Όρη Ναη Όρη 

Φχιν Άληξαο 103 6 94,5% 5,5% 

 Γπλαίθα 77 7 91,7% 8,3% 

 χλνιν 180 13 93,3% 6,7% 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 17, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηψλ 

επηιέγεη λα επηκνξθψλεηαη (93,3% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο). Απφ ηνπο 180 εθπαηδεπηέο 

πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, νη 103 (94,5%) είλαη άληξεο θαη νη ππφινηπεο 77 (91,7%) είλαη 

γπλαίθεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη απφ ηνπο 13 εθπαηδεπηέο πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά νη 6 

(5,5%) είλαη άληξεο θαη νη 7 (8,3%) είλαη γπλαίθεο, γεγνλφο ην νπνίν θαλεξψλεη φηη δελ 

ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ.  
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Όζνλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο πνπ επηιέγνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνχλ, νη πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο 180 πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, επηιέγνπλ έλαλ 

ζπλδπαζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηέο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ παξαπάλσ απφ έλαλ ηχπν 

επηκφξθσζεο. 

 

Πίλαθαο 18. Φχιν θαη κέζνδνη επηκφξθσζεο 

  Απηφ – 

επηκφξθσζε  

Δξγαζηήξηα / 

πλέδξηα 

Παλεπηζηεκηαθά 

καζήκαηα 
πλάδειθνη 

 Άληξαο 96 74 45 44 

  57,8% 56,5% 52,3% 57,1% 

Φχιν Γπλαίθα 70 56 41 33 

  42,2% 43,5% 47,7% 42,9% 

 χλνιν 166 130 86 77 

  86,0% 67,35% 44,5% 39,89% 

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 166 εθπαηδεπηέο (πνζνζηφ 86,0% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηψλ) επηιέγνπλ σο κέζνδν ηελ απηφ – επηκφξθσζε, 130 (67,35%) 

εθπαηδεπηέο επηιέγνπλ ηα εξγαζηήξηα – ζπλέδξηα, ηα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα 

θαηαιακβάλνπλ ην 44,5% ηεο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπο (86 

εθπαηδεπηέο) ελψ θαη ε επηκφξθσζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαηέρεη πςειφ 

πνζνζηφ (39,89%) κε 77 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ λα ηελ έρνπλ επηιέμεη. Ζ δεκνθηιέζηεξε, 

ινηπφλ, κέζνδνο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

θαίλεηαη λα είλαη απηή ηεο απηφ - επηκφξθσζεο ελψ ε πηζαλή βνήζεηα απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηηο επηινγέο ηνπο.  

 

Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, φπσο 

απηέο ηέζεθαλ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην, κε ζηφρν λα ηηο ειέγμεη, λα ηηο επαιεζεχζεη ή λα 

ηηο δηαςεχζεη.  
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Μεηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηεο κεηαβιεηήο ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, πξνέθπςε ν πίλαθαο 19, ζηνλ νπνίνλ απνηππψλεηαη ν κέζνο 

φξνο ρξήζεο θάζε ηερλνινγηθνχ θαη ςεθηαθνχ κέζνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 

 

Πίλαθαο 19. Βαζκφο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

Νέεο ηερλνινγίεο θαη ςεθηαθά κέζα ΜΟ η.α 

Γηαδίθηπν (Internet) 4,72 0,665 

Laptop, Tablet, Phablet 4,56 0,911 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (Email) 4,52 0,974 

Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ (π.ρ Microsoft Word,  LibreOffice 

Writer) 

4,51 0,885 

Πξνγξάκκαηα Παξνπζηάζεσλ (π.ρ Microsoft 

PowerPoint, LibreOffice Impress) 
4,27 0,913 

Πξνβνιηθφ κεράλεκα (Projector) 4,08 1,233 

Φεθηαθά απνζεθεπηηθά κέζα (CD – ROM, 

DVD, Flash Memory 
3,99 1,184 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο 
3,68 1,267 

Πξνγξάκκαηα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ (π.ρ 

Microsoft Excel, LibreOffice Calc) 
3,65 1,224 

YouΣube 3,56 1,245 

Smartphones / Κηλεηέο ζπζθεπέο ρεηξφο (π.ρ 

iPhone, Palm, Blackberry) 
3,42 1,596 

Online εξγαιεία ζπλεξγαζίαο (π.ρ Wiki, 

Wikipedia, Blogs) 
3,30 1,275 

Facebook, Twitter, LinkedIn 3,05 1,631 

Skype, Facetime 2,84 1,337 

CD-ROM (γηα δηάθνξα ζέκαηα) 2,70 1,217 

Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 2,65 1,207 

Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο 2,62 1,353 

Φεθηαθά Παηρλίδηα 2,60 1,230 

DVD ή BlueRay Player 2,46 1,194 

Φεθηαθή βηληενθάκεξα 2,31 1,097 
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GPS (Global Positioning System) / Παγθφζκην 

ζχζηεκα εληνπηζκνχ 
2,25 1,299 

 

Δμεηάδνληαο πξνζερηηθά ηα παξαπάλσ επξήκαηα, δηαπηζηψλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα 

ςεθηαθά κέζα. Ο κέζνο φξνο ησλ πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ μεπεξλά ην 3 πνπ ηέζεθε σο 

φξην ζηελ θιίκαθα (θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα), πξνθεηκέλνπ λα θαλεξψζεη ην 

βαζκφ ρξήζεο. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζην πίλ.19 θαλεξψλνπλ 

πςειφ βαζκφ ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 

Παξάιιεια, εληνπίδνληαη θαη νη δεκνθηιέζηεξεο κνξθέο Ν.Σ θαη Φ.Μ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ην Γηαδίθηπν (Internet) 

θαίλεηαη λα έρεη ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν ρξήζεο απφ ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ, ζπγθεληξψλνληαο ην 4,72 θαζψο επίζεο θαη ε ηππηθή απφθιηζε (η.α 0,665), 

θαλεξψλεη κηθξή δηαζπνξά απφςεσλ. πγθεθξηκέλα, 183 (94,8%) απφ ηνπο 193 

εθπαηδεπηέο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 

θαζεκεξηλά ή θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο 

πξαθηηθή ελψ πνιχ ρακειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δήισζε φηη ην 

ρξεζηκνπνηεί είηε ζπάληα είηε θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα (9 εθπαηδεπηέο, 4,7%). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφλνλ έλαο εθπαηδεπηήο δήισζε φηη δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ην 

δηαδίθηπν (0,5%).  

 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηα ςεθηαθά κέζα ηα δεκνθηιέζηεξα ζηε ρξήζε θαίλεηαη λα είλαη ηα 

Laptop, Tablet, Phablet, ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ 4,56 κε ηππηθή απφθιηζε επίζεο πνιχ 

θνληηλή ζηε κνλάδα (η.α=0,911) θαλεξψλνληαο φηη νη απαληήζεηο θαηαλεκήζεθαλ 

νκνηφκνξθα. πγθεθξηκέλα, 172 (89,2%) εθπαηδεπηέο δήισζαλ φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζεκεξηλά ή θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη 8 θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην 

κήλα (4,1%). Έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 6,8% (13 εθπαηδεπηέο), δήισζε φηη είηε 

ηα ρξεζηκνπνηεί ζπάληα είηε δελ ηα ρξεζηκνπνηεί πνηέ.  

 

Αθνινπζεί ε ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (E-mail) κε κέζν φξν 4,52 

(η.α=0,974). Δηδηθφηεξα, 172 εθπαηδεπηέο δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ή θαηά 
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κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν ζηελ εθπαηδεπηηθή – 

δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή (89,2%). Δπίζεο, 15 εθπαηδεπηέο (7,7%), αλαθέξνπλ φηη ην 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα ή ζπάληα. Σέινο, 6 εθπαηδεπηέο δήισζαλ 

φηη δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ (3,1%).   

 

Δπφκελα ζηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηψλ είλαη ηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο θαη 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Μ.Ο=4,51, η.α=0,885). Δηδηθφηεξα, 171 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

(88,6%) ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ είηε θαζεκεξηλά είηε θαηά κέζν φξν 

κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 19 εθπαηδεπηέο (9,8%), δήισζαλ φηη ηα αμηνπνηνχλ θαηά κέζν φξν 

κηα θνξά ηνλ κήλα ή ζπάληα θαη κφλνλ 3 (1,6%) εθπαηδεπηέο αλέθεξαλ φηη δελ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ. Έπνληαη ηα πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ (Μ.Ο=4,27, η.α=0,913) ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά 165 εθπαηδεπηέο (85,5%) ηνπ δείγκαηνο, ζπάληα 25 

εθπαηδεπηέο (13,0%) θαη δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ 3 εθπαηδεπηέο (1,6%).  

 

Αθνινπζεί ην Πξνβνιηθφ κεράλεκα (Projector) κε κέζν φξν 4,08 (η.α=1,233). Σν 75,2% 

(145 άηνκα) ησλ εθπαηδεπηψλ ην ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ή θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα, ην 19,1% (37 άηνκα) ην ρξεζηκνπνηεί θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα ή 

ζπάληα θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,7% (11 άηνκα) δήισζε φηη δελ ην ρξεζηκνπνηεί 

πνηέ.  

 

Σε ζθπηάιε ηεο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηψλ, παίξλνπλ ηα ςεθηαθά κέζα θαη ζπγθεθξηκέλα 

απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζεθεπηηθνχο ζθνπνχο (CD – ROM, DVD, Flash 

Memory) ζπγθεληξψλνληαο έλαλ πςειφ κέζν 3,99 (η.α=1,184). Δηδηθφηεξα, 135 (70,0%) 

εθπαηδεπηέο ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ή θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, 53 

(27,5%) εθπαηδεπηέο θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα ή ζπάληα θαη 5 εθπαηδεπηέο (2,6%) 

δήισζαλ φηη δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ. Τςειά πνζνζηά επίζεο ζπγθεληξψλεη θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ ελδηαθέξεη θάζε εθπαηδεπηή 

(Μ.Ο=3,68, η.α=1,267), θαζψο ζπρλά ην αμηνπνηνχλ 122 (63,2%) εθπαηδεπηέο, ιηγφηεξν 

ζπρλά ην ρξεζηκνπνηνχλ 55 (28,5%) εθπαηδεπηέο θαη πνηέ 16 (8,3%) εθπαηδεπηέο.  

 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ αθνινπζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 

(Μ.Ο=3,65, η.α=1,224). πγθεθξηκέλα, 118 εθπαηδεπηέο (61,1%) δήισζαλ φηη ηα 
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ρξεζηκνπνηνχλ είηε θαζεκεξηλά είηε θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Σν 34,7% (67 

άηνκα) δήισζε φηη ηα ρξεζηκνπνηεί κηα θνξά ην κήλα ή ζπάληα θαη ην ππφινηπν 4,1% (8 

άηνκα) ησλ εθπαηδεπηψλ, δήισζε φηη δελ ηα ρξεζηκνπνηεί πνηέ.  

 

Σν δεκνθηιέζηεξν ίζσο θνηλσληθφ κέζν θνηλνπνίεζεο, αλαπαξαγσγήο θαη δηακνηξαζκνχ 

βίληεν, ην YouTube, βξίζθεηαη επίζεο πςειά θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κε κέζν φξν 3,56 (η.α=1,245). πρλά ην 

ρξεζηκνπνηνχλ 117 (60,6%) εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ιηγφηεξν ζπρλά – ζπάληα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ 60 εθπαηδεπηέο (31,1%) θαη 16 εθπαηδεπηέο (8,3%) ηνπ δείγκαηνο δελ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ. Σα Smartphones θαη νη θηλεηέο ζπζθεπέο ρεηξφο (π.ρ. iPhone, Palm, 

Blackberry) έρνπλ κέζν φξν 3,42 (η.α=1,596), κε 104 (53,9%) εθπαηδεπηέο λα δειψλνπλ 

φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ή θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή, 52 (26,9%) εθπαηδεπηέο φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα ή ζπάληα θαη 37 (19,2%) εθπαηδεπηέο επηιέγνπλ ην πνηέ.  

 

Δπίζεο θαη ηα Online εξγαιεία ζπλεξγαζίαο (π.ρ. Wiki, Wikipedia, Blogs) έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφ κέζν φξν, δει. 3,30 (η.α=1,275). πγθεθξηκέλα, 93 (48,10%) εθπαηδεπηέο ηα 

αμηνπνηνχλ θαζεκεξηλά ή θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, 82 (42,2%) θαηά κέζν 

φξν κηα θνξά ην κήλα ή ζπάληα θαη 18 (9,3%) εθπαηδεπηέο δήισζαλ φηη δελ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ.  

 

Σα Κνηλσληθά δίθηπα (Facebook, Twitter, LinkedIn) ζπγθεληξψλνπλ κέζν φξν ρξήζεο 3,05 

(η.α=1,631), κε ηελ ηππηθή απφθιηζε λα θαλεξψλεη κεγάιε δηαζπνξά ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηψλ. Δηδηθφηεξα, 86 (44,6%) δήισζαλ φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά 

(θαζεκεξηλά ή θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα), 55 εθπαηδεπηέο (28,5%) ιηγφηεξν 

ζπρλά (θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα ή ζπάληα) θαη 52 (26,9%) εθπαηδεπηέο – αξθεηά 

κεγάινο αξηζκφο – φηη δελ ηα ρξεζηκνπνηεί πνηέ.  

 

Σα ινγηζκηθά θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δχν αηφκσλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο είλαη ην Skype θαη ην Facetime ηεο Apple επηιέρζεθαλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ δείγκαηνο κε κέζν φξν 2,84 (η.α=1,337). ηελ θαηεγνξία απηή 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ νη εθπαηδεπηέο πνπ δήισζαλ φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κέζν φξν κηα 
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θνξά ην κήλα ή ζπάληα (90 άηνκα, 46,7%) θαη ιηγφηεξνη απηνί πνπ δήισζαλ φηη ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ή θαηά κέζν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα (67 άηνκα, 34,7%). 

Δπίζεο, αξθεηνί εθπαηδεπηέο δήισζαλ φηη δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ ζηελ αίζνπζα ηνπο 

(36 άηνκα κε πνζνζηφ 18,7%).   

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπαληφηεξα ηα CD – ROM γηα δηάθνξα ζέκαηα δηδαζθαιίαο (Μ.Ο=2,70, η.α=1,217) θαζψο 

60 (31,1%) κφλνλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ είηε θαζεκεξηλά είηε θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα ελψ 103 (53,3%) θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα ή ζπάληα. Δπίζεο, 30 (15,5%) 

εθπαηδεπηέο δήισζαλ φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ην ςεθηαθφ απηφ κέζν. Παξφκνην 

πνζνζηφ έρεη θαη ε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή (Μ.Ο=2,65, η.α=1,207) θαζψο 99 

(51,3%) εθπαηδεπηέο ηε ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ζπρλά, 55 (28,5%) εθπαηδεπηέο ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά θαη 39 (20,2%) δελ ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ. Δπίζεο, ρακειά 

είλαη θαη ηα πνζνζηά ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (Μ.Ο=2,62, η.α=1,353), έλα 

ςεθηαθφ κέζν ην νπνίν είλαη ηδηαηηέξσο δεκνθηιέο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ην νπνίν 

σζηφζν θαίλεηαη λα κελ έρεη αθφκε ελζσκαησζεί πιήξσο ζην εθπαηδεπηηθφ – δηδαθηηθφ 

έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. πγθεθξηκέλα, κφλνλ 58 (30,0%) εθπαηδεπηέο ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή ελψ 86 (44,5%) ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπαληφηεξα θαη 49 (25,4%) δελ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ.  

 

Καη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα θαίλεηαη λα κελ είλαη πξψηα ζηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ κε κέζν φξν 2,60 (η.α=1,230). Σν 21,2% (41 άηνκα) ησλ εθπαηδεπηψλ δελ ηα 

ρξεζηκνπνηεί πνηέ, ην 49,3% (95 άηνκα) ηα ρξεζηκνπνηεί ζπάληα ή θαηά κέζν φξν κηα 

θνξά ην κήλα θαη ην 29,5% (57 άηνκα) δήισζε φηη ηα ρξεζηκνπνηεί θαηά κέζν φξν κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα ή θαζεκεξηλά.  

 

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη θαη ην γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο ρξήζεο ηνπ DVD ή 

BlueRay Player, ν νπνίνο είλαη 2,46 (η.α=1,194), είλαη ρακειφηεξνο απφ απηφλ ηνπ CD – 

ROM, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη έλαλ κέζν φξν ηεο ηάμεσο ηνπ 2,70 (η.α=1,217). Μφλνλ 37 

(19,2%) εθπαηδεπηέο επηιέγνπλ ην DVD ή ην BlueRay Player ζπρλά γηα λα ην 

ελζσκαηψζνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ – δηδαθηηθφ ηνπο έξγν. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο, ζπγθεθξηκέλα 108 άηνκα (56,0%), ην ρξεζηκνπνηεί ζπάληα ή θαηά κέζν φξν κηα 
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θνξά ην κήλα. Μεγάιν πνζνζηφ επίζεο δειψλεη φηη δελ ηα ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ (48 

εθπαηδεπηέο – 24,9%).  

 

Υακειά επίζεο είλαη θαη ηα πνζνζηά ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο βηληενθάκεξαο (Μ.Ο=2,31, 

η.α=1,097), θαζψο δελ ηε ρξεζηκνπνηεί πνηέ ην 27,5% ηνπ δείγκαηνο (53 εθπαηδεπηέο), 

ζπάληα ηε ρξεζηκνπνηεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 57,0% (110 άηνκα) θαη ζπρλά ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλνλ 6 (3,1%) εθπαηδεπηέο.  

 

Σν ςεθηαθφ κέζν πνπ έξρεηαη ηειεπηαίν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ είλαη ην GPS 

(Global Positioning System: Παγθφζκην ζχζηεκα εληνπηζκνχ), ην νπνίν θαηέρεη θαη ην 

κηθξφηεξν κέζν φξν απφ φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο (Μ.Ο=2,25, 

η.α=1,299) κε αξθεηά κεγάιε δηαζπνξά ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ. πγθεθξηκέλα, 

42,0% ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ην GPS ζπάληα ή θαηά 

κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 37,8% (73 άηνκα) δελ ην ρξεζηκνπνηεί πνηέ θαη ην 

20,2% (39 άηνκα) ην ρξεζηκνπνηεί είηε θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα είηε 

θαζεκεξηλά.  

  

 

Όηαλ νη εθπαηδεπηέο ξσηήζεθαλ γηα ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή, ε δήισζε κε ηελ νπνία 

ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν είλαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

(Μ.Ο=4,64, η.α=0,512). Αθνινπζνχλ, κε θζίλνπζα ζεηξά, νη δειψζεηο νη νπνίεο 

αλαθέξνπλ φηη νη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ δηεπθνιχλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, εκπινπηίδνπλ ηε 

κάζεζε, επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα είλαη δεκηνπξγηθνί, απμάλνπλ ην θίλεηξν 

γηα κάζεζε, είλαη εχρξεζηα εξγαιεία ζηα ρέξηα ελφο εθπαηδεπηή, βειηηψλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε κάζεζε, βειηηψλνπλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, παξέρνπλ επθαηξίεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο, εμηζνξξνπνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή αλνκνηνγέλεηα ηνπ ηκήκαηνο θαη αληαπνθξίλνληαη ζε φια ηα ζηπι κάζεζεο. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ απνηππψλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 20.  
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Πίλαθαο 20. Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη 

ησλ Φ.Μ 

Γήισζε Ν Μ.Ο Σ.Α. 

Γηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 193 4,64 0,512 

Γηεπθνιχλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν 193 4,53 0,568 

Δκπινπηίδνπλ ηε κάζεζε 193 4,50 0,613 

Δπηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα είλαη δεκηνπξγηθνί 193 4,37 0,658 

Απμάλνπλ ην θίλεηξν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα κάζεζε 193 4,21 0,737 

Δίλαη εχρξεζηα 193 4,19 0,754 

Βειηηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε 

κάζεζε 
193 4,15 0,777 

Βειηηψλνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 193 4,15 0,738 

Παξέρνπλ επθαηξίεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο 193 3,99 0,944 

Δμηζνξξνπνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή αλνκνηνγέλεηα ηνπ ηκήκαηνο 193 3,81 0,839 

Αληαπνθξίλνληαη ζε φια ηα ζηπι κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 193 3,66 0,894 

 

Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ 

είλαη ζεηηθέο θαη θαλέλαο δε δηαθψλεζε αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα αιιά θαη ηελ 

επθνιία ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηεξγαζία. Κχξηα 

ζεηηθή αληίιεςε είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα πνπ παξέρνπλ απηά ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σειεπηαία ζηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηψλ έξρεηαη ε 

δήισζε φηη αληαπνθξίλνληαη ζε φια ηα ζηπι κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ρακειφηεξν 

απφ ηνπο ππφινηπνπο αιιά φρη πνιχ κηθξφ κέζν φξν επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.   

 

 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε φζν πην ζεηηθέο είλαη νη πξνζσπηθέο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ φζνλ αθνξά ζηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο, ηφζν πην ζπρλή αλακέλεηαη λα είλαη ε ρξήζε ηνπο. Ζ 

δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson, αθνχ δηαπηζηψζεθαλ 

νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζηαηηζηηθή 
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δηαδηθαζία, ε νπνία ειέγρεη θαηά πφζν δχν ή πεξηζζφηεξα (ζηελ πεξίπησζε καο δχν) 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαβάιινληαη ηαπηνρξφλσο.  

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, νδήγεζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ: 

 

Πίλαθαο 21. πζρέηηζε κεηαβιεηψλ αληηιήςεσλ θαη ρξήζεο Ν.Σ 

θαη Φ.Μ 

 
Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

Ν.Σ. θαη Φ.Μ. 

Ζ ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη 

Φ.Μ. 
0,209** 

     (*:p<0,05, **:p<0,01) 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 21, θαίλεηαη λα πθίζηαηαη κία αζζελήο ζεηηθή (r=0,209) γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ: «πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη 

Φ.Μ», ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0,01 (p<0,01). Ο δείθηεο 

ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ βαζκνχ 

θαηαδεηθλχνληαο φηη ηα δχν κεγέζε έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηαβάιινληαη νκνηνηξφπσο.  

 

Απηφ ζεκαίλεη, φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα 

ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ εάλ νη αληηιήςεηο ηνπο απέλαληη ζε απηά είλαη ζεηηθέο. Δπίζεο, φζν 

αιιάδνπλ νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ηφζν 

κεηαβάιιεηαη θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο. Πξφθεηηαη δει. γηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηείλνπλ λα κεηαβάιινληαη ηαπηνρξφλσο (ζπλδηαθπκαίλνληαη). 

 

Φπζηθή επέθηαζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, είλαη ε αλάιπζε ηεο Παιηλδξφκεζεο, ε 

νπνία απνηειεί θαη ην πην απιφ πξνβιεπηηθφ κνληέιν (Δκβαισηήο, Καηζήο & ηδεξίδεο, 

2006). Κάζε κνληέιν παιηλδξφκεζεο είλαη κνληέιν αηηίνπ – απνηειέζκαηνο, δειαδή 

ζεσξείηαη φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ελφο γξακκηθνχ κνληέινπ πνπ λα πεξηγξάθεη πσο ηελ 

επεξεάδνπλ (Εαθεηξφπνπινο, 2015). ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο ππφζεζεο έρνπκε απιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, δηφηη έρνπκε κφλνλ κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή.  
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Γηαηππψλνληαο ην ελδερφκελν κηαο απιήο πξφβιεςεο, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ 

ππνζέζεηο: 

Ζ0: Οη ζεηηθέο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηηο Ν.Σ 

θαη ηα Φ.Μ δεν πξνβιέπνπλ ηε κεηαβνιή ηεο ρξήζε ηνπο 

Ζ1: Οη ζεηηθέο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηηο Ν.Σ 

θαη ηα Φ.Μ πξνβιέπνπλ ηε κεηαβνιή ηεο ρξήζε ηνπο 

 

Πίλαθαο 22. Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηε ζηαζεξή κεηαβιεηή (i) 

 b β t p (Sig.) 

ηαζεξφο φξνο 

(Constant) 
2,136  4,901 0,000 

Οη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηψλ γηα Ν.Σ. θαη 

Φ.Μ. 

0,305 0,209 2,958 0,003 

R
2 

= 0,044 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 22, ν δείθηεο ζπλάθεηαο ησλ δχν κεηαβιεηψλ Pearson  r, ζηελ 

πεξίπησζε καο είλαη 0,209 δειψλνληαο κηα (κηθξή) ζεηηθή ζπλάθεηα αλάκεζα ζηηο 

πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ.  

 

Ο πξψηνο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κνληέινπ είλαη απηφο ηεο 

δηεξεχλεζεο ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R
2
 (R Square), ν νπνίνο εμεγεί ην πνζνζηφ 

ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο 

αλεμάξηεηεο (Δκβαισηήο, Καηζήο, & ηδεξίδεο, 2006).  ηελ πεξίπησζε καο, ην πνζνζηφ 

είλαη 0,044, δει. ~ην 4,40% ησλ κεηαβνιψλ ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ εξκελεχεηαη 

απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα. Σν γεγνλφο απηφ ζε θακία πεξίπησζε δε ζεκαίλεη φηη ε κεηαβνιή ηεο 

κηαο κεηαβιεηήο απνηειεί θαη ηελ αηηία κεηαβνιήο ηεο άιιεο.  

 

Ο δεχηεξνο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο, είλαη ν έιεγρνο ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ, δει. νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο λα πνιιαπιαζηάδνληαη κε κε κεδεληθνχο 

ζπληειεζηέο θαη γη’ απηφ πξάγκαηη λα επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε (Εαθεηξφπνπινο, 2015). 

ηνλ πίλαθα 22, ζηε ζηήιε t θαη εηδηθφηεξα ζηε ζηήιε Sig. κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε εάλ 

ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο πνπ 
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πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ην t – test. Ο ζπληειεζηήο πνπ ελδηαθέξεη είλαη απηφο ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, δει. ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ, ν νπνίνο είλαη 0,003. 

Δπνκέλσο, p<0,05 θαη φηαλ ζπκβαίλεη απηφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ζπληειεζηήο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη γη’ απηφ επεξεάδεη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Απνξξίπηεηαη ε 

H0).  

  

ηνλ πίλαθα 22 επίζεο, παξέρνληαη θαη νη ζπληειεζηέο πνπ νξίδνπλ ηελ εμίζσζε ηεο 

πξφβιεςεο, δει. νη ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο, ην κνληέιν είλαη: 

Υξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ= 2,136 + 0,305*αληηιήςεηο 

 

πλεπψο, θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 Αλεμαξηήησο απφ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ε κέζε 

ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ αλακέλεηαη ζην 2,136. 

 Αλ νη αληηιήςεηο απμεζνχλ θαηά κηα κνλάδα, ε κέζε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 0,305.  

 

 

Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ κπνξεί λα 

ζπλαληήζεη έλαο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ελζσκαηψζεη ηηο Ν.Σ θαη 

ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 

παξαπάλσ ζηφρνο, εμεηάδνληαη νη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ θιίκαθα ησλ εκπνδίσλ.  

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, σο θνξπθαίν αληηιακβαλφκελν εκπφδην 

αλαδεηθλχεηαη ε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ηα ςεθηαθά κέζα γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ αίζνπζα (Μ.Ο=2,90, η.α=1,09), αθνινπζεί κε πνιχ θνληηλφ κέζν 

φξν ε δηαζεζηκφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο (Μ.Ο=2,89, η.α=1,01). Δπφκελε έξρεηαη θαη ε 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο κέζα ζηελ αίζνπζα (Μ.Ο=2,73, η.α=0,99). 
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Δπίζεο, κε θζίλνπζα ζεηξά, ηξνρνπέδε απνηειεί ν κεγάινο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ε δηαζεζηκφηεηα απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα 

ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη ε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία. Σέινο, ε νκάδα εκπνδίσλ πνπ δηαζέηεη ηνπο ρακειφηεξνπο 

κέζνπο φξνπο είλαη απηή πνπ απνηειείηαη απφ ηηο δειψζεηο φηη απαηηείηαη κεγαιχηεξνο 

ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ΝΣ θαη ΦΜ, ε εμνηθείσζε ηνπ 

εθπαηδεπηή κε ηελ εθπαηδεπηηθή - δηδαθηηθή ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλφινπ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη πφζν θνληά ζηε κνλάδα είλαη ε 

ηππηθή απφθιηζε ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν θαλεξψλεη νκνηνγέλεηα ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηψλ. ηνλ πίλαθα 23 παξνπζηάδνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θιίκαθαο ησλ εκπνδίσλ.  

 

Πίλαθαο 23. Δκπφδηα ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ 

Φ.Μ 

Γήισζε Ν Μ.Ο Σ.Α. 

Γηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ςεθηαθά κέζα γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ αίζνπζα 
193 2,90 1,09 

Γηαζεζηκφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο 193 2,89 1,01 

Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγία 193 2,73 0,99 

Μεγάινο  ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο κε ρξήζε 

Ν.Σ θαη Φ.Μ 
193 2,69 0,99 

Γηαζεζηκφηεηα απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ην 

ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο 
193 2,59 0,99 

Ζ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

ηερλνινγία 
193 2,56 0,94 

Μεγαιχηεξνο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε Ν.Σ θαη Φ.Μ 
193 2,10 0,96 

Ζ εμνηθείσζε κνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή - δηδαθηηθή ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ πξάμε 
193 1,89 1,09 

Σν ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο 193 1,78 0,92 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη φηη ν κέζνο φξνο ησλ αληηιακβαλφκελσλ 

εκπνδίσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο, γεγνλφο ην νπνίν 

θαλεξψλεη πσο ηα εκπφδηα είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ έιαβαλ 
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κέξνο ζηελ έξεπλα. Ο πςειφηεξνο κέζνο φξνο πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ ιίγν πην θάησ απφ ην 

3 ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο (πνπ εξκελεχεηαη σο: εκπφδην κέηξηαο ζεκαζίαο) ελψ ν 

ρακειφηεξνο ήηαλ θνληά ζην 2 (πνπ εξκελεχεηαη σο: εκπφδην κηθξήο ζεκαζίαο). ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εληνπίδεηαη κηα ηάζε ππνβάζκηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηέο.    

  

 

χκθσλα κε ηελ ηέηαξηε εξεπλεηηθή ππφζεζε φζν ιηγφηεξα εκπφδηα ζπλαληήζνπλ νη 

εθπαηδεπηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο, ηφζν πην ζπρλή αλακέλεηαη λα είλαη ε ρξήζε 

ηνπο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ζπζρέηηζεο, αθνινπζήζεθε ε ίδηα 

δηαδηθαζία κε ηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε. Αξρηθά, αθνχ δηαπηζηψζεθαλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο, ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ 

Pearson, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην είδνο ηεο γξακκηθήο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηελ 

εμαξηεκέλε κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηήο ηεο έξεπλαο.  

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, νδήγεζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ: 

 

Πίλαθαο 24. πζρέηηζε κεηαβιεηψλ εκπνδίσλ θαη ρξήζεο Ν.Σ θαη 

Φ.Μ 

 Σα εκπφδηα ησλ Ν.Σ. θαη Φ.Μ. 

Ζ ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη 

Φ.Μ. 
-0,255** 

      (*:p<0,05, **:p<0,01) 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 24, θαίλεηαη λα πθίζηαηαη κία αζζελήο αξλεηηθή (r= -0,255) γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ: «εκπφδηα θαη ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη Φ.Μ», ε νπνία είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0,01 (p<0,01). Ο δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ είλαη αξλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη κηθξνχ βαζκνχ δειψλνληαο φηη ηα δχν 
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κεγέζε έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηαβάιινληαη νκνηνηξφπσο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη νη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ εάλ ηα εκπφδηα 

πνπ ζα ζπλαληήζνπλ είλαη ιίγα. Δπίζεο, φζν ιηγφηεξα είλαη ηα εκπφδηα πνπ ζα 

ζπλαληήζνπλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ηφζν ζα εληνπίδεηαη απμεηηθή ηάζε ηνπ βαζκνχ 

ρξήζεο ηνπο. Πξφθεηηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηείλνπλ 

λα κεηαβάιινληαη ηαπηνρξφλσο (ζπλδηαθπκαίλνληαη).  

 

Έπεηηα, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηεί ν ξφινο ησλ εκπνδίσλ ζηελ ελζσκάησζε θαη ηε ρξήζε 

ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ηεο απιήο γξακκηθήο 

Παιηλδξφκεζεο. Γηαηππψλνληαο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ελδερφκελν κηαο απιήο 

πξφβιεςεο, έρνπκε: 

Ζ0: Σα εκπφδηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – 

δηδαθηηθή πξαθηηθήο ηνπο δεν ζα επεξεάζνπλ ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. 

Ζ1: Σα εκπφδηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – 

δηδαθηηθή πξαθηηθήο ηνπο ζα επεξεάζνπλ ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. 

 

Πίλαθαο 25. Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηε ζηαζεξή κεηαβιεηή (ii) 

 b β t p 

ηαζεξφο φξνο 

(Constant) 
4,082  21,666 0,000 

Σα εκπφδηα ησλ Ν.Σ θαη 

ησλ Φ.Μ 
-0,271 -0,255 -3,646 0,000 

R
2
 = 0,065 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 25, ν δείθηεο ζπλάθεηαο Pearson  r ησλ δχν κεηαβιεηψλ, είλαη -

0,255 δειψλνληαο κηα (κηθξή) αξλεηηθή ζπλάθεηα αλάκεζα ζηα εκπφδηα θαη ηε ρξήζε ησλ 

Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. Ο πξψηνο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κνληέινπ 

είλαη απηφο ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R
2
 (R Square), ην νπνίν είλαη 

0,065, δει. ~ην 6,5% ησλ κεηαβνιψλ ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ εξκελεχεηαη απφ 

ηε κεηαβνιή ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο. Πξφθεηηαη γηα έλα πνζνζηφ φρη 

ηδηαίηεξα πςειφ, ην νπνίν θαλεξψλεη φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ησλ εκπνδίσλ 

δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηεο ρξήζεο ησλ 

Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ αιιά φρη θαζνξηζηηθφ.  
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Ο δεχηεξνο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο, είλαη ν έιεγρνο ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ κέζσ ηνπ t – test. ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζηε ζηήιε t θαη εηδηθφηεξα ζηε 

ζηήιε Sig. κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε εάλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Ο ζπληειεζηήο πνπ ελδηαθέξεη είλαη απηφο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, δει. 

ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο, ν νπνίνο είλαη 0,00. Δπνκέλσο, θαζψο 

p<0,05, ν ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη γη’ απηφ επεξεάδεη ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή (Απνξξίπηεηαη ε Ζ0).   

 

ηνλ πίλαθα επίζεο, δίλνληαη θαη νη ζπληειεζηέο πνπ νξίδνπλ ηελ εμίζσζε ηεο πξφβιεςεο, 

δει. νη ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο, ην κνληέιν είλαη: 

Υξήζε ησλ Ν.Σ θαη Δκπφδηα= 4,082 - 0,271*εκπφδηα 

 

πλεπψο, θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 Αλεμαξηήησο απφ ηα εκπφδηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ε 

κέζε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ αλακέλεηαη ζην 4,082 

 Αλ απμεζνχλ ηα εκπφδηα θαηά κηα κνλάδα, ε κέζε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 0,271 

 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πέκπηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα ηερληθήο θχζεσο αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλφηεξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, νη ελλέα αξρηθέο θαηεγνξίεο ησλ νλνκαζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπγρσλεχηεθαλ ζε ηέζζεξηο. πγθεθξηκέλα, ε 

πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ αληηθείκελα ηερληθήο θχζεσο, 

φπσο Οηθνλνκία & Γηνίθεζε, Πιεξνθνξηθή, Σερληθά & Μεηαθνξέο, Πεξηβάιινλ θαη 

Αγξνηηθά. Ζ δεχηεξε, εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ ζεκαηηθά αληηθείκελα κε ηερληθήο 

θχζεσο, φπσο Σνπξηζκφο & Παξνρή Τπεξεζηψλ, Τγεία & Πξφλνηα, Πνιηηηζκφο & 

Αζιεηηζκφο θαη Παηδαγσγηθά & Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ. Οη επφκελεο δχν νκάδεο, 

πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηέο πνπ, είηε δηδάζθνπλ αληηθείκελα θαη ησλ δχν παξαπάλσ 

νκάδσλ είηε ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηνπο δελ αλήθεη ζε θακία απφ απηέο.  
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Με ηελ επαλαθσδηθνπνίεζε, ινηπφλ, ηεο κεηαβιεηήο «Θεκαηηθφ αληηθείκελν» ζην SPSS 

πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ηέζζεξηο λέεο νκάδεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ: 

 

Πίλαθαο 26. Οκάδεο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Οκάδα εθπαηδεπηψλ ηερληθψλ αληηθεηκέλσλ δηδαζθαιίαο 78 40,4 

Οκάδα εθπαηδεπηψλ κε ηερληθψλ αληηθεηκέλσλ δηδαζθαιίαο 71 36,8 

Οκάδα εθπαηδεπηψλ πνπ επέιεμε θαη ηηο δχν νκάδεο 

αληηθεηκέλσλ 
32 16,6 

Οκάδα εθπαηδεπηψλ πνπ δελ επέιεμε θακία απφ ηηο δχν νκάδεο 

αληηθείκελσλ 
12 6,2 

χλνιν 193 100,0 

 

χκθσλα κε πίλαθα 26, ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δηδάζθεη ηερληθά αληηθείκελα δε 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ κε ηερληθά αληηθείκελα. 

Ληγφηεξνη απφ φινπο είλαη νη εθπαηδεπηέο πνπ ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπο 

δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ελψ 32 εθπαηδεπηέο αλήθνπλ θαη 

ζηηο δχν θχξηεο θαηεγνξίεο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ε παξνχζα εξεπλεηηθή ππφζεζε θαη λα δηεξεπλεζεί πνηα απφ 

ηηο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηψλ ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεξα ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ, εθαξκφδεηαη ν 

έιεγρνο αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (One – way Anova), κεηαμχ ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο «νκάδεο εθπαηδεπηψλ» θαη ηεο εμαξηεκέλεο «ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη 

ησλ Φ.Μ». Ζ δνθηκαζία ANOVA εθαξκφζηεθε αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη εθπιεξψλνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο.  

 

χκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2005), ν έιεγρνο αλάιπζεο ηεο δηαζπνξάο ή αλάιπζεο ηεο 

δηαθχκαλζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ αλάκεζα ζε νκάδεο ππνθεηκέλσλ – ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νκάδεο 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ – ζε ζρέζε κε κηα πνζνηηθή κεηαβιεηή (ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ 

Φ.Μ). Πξφθεηηαη γηα αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε έλαλ παξάγνληα, δηφηη κηα πνηνηηθή 

κεηαβιεηή, απηή ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηαζθεπάδεη ηηο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηψλ 

πνπ ζπγθξίλνληαη. Δηδηθφηεξα, ε κεηαβιεηή ησλ νκάδσλ έρεη ηέζζεξηο ηηκέο (ηερληθήο, κε 
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ηερληθήο θχζεο, θαη ηα δχν ζεκαηηθά αληηθείκελα θαη θαλέλα) θαη γη’ απηφ ην ιφγν ε 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε δηαθχκαλζεο είλαη κε έλαλ παξάγνληα κε ηέζζεξα επίπεδα. 

  

Μεηαζρεκαηίδνληαο ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, 

πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

Ζ0:  κ1=κ2=κ3=κ4 (Οη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ είλαη ίζεο) 

Ζ1: κ1≠κ2≠κ3≠κ4 (Οη κέζεο ηηκέο δηαθέξνπλ)  

 

Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηίζεηαη ζην 5% θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ANOVA 

είλαη ηα αθφινπζα:  

1. Γηα ηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, έρνπκε: F(3,189) = 

1,249 κε p=0,293>0,05, επνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ 

νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο. 

2. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, έρνπκε: F(3,189) = 6,618 κε p=0,000 

≤ 0,05 επνκέλσο απορρίπηεηαι ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δηαθέξνπλ. 

3. Γηα ηα πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, έρνπκε F (3,189) = 5,338 κε p=0,001 ≤ 0,05 

επνκέλσο απορρίπηεηαι ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δηαθέξνπλ. 

4. Γηα ην δηαδίθηπν (Internet), έρνπκε F (3,189) = 1,330 κε p=0,266> 0,05 επνκέλσο 

δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

5.  Γηα ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (Email), έρνπκε F (3,189) = 0,921 κε p=0,432> 

0,05 επνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

6. Γηα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο, έρνπκε F 

(3,189) = 2,1719 κε p=0,092 > 0,05 επνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο 

ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

7. Γηα ηα ςεθηαθά παηρλίδηα, έρνπκε F (3,189) = 0,634 κε p=0,594> 0,05 επνκέλσο 

δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

8. Γηα ην Skype, Facetime, έρνπκε F (3,189) = 2,175 κε p=0,092> 0,05 επνκέλσο δελ 

απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

9. Γηα ην YouTube, έρνπκε F (3,189) = 1,800 κε p=0,149>0,05 επνκέλσο δελ 

απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 
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10. Γηα ην Facebook, Twitter, LinkedIn, έρνπκε F (3,189) = 1,711 κε p=0,166> 0,05 

επνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

11. Γηα ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, έρνπκε F (3,189) = 0868 κε p=0,459> 0,05 επνκέλσο 

δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

12. Γηα ηα Online εξγαιεία ζπλεξγαζίαο, έρνπκε F (3,189) = 1,334 κε p=0,265> 0,05 

επνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

13. Γηα ηα ςεθηαθά απνζεθεπηηθά κέζα, έρνπκε F (3,189) = 3,069 κε p=0,029> 0,05 

επνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

14. Γηα ηα CD – ROM, έρνπκε F (3,189) = 1,750 κε p=0,158> 0,05 επνκέλσο δελ 

απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

15. Γηα ην πξνβνιηθφ κεράλεκα, έρνπκε F (3,189) = 1,112 κε p=0,345 > 0,05 επνκέλσο 

δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ δηαθέξνπλ. 

16. Γηα ην DVD ή BlueRay Player, έρνπκε F (3,189) = 4,749 κε p=0,003 ≤ 0,05 

επνκέλσο απορρίπηεηαι ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δηαθέξνπλ. 

17. Γηα ηε ςεθηαθή βηληενθάκεξα, έρνπκε F (3,189) = 5,597 κε p=0,001 ≤ 0,05 

επνκέλσο απορρίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δηαθέξνπλ. 

18. Γηα ηε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, έρνπκε F (3,189) = 8,107 κε p=0,000 ≤0,05 

επνκέλσο απορρίπηεηαι ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δηαθέξνπλ. 

19. Γηα ηα Laptop, Tablet, Phablet, έρνπκε F (3,189) = 2.819 κε p=0,040 ≤ 0,05 

επνκέλσο απορρίπηεηαι ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δηαθέξνπλ. 

20. Γηα ηα Smartphones / Κηλεηέο ζπζθεπέο ρεηξφο, έρνπκε F (3,189) = 1,769 κε 

p=0,155 > 0,05 επνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ 

δηαθέξνπλ. 

21. Γηα ην Παγθφζκην ζχζηεκα εληνπηζκνχ (GPS), έρνπκε F (3,189) = 3,204 κε 

p=0,024 > 0,05 επνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε Ζ0, νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δελ 

δηαθέξνπλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ANOVA, νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

δηαθνξέο γηα ηηο εμήο κεηαβιεηέο: 

 Πξνγξάκκαηα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 

 Πξνγξάκκαηα Παξνπζηάζεσλ 

 DVD ή BlueRay Player 
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 Φεθηαθή βηληενθάκεξα 

 Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 

 Laptop, Tablet, Phablet 

 

πλεπψο, θαηά ζχκβαζε, κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε φηη νη νκάδεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ.  

 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξέο. Σα απνηειέζκαηα, είλαη 

ηα αθφινπζα: 

I. Τπνινγηζηηθά θχιια, F(3,189)=6,618, p=0,000 ≤ 0,05: ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν 

ζεκείσζαλ νη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ αληηθείκελα ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο=3,95, 

η.α=1,104), ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, νη νπνίεο δελ απέρνπλ θαη πνιχ. 

πγθεθξηκέλα, αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ αληηθείκελα θαη ηερληθήο 

θαη κε ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο=3,91, η.α=1,146), νη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ 

αληηθείκελα κε ηερληθήο θχζεο έρνπλ Μ.Ο=3,39, η.α=1,213 θαη ηειεπηαία είλαη ε 

νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηεο δελ εκπίπηεη 

ζε θακία θαηεγνξία (Μ.Ο=2,58, η.α=1,443).  

II. Πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, F(3,189)=5,338, p=0,001≤0,05: ηνλ πςειφηεξν κέζν 

φξν θαη ζε απηφ ην πξφγξακκα έρνπλ νη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα 

ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο=4,46, η.α=0,768), ηνπο αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηέο πνπ 

δηδάζθνπλ θαη ηα δχν (Μ.Ο=4,34, η.α=0,971), επφκελε είλαη ε νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηψλ κε ηα καζήκαηα κε ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο=4,17, η.α=0,845) θαη 

ηειεπηαίνη είλαη απηνί νη εθπαηδεπηέο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θάπνηα θαηεγνξία 

(Μ.Ο=3,42, η.α=1,443).  

III. DVD ή BlueRay Player, F(3,189) =4,749, p=0,003 ≤ 0,05: ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

ςεθηαθψλ κέζσλ, ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν έρεη ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ 

δηδάζθεη καζήκαηα κε ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο=2,79, η.α=1,297). Δπφκελε, είλαη ε 

νκάδα απηψλ πνπ δηδάζθνπλ θαη ηα δχν αληηθείκελα (Μ.Ο=2,66, η.α=1,181). Οη 

αθφινπζεο δχν νκάδεο έρνπλ κηθξή δηαθνξά κέζσλ φξσλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ 

δελ εληάζζνληαη ζε θαλέλα απφ ηα δχν ζεκαηηθά αληηθείκελα λα έρνπλ Μ.Ο=2,17, 
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η.α=1,193 θαη ηειεπηαίνη λα αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα 

ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο=2,17, η.α=1,193). 

IV. Φεθηαθή βηληενθάκεξα, F(3,189) =5,597,p=0,001≤0,05: ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ηε ςεθηαθή βηληενθάκεξα θαίλεηαη λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα νη 

εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ ζεκαηηθά αληηθείκελα ηφζν ηερληθά φζν θαη κε ηερληθά 

(Μ.Ο=2,69, η.α=1,203). Αθνινπζεί ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δηδάζθνπλ 

καζήκαηα κε ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο=2,55, η.α=1,093). Δπφκελνη έξρνληαη νη 

εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ ζεκαηηθά αληηθείκελα ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο=2,00, 

η.α=0,926) θαη ηειεπηαίνη νη εθπαηδεπηέο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο (Μ.Ο=1,83, η.α=1,267). 

V. Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, F(3,189) = 8,107, p=0,000 ≤ 0,05: πςειφηεξν Μ.Ο 

ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο, θαίλεηαη λα έρεη ε νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηψλ πνπ δηδάζθεη καζήκαηα ηερληθήο αιιά θαη κε ηερληθήο θχζεο 

(Μ.Ο=3,13, η.α=1,185), αθνινπζεί ε νκάδσλ ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηερληθήο θχζεο 

(Μ.Ο=2,97, η.α=1,158), ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δελ εληάζζεηαη ζε θάπνην 

απφ ηα παξαπάλσ ζεκαηηθά αληηθείκελα είλαη ε επφκελε (Μ.Ο=2,58, η.α=1,505), 

θαη ηειεπηαία είλαη ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηα καζήκαηα ηερληθήο θχζεο 

(Μ.Ο=2,18, η.α=1,054).  

VI. Laptop, Tablet, Phablet, F(3,189) = 2.819, p = 0,040 ≤ 0,05: ηνλ πςειφηεξν κέζν 

φξν ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Ν.Σ θαη Φ.Μ ζπγθεληξψλεη ε νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηψλ πνπ δηδάζθεη ζεκαηηθά αληηθείκελα ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο=4,74, 

η.α=0,673), δεχηεξε έξρεηαη ε νκάδα πνπ δηδάζθεη θαη ηα δχν (Μ.Ο=4,63, 

η.α=0,907), ηξίηε ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηα καζήκαηα κε ηερληθήο θχζεο 

(Μ.Ο=4,42, η.α=1,037) θαη ηειεπηαία ε νκάδα πνπ δελ εληάζζεηαη ζε θακία 

θαηεγνξία (Μ.Ο=4,08, η.α=1,240).  

 

Σν κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ππνινγηζκέλν κε ην ε
2 

είλαη 0,045, αξηζκφο πνπ θαλεξψλεη 

κέηξηα επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (νκάδα ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ) ζηελ 

εμαξηεκέλε (ρξήζε Ν.Σ θαη Φ.Μ).   

 

Αλ θαη ε κε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, δελ κπνξεί πάληνηε λα απνηειέζεη ζίγνπξν 

θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ή κε ηνπ ειέγρνπ ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), γηα 
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ηελ επηβεβαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην κε – παξακεηξηθφ ηεζη ησλ 

Kruskal – Wallis.  χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε ηηκή p=0,006 ≤ 0,05 θαη ππνδεηθλχεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Δπνκέλσο, 

απνξξίπηεηαη ε Ζ0, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ (ηνπιάρηζηνλ δχν νκάδεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο 

ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπο).  

 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο παξαπάλσ εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, ε νπνία ζα ρσξηζηεί ζε δχν 

ηκήκαηα, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ζηαηηζηηθνί έιεγρνη. Ο πξψηνο είλαη απηφο ηεο 

παξακεηξηθήο δηαδηθαζίαο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Independent samples t – test) θαη ν 

δεχηεξνο είλαη ην κε παξακεηξηθφ Mann – Whitney U. Σνχην ζπκβαίλεη θαζψο ε αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαλνληθφηεηα δελ έγηλε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηνπ 

δείγκαηνο απνδεθηή.  

 

χκθσλα κε ηα πνζνζηά επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ δείγκαηνο, νη 180 (93,3%) 

απφ ηνπο 193 εθπαηδεπηέο απάληεζαλ φηη επηιέγνπλ ηελ επηκφξθσζε αλαθνξηθά κε ηηο   

Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ θαη νη ππφινηπνη 13 (6,7%) απάληεζαλ φηη δελ ηελ επηιέγνπλ. Σν πξψην 

ηκήκα ηεο παξνχζαο ππφζεζεο, αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο πάλσ ζηε ρξήζε 

ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. Δπνκέλσο, ζα δηεξεπλεζεί εάλ νη 180 εθπαηδεπηέο πνπ επηιέγνπλ λα 

επηκνξθψλνληαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ απφ ηνπο 13 εθπαηδεπηέο 

ηνπ δείγκαηνο πνπ επηιέγνπλ ην αληίζεην. Αξρηθά, ζα εθαξκνζηεί έιεγρνο ηζφηεηαο κέζσλ 

ηηκψλ (t – test). Πξφθεηηαη γηα ηελ παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ειέγρεη εάλ 

νη κέζεο ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δχν δείγκαηα (ζηελ πεξίπησζε καο εθπαηδεπηέο πνπ 

επηιέγνπλ λα επηκνξθψλνληαη θαη εθπαηδεπηέο πνπ επηιέγνπλ λα κελ επηκνξθψλνληαη), 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Σνπ t – test, πξνεγείηαη ην ηεζη ηνπ Levene, γηα ηνλ 

έιεγρν ηζφηεηαο ησλ δηαζπνξψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζσζηή 

επηινγή ηνπ επηπέδνπ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. 
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Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηαηηζηηθήο ππφζεζεο, είλαη ε αθφινπζε: 

Ζ0: Ζ κέζε ηηκή ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ 

επηκνξθψλεηαη είναι ίζη κε ηε κέζε ηηκή ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ηεο νκάδαο 

ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δελ επηκνξθψλεηαη, δει. κ1=κ2. 

Ζ1: Ζ κέζε ηηκή ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ 

επηκνξθψλεηαη δεν είναι ίζε κε ηε κέζε ηηκή ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ηεο νκάδαο 

ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δελ επηκνξθψλεηαη, δει. κ1≠κ2. 

 

Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ t (t – test) 

θαη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 27, δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ 

είλαη δηαζέζηκν γηα ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηή. 

πγθεθξηκέλα, ε κέζε ζπρλφηεηα ρξήζεο απηψλ πνπ επηκνξθψλνληαη είλαη 3,75 

(η.α 1,21), ελψ απηψλ πνπ δελ επηκνξθψλνληαη είλαη 2,69 (η.α 1,60). πλεπψο, φζνη 

επηιέγνπλ λα επηκνξθψλνληαη, έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ (ν κέζνο φξνο πιεζηάδεη ην 4 ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο) ηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο ηνπο.  

 Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, ζπλαληάηαη ζηε 

ρξήζε ησλ online εξγαιείσλ ζπλεξγαζίαο (π.ρ Wiki, Wikipedia, Blogs). ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ επηκνξθψλεηαη ρξεζηκνπνηεί ηα 

παξαπάλσ εξγαιεία κε κέζε ζπρλφηεηα 3,35 (η.α 1,27) ελψ ε κέζε ζπρλφηεηα ηεο 

νκάδαο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δελ επηκνξθψλεηαη είλαη 2,54 (η.α 1,12). πλεπψο, νη 

εθπαηδεπηέο πνπ θαηαξηίδνληαη, έρνπλ ηελ ηάζε λα αμηνπνηνχλ ζπρλφηεξα (3 ηεο 

5βάζκηαο θιίκαθαο) ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή ηα online εξγαιεία ζπλεξγαζίαο.  

 

ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ δελ παξαηεξνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα πξνγξάκκαηα 

παξνπζηάζεσλ, εληνπίδεηαη ε κηθξφηεξε δηαθνξά κέζσλ φξσλ ρξήζεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

ησλ εθπαηδεπηψλ. πγθεθξηκέλα, ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ εληνπίδεηαη ζην 0,041 κε 
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ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ επηκνξθψλνληαη λα έρνπλ 4,27 (η.α 0,89) θαη απηνχο πνπ δελ 

επηκνξθψλνληαη λα έρνπλ 4,23 (η.α 1,16).  

 

Πίλαθαο 27. Έιεγρνο t – test επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο 

έξεπλαο «ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ» 

 Δπηκφξθσζε Ν Μ.Ο Σ.Α t df p 

Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο 

θαη επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ  

Ναη 180 4,53 0,86 
0,866 191 0,388 

Όρη 13 4,31 1,18 

Πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ  

Ναη 180 3,67 1,20 
0,817 191 0,415 

Όρη 13 3,38 1,55 

Πξνγξάκκαηα 

Παξνπζηάζεσλ  

Ναη 180 4,27 0,89 
0,158 191 0,875 

Όρη 13 4,23 1,16 

Γηαδίθηπν (Internet) 
Ναη 180 4,74 0,60 

1,077 12,455 0,302 
Όρη 13 4,38 1,19 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

(Email) 

Ναη 180 4,54 0,95 
1,400 191 0,163 

Όρη 13 4,15 1,21 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

δηαζέζηκν γηα ην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο  

Ναη 180 3,75 1,21 

2,334 13,015 0,036 
Όρη 13 2,69 1,60 

Φεθηαθά Παηρλίδηα 
Ναη 180 2,62 1,22 

0,656 191 0,513 
Όρη 13 2,38 1,38 

Skype, Facetime 
Ναη 180 2,88 1,33 

1,286 191 0,200 
Όρη 13 2,38 1,32 

YouΣube 
Ναη 180 3,61 1,22 

1,922 191 0,056 
Όρη 13 2,92 1,38 

Facebook, Twitter, Linkedin 
Ναη 180 3,09 1,63 

1,521 191 0,130 
Όρη 13 2,38 1,44 

Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο 
Ναη 180 2,66 1,34 

1,509 191 0,133 
Όρη 13 2,08 1,44 

Online εξγαιεία ζπλεξγαζίαο  
Ναη 180 3,35 1,27 

2,239 191 0,026 
Όρη 13 2,54 1,12 

Φεθηαθά απνζεθεπηηθά κέζα  
Ναη 180 4,04 1,16 

1,938 191 0,054 
Όρη 13 3,38 1,26 

CD-ROM (γηα δηάθνξα 

ζέκαηα) 

Ναη 180 2,73 1,19 
1,220 191 0,224 

Όρη 13 2,31 1,43 

Πξνβνιηθφ κεράλεκα 
Ναη 180 4,09 1,21 

,467 191 0,641 
Όρη 13 3,92 1,55 

DVD ή BlueRay Player 
Ναη 180 2,49 1,18 

1,674 191 0,096 
Όρη 13 1,92 1,25 

Φεθηαθή βηληενθάκεξα 
Ναη 180 2,32 1,08 

,516 191 0,607 
Όρη 13 2,15 1,28 



115 

 

Φεθηαθή θσηνγξαθηθή 

κεραλή 

Ναη 180 2,68 1,18 
1,308 191 0,192 

Όρη 13 2,23 1,42 

Laptop, Tablet, Phablet 
Ναη 180 4,58 0,87 

1,054 191 0,293 
Όρη 13 4,31 1,31 

Smartphones / Κηλεηέο 

ζπζθεπέο ρεηξφο  

Ναη 180 3,46 1,58 
0,994 191 0,322 

Όρη 13 3,00 1,73 

GPS  
Ναη 180 2,28 1,31 

1,158 191 0,248 
Όρη 13 1,85 1,06 

 

Αθνινπζεί, ε εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ Mann – Whitney U, απφ ηνλ νπνίνλ 

πξνθχπηνπλ αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ην p=0,034<0,05, ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ εθπαηδεπηψλ, δειαδή δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα 

ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο, κε απνηέιεζκα λα πξνηείλεηαη ε απφξξηςε ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο.   

 

Σν επφκελν βήκα, είλαη λα ειεγρζεί ην δεχηεξν ηκήκα ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, δειαδή 

εάλ νη 180 εθπαηδεπηέο πνπ επηιέγνπλ λα επηκνξθψλνληαη πάλσ ζηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ έρνπλ 

ζεηηθφηεξεο αληηιήςεηο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 13 εθπαηδεπηέο πνπ 

επηιέγνπλ λα κελ επηκνξθψλνληαη.  

 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα εθαξκνζηεί έιεγρνο ηζφηεηαο κέζσλ ηηκψλ (t – test) κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ ησλ εθπαηδεπηψλ αιιά θαη ην κε παξακεηξηθφ Mann – Whitney U.   

 

Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηαηηζηηθήο ππφζεζεο, είλαη ε αθφινπζε: 

Ζ0: Ζ κέζε ηηκή ησλ αληηιήςεσλ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ επηκνξθψλεηαη είναι 

ίζη κε ηε κέζε ηηκή ησλ αληηιήςεσλ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δελ επηκνξθψλεηαη, 

δει. κ1=κ2. 

Ζ1: Ζ κέζε ηηκή ησλ αληηιήςεσλ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ επηκνξθψλεηαη δεν 

είναι ίζη κε ηε κέζε ηηκή ησλ αληηιήςεσλ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δελ 

επηκνξθψλεηαη, δει. κ1≠κ2 

 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ t – test θαη φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 28, πξνθχπηεη 

φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ησλ εθπαηδεπηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηεο επηκφξθσζεο θαη 
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ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ 

Φ.Μ.  

 

Πίλαθαο 28. Έιεγρνο t – test  επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ γηα ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ 

 Δπηκφξθσζε Ν Μ.Ο Σ.Α t df p 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Δπηηξέπνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα είλαη 

δεκηνπξγηθνί 

Ναη 180 4,38 0,61 

0,225 12,543 0,825 
Όρη 13 4,31 1,10 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Γηεπθνιχλνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ 

Ναη 180 4,64 0,51 

0,197 191 0,844 
Όρη 13 4,62 0,50 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Αληαπνθξίλνληαη 

ζε φια ηα ζηπι κάζεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Ναη 180 3,66 0,88 

0,178 191 0,859 
Όρη 13 3,62 1,04 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Παξέρνπλ 

επθαηξίεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο 

Ναη 180 3,99 0,93 
-,020 191 0,984 

Όρη 13 4,00 1,08 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Δκπινπηίδνπλ ηε 

κάζεζε 

Ναη 180 4,50 0,62 
-,218 191 0,828 

Όρη 13 4,54 0,51 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Βειηηψλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

απέλαληη ζηε κάζεζε 

Ναη 180 4,17 0,76 

1,440 191 0,151 
Όρη 13 3,85 0,89 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Βειηηψλνπλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Ναη 180 4,16 0,73 
,759 191 0,449 

Όρη 13 4,00 0,81 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Γηεπθνιχλνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 

Ναη 180 4,53 0,56 
-,031 191 0,975 

Όρη 13 4,54 0,66 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Απμάλνπλ ην 

θίλεηξν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

κάζεζε 

Ναη 180 4,24 0,72 

1,867 191 0,063 
Όρη 13 3,85 0,80 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Δμηζνξξνπνχλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή αλνκνηνγέλεηα ηνπ 

ηκήκαηνο 

Ναη 180 3,82 0,82 

,196 191 0,845 
Όρη 13 3,77 1,01 

Οη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ: Δίλαη εχρξεζηα 
Ναη 180 4,20 0,72 

,923 191 0,357 
Όρη 13 4,00 1,15 

 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ 

ειέγρνπ Mann – Whitney U. χκθσλα κε ην p=0,249>0,05, δελ εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ επηκνξθψλνληαη θαη δελ 

επηκνξθψλνληαη, κε απνηέιεζκα λα πξνηείλεηαη ε κε απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο.   
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Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ, δε θαλέξσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ. πγθεθξηκέλα, εμαηηίαο ηεο κε θαλνληθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο, κεηά απφ ην 

ζρεηηθφ έιεγρν, εθαξκφζηεθε ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Mann – Whitney U 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Σν απνηέιεζκα πνπ 

πξνέθπςε (p=0,215>0,05), δελ νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε θάπνηαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

δηαθνξάο ζηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο 

κέζνπο φξνπο, δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ πνιχ θνληηλέο ηηκέο, κε ηνπο άληξεο λα 

πξνεγνχληαη ειάρηζηα (Μ.Ο=3,47, η.α=0,61) ησλ γπλαηθψλ (Μ.Ο=3,34, η.α=0,74).  

 

Πίλαθαο 29. Μέζνο φξνο ρξήζεο Ν.Σ θαη Φ.Μ αλά θχιν 

Φχιν Ν Μ.Ο η.α 

Άληξαο 109 3,47 0,613 

Γπλαίθα 84 3,34 0,746 

χλνιν 193   

 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ, δε θαλέξσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ειηθηψλ. Οη κέζνη φξνη έρνπλ πνιχ θνληηλέο ηηκέο, κε ηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 41 – 50 εηψλ λα έρεη ηνλ πςειφηεξν (M.O=4,28, η.α=0,49) θαη ηνλ ρακειφηεξν 

λα έρεη ε νκάδα ησλ 20 – 30 εηψλ (M.O=3,93, η.α=0,05). 

 

Πίλαθαο 30. Μέζνο φξνο ρξήζεο Ν.Σ θαη Φ.Μ αλά ειηθηαθή νκάδα εθπαηδεπηψλ 

Ζιηθηαθέο νκάδεο Ν Μ.Ο η.α 

41 – 50 74 4,28 0,497 

60+ 14 4,20 0,518 

51 – 60 74 4,16 0,390 
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31 – 40 28 4,10 0,527 

20 – 30 3 3,93 0,052 

χλνιν 193   

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ANOVA, δελ νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε θακίαο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ νκάδσλ ησλ ειηθηψλ ησλ εθπαηδεπηψλ. 

πγθεθξηκέλα, F(4,188)=0,392 κε p=0,814 > 0,05. Δπνκέλσο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη 

νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο.  

 

 

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ν παξάγνληαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ δε 

θαλεξψλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. 

Οη κέζνη φξνη φισλ ησλ νκάδσλ είλαη πνιχ θνληηλνί. 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ, δε θαλέξσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ. Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ πνιχ θνληηλνχο 

δείθηεο, νη νπνίνη θπκαίλνληαη γχξσ ζην 3 ηεο θιίκαθαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ην νπνίν 

εξκελεχεηαη σο θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα). Δηδηθφηεξα, ηελ πςειφηεξε ηηκή έρνπλ 

νη εθπαηδεπηέο πνπ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (M.O=3,60, η.α=0,45) θαη ηε 

ρακειφηεξε έρνπλ φζνη εθπαηδεπηέο είλαη απφθνηηνη ΣΔΗ (M.O=3,08, η.α=0,82). 

 

Πίλαθαο 31. Μέζνο φξνο ρξήζεο Ν.Σ θαη Φ.Μ αλά εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν Ν Μ.Ο η.α 

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο 41 3,60 0,454 

Απφθνηηνο ΗΔΚ 2 3,47 0,538 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 105 3,39 0,706 

Απφθνηηνο ΑΔΗ 37 3,32 0,737 

Απφθνηηνο ΣΔΗ 8 3,08 0,828 

χλνιν 193   
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Ζ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ANOVA, δελ νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε θακίαο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ. πγθεθξηκέλα, F(4,188)=1,519 κε p=0,814 > 0,198. Δπνκέλσο, θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα αλεμάξηεηα απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν. 

 

 

χκθσλα κε ηνλ επφκελν πίλαθα, εληνπίδνληαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο κέζνπο 

φξνπο ησλ νκάδσλ εηψλ επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο. Σνλ πςειφηεξν κέζν φξν ρξήζεο 

ησλ Ν.Σ θαη Φ.Μ εκθαλίδεη ε νκάδα πνπ έρεη ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο, δει. 15 θαη πάλσ κε ηελ νκάδα ησλ ακέζσο ιηγφηεξσλ εηψλ, δει. 10 – 15, λα 

ηελ αθνινπζεί θαηά πφδαο. Καη νη δχν νκάδεο θηλήζεθαλ ζην 3 ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο 

ρξήζεο Ν.Σ θαη Φ.Μ. Ζ νκάδα κε ην ρακειφηεξν κέζν φξν, είλαη απηή πνπ έρεη 2 – 5 έηε 

επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη θηλείηαη ζην 2 ηεο θιίκαθαο, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 

ζπάληα ρξήζε Ν.Σ θαη Φ.Μ. 

 

Πίλαθαο 32. Μέζνο φξνο ρξήζεο Ν.Σ θαη Φ.Μ αλά νκάδα εηψλ επαγγεικαηηθήο 

πξνυπεξεζίαο 

Έηε επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο Ν Μ.Ο η.α 

15+ 149 3,45 0,641 

10-15 27 3,44 0,774 

6-9 9 2,84 0,643 

0-1 5 2,75 0,637 

2-5 3 2,66 0,743 

χλνιν 193   

Δπεηδή, νη πξνυπνζέζεηο ηνπ δείγκαηνο φζνλ αθνξά ζηελ θαλνληθφηεηα ηνπ ήηαλ νξηαθέο, 

εθαξκφζηεθε θαη ην παξακεηξηθφ θξηηήξην ηεο ANOVA αιιά θαη ν κε παξακεηξηθφο 

έιεγρνο Kruskal – Wallis.   

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο F(4,188)=2,825 κε p=0,026 

≤ 0,05. Δπνκέλσο, εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ 
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ρξήζεο ησλ νκάδσλ επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηέο πνπ 

δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο 

πξαθηηθή. Καη ε εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Kruskal – Wallis νδήγεζε ζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%, (p=0,03 <0,05). Δπνκέλσο, απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, φηη δει. νη κέζεο ηηκέο 

ησλ νκάδσλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο είλαη ίζεο.  

 

 

Σνλ πςειφηεξν κέζν φξν ζεκεηψλνπλ νη εθπαηδεπηέο πνπ δηαζέηνπλ 14 – 18 έηε 

δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ελψ ηνλ ρακειφηεξν ε ακέζσο 

πξνεγνχκελε νκάδα ησλ 9 – 13 εηψλ. Χζηφζν, φιεο νη νκάδεο ζεκεηψλνπλ κέζνπο φξνπο 

θνληά ζην 3 ηεο θιίκαθαο (3 = θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα) θαη δελ δηαθέξνπλ θαηά 

πνιχ.  

 

Πίλαθαο 33. Μέζνο φξνο ρξήζεο Ν.Σ θαη Φ.Μ αλά νκάδα εηψλ δηδαθηηθήο 

πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

Έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

Ν Μ.Ο η.α 

14-18 31 3,62 0,567 

18+ 43 3,41 0,780 

4-8 54 3,39 0,646 

1-3 28 3,34 0,599 

9-13 37 3,33 0,720 

χλνιν 193   

 

Καη απηήλ ηελ πεξίπησζε ν έιεγρνο γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δεηγκάησλ ήηαλ νξηαθφο κε 

απνηέιεζκα λα εθαξκνζηνχλ ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA) αιιά θαη ην ζηαηηζηηθφ 

θξηηήξην Kruskal – Wallis.  

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο F(4,188)=0,984 κε 

p=0,418>0,05. Δπνκέλσο, δελ εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 
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κέζσλ φξσλ ησλ νκάδσλ δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Καη ν κε 

παξακεηξηθφο έιεγρνο νδήγεζε ζην ίδην ζπκπέξαζκα θαη ζπγθεθξηκέλα, ην p=0,394>0,05. 

πλεπψο, ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

κελ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  
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ηελ παξνχζα έξεπλα, έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 193 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ νη νπνίνη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο είλαη άληξεο (109 άηνκα - 56,5%) ελψ νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξεο (84 

άηνκα – 43,5%).  Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηε ζπζρέηηζε 

ηνπο κε ην βαζκφ ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δε θαλέξσζε θακία έκθπιε ή ειηθηαθή 

δηάζηαζε. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκθσλνχλ κε ηηο πην πξφζθαηεο κειέηεο ζην ρψξν, 

νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη φπνην πηζαλφ ράζκα ππήξρε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ δελ ππάξρεη 

πιένλ ή ηείλεη λα γεθπξσζεί (Alexander, 2002; Anderson, 1996; Kotrlik &Redmann, 

2009a, 2009b, 2009c, Waugh, 2004).  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ελψ απηή δηέθεξε ζεκαληηθά 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 4 (Κεθ.8), σζηφζν ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηνπ δείγκαηνο εληνπίδεηαη ην ίδην πνζνζηφ ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, παξά ην γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο είλαη 

γελλεκέλνη κεηαμχ ηεο εηθνζαεηίαο 1957 – 1977, δει. αλήθνπλ ζηνπο ςεθηαθνχο 

κεηαλάζηεο ζχκθσλα κε ην δηαρσξηζκφ ηνπ Prensky (2001), ε ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο 

πξαθηηθή είλαη λα κελ δηαθέξεη απφ απηή ησλ ςεθηαθά απηνρζφλσλ εθπαηδεπηψλ. Μέζσ 

ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) δηαπηζηψλεηαη φηη 

δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ζχλνιν ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ.   

 

Ζ επαιήζεπζε θαη ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ζπκθσλεί κε ηηο πξφζθαηεο 

έξεπλεο πνπ ζέινπλ ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο, φπσο θαη ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ 

λσξίηεξα, λα κε δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ 
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ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή (Guo et al., 2008; Kotrlik & Redmann, 2009a, 

2009b, 2009c) θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ 

έξεπλα αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ςεθηαθψλ κεηαλαζηψλ, είλαη δει. γελλεκέλνη πξηλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980.  

 

Όζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηψλ δηαζέηεη ζεκαληηθφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαζψο ε πιεηνςεθία ηνπο θαηέρεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 

Δηδίθεπζεο (105 απφ ηνπο 193 εθπαηδεπηέο, 54,4%), γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη κηα ηάζε 

επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ (ANOVA), δε 

θαλέξσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηπέδσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. πλεπψο, νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ αλεμάξηεηα 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν.  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ελψ ηνλ πςειφηεξν δείθηε ρξήζεο ζε ζρέζε κε 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είραλ νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν• ην ρακειφηεξν είραλ νη απφθνηηνη ΣΔΗ (επίπεδν 6) θαη φρη ΗΔΚ (επίπεδν 5), 

νη νπνίνη ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ θαηαηάζζνληαη ζε πςειφηεξν 

επίπεδν απφ ηνπο απνθνίηνπο ΗΔΚ. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Almekhlafi & 

Almeqdadi, 2010; Baylor & Ritchie, 2002; Redmann & Kotrlik, 2004; Schoepp, 2005;), νη 

εθπαηδεπηέο πνπ δηαζέηνπλ πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη πην εθεπξεηηθνί αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζζεθαλ ηα έηε επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηψλ αιιά 

θαη ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Οη εθπαηδεπηέο ηνπ 

δείγκαηνο δηαζέηνπλ ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαζψο ε πιεηνςεθία ηνπο - δει. 

149 εθπαηδεπηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 77,2% -  απάληεζε φηη εξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 

ρξφληα. Δπίζεο, θαη ε εκπεηξία ηνπο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή θαζψο νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνπλ απφ 9 ρξφληα θαη πάλσ (111 άηνκα – 

57,6%).  
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Μέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, δηαθαίλεηαη ε ηάζε ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή ελψ ηα 

ιίγα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ δελ ηελ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά. Ζ δηαπίζησζε απηή, ζπκθσλεί κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ππνζηεξίδεη φηη 

ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο είλαη παξάγνληνο ν νπνίνο απνηξέπεη ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή (McKinley, 2014; Mumtaz, 

2000; Smerdon et al., 2000; Surry, Stefurek & Gray, 2011, φπ. αλαθ. ζην McKinley, 2014). 

 

Όζνλ αθνξά ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε παξνχζα έξεπλα, ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπο επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο: 

 

Ζ αξρηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλακελφηαλ νη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο, 

επαιεζεχηεθε θαζψο κέζα απφ ηηο απαληήζεηο θαη ηε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία, νη 

πςεινί κέζνη φξνη θαλέξσζαλ ηελ ηάζε γηα ζεκαληηθφ βαζκφ ρξήζεο.  

 

Απφ ηηο είθνζη κηα κεηαβιεηέο Ν.Σ θαη Φ.Μ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη δεθαηξείο 

μεπεξλνχλ ην φξην πνπ ηέζεθε απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία σο έλδεημε κεγάινπ βαζκνχ 

ρξήζεο θαη νη ππφινηπεο είλαη πνιχ θνληά ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ μεπεξλά ην 3 ηεο 5βαζκηαο θιίκαθαο (ην νπνίν εξκελεχεηαη σο 

ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα), γεγνλφο ην νπνίν 

θαλεξψλεη φηη νη εθπαηδεπηέο ηεο έξεπλαο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ζε 

κεγάιν βαζκφ. Γεκνθηιέζηεξν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ αλαδεηθλχεηαη ην δηαδίθηπν 

επαιεζεχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο πνιινχο εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ 

έρεη ηε «δπλακηθή λα κεηακνξθψζεη ηνλ ηξφπν πνπ νη δηδάζθνληεο δηδάζθνπλ θαη νη 

καζεηέο καζαίλνπλ» (Ράπηεο & Ράπηε, 2005). 

 

Αθνινπζεί ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ κε ην βαζκφ ρξήζεο ηνπο. Καη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε επαιεζεχηεθε ε αξρηθή ππφζεζε φηη φζν πην ζεηηθέο είλαη νη 
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πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ηφζν πην ζπρλή αλακέλεηαη λα είλαη ε ρξήζε 

ηνπο. Μέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, απνδείρζεθε φηη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ 

ηελ ηάζε κεηαβάιινληαη ηαπηνρξφλσο. Δπνκέλσο, φζν νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ απνθηνχλ ζεηηθφ πξφζεκν, ηφζν κεηαβάιιεηαη 

ζεηηθά θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο. Βέβαηα, κφλνλ ην 4,4% ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε ηε 

ρξήζε ηνπο εξκελεχεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ αιιά θαη ην 

πνζνζηφ απηφ δελ είλαη ακειεηέν. 

 

Ζ παξαπάλσ ππφζεζε ζπκθσλεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθφπεζεο (Christensen, 2002; DeCuir, 2012; Galanouli, Murphy & Gardner, 2004; 

Jordan & Follman, 1993; Kotrlik & Redmann, 2004; Lawton & Gerschner, 1982; Palak & 

Walls, 2009; Tallman & Fitzgerald, 2005), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ εάλ νη αληηιήςεηο ηνπο είλαη 

ζεηηθέο θαη φηη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγηθά επνπηηθά κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ηνπο πξαθηηθή ηείλνπλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηερληθέο θαη ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο αληηιήςεηο σο πξνο απηά.  

 

Ζ ππφζεζε φηη ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, 

επαιεζεχεηαη. Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα ζεκεηψλεη κηα 

ηάζε λα αληηιακβάλεηαη θάπνηα εκπφδηα, ηα νπνία παξαθσιχνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Σν 

παξαπάλσ απνηέιεζκα, πεξηζζφηεξν ζπκθσλεί παξά αληηθξνχεη πξφηεξεο έξεπλεο θαη 

εξγαζίεο (Bingimlas, 2009; Earle, 2002; Ertmer, 1999; Hew & Brush 2007; Park & Ertmer, 

2008; Schoepp, 2005). Σν εκπφδην πνπ αλαδείρζεθε ζεκαληηθφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ήηαλ απηφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζα ζηελ 

αίζνπζα (Μ.Ο=2,90, η.α=1,09) ελψ κε ειάρηζηε δηαθνξά αθνινπζεί ε ηερληθή ππνζηήξημε 

πνπ ηνπο παξέρεηαη (Μ.Ο=2,89, η.α=1,01). Οη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη φηη δελ ππάξρεη 

αξθεηή ηερλνινγία δηαζέζηκε γηα απηνχο θαη ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο ελψ 

παξάιιεια ληψζνπλ φηη δελ ππνζηεξίδνληαη, θαζνδεγνχληαη ή επηβξαβεχνληαη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή.  
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Σα παξαπάλσ επξήκαηα, ζπκθσλνχλ κε ηηο έξεπλεο ησλ Mumtaz (2000), BECTA (2003, 

φπ. αλαθ. ζην Bingimlas, 2009), Toprakci (2006), Redmann & Kotrlik (2004), Pelgrum  

(2001), Smerdon et al., νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κε – δηαζεζηκφηεηα 

ηεο ηερλνινγίαο (unavailability) απνηειεί παξάγνληα θιεηδί πνπ επεξεάδεη ηε ρξήζε ηεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο.   

 

πλεπψο, ε επαιήζεπζε ηεο πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ζπλεπάγεηαη θαη 

επαιήζεπζε ηεο επφκελεο, ε νπνία ζπζρεηίδεη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο κε 

ηελ ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. χκθσλα κε ηε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, επαιεζεχηεθε φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ θαζψο κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εκπνδίσλ 

πνπ ζπλαληνχλ. Πξφθεηηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηείλνπλ λα κεηαβάιινληαη ηαπηνρξφλσο.Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ζπκθσλεί κε ηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαλεξψλνπλ ζπζρέηηζε (αθφκε θαη 

κηθξή) κεηαμχ ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εκπνδίσλ, φπσο ηα 

αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηέο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, θαζψο ν αξηζκφο ησλ 

εκπνδίσλ κεηψλεηαη, απμάλεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο (Redmann & Kotrlik, 

2004 & 2005b; Smerdon et al., 2000).  

 

Πνιχ θνληηλφ κέζν φξν κε ηε δηαζεζηκφηεηα είρε θαη ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη πξνο 

ηνπο εθπαηδεπηέο, ηφζν ε ηερληθή (Μ.Ο=2,89, η.α=1,01) φζν θαη ε δηνηθεηηθή (Μ.Ο=2,73, 

η.α=0,99). Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ηνπ Glenn (1997), ν νπνίνο 

ζεψξεζε πσο νη νξγαλσηηθέο δνκέο εκπνδίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή. Δπίζεο, 

ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ θαη νη Black (1998), Brinkerhoff (2006) θαζψο θαη ν 

ΔΟΠΠΔΠ (2014) κε ηελ Σξάπεδα Θεκάησλ (ζεκαηηθή νκάδα 8: Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ – 

επνπηηθά κέζα – ρψξνο).  

 

Ζ επφκελε εξεπλεηηθή ππφζεζε, φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα 

ηερληθήο θχζεσο αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

επαιεζεχηεθε θαηά ζχκβαζε. Μέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, δηαπηζηψζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε νξηζκέλσλ Ν.Σ θαη Φ.Μ κεηαμχ ησλ νκάδσλ 
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ησλ εθπαηδεπηψλ. πγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη παξνπζηάζεσλ, ηνπ DVD ή BlueRay Player, ηεο ςεθηαθήο 

βηληενθάκεξαο, ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη ησλ Laptop, Tablet, Phablet. Σν 

απνηέιεζκα απηφ είλαη αλακελφκελν εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηε θχζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (Kotrlik & 

Redmann, 2009a; Stephenson et al., 2006; Warschauer et al., 2004; Waugh, 2004). 

 

Γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ είλαη έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πεξηζζνηέξσλ εθπαηδεπηψλ ελψ ην πξφγξακκα 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ είλαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλν θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ 

εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ νηθνλνκηθά αληηθείκελα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζπκπέξαζκα 

ζην νπνίν θαηαιήγνπλ νη Kotrlik & Redmann (2009a), νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη «νη 

εθπαηδεπηέο ηερληθψλ αληηθεηκέλσλ πάληνηε παιεχνπλ λα παξακείλνπλ ζηελ θνξπθή ησλ 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ». ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε Cherry (2014) ζηελ 

έξεπλα ηεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη νη εθπαηδεπηέο ηερληθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Μηλεζφηα, 

πηνζεηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ηερλνινγία απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ 

δηδάζθνπλ πην ζεσξεηηθά αληηθείκελα.   

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ 

ηερληθά αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην πξφγξακκα ππνινγηζηηθψλ θχισλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ αληηθείκελα κε ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο 3,95 έλαληη ηνπ 

3,39). Δλψ ηε ρξήζε ηνπ DVD ή BlueRay Player πξνηηκνχλ νη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ 

αληηθείκελα κε ηερληθήο θχζεο (Μ.Ο 2,79 έλαληη ηνπ 2,17 ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δηδάζθνπλ 

ηερληθά αληηθείκελα).  πλεπψο θαη ην παξφλ εχξεκα ζπκθσλεί κε ηε βηβιηνγξαθία 

(Gaytan, 2008;Kotrlik & Redmann, 2009a; Stephenson et al., 2006; Warschauer et al., 

2004;Waugh; 2004).  

 

Ζ ηειεπηαία εξεπλεηηθή ππφζεζε αθνξά ζηε ζπζρέηηζε ηεο επηκφξθσζεο κε πξψηνλ ην 

βαζκφ ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ θαη δεχηεξνλ ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθφηεξσλ 

αληηιήςεσλ σο πξνο απηά. Σα απνηειέζκαηα, επαιήζεπζαλ ην πξψην ζθέινο ηεο αξρηθή 

ππφζεζεο ελψ δελ επηβεβαίσζαλ ην δεχηεξν.  
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Καζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (180 

άηνκα, ήηνη 93,3% επί ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο), δήισζε φηη επηιέγεη λα επηκνξθψλεηαη 

πάλσ ζηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ. δηαπηζηψλεηαη ε ηάζε ηνπο λα αλαδεηνχλ επθαηξίεο 

επηκφξθσζεο  πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ησλ ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

Δπίζεο, ν βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ Ν.Σ θαη Φ.Μ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ έξεπλα, 

θαλεξψλεη φηη ε επηκφξθσζε ζπλεπάγεηαη θαη ζπρλή ρξήζε ηνπο. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε επηβεβαηψλεη φηη φζν νη εθπαηδεπηέο επηκνξθψλνληαη πάλσ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη εμνηθεηψλνληαη κε απηέο, ηφζν πην ζπρλά ηηο εθαξκφδνπλ, εθθξάδνπλ 

ζεηηθφηεξεο απφςεηο γηα απηέο θαη ληψζνπλ πην αζθαιείο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ (Anderson, 2006; Bingimlas, 2009; Cherry, 2014; Coady, 2016; 

Creighton et al., 2006; Garisson, 1987; King, 1999 & 2003; Lang, 1998; Molebash & 

Milman, 2001; Shumack & Forde, 2008; Smarkola, 2008; Tondeur et. al., 2008; Türel & 

Johnson, 2012; Vannatta & Fordham, 2004; Hwang et al., 2008).   

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο πνπ επηιέγνπλ γηα λα επηκνξθψλνληαη, νη εθπαηδεπηέο 

επέιεμαλ θαη ηνπο ηέζζεξηο πξνηεηλφκελνπο (Απηφ – επηκφξθσζε, εξγαζηήξηα – ζπλέδξηα, 

παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα, κέζσ ζπλαδέιθσλ). Σν πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθέληξσζε ε 

απηφ – επηκφξθσζε (86,0%) ελψ ην ρακειφηεξν ε επηκφξθσζε κέζσ ζπλαδέιθσλ 

(39,89%).  

 

Σν παξαπάλσ εχξεκα, ζπκθσλεί κε ηνπο Ginsburg θαη Elmore (2000), νη νπνίνη 

ππνζηήξημαλ φηη ε άηππε κάζεζε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ απνηειεί ηελ ηειεπηαία επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ σο κέζνδνο επηκφξθσζεο. Γεγνλφο είλαη φηη, νη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ ζπλήζσο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

ηνπ άιινπ θαη λα κνηξαζηνχλ ζρεηηθά εξσηήκαηα θαη εκπεηξίεο. Ζ παξαπάλσ κέζνδνο 

είλαη κηα πνιπηέιεηα πνπ δελ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηφηη πνιχ 

ζπάληα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηηζηεί κηα «επίζθεςε» ζηελ αίζνπζα ελφο 

ζπλαδέιθνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη εθεί. Σν γεγνλφο απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηα σξάξηα κεξηθήο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηψλ αιιά θαη ζηηο αίζνπζεο 

θαηάξηηζεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο.  
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Σέινο, ε επηκφξθσζε θαίλεηαη φηη δελ επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ δηφηη 

φπσο επαιεζεχηεθε θαη απφ πξνεγνχκελν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απηέο είλαη ήδε ζεηηθέο. Ζ 

δηαπίζησζε απηή, ζπκθσλεί κε αληίζηνηρεο έξεπλεο, νη νπνίεο δειψλνπλ φηη νη αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηψλ αλαθνξηθά ηηο Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, είλαη ζεηηθέο είηε ηηο ρξεζηκνπνηνχλ είηε φρη (Cherry, 2014; Kotrlik & 

Redmann, 2005b).  

  

 

Καζίζηαηαη εκθαλέο απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο φηη εληνπίδεηαη κηα ηάζε νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα λα απνηεινχλ πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο – δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ζπλεπψο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ο βαζκφο ελζσκάησζεο θαη ρξήζεο ηνπο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη ηδηαηηέξσο πςειφο θαη μεπεξλά ην 4, 

ζπγθεθξηκέλα 4,082 ζηελ 5βαζκηα θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν εξκελεχεηαη 

σο ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα.  

 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθε θαη δηαπηζηψζεθε ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία, σο εθπαηδεπηηθφ – δηδαθηηθφ κέζν, επνκέλσο εληνπίδεηαη ζχλδεζε κε ηελ 

ηέηαξηε απφ ηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Ginsburg (1998) αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη 

ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ  (βι. Κεθ.3).  

 

Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο κε 

ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο: αληηιήςεηο, εκπφδηα, ζεκαηηθά αληηθείκελα δηδαζθαιίαο θαη 

επηκφξθσζε.  

 

Όζνλ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλεηαη φηη απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ. Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηψλ είλαη ζεηηθά 

πξνζθείκελν απέλαληη ηνπο θαη πεπεηζκέλν γηα ηελ πξφζζεηε αμία πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή. Σν γεγνλφο απηφ, νθείιεηαη ζηελ επξεία 

αμηνπνίεζεο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, θαζψο φπσο ζεκεηψλεηαη θαη παξαπάλσ νη 

πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. Γηαθαίλεηαη 
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επνκέλσο ε ηάζε, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία (Brinkerhoff, 2006; 

Budin,1999; Cherry,2014; Coady, 2016; Conole  & Alevizou, 2010; Almekhlafi & 

Almeqdadi, 2010; Zhao, 2007), φηη φζν πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Ν.Σ 

θαη ηα Φ.Μ ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη αληηιήςεηο ηνπο φρη κφλνλ σο πξνο ηελ ίδηα ηελ 

ηερλνινγία αιιά θαη σο πξνο ηε ζρεηηθή κε απηήλ επηκφξθσζε.  

 

Πξνβιεκαηίδεη σζηφζν ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη εθπαηδεπηέο πνπ ελψ έρνπλ ζεηηθέο 

αληηιήςεηο απνθεχγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. Σνχην 

ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ ηάζε πνπ έρνπλ λα ζεσξνχλ φηη δε δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

θαηάξηηζε γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ή φηη δελ ηε ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά. 

Δπίζεο, αθφκε έλαο πξνβιεκαηηζκφο είλαη φηη νη εθπαηδεπηέο πνιιέο θνξέο αληηζηέθνληαη 

ζηηο θαηλνηνκίεο ή αθφκε δε δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, κε 

απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη αλαζθαιείο θαη κελ ηηο αμηνπνηνχλ ή λα κελ πεηξακαηίδνληαη 

κε απηέο.  

 

Δπνκέλσο, ε κειέηε ησλ εκπνδίσλ θαη ε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ 

Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία ησλ εθπαηδεπηψλ, είλαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθή δηφηη απηή ε γλψζε κπνξεί λα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζεο. Ζ Ertmer (1999), αληηιακβαλφκελε ηε 

ζεκαζία ηεο παξαπάλσ παξαδνρήο, ππνζηήξημε φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ γλσξίδνπλ πνηα 

είλαη ηα εκπφδηα κε ηα νπνία ζα έξζνπλ αληηκέησπνη θαζψο θαη πνηεο είλαη νη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ηερληθέο γηα λα ηα δηαρεηξηζηνχλ, είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη θαιχηεξα 

πξνεηνηκαζκέλνη ηφζν γηα λα μεθηλήζνπλ φζν θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ απνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

 

Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ζπκπέξαζκα φηη, ηα εκπφδηα πνπ ζεκεηψλνπλ σο 

θπξίαξρα νη εθπαηδεπηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζπγθεληξψλνληαο ηνπο 

πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο, είλαη κφλνλ «εμσηεξηθά» (first – order) ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Ertmer (199) θαη ζεζκηθά ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

BECTA (2003, φπ.αλαθ. ζην Bingimlas, 2009). Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα παξαιείςεηο, 

δπζθνιίεο θαη δπζηνθίεο ησλ δνκψλ πνπ παξέρνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

(δηαζεζηκφηεηα θαη ππνζηήξημε) θαη φρη ησλ ηδίσλ, φπσο νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο, 
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ζηάζεηο, εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ή αθφκα θαη ε ελδερνκέλσο ειιηπήο επηκφξθσζε ή ε 

«ηερλνθνβία» πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ. πλεπψο, εληνπίδεηαη έλαο βαζκφο πςειήο 

απηνπεπνίζεζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ 

Φ.Μ. ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα.    

 

Δπνκέλσο, ηα «εμσηεξηθά» εκπφδηα είλαη απηά πνπ πξνβιεκαηίδνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ηε 

ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο. Ζ αιήζεηα είλαη, φηη γηα κηα δνκή 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη πςειφ ην θφζηνο ηεο αγνξάο θαη ζπληήξεζεο πιηθνχ θαη 

ινγηζκηθνχ, επηπιένλ εμαξηεκάησλ, πξνζηαζίαο απφ ηνπο ηνχο θαη πξφζιεςεο 

εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ. Χζηφζν, έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν κε ηερλνινγηθά κέζα 

εξγαζηήξην απνηειεί επέλδπζε θαη πξνζδίδεη κέγηζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.    

 

Δπηπξφζζεηα, αο κε παξαιεθζεί ην γεγνλφο φηη δελ εληνπίδεηαη πςειή ηάζε 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ. Γηαπηζηψλεηαη φηη, νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα, έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ηηο 

Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ.  

 

Δπφκελε κεηαβιεηή πνπ αζθεί επίδξαζε ζηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ είλαη ην 

ζεκαηηθφ αληηθείκελν. Ζ επίδξαζε πνπ ζεκεηψλεηαη είλαη κέηξηα θαη θαηά ζχκβαζε θαζψο 

εληνπίδεηαη δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε νξηζκέλσλ Ν.Σ θαη Φ.Μ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ 

πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα ηερληθήο θχζεσο κε απηνχο πνπ δε δηδάζθνπλ αληίζηνηρα 

ζεκαηηθά αληηθείκελα. Σν ζεκαηηθφ αληηθείκελν απνηειεί παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο 

θαζψο απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ απαηηεί δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε.  

 

εκαληηθή επίζεο αλαδεηθλχεηαη θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. Χζηφζν, παξά ηα πςειά πνζνζηά επηκφξθσζεο πνπ ζεκεηψλνπλ 

νη εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη πεξηζζφηεξνη ζηεξίδνληαη ζηελ απηφ – 

επηκφξθσζε γηα ηε γλψζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (King 1999 & 2003; Kotrlik & Redmann, 2009a) 

ηα εξγαζηήξηα – ζπλέδξηα, ηα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα θαζψο θαη ε βνήζεηα απφ 

ζπλαδέιθνπο, ζρεηίδνληαη κε ηελ απμεκέλε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο. Δηδηθφηεξα, ε 
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ηερλνινγηθή γλψζε (technology knowledge) θαη ε ηερλνινγηθή ελζσκάησζε (technology 

integration) ζηελ πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηψλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά (Anderson, 2007; 

Smarkola,2008).  

 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη αλαγθαίν νη εθπαηδεπηέο λα θαηαξηηζζνχλ ζε αληηθείκελα θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα κάζνπλ λα ελζσκαηψλνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ ηερλνινγία ζηελ πξάμε. εκαληηθφ είλαη λα δηαζέηνπλ γλψζε ηνπ 

κνληέινπ Σερλνινγηθήο Παηδαγσγηθήο Γλψζεο Πεξηερνκέλνπ, θαζψο γηα ηελ επηηπρεκέλε 

ελζσκάησζε θαη ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξάγνληεο 

– θιεηδηά αλαδεηθλχνληαη ε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε θαηαλφεζεο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ε θαηαλφεζε ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο. Σνχην είλαη ζσζηφ, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηνπο Mishra & Koehler (2006) «θαιή δηδαζθαιία δελ είλαη απιψο ε 

πξνζζήθε ηεο ηερλνινγίαο ζην ππάξρνλ πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη πεξηερνκέλνπ. Αληίζεηα, 

ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο πξνθαιεί θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ ελλνηψλ θαη απαηηεί ηελ 

αλάπηπμε κηαο λέαο αληίιεςεο γηα ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ πνπ πξνηείλνληαη ζην πιαίζην ηεο ΣΠΓΠ, ε νπνία αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη ζηελ αλαδφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο».  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζην εθπαηδεπηηθφ – δηδαθηηθφ έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα πνπ εθαξκφδεηαη θαη αμίδεη λα ζπλερίδεη 

λα εθαξκφδεηαη. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί φκσο επηηπρψο, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ 

πξάμε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη, νη πξνζδνθίεο ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηε δνκή ηεο αίζνπζαο, ην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν, ηελ ππνζηήξημε, ηφζν ηελ ηερληθή φζν θαη ηε δηνηθεηηθή, ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ξφισλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (stakeholders) θαζψο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία.  

 

Δπίζεο, αλαπάληεηα παξακέλνπλ νξηζκέλα εξσηήκαηα, φπσο πσο κπνξεί λα βειηησζεί ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο θαη πνην πξέπεη λα 

είλαη ην πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο 
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ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα πξνθεηκέλνπ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο.  

 

Όινη καο πιένλ αλαγλσξίδνπκε φηη ε ηερλνινγία επεξέαζε ξηδηθά ηνλ θφζκν γχξσ καο θαη 

είλαη ινγηθφ λα επεξεάζεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Χζηφζν, 

ε ρξήζε θαη ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ, νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξφπν 

νπζηαζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ θαη ηνχην ζεκαίλεη φηη φζνη είλαη ππεχζπλνη γηα απηήλ ηελ 

αιιαγή πξέπεη λα είλαη γλψζηεο φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ελαιιαθηηθψλ, λα κε δηζηάδνπλ 

λα δνθηκάδνπλ θαη λα εμεξεπλνχλ ηηο λέεο πξννπηηθέο πνπ πξνζθέξεη ε εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία αιιά θαη λα εθαξκφδνπλ θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο αθφκα θαη αλ απηφ ζεκαίλεη λα 

πεηξακαηίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, πνπ είλαη ε 

επηηπρεκέλε ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή.   

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζπκθσλεί κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

δηεζλψο, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ πνηφηεηα αιιά θαη ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ε λέα 

ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

 

  

Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ εγείξνληαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, απαηηνχλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο πξνηάζεηο. Όζνλ αθνξά ζηηο πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ή εμάιεηςε ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, απηέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

θαη ηελ έληαζε ηνπο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Ertmer (1999): «εάλ νη εθπαηδεπηέο δε 

δηαζέηνπλ επαξθή εμνπιηζκφ, ρξφλν, θαηάξηηζε ή ππνζηήξημε, ε νπζηψδεο ελζσκάησζε 

ζα είλαη δχζθνιν εάλ φρη αλέθηθην λα επηηεπρζεί».  

 

Δηδηθφηεξα, θαζψο ε δηαζεζηκφηεηα ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ θαη νη επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε 

αλαδεηθλχνληαη σο δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρεκέλε ηερλνινγηθή 

ελζσκάησζε, θξίλεηαη ζθφπηκε ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ δνκψλ θαηάξηηζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμνπιηζηνχλ πιήξσο νη αίζνπζεο θαηάξηηζεο θαη ηα εξγαζηήξηα γηα λα 

είλαη πιένλ δηαζέζηκε ε ηερλνινγία γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. Δπηηαθηηθή επίζεο 

είλαη θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερφκελεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαζψο απηφ 
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αλαδείρζεθε σο ην θπξίαξρν ηερλνινγηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηέο. 

Αζθαιψο, ε δηαζεζηκφηεηα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ θαζψο θαη αδηάιεηπηεο ζχλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν δελ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εθπαηδεπηή θαη δε ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ εάλ δε 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά κπνξεί λα έρνπλ αθφκε θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηθαλφηεηα 

γηα κάζεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ν εθπαηδεπηήο νθείιεη λα ζρεδηάδεη ιεπηνκεξψο ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπ παξέκβαζε, λα νξγαλψζεη επηκειψο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πιηθφ θαη λα 

θαζνδεγεί ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηνλ εθπαηδεπφκελν.  

  

Καζψο νη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ ήξζαλ γηα λα κείλνπλ, απφιπηα αλαγθαίν είλαη νη εθπαηδεπηέο 

πνπ δελ είλαη γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο, ηφζν απηνί πνπ είλαη κεξηθήο φζν θαη απηνί πνπ 

είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο ζην ρψξν, λα θάλνπλ θάπνηα ζπκθηιησηηθά «βήκαηα» πξνο ηε 

γεθχξσζε απηνχ ηνπ ράζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

ζπλερφκελεο αιιαγέο. θφπηκν ζα ήηαλ λα θαζηεξσζνχλ ππνρξεσηηθά πξνγξάκκαηα 

εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηα νπνία ζα αθνξνχλ 

ζην ζχλνιν ησλ λέσλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ ζα επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ 

επαγγεικαηηθά ζην πεδίν.  

 

Δπηπιένλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ηαθηηθή πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κηθξήο 

δηάξθεηαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, ηα νπνία 

ζπλερψο ζα αλαλεψλνληαη θαη ζα επηθαηξνπνηνχληαη. Σα πξνγξάκκαηα απηά δελ ζα πξέπεη 

λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ αιιά θαη ζην δηνηθεηηθφ θαη 

δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ θαηάξηηζεο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιία, ζα 

βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη κηα πιήξε θαη ζαθή γλψζε ησλ 

δπλαηνηήησλ αιιά θαη ησλ πξννπηηθψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

 

Υξήζηκν επίζεο ζα ήηαλ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο λα παξαηεξήζνπλ 

κνληέια ελζσκάησζεο Ν.Σ θαη Φ.Μ ζηελ πξάμε, κε ζθνπφ λα ηα κειεηήζνπλ θαη λα ηα 

πξνζαξκφζνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν ζπδεηψληαο ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο κε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο ή αθφκα θαη κέληνξεο. Δπίζεο, επνηθνδνκεηηθή ζα ήηαλ θαη ε 
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ζπλεξγαζία, κέζσ project, κε άιινπο ζπλαδέιθνπο δνθηκάδνληαο λέεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε κε ηελ ηερλνινγία.  

 

Μηα αθφκε πνιχ ελδηαθέξνπζα άπνςε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Fabry & Higgs (1997, φπ. αλαθ. ζηνλ Schoepp, 2005), πεξηγξάθεη κηα 

απνηειεζκαηηθή κέζνδν πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο λα δηεξεπλήζνπλ 

ηελ πξννπηηθή ηεο ηερλνινγίαο. Οπζηαζηηθά πξφηεηλαλ λα πεηζζνχλ νη εθπαηδεπηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ σο εξγαιείν εξγαζίαο, δηαρείξηζεο έξγνπ θαη 

επηθνηλσλίαο. Απηή ε αξρηθή εηζαγσγή απνηειεί έλα ζηάδην δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

κεηάβαζε ζηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

πξαθηηθή.  

 

χκθσλα κε ηελ King (2003), ην θιεηδί γηα λα εμαζθαιίζνπλ νη Ν.Σ θαη ηα Φ.Μ έλα 

επηηπρεκέλν κέιινλ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη ε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηα νπνία νη εθπαηδεπηέο, πνπ αηζζάλνληαη «θνξησκέλνη» 

απφ πιεξνθνξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, ζα ληψζνπλ αζθαιείο. Θα αηζζαλζνχλ φηη ηνπο 

ζέβνληαη αιιά θαη φηη ηνπο πξνθαινχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθπαηδεπηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σνχην ζα επηηεπρζεί, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, 

κφλνλ κέζα απφ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο λα 

αλαθαιχςνπλ ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία. 

 

Δπνκέλσο, εθηηκάηαη φηη ε ηερλνινγηθή ελζσκάησζε δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηψλ αιιά θαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηήο 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πξαθηηθή θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ην πεξηβάιινλ κηαο αίζνπζαο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ηελ ηερλνινγία. Γηα λα ην 

επηηεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηήο λα δηαζέηεη έλαλ ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ ρξήζεο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ.. Κάπνηεο απφ ηηο ηειεπηαίεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

νξγάλσζε κηαο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ψζηε λα έρνπλ φινη νη εθπαηδεπφκελνη ηε 

δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ κε έλα ππνινγηζηή ή επίζεο ε γλψζε επίιπζεο βαζηθψλ 

ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε νκάδα ηνπ θαζψο εξγάδεηαη.   
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εκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ε έιιεηςε δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ, κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ δειαδή, ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα 

πξνθχςεη ην ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο. πλεπψο, ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζηελ 

Διιάδα. Σν κέγεζνο ηνπ είλαη κηθξφ (n=193) θαη αθνξά κφλν ζε έλαλ Ννκφ (Ν. 

Θεζζαινλίθεο). Δπνκέλσο, είλαη αδχλαηνλ λα γίλνπλ γεληθεχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

λα αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζε φιε ηελ ρψξα.  

 

Δπίζεο, ε παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε θπξίσο δηαδηθηπαθά. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη 

ην ηειέθσλν απνηέιεζαλ ηα βαζηθά κέζα επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο. Μηα 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε καδί ηνπο, κέζσ ηεο δηεμαγσγήο πνηνηηθήο έξεπλαο, ελδερνκέλσο 

ζα εκπινχηηδε ηα δεδνκέλα ζε βαζηθά ζεκεία θαη ζα δεκηνπξγνχζε θιίκα εκπηζηνζχλεο.   

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επνκέλσο έξεπλα, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ελφο δείγκαηνο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ην 

νπνίν θαλεξψλεη ηελ ηάζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη ηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο.  

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εθφζνλ ζπλδπαζηνχλ θαη κε παξφκνηα απφ 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά δεδνκέλα θαη 

πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

ζηελ Διιάδα. Σαπηφρξνλα, ε δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηείλνπλ λα 

δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή 

δηεξγαζία, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ πξνο απνθπγήλ ησλ εκπνδίσλ θαη επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ 

απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ έξγν.  
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Δπνκέλσο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πινπνηεζνχλ θαη άιιεο έξεπλεο πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ θαη 

επηπιένλ παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, είηε ζε ζπιινγηθφ είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

Υξήζηκε επίζεο  ζα ήηαλ ε έξεπλα ησλ δνκψλ θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηφζν 

ζηε Θεζζαινλίθε φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, ζρεηηθά κε ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ 

δηαζέηνπλ θαη ηελ πξφζεζε ηνπο γηα βειηηψζεηο. Ζ έξεπλα θαη ζπιινγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ κέζα απφ παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ, απνηειεί αθφκε έλαλ 

ελδηαθέξνλ ηνκέα πξνο δηεξεχλεζε. Μηα ηέηνηνπ είδνπο θαηαγξαθή ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηέο.  

 

Με βάζε επίζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αμίδεη λα κειεηεζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

πνιινί εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ηείλνπλ λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα γηα 

καζεζηαθνχο ζθνπνχο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ είραλ κεγάιε ηππηθή απφθιηζε, 

θαλεξψλνληαο δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 30% δήισζε φηη δελ ηα ρξεζηκνπνηεί ζρεδφλ πνηέ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

 

Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε ελδειερήο δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ 

ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθνπλ νη εθπαηδεπηέο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Πνην ηερλνινγηθφ ή ςεθηαθφ κέζν ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηέο γηα λα δηδάμνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά αληηθείκελα; Θα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα πινπνηεζεί κηα ζπγθξηηηθή κειέηε δχν πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κε 

άθξσο αληίζεηα πεξηερφκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζε κεηαλάζηεο κε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελεξγεηαθψλ 

επηζεσξεηψλ ή πξνζσπηθνχ αζθαιείαο.  

 

Σέινο, ζθφπηκε θξίλεηαη θαη ε δηεξεχλεζε ησλ βέιηηζησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, 

θαζψο αλαδεηθλχεηαη σο παξάγνληαο δσηηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ελζσκάησζε ησλ Ν.Σ θαη ησλ Φ.Μ φζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε 

ηνπο.   
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Α΄ Μέξνο: Νέεο ηερλνινγίεο θαη ςεθηαθά κέζα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 

1
ε
 Δλφηεηα: Σχπνη θαη βαζκφο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ 

Δπηιέμηε ηνλ ηχπν θαη ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ησλ παξαθάησ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή - 

δηδαθηηθή πξαθηηθή ζαο 

Πνηέ πάληα 

Καηά κέζν 

φξν κηα 

θνξά ην 

κήλα 

Καηά κέζν 

φξν κηα 

θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Καζεκεξηλά 

Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο θαη 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (π.ρ Microsoft 

Word,  LibreOffice Writer) 

     

Πξνγξάκκαηα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ (π.ρ 

Microsoft Excel, LibreOffice Calc) 

     

Πξνγξάκκαηα Παξνπζηάζεσλ (π.ρ 

Microsoft PowerPoint, LibreOffice 

Impress) 

     

Γηαδίθηπν (Internet)      

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (Email)      

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δηαζέζηκν γηα ην 

ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζαο 

     

Φεθηαθά Παηρλίδηα      

Skype, Facetime      

Youtube      

Facebook, Twitter, Linkedin      

Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο      

Online εξγαιεία ζπλεξγαζίαο (π.ρ Wiki, 

Wikipedia, Blogs) 

     

Φεθηαθά απνζεθεπηηθά κέζα (CD – 

ROM, DVD, Flash Memory) 

     

CD-ROM (γηα δηάθνξα ζέκαηα)      

Πξνβνιηθφ κεράλεκα      
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DVD ή BlueRay Player      

Φεθηαθή βηληενθάκεξα      

Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή      

Laptop, Tablet, Phablet      

Smartphones / Κηλεηέο ζπζθεπέο ρεηξφο 

(π.ρ iPhone, Palm, Blackberry) 

     

GPS (Global Positioning System) / 

Παγθφζκην ζχζηεκα εληνπηζκνχ 

     

 

2
ε
 Δλφηεηα: Αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ 

κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

Δπηιέμηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη παξαθάησ 

απφςεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηθέο ζαο 

φζνλ αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα: 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

Δπηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα είλαη 

δεκηνπξγηθνί 

     

Γηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

     

Αληαπνθξίλνληαη ζε φια ηα ζηπι κάζεζεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

     

Παξέρνπλ επθαηξίεο εμαηνκηθεπκέλεο 

κάζεζεο 

     

Δκπινπηίδνπλ ηε κάζεζε      

Βειηηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε κάζεζε 

     

Βειηηψλνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα      

Γηεπθνιχλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν      

Απμάλνπλ ην θίλεηξν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

γηα κάζεζε 

     

Δμηζνξξνπνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

αλνκνηνγέλεηα ηνπ ηκήκαηνο 

     

Δίλαη εχρξεζηα      
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3
ε
 Δλφηεηα: Δκπφδηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

Δπηιέμηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη παξαθάησ 

απφςεηο αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

δηθή ζαο άπνςε γηα ην ηη απνηειεί εκπφδην 

ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

Γελ 

απνηειεί 

εκπφδην 

Απνηειεί 

εκπφδην 

κηθξήο 

ζεκαζίαο 

Απνηειεί 

εκπφδην 

κέηξηαο 

ζεκαζίαο 

Απνηειεί 

εκπφδην 

κεγάιεο 

ζεκαζίαο 

Μεγάινο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ςεθηαθψλ   

    

Μεγαιχηεξνο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ 

πινπνίεζε κηαο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ 

    

Γηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ςεθηαθά κέζα 

γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ 

αίζνπζα 

    

Γηαζεζηκφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο      

Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο  

    

Ζ εμνηθείσζε κνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή - 

δηδαθηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ πξάμε 

    

Σν ζεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο     

Ζ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία 

    

Γηαζεζηκφηεηα απνηειεζκαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν πνπ δηδάζθσ 

    

 

Β΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

 

Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη επηιέγνληαο ηελ απάληεζε 

πνπ ζαο ηαηξηάδεη: 

1. Φχιν 

1. Άλδξαο 

2. Γπλαίθα 

2. Ζιηθία 

1. 20 – 30  

2. 31 – 40  

3. 41 – 50 
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4. 51 – 60  

5. 60+  

3. Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

1. Απφθνηηνο Λπθείνπ 

2. Απφθνηηνο ΗΔΚ 

3. Απφθνηηνο ΣΔΗ 

4. Απφθνηηνο ΑΔΗ 

5. Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

6. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο 

4. Έηε επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο 

1. 0 – 1  

2. 2 – 5   

3. 6 – 9    

4. 10 – 15  

5. 15+ 

5. Έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

1. 1 – 3   

2. 4 – 8  

3. 9 – 13   

4. 14 – 18  

5. 18+ 

6. Θεκαηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο (εηδηθφηεηα):  

1. Οηθνλνκία & Γηνίθεζε 

2. Πιεξνθνξηθή 

3. Σνπξηζκφο & Παξνρή Τπεξεζηψλ 

4. Σερληθά & Μεηαθνξέο 

5. Πεξηβάιινλ 

6. Τγεία & Πξφλνηα 

7. Πνιηηηζκφο & Αζιεηηζκφο 

8. Παηδαγσγηθά & Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ 

9. Αγξνηηθά 

10. Άιιν 

7. Δπηκνξθψλεζηε πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή πξαθηηθή;  

1. Ναη  

2. Όρη 

8. Πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο έρεηε αμηνπνηήζεη γηα λα επηκνξθσζείηε ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο) 

1. Απην – επηκφξθσζε (self – taught) 

2. Δξγαζηήξηα/πλέδξηα (Workshops/Conferences) 

3. Παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα (College courses) 

4. πλάδειθνη (Colleagues) 
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Αγαπεηή/ -έ εθπαηδεχηξηα/-ή,  

 

 Με ην εξσηεκαηνιφγην απηφ – ζην πιαίζην ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο κε ζέκα: «Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ: αληηιήςεηο θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε» – επειπηζηψ λα δηεξεπλήζσ ην 

βαζκφ ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή - δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο 

σο πξνο απηά θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηα 

ελζσκαηψζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή.  

Οη φξνη λέεο ηερλνινγίεο θαη ςεθηαθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: ε πςειή ηερλνινγία φπσο νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (ινγαξηαζκνί ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δηαδίθηπν, 

ειεθηξνληθέο ιίζηεο, CD – ROM, DVD, BlueRay Player, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ) θαη ηα 

ςεθηαθά κέζα (ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ςεθηαθέο θάκεξεο, ζαξσηέο, θιπ) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί είλαη αλψλπκν θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνληαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο.  

 Ζ ζπκβνιή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη απαξαίηεηε δηφηη εμαζθαιίδεη ηελ αξηηφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο θαη γη’ απηφ ζαο παξαθαιψ λα αθηεξψζεηε ιίγν απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο γηα 

λα ην ζπκπιεξψζεηε.   

 αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη βξίζθνκαη ζηε δηάζεζε 

ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.  

  

 

 Με εθηίκεζε, 

Πεηξνχια Μπάηζνπ 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

Σκήκαηνο ΔΚΠ ΠΑΜΑΚ  

Πιεξνθνξηθή θαη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε 
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Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα εληάμεηε ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηεο νξηζηηθνπνηεκέλεο ηειηθήο εθδνρήο ηεο 

Μ.Γ.Δ. ζαο θαη λα ππνγξάςεηε ην αθφινπζν θείκελν:  

«Γειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ 

πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο 

αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

κόλνλ.» 
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