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Πεξίιεςε   

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπη-

κφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηε Υξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηδα-

θηηθή Γηαδηθαζία» (γλσζηφ σο Δπηκφξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ), ζε εθπαηδεπηηθνχο 
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ηήο, θαη ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζ-

ζαινλίθεο, φπσο απηή δηαθαίλεηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξαθηη-

θήο ησλ επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

έξεπλα κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαηέιεμε ζε επξήκαηα ζεηηθά θαη ελζαξξπληηθά ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70. Οη λέεο ηερλνινγίεο ηείλνπλ λα 

γίλνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο παξα-

ηεξείηαη απμεηηθή ηάζε ηφζν ζηε ζπρλφηεηα φζν θαη ηελ επξχηεηα θαη ηελ παηδαγσγηθή 

νξζφηεηα ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζήο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηά ζηνηρείν ηεο επηηπρνχο 

πνξείαο ηνπ επηκνξθσηηθνχ έξγνπ πνπ σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν έζεηε ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ψζηε απηή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπ-

ηηθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο πνπ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο επηηάζζνπλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: ΣΠΔ, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, Δπηκφξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ, 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, δηδαθηηθή πξαθηηθή 
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ICT and teaching practice: the case of the Level 2 certified teachers  

of the Department of Primary Education of Western Thessaloniki 

 

Abstract 

 

This research aims to investigate the impact of "Teachers' Training to the Use and Utiliza-

tion of ICT in the Educational Teaching Process" (known as Level 2 Training in ICT), to 

teachers who have passed the certification exams of this training, and serve in schools of 

the Department of Primary Education of West Thessaloniki. This impact may be discerned 

in everyday teaching practice alterations of the trained practitioners and in the incorporation 

and exploitation of their newly acquired knowledge and skills. The research was conducted 

with the help of an online questionnaire while the findings of the analyzed data were posi-

tive towards the introduction of ICT in the primary school teachers practice. New technolo-

gies tend to become an integral part of the Greek educational reality since there is a con-

stantly increasing trend not only in the frequency and extent to which teachers adopt them 

in their classes but also in their effective exploitation during their lessons. This fact proves 

the successful course of the training project, whose main objective has been the upgrading 

and transformation of the learning process so that it responds to the educational needs and 

challenges of the contemporary society. 

 

Keywords: ICT, teacher training, Level 2 Training in ICT, Primary Education, teaching 

practice 
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Δηζαγσγή 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη δηεζλψο ε κεγαιχηεξε επηξξνή θαη ε πην ηζρπξή δχλακε γηα 

ηελ ηζφηεηα, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Οη δάζθαινη κε πνηφηεηα 

είλαη ην θιεηδί γηα ηε βηψζηκε παγθφζκηα αλάπηπμε θαη ε θαηάξηηζή ηνπο, είλαη κεηαμχ ησλ 

θνξπθαίσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο UNESCO. 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πέληε θεληξηθνχο 

ππιψλεο ηεο επξσπατθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο «Eπξψπε 2020».  

ε εζληθφ επίπεδν, ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ χθεζε ζηελ Διιά-

δα, θαζηζηνχλ κνλφδξνκν γηα ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπ-

μεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Μεγάιε βαξχηεηα ζηελ πξνζπάζεηα απηή έρεη ε Γηά Βίνπ 

Μάζεζε, ζεκειηψδεο έλλνηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο είλαη 

ζαθήο ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ηελ πιήξε ζπκκε-

ηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. ε απηφ ζπλεγνξνχλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ ηνπ 2012, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο, παξά ηνπο κεησκέλνπο πξνυ-

πνινγηζκνχο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε, είραλ ζεηηθέο απνδφζεηο. 

ην ηειεπηαίν ηεο ζπλέδξην, ε UNESCO, πξνηείλεη κηα νιηζηηθή, ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 

ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηξφπνπο πνπ, αλά-

κεζα ζη‘ άιια, ελζσκαηψλνπλ ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ησλ ΣΠΔ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

ζχλζεκα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ κε ζέκα ηηο ΣΠΔ γηα ην 2030 - Αηδέληα «Δθπαίδεπζε»: 

«Απειεπζεξψζηε ην πιήξεο δπλακηθφ ησλ ΣΠΔ γηα ηε κάζεζε» (International Conference 

on ICT for 2030- Education Agenda). 

Ζ ζπζηεκαηηθή φκσο ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε απνηειεζκαηηθή αμην-

πνίεζή ηνπο, πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζην δπλακηθφ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζηηο λέεο πιεξνθνξίεο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο κα θαη παξάιιεια ηελ θαι-

ιηέξγεηα λέσλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Αληηιακβαλφκελνη ζηελ Διιάδα ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή επηηαγή γηα πιήξε αμην-

πνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο μεθίλεζαλ ην 2008 έλα ε-



2 

πηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, ηελ επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο Α΄ επη-

πέδνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ππνινγηζηψλ. 

Σελ πξνζπάζεηα απηή, ζηήξημε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» ην νπνίν, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, πιν-

πνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ρξεκαηνδνηεί έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ.  

χκθσλα φκσο κε ηνλ Hargreaves (1994) ην επίθεληξν θάζε αιιαγήο, γηα ηνπο πεξηζζφηε-

ξνπο δαζθάινπο, είλαη ην αλ πξνζθέξεη θάηη πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πξαθηηθά. Σν λα 

θξίλνληαη νη αιιαγέο κε γλψκνλα ηελ πξαθηηθή, δελ είλαη φπσο θαηλνκεληθά δείρλεη απιά 

ην πέξαζκα ησλ αθεξεκέλσλ ζεσξηψλ ζηελ πξάμε - ην λα είλαη θάηη πξαθηηθφ είλαη πεξηζ-

ζφηεξν απφ ην απιά λα δνπιεχεη. Έρεη λα θάλεη κε ην αλ ηαηξηάδεη κε ην πιαίζην, ηηο επη-

δηψμεηο, ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

φπσο απηή δηαθαίλεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ επηκνξθσκέλσλ εθπαη-

δεπηηθψλ θαη ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέ-

θηεζαλ.  

Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ70 (δαζθάινπο). Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θιά-

δνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ν δάζθαινο θαιείηαη λα δηδάμεη πνιιά δηαθνξεηηθά γλσζηηθά 

αληηθείκελα ζε παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα λνεηηθήο εμέιημεο ζχκθσλα 

κε ηε Γλσζηηθή Θεσξία Μάζεζεο ηνπ Piaget. Απφ ηελ Α΄ κέρξη ηελ Σ΄ ηάμε, ηα παηδηά 

πεξλνχλ απφ ην ζηάδην ηεο πξνζπιινγηζηηθήο λνεκνζχλεο, ζην ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαη θαηφπηλ ζε απηφ ησλ αθαηξεηηθψλ ζπιινγηζκψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δείγκα, είλαη ελδεη-

θηηθφ ηεο ζπκβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηκφξθσζεο ζηελ πιήξσζε ηνπ ξφινπ πνπ ε ζχγ-

ρξνλε εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα νξίδεη: ν εθπαηδεπηηθφο σο ππνθείκελν, 

θνξέαο θαη ζπλδηακνξθσηήο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

Δηζαγσγηθά 

 

1.1 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη ζθνπφ, κέζα απφ ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ηε ζπιινγή δεδνκέ-

λσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο επη-

κφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη 

ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο, ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

ηνπο πξαθηηθή. Ζ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο ζπλδέεηαη κε ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ πνπ ην ίδην πξφγξακκα είρε ζέζεη. 

 

1.2 Οξηνζέηεζε ηεο εξγαζίαο 

 

Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ70 πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί ζην έξγν «Δπη-

κφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηε Υξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηδα-

θηηθή Γηαδηθαζία», έρνπλ επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο απηήο, 

θαη ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαιν-

λίθεο. 

 

1.3 θνπόο θαη βαζηθνί ζηόρνη 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο έξεπλαο πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ηα εμήο: 

➢ Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσ-

ζε  ηνπ Β΄ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 

➢ ε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο έρνπλ απνθηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα 

κε ηε ζηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο; 



4 

➢ Πνηεο παηδαγσγηθέο/δηδαθηηθέο κεζφδνπο εθαξκφδνπλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη κε 

πνηα ζπρλφηεηα; 

➢ ε πνηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη κε πνηα ζπρλφηεηα αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ επηκφξθσζε, ηηο ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηδαθηη-

θή πξαθηηθή; 

➢ Πνηα εξγαιεία θαη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχλ ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθεί-

κελν θαη κε πνηνλ ηξφπν ηα αμηνπνηνχλ; 

➢ Άιιαμε ηελ νπηηθή θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ε επηκνξ-

θσηηθή δξάζε θαη, αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν;  

➢ Πψο, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ επηκνξθνχκελσλ, ζα κπνξνχζε λα είλαη πην απν-

ηειεζκαηηθή ε επηκνξθσηηθή δξάζε; 

➢ Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο, ηηο ηθαλφηε-

ηεο/δεμηφηεηεο θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή αλάινγα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία; 

➢ Πψο ζπζρεηίδνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ κε ηνλ βαζκφ θαη 

ηνλ ηξφπν έληαμήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία;   

ηφρν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε:  

● Σελ αλίρλεπζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ κεηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

● Σε κεηαβνιή ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή 

θαη αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

● Σνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλά δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν 

● Σηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ επέθηαζε/εμέιημε ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο 
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1.4 πκβνιή ηεο εξγαζίαο 

 

Ζ ζπγθέληξσζε, αλάιπζε θαη δηάδνζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ απνηειεζκαηηθώλ πξαθηη-

θώλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Ζ ζπιινγή 

πιεξνθνξηώλ κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηηο απνθάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο επηηπρίαο πξνγελέζηεξσλ πξσηνβνπιηώλ. (EACEA/Eurydice, 2011c). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επειπηζηεί λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ην πιαίζην ηθαλνηήησλ ζηηο ΣΠΔ πνπ ε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα απαηηεί θαη αθνξκή γηα αλαζηνραζκφ πάλσ ζηνλ ηξφπν πνπ ε γλψζε 

γίλεηαη πξάμε θαη δεκηνπξγία. Γελ αξθεί λα έρνπλ απνθηεζεί νη δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΔ – 

νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ κε ηξφπνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο κα-

ζεηέο λα καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά, λα απνθηήζνπλ βαζχηεξε γλψζε πνπ ζα κπν-

ξνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ ζηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, λα γί-

λνπλ ζπλεξγάζηκνη θαη δεκηνπξγηθνί. Μφλν έηζη ζα εθπιεξψζνπλ κε επηηπρία ην ξφιν 

ηνπο σο πνιίηεο πνπ ζα ζπζηήζνπλ αξκνληθέο θαη επεκεξνχζεο θνηλσλίεο. 

Ζ κειέηε απηή ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, λα απνθηήζνπλ πην ζαθή εηθφλα γηα ην βαζκφ θαη 

ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ φζσλ απνθφκηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πιν-

πνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γεληθφηεξα ηεο επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο.  

Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ, αθφκε, λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά σο αλα-

ηξνθνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα ζεκεία πνπ 

δε ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαθηηθή 

θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξάμε θαη λα ζπληειέζνπλ ζηελ αλαβάζ-

κηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 

Παξάιιεια κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ θαηλνηφκν παηδαγσγηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

απφ ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο θαη λα βνεζήζεη ζηελ επέθηαζε θαη δηάρπζε απ-

ηψλ ησλ αηνκηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

Θεσξεηηθό Πιαίζην 

 

«Ο κόλνο ηξόπνο πνπ κπνξνύκε λα δηαηεξήζνπκε ή αθόκε θαη λα βειηηώζνπκε ην ζρεηηθά 

πςειό επίπεδν δσήο πνπ απνιακβάλνπλ νη πεξηζζόηεξνη ζηνλ αλεπηπγκέλν θόζκν, είλαη λα 

είκαζηε εθπαηδεπκέλνη, θαηαξηηζκέλνη θαη πξόζπκνη λα παξάγνπκε απηά ηα αγαζά θαη ηηο π-

πεξεζίεο πςειήο πνηόηεηαο πνπ δηθαηώλνπλ ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ πςεινύ επηπέδνπ δσήο.»  

                                                                                                         (McRae, 1995) 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ βηψλεη ε αλζξσπφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαζηζηνχλ κνλφ-

δξνκν γηα θάζε ρψξα ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα επηθαηξνπνίεζε θαη δηαξθή αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμη-

νηήησλ ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο 

ηεο πξνζσπηθήο θαη εξγαζηαθήο ηνπο δσήο. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη γλψζεηο είλαη νη λέεο 

κνξθέο πινχηνπ θαη απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε. Ζ εμαηξεηηθή επέ-

θηαζε ηεο γλψζεο πνπ επέθεξε ε εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσ-

λίαο (ΣΠΔ) ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα απαηηεί επηηαθηηθά κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο λεναλαδπφκελεο θνηλσληθέο θαη νηθνλν-

κηθέο αλάγθεο.  

ηε βάζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ζεκαληηθφ λα 

βξίζθεηαη ν εθπαηδεπηηθφο θαζψο, παξά ηα φπνηα πνιηηηθά ζρέδηα θαη απνθάζεηο, ε εθαξ-

κνγή ησλ πξνσζνχκελσλ πνιηηηθψλ ζην πξαθηηθφ επίπεδν δελ είλαη δεδνκέλε. Δίλαη απηφο 

πνπ έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, απηφο πνπ αθφκε θαη ζην πην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα θάλεη θαίξηεο επηινγέο 

θαη παίξλεη ηειηθέο απνθάζεηο. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί 

ζπλεπψο ζηφρν θαη παξάιιεια κέζν ησλ εμειίμεσλ. 
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2.1 Γηα βίνπ Μάζεζε 

 

Ζ γλψζε, φπσο ελζσκαηψλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο (σο «αλζξψπηλν θεθάιαην») θαη ζηελ 

ηερλνινγία, ήηαλ πάληα βαζηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά ε ζρεηηθή ζεκαζία ηεο 

αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν – ππάξρεη πηα κηα ζπλαίλεζε πνπ αλαδχεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία φπσο δηαθάλεθε πξψηε θνξά ζηελ Έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

γηα ηελ Παγθφζκηα Αλάπηπμε ην 1998 φπνπ ε Γλψζε απνηέιεζε κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο 

σο «ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην βηνηηθφ επίπεδν»: αθελφο ε εθ-

παίδεπζε είλαη ζεκαληηθή γηα επηηπρεκέλεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. κε ηελ παξα-

γσγή επηζηεκφλσλ), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη, αθεηέ-

ξνπ, δεκηνπξγεί αλζξψπηλν θεθάιαην, ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα ηε ζπζζψξεπζε ηεο γλψ-

ζεο θαη επνκέλσο ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Peters, 2014). 

Έλαο φξνο πνπ ζπλαληνχκε πηα ζε νπνηαδήπνηε αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ ζεσξεηηθφ, πξαθηη-

θφ θαη ζεζκηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο  πνιηηηθήο παγθν-

ζκίσο είλαη απηφο ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. Παξά ην γεγνλφο πσο ε έλλνηα ζπληζηά ζηελ 

νπζία κηα θηινζνθηθή αληίιεςε ζρεηηθή κε ηνλ άλζξσπν θαη ηε γλψζε θαη απηφ θαζηζηά 

πνιπδηάζηαηε θαη πεξίπινθε ηελ εθαξκνγή θαη ζεζκνζέηεζή ηεο, απνηειεί ζεκειηψδε έλ-

λνηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο είλαη ζαθήο ε ζχλδεζή ηεο κε 

ηελ απαζρφιεζε, ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ 

θνηλσλία.  

Γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φξη-

ζαλ, κε ην Αλαλεσκέλν Δπξσπατθφ Θεκαηνιφγην, σο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πεξί-

νδν 2012-2014, αλάκεζα ζε άιινπο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφ-

ηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο φζνλ αθνξά ζηνπο ελειίθνπο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο βάζεο γλψζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζήο ηεο.  

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην λέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπη-

λνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηεο Πεξηφδνπ 2014-2020 πνπ ζέηεη σο 

ζηφρν, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, κε εζηίαζε ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ δπλαηνηήησλ 

εθπαίδεπζεο, αλαβάζκηζεο δεμηνηήησλ θαη βηψζηκεο απαζρφιεζεο γηα φινπο θαη γλψκνλα 

ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 
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ελψ σο «Δηδηθφο ηφρνο iii» έρεη νξηζηεί ε αλαβάζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ γλψζε-

σλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη δξάζεηο επηκφξθσζήο ηνπο ζηε ρξή-

ζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

ηελ Διιάδα, ην Δζληθφ Θεζκηθφ Πιαίζην γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε (N. 3879/2010) νξίδεη 

σο «Γηα βίνπ κάζεζε», «ιεο ηηο κνξθέο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ή ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηή-

ησλ θαη ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσ-

πηθφηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη εμέιημε ηνπ αηφκνπ, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά θαη ζηελ θνηλσληθή, νηθν-

λνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Πεξηιακβάλεη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ηε κε ηππηθή εθ-

παίδεπζε θαη ηελ άηππε κάζεζε» (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 2010).  

ηελ πξφζθιεζε ηνπ 1νπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ Γηά Βίνπ Μάζεζεο κε 

ζέκα «Γηά Βίνπ Μάζεζε θαη χγρξνλε Κνηλσλία: Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Δθπαίδεπζε θαη 

Δξγαζία» κε ζπλδηνξγαλσηή ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Πα-

λεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Ζ δηά βίνπ κάζεζε απνηειεί έλα αλαπφ-

ζπαζην ζπζηαηηθφ θνκκάηη, ίζσο ην πην ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ, ηεο ζχγρξνλεο εθπαί-

δεπζεο θαη παηδείαο. ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

ζηξαθεί ε επηζηεκνληθή ζεσξία, ε έξεπλα αιιά θαη ε θνηλσληθή πξαθηηθή θαη ε εθπαηδεπ-

ηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή ζηηο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο επηθνξηίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνη-

λσληθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ηε δηά βίνπ κάζεζε, ηφζν σο δηεξγαζία 

αιιά θαη σο ζεζκηθή πξαγκαηηθφηεηα».   

ηφρνο επνκέλσο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε, δε κπνξεί παξά λα είλαη «ε 

πξνζπάζεηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη δηαδηθαζία, ηελ 

θνηλσληθά δίθαηε παξαγσγή θαη δηάρπζε ηεο γλψζεο, ηελ αλάπηπμε  δεμηνηήησλ θαη ηθαλν-

ηήησλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε θαη εδξαίσζε βαζηθψλ θνηλσληθν-εζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ψζηε ην άηνκν φρη κφλν λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο εξγαζηαθέο ηνπ αλάγθεο, αιιά λα απνηειεί 

δσληαλφ κέξνο κηαο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ νπζη-

αζηηθή ηνπ επδαηκνλία» (Καξαβάθνπ, 2015). 
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2.2 Δθπαίδεπζε - Γηδαζθαιία – Μάζεζε 

«Ζ εθπαίδεπζε είλαη ην κεγαιύηεξν θαη δπζθνιόηεξν πξόβιεκα ησλ αλζξσπίλσλ όλησλ.» 

                                                                                                                  (Kant) 

Χο εθπαίδεπζε νξίδεηαη, απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο, 

ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εκπινπηη-

ζκφ γλψζεσλ, ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, θαζψο θαη ζηελ 

άκβιπλζε ησλ κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

χκθσλα κε ηνλ Bernstein (2000), λνεκαηνδνηείηαη απφ ην ηξίπηπρν: Παξαγσγή (θαηά-

θηεζε λέσλ γλψζεσλ κέζσ έξεπλαο) - Αλαπιαηζίσζε ( ελζσκάησζε ζπγθεθξηκέλσλ γλψ-

ζεσλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα) – Αλαπαξαγσγή (κάζεζε). 

Πνιιέο νη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ δηαηππψλνληαη δηαρξνληθά, άιινηε αιιειν-

ζπγθξνπφκελεο, άιινηε ζπκπιεξσκαηηθέο, κα φιεο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραλη-

ζκψλ κάζεζεο θαη ηε ιχζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Κνηλφ ζεκείν, ε παξαδνρή ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ «πνιπζχλζε-

ηνπ βηνινγηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ θαηλνκέλνπ» (Υαξαιαµπφπνπινο, 2001). 

Έλαο νξηζκφο ηεο κάζεζεο πνπ θαίλεηαη φζν ην δπλαηφ ζπγθιίλσλ φισλ ησλ απφςεσλ εί-

λαη απηφο ηνπ Kimble (1980) πνπ νξίδεη ηε κάζεζε σο «µηα ζρεηηθά ζηαζεξή αιιαγή ζε 

µηα δπλαηφηεηα ηεο ζπµπεξηθνξάο, ε νπνία ζπµβαίλεη σο απνηέιεζµα εληζρπµέλεο πξα-

θηηθήο». Ζ δηδαζθαιία σο δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ζχλζεζεο γλψζεσλ θαη ελεξγεηψλ κε 

ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο δελ είλαη ζηελ νπζία παξά ε «πηνζέ-

ηεζε ζηελ πξάμε κηαο ζεσξίαο κάζεζεο» (Ράπηεο & Ράπηε, 2001).   

Ζ παηδαγσγηθή είλαη ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα δηδάμνπκε, νη πξνζεγγίζεηο πί-

ζσ απφ ηε δηδαζθαιία καο θαη ην θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο καο. ηαλ κηιάκε γηα απνηειέ-

ζκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ππάξρνπλ ηερληθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα λα 

επηηεπρζνχλ απηά ηα απνηειέζκαηα. Ζ παηδαγσγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε ζα θαζνξίζεη ηνλ ηχπν ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα δηακνξθψζεη ην εθπαηδεπηηθφ 

καο ζχζηεκα. 

Ζ παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο πεξηιακβάλεη 

ηελ θαηεπζπλφκελε ξνή πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δάζθαιν σο πνκπφ θαη ηνλ καζεηή σο δέ-

θηε. Ζ παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή κπνξεί επίζεο λα νξηζηεί σο πιαίζην πξν-ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην νπνίν ν δάζθαινο είλαη ν απνζηνιέαο ή ε πεγή, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 
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είλαη ε πιεξνθνξία ή ην κήλπκα θαη ν καζεηήο είλαη ν παξαιήπηεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

(Mbodila & Muhandji, 2012). 

Οη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή δε θαίλεηαη φκσο λα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ή λα είλαη παξαγσγηθνί 

ζηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ αηψλα (Yelland, 2001). Σν κεηαζρεκαηηζκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηε-

κα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξέρνπζα θξίζε ζα απαηηήζεη αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο, βαζηζκέ-

λεο ζε βαζηά γλψζε, πξαθηηθή θαληαζία, δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή, πλεπκαηηθή δηεμνδηθφ-

ηεηα θαη ζπλεξγαηηθή δέζκεπζε. 

Ζ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ πξνσζεί ηε βαζηά εθκάζεζε θαη ηελ 

αιιαγή ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε πεξηβάιινλ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ καζεηή 

θαη ηνπ επηηξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο, δεκηνπξγηθφο, κε αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε 

ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

δσήο.  

Ζ νπζηαζηηθή κφξθσζε, άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνλ Carl Rogers, ζπλίζηαηαη ζην λα θαζη-

ζηά ην άηνκν ηθαλφ λα γλσξίδεη πψο λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα αιιάδεη. Μνξθσκέλνο γηα 

ηνλ Rogers (1969) είλαη απηφο πνπ αληηιακβάλεηαη πσο θακία γλψζε δελ είλαη ζίγνπξε θαη 

φηη ηε ζηγνπξηά θαη ηελ αζθάιεηα κφλν ε εμνηθείσζή ηνπ κε ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηεο 

γλψζεο κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη.  
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2.3 Δθπαηδεπηηθόο ζην ζρνιείν ηνπ ζήκεξα 

 

2.3.1 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

Ζ δηδαζθαιία φκσο δε κεηνπζηψλεηαη απαξαίηεηα ζε κάζεζε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 

είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θπξίαξρν ξφιν έρεη ν εθπαη-

δεπηηθφο ιεηηνπξγφο, πνπ ζπληζηά ζχκθσλα κε ηνπο Βνζληάδνπ θαη Κφιιηα «ηνλ 

ζεµαληηθφηεξν θξίθν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο». (Vosniadou & Kollias, 2001). Ο 

Schön ζε εξγαζία ηνπ πνπ άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, θάλεη α-

λαθνξά ζηνλ «αλαζηνραζηηθφ εθπαηδεπηηθφ» θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφο ζθέθηεηαη θαη δξα 

ζηελ πξάμε (Schön, 1994). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλν-

ληαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ηηο θαζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ηνλ ηξφ-

πν πνπ απηνί καζαίλνπλ νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια νξγάλσζεο ηεο αξρηθήο φζν θαη 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο (Καιατηδνπνχινπ, 2001) αιιά θαη γεληθφηεξα θάζε πξνζέγγηζεο 

πνπ ζηφρν έρεη ηελ θηλεηνπνίεζε θαη νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε (ζεσξεηηθά θαη πξαθηη-

θά) ηεο κάζεζεο ζηελ πξάμε. 

ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεηαη θαη ν Ληνλαξάθεο (2015) πνπ επηζεκαί-

λεη πσο «ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ζηε κάζεζε είλαη πάληα ν ίδηνο ν δάζθαινο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ γλσξίδεη φηη ηε δηδαθηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ηε δηδαζθαιία ηνπ, πξέπεη λα ηελ 

κεηνπζηψζεη ζε κάζεζε, δειαδή λα ηελ θάλνπλ γλψζε ηνπο νη καζεηέο ηνπ. Να ηελ νηθεη-

νπνηεζνχλ, λα γίλεη θηήκα ηνπο». 

πσο ππνζηεξίδεη ε Ληαθνπνχινπ, ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη απιά δηεθπεξαησηήο κηαο δη-

αδηθαζίαο, αιιά απηφο πνπ εξκελεχεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζε απηή θαη ηνπο καζεηέο. Ζ αξρηθή θαηάξηηζε γηα έλαλ ηέηνην ξφ-

ιν δελ είλαη αξθεηή, αιιά είλαη αλαγθαία κηα δηαξθήο πνξεία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

Πφζν κάιινλ ζήκεξα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ζρεδηάζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί πνιχ-

πιεπξα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Αλαθνξά ζηνλ ζεκαληηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία γίλεηαη θαη απφ ηελ Δπξσπατθή ηξνγγπιή Σξάπεδα Βηνκεράλσλ ην 1997 κε 

ηελ επηζήκαλζε φκσο πσο ν ξφινο αλακέλεηαη θαη νθείιεη πιένλ λα αιιάμεη ζεκειησδψο 

ζηε κεηάβαζε απφ έλα «κνληέιν δηδαζθαιίαο» πξνο έλα «κνληέιν κάζεζεο» - ζε έλα ζχ-

ζηεκα φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαζίζηαηαη ζεκαληηθφο σο νδεγφο κάζεζεο, βνεζψληαο ηνπο 

καζεηέο λα αλαιχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ, λα θάλνπλ ζπλδέζεηο 
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πνπ ελδερνκέλσο δελ ζθέθηνληαη, θαη παξάιιεια κεηξηάδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ε-

κπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηηο ζπλδέζεηο γηα ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιί-

εο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Καξάκελαο (2001) φζν πνιχπινθνο  θη αλ είλαη ν ξφινο 

πνπ επσκίδεηαη, φζν πεξηζζφηεξεο νη πξνζδνθίεο, νη απαηηήζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλα-

ιακβάλεη, ν εθπαηδεπηηθφο ζα παξακέλεη πάληα ν νξακαηηζηήο θαη ν βαζηθφο ζηπινβάηεο 

θάζε εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο. 

 

2.3.2 Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ 

Χο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε νξίδεηαη ε πνιχπινθε θαη δηα βίνπ δηαδηθαζία κάζεζεο, κέζσ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο (Kelchhatermans, 1993), νξηζκφο πνπ ππνγξακκίδεη ηξεηο αιιειεμαξηψκε-

λεο έλλνηεο: ηε κάζεζε, ηελ εκπινθή θαη ηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο. Ζ επαγγεικαηηθή α-

λάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη απζεληηθή φηαλ κπνξεί λα εληαρζεί αξκνληθά ζηελ 

θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία λέεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο (Hunzicker , 

2011). πσο ππνζηεξίδεη ν Day (1999) ζπληειείηαη ηφζν κέζσ θάζε θπζηθήο εκπεηξίαο 

κάζεζεο φζν θαη εθείλσλ ησλ ζπλεηδεηψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξννξίδνληαη λα έρνπλ άκεζν ή έκκεζν φθεινο γηα ην άηνκν, ηελ νκάδα ή ην ζρνιείν θαη 

νη νπνίεο ζπκβάιινπλ, κέζσ απηψλ, ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηάμε.  

Δίλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ ην γεγνλφο πσο ε δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε γεληθφηεξα (Βαιθάλνο, 

2002). 

Ο φξνο επηκφξθσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα λα δειψζεη ηηο πξνγξακκαηη-

ζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ηε βειηίσζε 

θαη αλάπηπμή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο (Γθφηνβνο 

θαη ζπλ., 1992). Χο ζεζκφο, δπλακηθφο, πνιπδηάζηαηνο θαη πνιππηπρήο, ε επηκφξθσζε εί-

λαη ζχκθπηε κε ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Hargreaves, 1994), ηδηαίηεξα ζηε ζχγ-

ρξνλε θαη ξαγδαίσο εμειηζζφκελε θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνιππν-

ιηηηζκηθφηεηαο, φπσο αλαθέξνπλ νη Υαηδεδήκνπ θαη Βηηζηιάθε (2006).  
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Καηά ηηο Καηζαξνχ θαη Γεδνχιε (2008) νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο (ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

νπνίσλ αλάκεζα ζε άιια εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ) ηαμηλνκνχληαη αδξψο ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κε βάζε: ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, 

ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ηελ ςπρνθνηλσληνινγηθή 

επαηζζεηνπνίεζε.   

Απφ ην 1881 πνπ ζρεδηάζηεθαλ νη πξψηεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο ζχκθσλα κε ηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο εψο ζήκεξα, θνξείο 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ, λνκνζεηηθέο πξάμεηο θαηαηέζεθαλ, αλάινγα κε ην πλεχκα ηεο επνρήο 

θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζεσξίεο κάζεζεο.  

Με ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ πξνθαινχλ αιπζηδσηά κεηαβνιέο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θηι) γίλεηαη πηα έληνλε ε αίζζεζε ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηεο ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο - ην ζρνιείν βξίζθεηαη ζην θξίζηκν ζεκείν ηνκήο κε-

ηαμχ ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο επηθνξηηζκέλν κε ηελ επζχλε ηφζν ηεο δηαηήξε-

ζεο ηνπ πνιηηηζκνχ φζν θαη κε ηελ επζχλε ηεο αλαλέσζήο ηνπ (Beare & Slaughter, 1993) 

θαη θχξην κέιεκα, αλάκεζα ζηα άιια, είλαη, ε αλάιεςε ηνπ λένπ πνιπδηάζηαηνπ ξφινπ 

πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζιεθζεί σο επθαηξία θαη φρη σο βά-

ξνο πνπ πξέπεη λα επσκηζηνχλ.  

Ζ δηαδηθαζία είλαη φκσο ζαθψο πνιππινθφηεξε. Ο Hargreaves (1994) επηζεκαίλεη πσο ε 

πνηφηεηα, ην εχξνο θαη ε επειημία ηεο δνπιεηάο ελφο δαζθάινπ ζηελ ηάμε ζρεηίδεηαη άκεζα 

φρη κφλν κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε αιιά θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ έρεη 

αλαπηχμεη. πσο αλαθέξεη ν Stiegelbauner (1992) πέξα απφ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο δσηηθή 

ζεκαζία έρεη ην λα δηαηεξεί ν εθπαηδεπηηθφο ηελ «επηζπκία λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηε δσή 

ησλ καζεηψλ ηνπ». Ζ επηηπρήο δηδαθηηθή δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκν-

ζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαη απνπλέεη «επραξίζηεζε, πάζνο, δεκηνπξγηθφηεηα, πξφθιεζε θαη 

ραξά» (Hargreaves,1995).  

ην πιαίζην απηφ ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαδεηθλχεηαη σο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα 

ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο φπνηαο θαηλνηνκίαο (Prawat, 1996) απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πεπνηζή-

ζεηο ηνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαθηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε ίδηα ε πξαθηηθή θαη ε ζπλαθφ-

ινπζε εκπεηξία επεξεάδεη ηελ δηακφξθσζε ησλ πεπνηζήζεσλ. Δπνκέλσο, νη αλαπηπμηαθέο 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα είλαη επηηπρεκέλεο ρξεηάδεηαη πξψηα λα επεξεάζνπλ ηηο 

ζηάζεηο θαη λα άξνπλ ηηο αληηζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αιιαγή (Day, 

1999). 
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Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Πισκαξίηε θαη Μαιέηζθνπ 

(2015) δείρλνπλ ζεηηθνί ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Αληηιακβάλνληαη 

ηελ θαηλνηνκία θαηά θχξην ιφγν σο «Δθπαηδεπηηθή Αιιαγή», «Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθφηε-

ηαο» θαη «Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ» θαη δεπηεξεπφλησο σο 

«Κνπιηνχξα Νεσηεξηζκψλ» θαη «πλεξγαζία Φνξέσλ». 

ε πξφηαζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ παηδεία ην 2009, νη εθπαηδεπηηθνί εμέ-

θξαζαλ ηελ επηζπκία γηα έλα ζπγθξνηεκέλν ζύζηεκα επηκόξθσζεο, πνπ ιακβάλεη ππόςε 

ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο: α) ύλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, β) Απνηειεζκαηηθόηεξε 

δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο γ) Αληηκεηώπηζε πξαθηηθώλ δεηεκάησλ δ) 

Δλεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο. 

Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη πσο αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο απέλαληη ζηελ θνηλσλία λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ηηο επθαηξίεο, ηηο επζχλεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο ελή-

ιηθεο δσήο, λα κεηαζρεκαηίζνπλ δειαδή φπσο αλαθέξεη ν Καζηνξηάδεο «ην κηθξφ παηδί ζε 

Άλζξσπν κε ηελ πιήξε ζεκαζία ηεο ιέμεο. Ήηνη φηη ζε άλζξσπν ειεχζεξν, ππεχζπλν, ηθα-

λφ λα απνθαζίδεη». 

ην εξψηεκα «πφηε ζεσξείηαη επηηπρήο ε επηκφξθσζε;», ζχκθσλα κε ηελ Παπαλανχκ, 

κπνξεί θαλείο λα πεη φηη «είλαη επηηπρήο φηαλ πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή γλψζε ηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ, έηζη ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζην έξγν ηνπ ζην ζρνιείν». Οη πξνυ-

πνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο επηκφξθσζεο είλαη πνιιέο θαη αθνξνχλ: α) ηε θηινζνθία 

ηεο, ην αλ δειαδή πηνζεηεί ηε δηεπξπκέλε αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ β) ην αλ ζρεδηάδεηαη κε βάζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα γ) ην αλ είλαη νξγαλη-

θά εληαγκέλε ζηελ πνιηηηθή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο, αθφκα θαη ζήκεξα, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο UNESCO (2015), 

ζην έλα ηξίην ησλ ρσξψλ, ιηγφηεξν απφ ην 75% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθ-

παίδεπζεο εθπαηδεχνληαη ζχκθσλα κε ηα εζληθά πξφηππα, ελψ ν αξηζκφο θαη ε πνηφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πξαθηηθή δηδαζθαιία θαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηκεησ-

πίδνπλ ζνβαξέο ζπζηεκηθέο πξνθιήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Δλψ φκσο νπνηνζδήπνηε θξίθνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη επηβαξπληηθά ή επηβξαδπληηθά ζηηο πξνζπάζεηεο εμέιημεο, δελ κπνξεί ζε θα-

κηά πεξίπησζε λα ηελ θαηαζηείιεη νινθιεξσηηθά (Γεσξγηάδεο θ.ά.).  
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2.4 Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ε εθπαη-

δεπηηθή ηνπο ρξήζε 

 

“ICT is not only a „thing‟...  (It also provides) a space that can link a wide community of 

learners and thinkers, where our capacities can advance through the intersection of peo-

ple‟s social and individual inclinations.”  

                                                                         (International Education Advisory Board) 

 

2.4.1 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

χκθσλα κε ηελ UNESCO, ν φξνο ICT (Information and Communications Technologies), 

γλσζηφο ζηα ειιεληθά σο ΣΠΔ (Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο) πξνθχπηεη 

απφ ην ζπλδπαζκφ δχν επηζηεκψλ: α) Σελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ αθνξά ζην 

ζρεδηαζµφ, πινπνίεζε, αμηνιφγεζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεµάησλ επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, θαζψο επίζεο θαη ζην πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζµηθνχ ηνπο θαη 

β) Σελ επηζηήκε ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ππν-

ινγηζηηθψλ ζπζηεµάησλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξµνγψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ θνη-

λσλία. (Anderson & Van Weert, 2002). Με βάζε απηήλ ηελ νξηνζέηεζε, νη ΣΠΔ νξίδνληαη 

σο ν ζπλδπαζµφο ηεο ηερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο µε άιιεο ζπζρεηηδφµελεο ηερλνινγί-

εο θαη εηδηθφηεξα µε απηέο ησλ επηθνηλσληψλ. 

Ο Κφκεο, πεξηιακβάλεη ζηνλ φξν ΣΠΔ ηηο ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηε κεηάδνζε κηαο πνηθηιίαο κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο (ζχκβνια, εηθφ-

λεο, ήρνη, βίληεν) θαη ηα κέζα πνπ είλαη θνξείο απηψλ ησλ άπισλ κελπκάησλ.  

H Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξίδεη πσο έλα άηνκν θαηέρεη «βαζηθέο δεμηφηεηεο» ζηηο ΣΠΔ φηαλ 

κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ αλάθηεζε, απνζήθεπζε, παξα-

γσγή, παξνπζίαζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007). 

Μεγάιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα ηεο Γεκηνπξγηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Creative Education Institute) ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζην Λνλδίλν κε ζθνπφ ηε δη-

απίζησζε ησλ πην ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ 21νπ αηψλα, θαηαιήγεη ζην 

φηη νη πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο είλαη: Οκαδηθή Δξγαζία, Δπίιπ-

ζε Πξνβιεκάησλ, Γηαπξνζσπηθέο Γεμηφηεηεο, Πξνθνξηθή Δπηθνηλσλία, Να δίλεη θάπνηνο 

πξνζνρή ζ‘ απηά πνπ ιέλε νη Άιινη, Γεκηνπξγηθή θέςε, Γξαθή, Υξήζε Τπνινγηζηψλ, 

Αλάγλσζε (Longworth & Davies, 1996) . 
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 πσο δηαθαίλεηαη, θαίξηνο είλαη ν ξφινο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ πξνζσπηθή θαη θνη-

λσληθή εμέιημε θαζψο ε θαηάιιειε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ίζσο 

θαη φισλ ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ. 

Αδηακθηζβήηεηα, νη λέεο ηερλνινγίεο, ζηνλ βαζκφ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηέο έρνπλ εληα-

ρζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, δηαηαξάζζνπλ βαζηά ηνπο παιηνχο ηξφπνπο δσήο θαη εξγα-

ζίαο, απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηε γλψζε κέρξη ηελ ηδησηηθή θαη πνιηηηθή δσή. Οη αλαδπφκε-

λεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ πξνζθαινχλ, θαη κάιηζηα αθφκε θαη θαηά θαηξνχο 

απαηηνχλ, κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απ‘ φηη ηα ζπζηήκαηα γλψζεο θαη ηα πνιηηηζηηθά πεξη-

βάιινληα ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο καο θαη ζνιψλνπλ ηα φξηα κεηαμχ δεκηνπξγψλ θαη 

αθξναηψλ, δεκηνπξγψλ θαη θαηαλαισηψλ, δεκηνπξγψλ γλψζεο θαη ρξεζηψλ γλψζεο (M. 

Kalantzis – University of Illinois). 

 

2.4.2 Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε  

“Today‟s students are no longer the people our educational system was designed to teach”                     

                                                                                                           (Prensky, 2001) 

ηαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, νη πξψηνη ππνινγηζηέο έθαλαλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηα 

ζρνιεία, δχζθνια κπνξνχζε λα πξνβιέςεη θαλείο ηηο κεγάιεο αλαηξνπέο πνπ ζα επέθεξαλ 

ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο. Αξρηθά εηζήρζεζαλ νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, εηζάγν-

ληαο παξάιιεια θαη ηνλ φξν Πιεξνθνξηθή. ηε ζπλέρεηα ηα λέα ηερλνινγηθά, πιεξνθνξη-

αθά θαη επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα (δηαδίθηπν, θηλεηά θηι) άλνημαλ λένπο δξφκνπο θαη επη-

ινγέο θαη άιιαμαλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο πξνζζέηνληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ηηο ΣΠΔ 

-Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. Ήηαλ ην πξψην βήµα ζηε µεηάβαζε απφ ηε 

ζπµβαηηθή ζρνιηθή αίζνπζα ζην λέν µνληέιν ηεο εηθνληθήο ηάμεο θαη ηνπ πβξηδηθνχ ζρν-

ιείνπ (Rosbottom, 2001). 

Οη Ross et al (2010) αλαθέξνληαη ζηελ «εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία» σο κηα επξεία πνηθηιία 

ηξφπσλ, εξγαιείσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα κάζεζε θαη φρη σο κηα νκνηνγελή «παξέκβαζε». 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, σο εθ ηνχηνπ, εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά βνεζά ηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο λα επηηχρνπλ ηνπο επηζπκεηνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. 

Ζ αθεηεξία ηεο UNESCO γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη ζαθήο: ε ηερλνινγία δελ εί-

λαη απηνζθνπφο – αιιά κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αμη-

νπξέπεηαο γηα φινπο. Γηεπθνιχλεη πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ θνηλνηήησλ 

πξαθηηθήο, ζπλεξγαζίεο πνιιψλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ησλ θνξέσλ 
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ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ αλάπηπμε δηεζλψλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ. 

Δίλαη πηα επξέσο απνδεθηφ πσο ηφζν ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ φζν θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα, νη ΣΠΔ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ζπκ-

βάιιεη ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζί-

αο (Kron & νθφο, 2007). 

Καηά ηνλ Rowntree (1986) ζεκαληηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ είλαη ην κέζν δηδαζθαιίαο πνπ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο ηνπ καζεηή, ζηελ αλάθιεζε 

πξφηεξσλ γλψζεσλ, ζηελ πξνζθνξά εξεζηζκάησλ, ζηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο θαη ε-

λεξγνπνίεζεο ηεο απφθξηζεο ηνπ καζεηή θαη ζηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηεο 

λεναπνθηεζείζαο γλψζεο. Οη ΣΠΔ ζπληζηνχλ έλα ηέηνην κέζν αθνχ ζέηνπλ ζηε δηάζεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιεία θαη εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πνιιαπιέο αλάγθεο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ «παληαρνχ παξνχζα κάζεζε» (ubiquitous learning) ε καζεζηαθή δειαδή εκπεηξία ρσξίο 

ηνπηθνχο ή ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιάδεη ηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο δηεπθνιχλεη ηελ απνκάθξπλ-

ζε απφ δαζθαινθεληξηθέο θαη βηβιηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ πινπνίεζε ελεξγεηηθψλ 

δηεξεπλεηηθψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελζαξξχλεη ηε ζπκ-

κεηνρή ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

Οη Grabe & Grabe (2007) ππνζηεξίδνπλ πσο νη ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο δεμηφηεηεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ κπνξεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή γηα παηδηά 

πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηνχληα πεξηβάιινληα, παξέρνληαο εληαηηθή ζηήξημε γηα λα 

κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (Higgins et al, 2012). 

Σηο παξαπάλσ απφςεηο επηβεβαηψλεη ε ζχλζεζε 45 κεηααλαιχζεσλ ζε έξεπλεο πνπ πξαγ-

καηνπνηήζεθαλ απφ ην 1990 ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (Steven 

Higgins et al, 2012) θαη ε νπνία θαηαιήγεη ζηα εμήο: 

• Ζ ζπλεξγαηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη ζπλήζσο πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ αηνκη-

θή, αλ θαη ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα 

ιπζνχλ πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο. 

• Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά θαη δηνξζσηηθά ζε δπ-

ζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή πξνέξρνληαη απφ 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο. 
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• Γεληθά ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη θαιχηεξα σο ζπκπιήξσκα ηεο δηδαζθαιίαο θαη φρη 

σο αληηθαηάζηαζε.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Διιάδαο λα αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο θαη λα αμην-

πνηήζεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ην δπλακηθφ ησλ ΣΠΔ είλαη ε ζχζηαζε ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Απηνηεινχο Σκή-

καηνο Τπνζηήξημεο Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη Καηλνηνκίαο, ζην νπνίν αλαηίζεληαη πνιπζρη-

δείο αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ ζε ζπ-

λεξγαζία κε ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ ΤΠΠΔΘ, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφ-

ηεηαο ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΔ, ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθνχ εμνπιη-

ζκνχ (Νφκνο 4415/2016 ΦΔΚ159/Α/6-9-2016). 

Δπηγξακκαηηθά, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Hennessy, Ruthven & Bridley (2005), ε κεγάιε 

πξνζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πσο «βνεζνχλ ζην λα θαηαζηεί ζαθέο φ,ηη είλαη 

δπζλφεην θαη λα ηνληζηεί απηφ πνπ ζπλήζσο πεξλά απαξαηήξεην».  

Χζηφζν, φπσο θαη γηα θάζε θαηλνηνκία, έηζη θαη γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ην θαηλνηφκν πεξηβάιινλ, φπσο αλαθέξνπλ νη Γαγδηιέιεο θαη Παπαδφπνπινο 

(2008) «δελ απνηειεί απφ κφλν ηνπ ιφγν γηα λα πινπνηεζεί κηα δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. Οη επηινγέο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη φρη κε βάζε ηνλ θαηλν-

ηφκν ραξαθηήξα ηνπο, αιιά ηελ εθηηκψκελε δηδαθηηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα.». 

 

2.4.3 Θεσξίεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο επηζεκαίλεη ε 

Γεκεηξαθνπνχινπ, απαηηνχληαη δξάζεηο ζε ηξία επίπεδα: (i) Σν επίπεδν ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο (Μαθξνεπίπεδν) (ii) Σν επίπεδν ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη (iii) Σν επίπεδν 

ηεο Γηδαθηηθήο Γηαρείξηζεο, ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ (Μηθξνεπίπεδν). Οη δξάζεηο πξέπεη 

λα απνηηκνχληαη ηαθηηθά ψζηε λα αλαδηνξγαλψλνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο 

θαη λα επηιχνπλ ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Απ-

ηφ απαηηεί ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθαξκφδνπλ 

ζηελ πξάμε θάζε θαηλνηφκν πξνζέγγηζε.  

ζν αθνξά ζηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηξία είλαη ηα πξφηππα 

πξνζέγγηζεο αλάινγα κε ηε ζεψξεζή ηνπο: νη ΣΠΔ σο α) αληηθείκελν κάζεζεο- Σερληθή 
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πξνζέγγηζε β) εξγαιείν κάζεζεο - Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη γ) ζηνηρείν γεληθήο 

θνπιηνχξαο -Πξαγκαηνινγηθή πξνζέγγηζε. 

Οη εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηαμηλνκνχληαη απφ ηνλ Κφκε 

(2004) ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ αλάινγα κε ηε ζεσξία κάζεζεο ζηελ νπνία ζηεξί-

δνληαη θπξίσο: α) θαζνδήγεζεο θαη δηδαζθαιίαο (πκπεξηθνξάο) β) µάζεζεο µέζσ 

θαζνδεγνχµελεο αλαθάιπςεο θαη δηεξεχλεζεο (Γλσζηηθέο/Οηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο) θαη 

γ) έθθξαζεο, αλαδήηεζεο θαη επηθνηλσλίαο (Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο/Οηθνδφκεζεο ηεο 

Γλψζεο). 

Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κεηακνξ-

θψζνπλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ε κάζεζε λα πξνζεγγηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφ-

πνπο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηεπφκελσλ. ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζη-

αθή παηδαγσγηθή, πνπ έρεη έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν δηδαζθαιίαο (άκεζε ξνή πιεξνθνξηψλ 

απφ δάζθαιν ζηνπο καζεηέο) νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθά κνληέια ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε πξνζδίδνληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνλ ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή θαη αλαδχνληαο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο φπσο (Mbodila & Muhandji, 2012): 

● Γξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο καζεηέο  

● Δξγαζία ζε νκάδεο  

● Δχξεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα  

● ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο  

● Απηνξπζκηδφκελε (απφ ηνπο καζεηέο) κάζεζε 

● Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία 

ιεο νη απφςεηο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο πσο ε επηηπρήο ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζε-

ζηαθή δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο αιιειεπίδξα-

ζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ: ηνπ πεξηε-

ρνκέλνπ, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα θαηαλνή-

ζνπλ θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ηεο γλψ-

ζεο ψζηε απηέο λα ζπληίζεληαη κε επηηπρία. Καη θπζηθά κε ηελ πξνυπφζεζε «ε ηερλνινγία 

λα δηαπεξλά, σο δπλαηφηεηα, φιν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, λα ζεσξείηαη ελ δπλάκεη σο 

έλα βνήζεκα γηα κηα ζηήξημε ή θαη κηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο – πάληνηε κε απψ-

ηεξν ζηφρν λα θαηαζηεί απηφ πιένλ απνηειεζκαηηθφ.» (Γαγδηιέιεο, 2002).  

Eλ θαηαθιείδη, ε ελζσκάησζε θαη θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κεηακνξθψλεη ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο 
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θαη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε βειηίσζε ηεο πξν-

ζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο (Correa, 2015). 

 

2.4.4 Δπηκόξθσζε ζηε ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ 

«Οπνηαδήπνηε επηµόξθσζε δελ είλαη πνηέ επαξθήο… είλαη απιά εθείλν πνπ ζα ζνπ δείμεη ην 

δξόµν θαη ζα ζε βάιεη ζηε δηαδηθαζία λα ςάμεηο µόλνο ζνπ ηε γλώζε γηα ηνλ εαπηό ζνπ..»  

                                                                                                            (Παύινπ, 2007) 

Κάζε παηδί πνπ γελληέηαη απφ ηηο αξρέο απηνχ ηνπ αηψλα κεγαιψλεη ζε έλαλ ςεθηαθφ θφ-

ζκν – απνηειεί κέινο ηεο «γεληάο ηνπ δηθηχνπ» θαη ραξαθηεξίδεηαη πην πεξηγξαθηθά, «ςε-

θηαθφο ηζαγελήο» . πσο εχζηνρα αλαθέξεη ν Brown ζην Learning in a Digital Age «ηα 

ζεκεξηλά  παηδηά αληηιακβάλνληαη ηηο ΣΠΔ σο θάηη παξφκνην κε ην νμπγφλν: ην ζεσξνχλ 

δεδνκέλν, ην αλακέλνπλ, είλαη απηφ πνπ αλαπλένπλ, ν ηξφπνο πνπ δνπλ». Οη ζεκεξηλνί εθ-

παηδεπηηθνί απφ ηελ άιιε, κεγαισκέλνη ζε άιιε επνρή, δελ είλαη παξά «ςεθηαθνί κεηαλά-

ζηεο» (Prensky, 2001). Γεδνκέλνπ φκσο ηνπ φηη νθείινπλ ιφγσ επαγγέικαηνο λα εκπιέθν-

ληαη, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ θαζεκεξηλά κε ηα παηδηά, πξσηαξρηθφ ηνπο 

κέιεκα είλαη λα γεθπξψζνπλ ην «ςεθηαθφ ράζκα» ψζηε νη καζεηέο λα κελ ιεηηνπξγνχλ ζε 

έλα ζρνιείν κε ην νπνίν ληψζνπλ απνζπλδεκέλνη. Σν ράζκα απηφ, έξρνληαη λα γεκίζνπλ ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Ζ αλάγθε απηή θαίλεηαη πσο είλαη απφιπηα αληηιεπηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα 

κε κειέηε ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ησλ επη-

κνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο «α-

ληαπνθξίλνληαη άλεηα θαη κε πεπνίζεζε γηα ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δελ πα-

ξεθθιίλνπλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα». Αλεπαξθείο σζηφζν ληψζνπλ, ζε 

πνζνζηφ 41% ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνιν-

γίεο, γλψζεηο πνπ ζεσξνχλ αλαπφζπαζην κέξνο φζσλ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ αθνχ ζπλεη-

δεηνπνηνχλ πσο ε απφθηεζή ηνπο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν.  

Δπξήκαηα κεγάιεο έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 2012 ζπζρεηίδνπλ ηελ ςεθηαθή 

ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπκκεην-

ρή ζε δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ρξή-

ζε ησλ ΣΠΔ (Valiente, 2010). Δπίζεο, κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ζπλ-

δέεηαη ζεηηθά κε ηελ απφθηεζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηε 

ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ (OECD, 2010). 
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Ζ UNESCO ην 2008 δεκηνχξγεζε έλα δηεζλέο ζεκείν αλαθνξάο πνπ θαζνξίδεη ηηο δεμηφηε-

ηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία κε ηηο ΣΠΔ: ην Πιαίζην Ηθαλνηή-

ησλ ΣΠΔ γηα ηνπο δαζθάινπο, νξίδνληαο παξάιιεια θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. 

Ζ κεγάιε σζηφζν πξφθιεζε ησλ επηκνξθψζεσλ ζηηο ΣΠΔ είλαη ην γεγνλφο πσο ε παξερφ-

κελε γλψζε δελ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθή, αιιά πξέπεη λα εμειίζζεηαη δπλακηθά, ζχκθσλα 

κε ηηο ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Οχηε φκσο ε παξνρή ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απνηειεί εγγχεζε απφ κφλε ηεο ηνπ κεηα-

ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ε πξφζεζε γηα ελζσκάησ-

ζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξάμε απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φζν θαη ηηο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο κεηαβιεηέο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ (Sorebo et al., 2009).  

Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπληζηά κία ηερλνινγηθή αιιά παξάιιε-

ια θαη παηδαγσγηθή θαηλνηνκία - θαηλνηνκία σο πξνο αλζξψπηλεο δηαδηθαζίεο. Δπνκέλσο ε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ καο πξνζθέξνπλ πξνυπνζέηεη ηελ παηδαγσγηθά απνδε-

θηή ρξήζε ηνπο απφ θαηάιιεια επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Οη Cohen et. al.(2007) πεξηγξάθνπλ πψο «νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη πνηθίια 

κνληέια απνηειεζκαηηθήο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο θαη φηη πξέπεη λα δνπλ ηελ ηερλνινγία ζηελ πξάμε φρη κφλν λα κειεηήζνπλ πψο 

λα ην θάλνπλ». Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρνπλ έλα ελλνηνιν-

γηθφ κνληέιν πνπ ζηεξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε δηαδηθαζία θαη πνπ παξέρεη έλα πιαίζην αλα-

θνξάο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο – κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ ζα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ ηάμε, ζα βαζίδεηαη ζηελ αλαπηπμηαθή αιιειεπίδξαζε θαη ζα δίλεη έκθα-

ζε ζηε κνληεινπνίεζε νξζψλ πξαθηηθψλ, ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ ιφγνπ, ζηελ επέθηαζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε πξσηνγελείο πεγέο θαη ζηελ παξνρή «θσλήο» ζε φζνπο δηαθνξεηηθά δελ ζα 

«αθνχγνληαλ». 

Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα αλαπηπρζεί έλα πιέγκα απφ ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζή ηνπ (Noss, Hoyles & 

Sutherland, 1990) πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο ππνθείκελν, θνξέα θαη ζπλδηα-

κνξθσηή ηεο θαηλνηνκίαο, φπνπ ε αλάπηπμε παηδαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζα δηακνξθσζεί βαζκηαία κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κε ηελ ελεξγφ ζπκ-

κεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Noss, Sutherland & Hoyles, 1991) θαη κε δηαξθή ππνζηήξημε 

ζην έξγν ηνπο (Prawat, 1996). 
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ηα Πξαθηηθά Δξγαζηψλ ηνπ 4νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαη-

δεπηηθή Γηαδηθαζία» αλαθέξεηαη φηη, έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

επηηπρή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε ιεηηνπξγη-

θή ζχλζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο) κε ηε κνξθή ηεο επηκφξθσζεο (επ-

ειημία) (Παπαληθνιάνπ θ.ά., 2014). 

Καηά ηνλ Σδηκνγηάλλε (2002) ν ζρεδηαζκφο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πεξη-

ιακβάλεη  

● ηελ χπαξμε παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ ππφβαζξνπ 

● ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΣΠΔ σο γλσζηηθφ-καζεζηαθφ εξγαιείν ζε φιν ην θάζκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

● ηελ θαιιηέξγεηα κηαο λέαο θνπιηνχξαο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ  

● ηε ζπλερή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ 

ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

●  ηε δηακφξθσζε επξχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπ κέιινληνο.  

πλνςίδνληαο, απψηεξνο ζθνπφο κηαο επηκνξθσηηθήο δξάζεο ζηηο ΣΠΔ είλαη λα θαηαζηή-

ζεη ηθαλφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζηνραζηεί πάλσ ζηηο µέρξη ηψξα πξαθηηθέο ηνπ θαη λα αλα-

δεηήζεη δξφµνπο µεηαζρεµαηηζµνχ ηνπο.  

ηαλ νη ΣΠΔ θαηαζηνχλ πιήξσο ελζσκαησκέλεο ζε φιεο ηηο θαλνληθέο καζεζηαθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα αλαλεψζνπλ 

ηε ζεζκηθή νξγάλσζε κε δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο θαη φηαλ είλαη ηαθηηθφ κέξνο ηεο θαζε-

κεξηλήο ζρνιηθήο δσήο , ηφηε ηα ζρνιεία βξίζθνληαη ζην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηάδην. Σφηε νη 

ΣΠΔ γίλνληαη έλα αλαπφζπαζην, αλ θαη αφξαην, θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο παξαγσγηθφηε-

ηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο (Anderson, 2010). 

Πξνθαλέο είλαη πσο ε αμηνιφγεζε θάζε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

βειηησηηθψλ κέηξσλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). 

 

2.4.5 Σξόπνη θαη βαζκόο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

2.4.5.1 Εργαλεία και εφαρμογζσ 

πσο επηζεκαίλεη ν Burbules (2010), ε εξγαζία θαη ην παηρλίδη, ε κάζεζε θαη ε ςπραγσγί-

α, ε πξφζβαζε θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ, ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ, είλαη δηαθξίζεηο 
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πνπ ελψ ελλνηνινγηθά ήηαλ ηφζν ζαθείο φζν ε ρξήζε ηνπο καο πξφηεηλε λα είλαη, θαζίζηα-

ληαη νινέλα θαη πην αβάζηκεο σο έληνλεο δηαθξίζεηο ζήκεξα. Οη εθαξκνγέο θαη ηα εξγαιεία 

πνπ ε ζχγρξνλε ηερλνινγία καο παξέρεη θαη νη άπεηξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο, ζα-

κπψλνπλ ηηο παξαδνζηαθέο γξακκέο δεκηνπξγψληαο λέεο πξννπηηθέο θαη πξνζδνθίεο γηα ην 

πψο θαη ην πφηε ζπκβαίλεη ε κάζεζε – ε εθκάζεζε κπνξεί πηα λα πξνγξακκαηηζηεί γχξσ 

απφ ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Δλδεηθηηθή ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε απεηθφληζή ηνπο 

ζην γξάθεκα ηνπ Allan Carrington κε ηίηιν ‗The Padagogy Wheel‘. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πξνζπάζεηα ηνπ Carrington ην 2012 λα νξγαλψζεη ηηο δηαζέζηκεο ηφηε εθαξκνγέο γχξσ απφ 

ην εμσηεξηθφ ηνπ ηξνρνχ ηαμηλφκεζεο ησλ γλσζηηθψλ ηνκέσλ ηνπ Bloom. Σν γξάθεκα 

πξνζθέξεη κηα επξχηεξε εηθφλα ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ, ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ 

ΣΠΔ θαη ησλ ηξφπσλ πνπ κπνξνχλ απηά λα ζπλδπαζηνχλ. Δπίθεληξν ζχκθσλα κε ηνλ ε-

κπλεπζηή, ε παηδαγσγηθή λα νδεγήζεη ηελ ηερλνινγία, θαη φρη ην αληίζηξνθν, θαη ζηφρνο ε 

θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ελζσκά-

ησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ηξνρφο ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά απφ ην δεκηνπξγφ 

θαη εκπινπηίδεηαη ηφζν κε λέεο εθαξκνγέο φζν θαη κε θξηηήξηα επηινγήο ηνπο κε βάζε ηδέ-

εο θαη πξαθηηθέο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Δηθόλα 1: The Padagogy Wheel 
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Ο ζρεδηαζκφο επνκέλσο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο αμηνπνηψληαο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

κε γλψκνλα ηε ζεσξία ηνπ Glasser (1990) πσο νη καζεηέο ζπκνχληαη ην 90% ηνπ ηη θά-

λνπλ, ζε ζρέζε κε κφλν 10% απηνχ πνπ δηαβάδνπλ ή 20% ηνπ ηη αθνχλε, κπνξεί λα κεηα-

ζρεκαηίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαζηζηψληαο ηε κάζεζε κηα επράξηζηε θαη 

ζπλάκα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία. 

Παξαθάησ, αλαθέξνληαη θάπνηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηη-

θή δηαδηθαζία κε ηελ επηζήκαλζε πσο ε αμηνπνίεζή ηνπο δελ έγθεηηαη ζηελ απηφλνκε, κε-

κνλσκέλε θαη επηπφιαηε ρξήζε ηνπο κα «ζηελ έληαμή ηνπο ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ ζπλ-

ζεθψλ, απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ» (Μπίθνο, 1995).  

Α. Διαδίκτυο - World Wide Web 

ηνλ πεπιαηπζκέλν πηα θφζκν πνπ δνχκε εληαζζφκαζηε θαη θηλνχκαζηε ζε παγθνζκηνπνη-

εκέλα, δηαθξαηηθά δίθηπα πνπ καο παξέρνπλ ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ, βαζηζκέλεο ζηηο 

επηθνηλσλίεο, θαη ζπλερή πξφζβαζε ζε ξνέο αλζξψπσλ, πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ. Παξάι-

ιεια βέβαηα, παξφιν πνπ ζπρλά παξαβιέπεηαη, παξέρνπλ θαη ζηνπο άιινπο, πξφζβαζε ζε 

εκάο. 

To δηαδίθηπν είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, 

ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο, θπξίσο σο κέζν αλαδήηεζεο θαη 

άκεζεο θαη δσξεάλ πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία ζε δηάθνξεο κνξθέο ζρεηηθά κε ζρεδφλ 

νπνηνδήπνηε ζέκα αιιά θαη σο µέζν επηθνηλσλίαο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επαθή θαη ηελ αι-

ιειεπίδξαζε άξα θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε (Cassell et al, 2006).  

Χο εθπαηδεπηηθφο πφξνο φκσο, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, έρεη ζρεηηθά απνγνεηεπηηθφ αληί-

θηππν (Cole & Hilliard, 2006). Απηφ νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπ θαηά ηνλ εθ-

παηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Σν κεγάιν ζηνίρεκα κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ παξακέλεη ην «πψο επηιέγνπκε πνηα είλαη 

ε ζεκαληηθή γλψζε πνπ πξαγκαηηθά ρξεηαδφκαζηε;». Ο Burbules (2009) παξνκνηάδεη ην 

ζρνιείν σο ηνλ θφκβν ηνπ ηξνρνχ, κε ηηο αθηίλεο λα πεγαίλνπλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο 

ζε επθαηξίεο θαη εκπεηξίεο κάζεζεο. ε έλα ηέηνην ζχζηεκα, ν εθπαηδεπηηθφο επηθνξηίδεηαη 

κε ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηνπ νδεγνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα 

αλαιχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Πξσηαξρηθφ επνκέλσο κέιεκα 

είλαη λα γλσξίδνπλ νη ρξήζηεο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πεξηερνµέλνπ µηαο ηζηνζειίδαο. 

Σα θξηηήξηα απηά ζχκθσλα κε ηνλ Υαιθίδε (Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, 2011) ε-

ληάζζνληαη ζηνπο άμνλεο: 
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• παηξφηεηα ηζηνζειίδαο 

• αμηνπηζηία 

• αληηθεηµεληθφηεηα 

• πιεξφηεηα θάιπςεο (πξφζθαηε ελεµέξσζε) 

• επηθαηξφηεηα 

• θαηαιιειφηεηα γηα εθπαίδεπζε 

Γηαθνξεηηθά, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Xiao θαη Katsipataki (2012), ε ηάζε λα 

αθήλνληαη νη καζεηέο ζην δηαδίθηπν ρσξίο θαζνξηζκέλν πιαίζην θαη ζπληνληζκφ, είλαη ιίγν 

«ζαλ λα ζηέιλνπκε έθεβνπο ζηε Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε πεξηκέλνληάο ηνπο λα θάλνπλ επη-

ηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο γηα λα ζηεξίμνπλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε». 

 

Β. Εφαρμογέσ κοινωνικήσ δικτύωςησ (Εργαλεία web 2.0, Κοινότητεσ μάθηςησ, ιςτολόγια, φό-

ρουμ κ.ά.) 

Σν 1989, ν Tim Berners-Lee, επηζηήκνλαο ηνπ CERN, ππέβαιε πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο ξηδνζπαζηηθνχ λένπ ηξφπνπ ζχλδεζεο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ Γηαδη-

θηχνπ. Σν 1993, ε απφθαζε ηνπ CERN λα ζέζεη ην ινγηζκηθφ ηνπ World Wide Web ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα ειεχζεξα δηαζέζηκν, καδί κε έλα βαζηθφ πξφγξακκα πεξηήγεζεο θαη κηα 

βηβιηνζήθε θψδηθα, έθεξε ηελ άλζηζε θαη ηελ εθξεθηηθή δηάδνζή ηνπ.  

Δμέιημε ηνπ Web, απνηειεί ην Web 2.0, φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δεχηεξε, πην δπλακηθή, γεληά ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ λα ζπλεξγάδνληαη αλνηρηά θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο online.  

Ζ λέα γεληά ππεξεζηψλ web 2.0 πεξηιακβάλεη, θαηά ηνπο Anastasiades θαη Kotsidis (2013):  

➢ ηα ηζηνιφγηα (blogs), φπνπ κε ηε κνξθή πξνζσπηθνχ εµεξνινγίνπ θαηαρσξείηαη 

πεξηερφκελν αλάινγν κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε 

➢ εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο γξαθήο πεξηερνµέλνπ (wikis) κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγ-

κα ηε δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα wikipedia 

➢ απνζεηήξηα αλάξηεζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ (content communities) απφ ρξήζηεο – 

δεµηνπξγνχο (YouTube γηα βίληεν, Flickr γηα εηθφλεο, θιπ) 

➢ ζπκκεηνρηθά πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networks) φπσο ην 

Facebook, ην MySpace θ.ά. πνπ είλαη θαη ε πην δεκνθηιήο ρξήζε ησλ web 2.0 
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➢ εηθνληθνχο θφζκνπο (νn line games and virtual worlds), πιαηθφξκεο κε ηξηζδηάζηα-

ην πεξηβάιινλ φπνπ νη ρξήζηεο κε ηε κνξθή avatars (εμαηνκηθεπκέvσλ εηδψισλ) 

αιιειεπηδξνχλ φπσο θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Redecker (2009), ζε κηα αλαθνξά πνπ βαζίζηεθε ζε 280 

πεξηπηψζεηο ζηελ Δπξψπε, νη ηξέρνπζεο πξαθηηθέο, αλ θαη είλαη αθφκα ζε πεηξακαηηθφ 

ζηάδην, αλαδεηθλχνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο (αλ θαη κε επηθαιχςεηο) θαηλνηνκηθνχο ηξφ-

πνπο ρξήζεο ησλ Web 2.0 εθαξκνγψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο:  

➢ Μάζεζε κε επίηεπμε ζηφρσλ - νη Web 2.0 εθαξκνγέο σο κεζνδνινγηθά ή δηδαθηηθά 

εξγαιεία  

➢ Γηθηχσζε- ηα Web 2.0 εξγαιεία σο ππνζηεξηθηηθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη εγθαζί-

δξπζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ή θνηλνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε καζεζηαθή δηα-

δηθαζία  

➢ Πνιπκνξθηθφηεηα - ηα Web 2.0 εξγαιεία σο κέζα δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθψλ 

δηαχισλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ θαη  

➢ Άλνηγκα ζηελ θνηλσλία- νη Web 2.0 εθαξκνγέο θάλνπλ ηε ζεζκηθή κάζεζε πξνζη-

ηή θαη δηαθαλή ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

Οη ππεξεζίεο απηέο δηακνξθψλνπλ ην ζεκεξηλφ δπλακηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην νπνίν 

νη ρξήζηεο δελ είλαη πιένλ θαηαλαισηέο. Δίλαη δεκηνπξγνί ζην πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Οη εθαξκνγέο web 2.0 παξέρνπλ ηελ επθαηξία γηα αιιαγή δπλακηθνχ θαζψο νη καζεηέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε κάζεζε, κφλνη ή κε ζπλεξγάηεο. Μπνξνχλ 

λα ζπλ-δεκηνπξγνχλ πεξηερφκελν βαζηζκέλνη ζην δηαδίθηπν θαη λα αλαπηχζζνπλ καζεζηα-

θέο εκπεηξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία πνπ πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε ζπλεξγα-

ζία θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

Ζ ηερλνινγία web 2.0 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο φρη κφλν κε ηελ πιεξνθνξία αιιά θαη 

κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ δελ έρνπκε (Burbules, 2009). 

Απηφ δεκηνπξγεί έλα δίθηπν γλψζεσλ πνπ γίλεηαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ ν-

πνίν καζαίλνπκε, αλά πάζα ζηηγκή, δπλαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζεσξία ηνπ 

ζπλδεζηηηζκνχ (Siemens, 2005), ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε ηθαλφηεηα ηνπ λα βξεη θαλείο 

πεγέο γλψζεο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ ίδηα ηε ζεκεξηλή γλψζε θαη φηη ε δηαηήξεζε 

ζπλδέζεσλ είλαη βαζηθή γηα ηε κάζεζε».  

Σε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαπάλσ ζηεξίδεη θαη ν Nikoloudakis (2009), ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν, ε δηαρείξηζε ηεο δπλαηφηεηαο αιιειεπίδξαζεο (interactivity) πνπ παξέρνπλ ηα πεξη-
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βάιινληα κάζεζεο βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή (computer-based learning environments)  

απνηειεί απφ κφλε ηεο «γλσζηηθή ζηξαηεγηθή».  

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο αλαδεηψληαο 

πιεξνθνξίεο, θνηλσληθή ππνζηήξημε, θηιία θαη ςπραγσγία (Ridings & Gefen, 2004). ην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη θνηλφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ είλαη κηα αθφκε δπλαηφ-

ηεηα πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Κνηλφηεηα Μάζεζεο, ζπληζηά αθφκε θαη «κηα κηθξή θαη 

επέιηθηε νκάδα, ε νπνία παξέρεη πινχζηα αιιειεπίδξαζε, αληαιιαγή θαη δηαπξαγκάηεπζε 

ηδεψλ, ζπγθξνχζεηο θαη δπκψζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, ηα νπνία ελδηαθέξνληαη θαη ελ-

ζαξξχλνπλ ν έλαο ηελ επίδνζε ηνπ άιινπ» (Ληνλαξάθεο θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2009). 

ηελ Διιάδα, ε Γηθηπαθή Πχιε Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (ΠΥ) είλαη έλα εθπαη-

δεπηηθφ δίθηπν θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ δηαζπλδέεη πιήζνο 

κνλάδσλ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. Δμππεξεηεί θαηεγνξίεο ρξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο, θηινμελίαο 

ηζηφηνπσλ, δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο, ηε-

ιεθπαίδεπζε, πιαηθφξκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ππεξεζίεο video, Βηβιηνζήθε Δθπαηδεπ-

ηηθνχ Τιηθνχ θαη πξφζβαζε ζε Γηαδηθηπαθέο Πχιεο (Πξέθαο, 2011). 

Οη θνηλφηεηεο ζηεξίδνπλ θαη ζηεξίδνληαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Δλψ φκσο νη ζχγρξν-

λεο ζεσξίεο κάζεζεο πξνσζνχλ ηέηνηνπ ηχπνπ ζπλεξγαζίεο, ε ελζσκάησζή ηνπο ζηε δηδα-

θηηθή πξαθηηθή είλαη αθφκε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα φπσο αλαθέξεη έξεπλα ηνπ 2012 γηα 

ηα ζρνιεία ζηελ Δπξψπε.  

Οη Efimova & Fiedler (2003) ζεκεηψλνπλ φηη έλα ηζηνιφγην ιεηηνπξγεί σο κηα κηθξή θνηλφ-

ηεηα κάζεζεο. Τπάξρεη κία ζπζρέηηζε ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξφ-

γξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ Β΄επηπέδνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, κε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηζηνιφγηα. Γηαπηζηψζεθε 

φκσο θαη πςειφ πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ζηα ηζηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ. 

Έλα αθφκε εθπαηδεπηηθφ κνληέιν αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ αλα-

πηχρζεθε απφ ηνλ Dodge ην 1995, είλαη νη ηζηνεμεξεπλήζεηο (WebQuest), κηα κνξθή κα-

ζήκαηνο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ έξεπλα ζηελ νπνία νη πεξηζζφηεξεο ή φιεο νη πιεξνθνξί-

εο πνπ επεμεξγάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ ην δηαδίθηπν. Σν 

κνληέιν εμαπιψλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν κε ελζνπζηαζκφ αθνχ αλαγλσξίδεηαη σο κηα κέζν-

δνο πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζχλζεζε, ηελ αλάιπζε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε δεκηνπξγη-

θφηεηα θαη ηελ θξίζε- εκπιέθεη δειαδή ηνπο καζεηέο ζηα είδε ζθέςεο πνπ απαηηεί ν 21νο 

αηψλαο. 
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ηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία πεξηπηψζεσλ εθκάζεζεο 2.0 απφ φιν 

ηνλ θφζκν ζπκθσλνχλ ζε έμη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο 2.0 θαίλνληαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ ελίζρπζε ηεο παηδαγσγηθήο θαηλνηνκίαο: 

➢ Παξνρή θαη πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απμεκέλεο επειημίαο θαη εμαηνκίθεπ-

ζεο. 

➢ Πξνζσπηθή δηαρείξηζε γλψζεο θαη δεκηνπξγία δηθηχνπ πφξσλ 

➢ Δηδηθέο κέζνδνη θαη εξγαιεία πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε λέεο παηδαγσγηθέο θαη επηζηε-

κνληθέο κεζφδνπο εμειίζζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα κα-

ζαίλεηαη θαη δηδάζθεηαη. 

➢ Βειηίσζε ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ππνζηεξίδνληαο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο, θαη παξάιιεια αλνίγνληαο λέεο επθαηξίεο κάζεζεο ζε φια ηα ζέκαηα, 

αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ. 

➢ Δλίζρπζε θηλήηξσλ κέζσ επράξηζηεο θαη ελδηαθέξνπζαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

κε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε.  

➢ Αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πςειφηεξεο ηάμεο φπσο ε αληαλάθιαζε θαη ε 

κεηα-γλψζε, κέζα απφ απην-θαηεπζπλφκελεο δεμηφηεηεο κάζεζεο θαη επηηξέπνληαο 

ζηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ θαιχηεξα θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο πξν-

ζσπηθφ δπλακηθφ. 

Καζψο νη εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 έρνπλ εηζαρζεί πξφζθαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

δελ ππάξρνπλ κεγάιεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα πνπ λα δίλνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζηνηρεία γηα 

ηε ζπκβνιή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε κάζεζε. 

Μειέηε ησλ Αλαζηαζηάδε θαη Κσηζίδε (2013) θαηαιήγεη ζην φηη «ε αμηνπνίεζε εξγαιεί-

σλ web 2.0 ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ ρψξα καο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε, θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηε ρξήζε blogs θαη wikis κέζσ ησλ νπνίσλ νη δάζθαινη αλαζέηνπλ ξφ-

ινπο ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία, σο κέζν ζπλεξγαζίαο θαη επη-

θνηλσλίαο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο». Σα εκπεηξηθά σζηφζν 

δεδνκέλα απφ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε ρξήζε εξγαιείσλ web 2.0 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζε δηάθνξα ζρνιεία απνθαιχπηνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη εληππψζεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο, ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο θαη αλάπηπμε γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη κεηαγλψζεο. 

ηελ παξαπάλσ έξεπλα αλαθέξεηαη πσο ε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ web 2.0 βειηίσζε ηηο η-

θαλφηεηεο ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ ζπλεξγαηηθνχ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ καζε-

ηψλ, απνηειέζκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε αληίζηνηρεο δηεζλείο έξεπλεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 
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ν δηακνηξαζκφο πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ εληζρχεη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα 

(Reinhold 2006, Wopereis, Sloep & Poortman, 2010). 

πλνςίδνληαο, ηα εξγαιεία web 2.0 ζπληζηνχλ κέζα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε αληηκε-

ησπίδνληάο ηε σο απνηέιεζκα ελφο «πνιπζχλζεηνπ γλσζηηθνχ κεραληζκνχ» (Μαληθάξνπ, 

2012) πνπ πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο.  

Γπζηπρψο φκσο, αλ θαη ε ηάζε ελεξγνπνίεζεο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνινγίσλ είλαη αλν-

δηθή, ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε κέζσλ θαη εθαξκνγψλ web 2.0. γεληθά ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

βξίζθεηαη, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Γεξνχθε (2014), αθφκε, ζε εκβξπτθφ ζηάδην. 

Γ. Λογιςμικά 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ, ζεσξείηαη «ην ινγηζκηθφ πνπ 

εκπεξηέρεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νινθιεξσκέλα ζελάξηα, interface θαη αιιεγνξίεο κε παη-

δαγσγηθή ζεκαζία, θαη θπξίσο επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα» (Μη-

θξφπνπινο, 2000). ηνλ φξν ζπρλά εκπεξηέρνληαη θαη «ηα παθέηα εθαξκνγψλ επηκνξθσηη-

θνχ, εγθπθινπαηδηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία αλαθέξνληαη κε ηνλ Ακεξη-

θάληθν λενινγηζκφ edu-trainment» (Σζνξηαλίδνπ, 2016). 

Ζ έθζεζε Global Information Technology (Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ, 2015) επηζε-

καίλεη πσο ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, πνιη-

ηηζηηθά θαηάιιειν, λα ζέβεηαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ θαη αλακθη-

ζβήηεηα πεξηζζφηεξν κπνξεί λα γίλεη γηα λα πξνζαξκνζηεί ν ζρεδηαζκφο ησλ ςεθηαθψλ 

πφξσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο-ζηφρνπο. 

Ζ δηαζεζηκφηεηα  θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ δεκηνπξγεί έλα γφληκν καζεζηαθφ πεξη-

βάιινλ πνπ μεθεχγεη απφ απηφ ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο (Κφκεο θ.ά, 2002). Σα ινγηζκηθά 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ παηδαγσγηθή αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη εληζρχνπλ ηελ ε-

λεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθά λνεηηθά εξγαιεία (mindtools).  

πσο επηζεκαίλνπλ φκσο νη αινληθίδεο θ.ά. (2014) ε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ςεθηα-

θνχ πιηθνχ αληηκεησπίδεη πξαθηηθά δεηήκαηα φπσο ηελ αλαβάζκηζε θαη αλαλέσζε ηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ πιηθνχ ψζηε λα αθνινπζεί ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (ραξαθηεξηζηη-

θά αλαθέξνπλ ην παξάδεηγκα εθαξκνγψλ ηνπ "Φεθηαθνχ ρνιείνπ" πνπ παξφηη έρνπλ δε-

κηνπξγεζεί πξφζθαηα, είλαη αζχκβαηεο κε ηα ζχγρξνλα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα) αιιά 

θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ζπλήζσο επειημία θαη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πιηθνχ ζηηο ε-

θάζηνηε δηδαθηηθέο αλάγθεο. 
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Γεγνλφο είλαη πάλησο πσο ε αιιειεπίδξαζε κε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δελ επηθέξεη a 

priori επηηπρία ζηε κάζεζε αλ δε ζπλδπάδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαηάιιεισλ ζηξαηε-

γηθψλ αμηνπνίεζήο ηνπ αλάινγα κε ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη ηελ αλαηξνθνδφ-

ηεζε πνπ παξέρεηαη. 

Δ. Αποθετήρια μαθηςιακών αντικειμένων 

Σν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζπληζηά βαζηθφ ππιψλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηη-

θψλ ησλ ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ λα ελζσκαηψζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ επνηθνδνκεηηθά ηηο 

ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. ηφρνο, «ε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πφ-

ξσλ, ε αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ νξγάλσζε, απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε, 

εχξεζε θαη επξεία δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη ε 

ζρεδίαζε κεζνδνινγηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ πιαηζίσλ αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο» (dschool.edu.gr). 

Σα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα (Learning Objects) - κηθξνί επαλαρξεζηκνπνηήζηκνη πφξνη- ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ σο θνηλήο παξαγσγήο, αλάπηπμεο θαη 

ρξήζεο ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο κέζσ ΣΠΔ. Σν θχξην 

πιενλέθηεκά ηνπο ζεσξείηαη φηη είλαη ην δπλακηθφ ηνπο - κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηε-

ζνχλ ζε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά πεξηβάιινληα θαη πιαίζηα κάζεζεο, ππνζηεξίδνληαο δηα-

θνξεηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, απεπζπλφκελα ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο γηα ηελ επί-

ηεπμε δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ θαη ζε δηαθνξεηηθφ ζέκα. 

Ο McGreal (2004) έρεη νξίζεη ηα ςεθηαθά απνζεηήξηα καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

(Learning Object Repository – LOR) σο ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ε-

ληνπίδνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη αληηθείκελα κάζεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο 

«κεηαδεδνκέλσλ», δειαδή πιεξνθνξηψλ ή εηηθεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο πηπρέο ελφο δε-

δνκέλνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, απφ ηα ηερληθά έσο ηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πινήγεζε, ε αλαδήηεζε, ν εληνπηζκφο θαη ε αμηνπνίεζή 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ηελ Διιάδα, ην Φσηφδεληξν (http://photodentro.edu.gr) είλαη ν Δζληθφο πζζσξεπηήο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Απνηειεί ηελ θεληξηθή e-ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ ελνπνηεκέλε αλαδή-

ηεζε θαη δηάζεζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα ζρνιεία. Σν Φσηφδεληξν 

πξνσζεί ηε ρξήζε ησλ αλνηρηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ (OER) - φιν ην πιηθφ δηαηίζεηαη 

ειεχζεξα. Δίλαη αλνηρηφ ζε φινπο, καζεηέο, δαζθάινπο, γνλείο αιιά θαη θάζε ελδηαθεξφ-

http://photodentro.edu.gr/
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κελν. πγθεληξψλεη πεξηγξαθέο (κεηαδεδνκέλα) ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ δηά-

θνξα Απνζεηήξηα θαη Παξφρνπο θαη ηηο ελνπνηεί ζεκαζηνινγηθά, επηηξέπνληαο έηζη εληαία 

αλαδήηεζε ζην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νκνγελνπνηεκέλε πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ.  

Ε. Ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθηςησ 

Έλαο λένο φξνο πνπ έρεη εηζαρζεί ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή είλαη απηφο ηνπ digital 

play‐based learning δειαδή ηεο «ππνζηεξηδφκελεο απφ ειεθηξνληθά παηρλίδηα κάζεζεο» 

θαη αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ σο εξγαιείσλ κάζεζεο 

(Simões, Redondo, & Vilas, 2012). χκθσλα κε ηνλ Prensky (2001) ε αμηνπνίεζε ησλ παη-

ρληδηψλ δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέιεη λα θάλεη ην 

πξνο κάζεζε αληηθείκελν ειθπζηηθφ, λα πξνζθέξεη θίλεηξν θαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ λα αζρνιεζνχλ κε απηφ. Γηα ηνπο Sandford & Williamson (2005) ηα ςεθηαθά 

παηρλίδηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ «ηζρπξά πεξηβάιινληα κάζεζεο». Ζ αιιειεπίδξαζε 

ησλ καζεηψλ κε ην παηρλίδη απαηηεί δηακφξθσζε ππνζέζεσλ, έιεγρν θαη αλαζεψξεζε (Van 

Eck, 2006), ζχκθσλα κάιηζηα κε ην ξπζκφ θαη ηε δπλαηφηεηα κάζεζεο ηνπ θαζελφο. Ζ 

κάζεζε έηζη επηηπγράλεηαη κέζα απφ κηα «κε γξακκηθή, κε δνκεκέλε θαη ειεχζεξε δξα-

ζηεξηφηεηα». Ζ έληαμε ησλ πξνζνκνηψζεσλ θαη ησλ παηρληδηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά κε ηελ πξνυπφζεζε πσο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ε κά-

ζεζε εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξηβάιινληα εθηφο ηνπ παηρληδηνχ (Κίξγηλαο, 2013). 

Σελ άπνςε απηή επηβεβαηψλεη έξεπλα ησλ Απνζηνινπνχινπ θαη Κισλάξε πνπ πξνζπάζε-

ζε λα ειέγμεη θαηά πφζν νη δεμηφηεηεο νπηηθνπνίεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ αλαπηχζ-

ζνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα κε-

ηαθέξνληαη ή πξνζαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηεο Γεσγξαθίαο κε ηε ρξήζε ηξηζ-

δηάζηαησλ ραξηψλ. Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ θάπνηα ζχλδεζε θαη νη ζπγγξαθείο θα-

ηαιήγνπλ ζην φηη ε κεηαθνξά γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά κε ηε ζπ-

ρλή ελαζρφιεζε κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα 

δελ είλαη απηνλφεην αιιά δεηνχκελν ζηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο (Perkins & 

Salomon, 1992). 

Οη Vosinakis & Koutsabasis (2011) σζηφζν, ζε εξγαζία ηνπο, πξνηείλνπλ σο απνηειεζκα-

ηηθή θαη ελδηαθέξνπζα ηε ρξήζε ησλ Virtual Worlds (εηθνληθψλ θφζκσλ) σο κηαο επνηθν-

δνκεηηθήο πιαηθφξκαο εθκάζεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο πξνζνκνηψζεσλ θαη ζπλεξγαηηθήο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 
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Στ. Διδακτικά Σενάρια με τη χρήςη ΤΠΕ 

χκθσλα κε ηνπο Γαγδηιέιε θαη Παπαδφπνπιν «σο δηδαθηηθφ ζελάξην ζεσξνχκε ηελ πεξη-

γξαθή κηαο δηδαζθαιίαο κε εζηηαζκέλν(α) γλσζηηθφ(ά) αληηθείκελν(α), εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο, δηδαθηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο. ηα δηδαθηηθά ζελάξηα, πεξηιακβάλνληαη ζηνη-

ρεία φπσο ε αιιειεπίδξαζε θαη νη ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

θαη ηα ελδερφκελα δηδαθηηθά εκπφδηα θαη γεληθφηεξα φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχ-

ληαη ζεκαληηθά ζηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ζεσξία». ηελ νπζία έλα δηδαθηηθφ ζελάξην ζπλ-

δέεη κηα παηδαγσγηθή ζεσξία κε ηε ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο θαη αλαθέξεηαη ζε «γλσζηηθέο 

(εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο) δνκέο πνπ θαζνδεγνχλ ηα ππνθείκελα κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

(γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ) δηαδηθαζηψλ» (Πφιθαο θαη Σνπινχκεο, 2012). 

Ζ κάζεζε κέζσ ζρεδηαζκνχ πξνζθέξεη «πνιιαπινχο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη ελζαξξχλεη πνηθίιεο θαη αλψηεξεο ηάμεο δεμηφηεηεο 

ζθέςεο θαη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο: βησκαηηθέο, ελλνηνινγηθέο, αλαιπηηθέο θαη εθαξκνγήο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ν εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη έλαο αλαζηνραζηηθφο ζρεδηαζηήο ησλ δηδαθηη-

θψλ δηαδηθαζηψλ» (Kalantzis, & Bill, 2004). Αλ θαη δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία ζηε βη-

βιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, η-

δηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαίλεηαη λα είλαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

(Ready, 2002). 

πσο αλαθέξεηαη ζην Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

Κέληξα ηήξημεο Δπηκφξθσζεο (2010) ε πνηφηεηα ελφο ζελαξίνπ ζχκθσλνπ κε ηηο ζχγ-

ρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο θξίλεηαη απφ: 

➢  ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ, θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηελ πνηθηιία κέ-

ζσλ ησλ ΣΠΔ, ηελ επηινγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ηε δπλακηθή 

ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ θαη κεζφδσλ 

➢  ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηνπ, φπνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε δηεξεπλεηηθή 

θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο λα εμεηδηθεχνληαη ζε αληηθείκελα ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΑΠ), λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε 

θαη λα αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε θαη ηελ αλαδήηεζε πιε-

ξνθνξηψλ 

➢  ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ, φπνπ ζα πξέπεη λα εληζρχεη θαη λα ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη θξηηηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ 
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➢  ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηε καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία, ηε δηεξεπλεηηθή θαη 

αλαθαιππηηθή κέζνδν, ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

καζεηή θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο 

➢  ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ, φπσο θξηηηθήο ζθέςεο, ζπλεξγαζίαο, 

κεηαθνξάο γλψζεσλ απφ ην έλα πιαίζην ζην άιιν θαη κνληεινπνίεζεο θαηλνκέλσλ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ  

Οπζηαζηηθφ ηειηθά ηεθκήξην «ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζρεδηαζηή θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ ρα-

ξαθηήξα ηνπ ζελαξίνπ», ζπληζηά ν ζπλδπαζκφο ηεο γλψζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ δηαπξαγκα-

ηεχεηαη ην ζελάξην, κε ηε γλψζε θαη επηηπρή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέ-

ξνπλ νη ΣΠΔ (Γξακκέλνο, 2016). 

2.4.5.2 τοιχεία ερευνών για τον τρόπο και το βαθμό ζνταξησ των ΣΠΕ ςτην εκπαιδευτική 

διαδικαςία  

ηα Πξαθηηθά Δξγαζηψλ ηνπ 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαη-

δεπηηθή Γηαδηθαζία» ην 2013, αλαθέξεηαη πσο, φπσο γηα θάζε επέλδπζε, έηζη θαη ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα πνπ ζα δηθαηψζνπλ ην θφζηνο 

ησλ επελδχζεσλ (πιηθφ, αλζξσπίλσλ πφξσλ θ.ά.) ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ απνηειε-

ζκαηηθφηεηα ππνινγίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί αξρηθά 

(Psacharopoulos & Woodhall, 1985) θαη θξίλεηαη απφ ηελ απνδνηηθφηεηα, δειαδή ηηο πνην-

ηηθέο θαη πνζνηηθέο εθξνέο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Μηα αλεμάξηεηε νκάδα αμηνιφγεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ην 2011, θαηέιεμε πσο 

παξά ηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ ελζσκάησ-

ζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ ειάρηζηεο 

απηέο εθπαηδεπηηθέο βειηηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ (Clarke 2011, Dodson et al. 2012; Ross et al. 2010, Tamim et al. 

2011). 

Γελ απνθιίλνπλ απφ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα επξήκαηα εξεπλψλ ζηελ Διιάδα φπνπ, 

παξά ηελ απνδνρή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πσο ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κπνξεί λα βειηηψζεη ηφζν ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη ηα κα-

ζεζηαθά απνηειέζκαηα, παξαηεξείηαη κηα ηάζε αλαβνιήο ηεο ελζσκάησζήο ηνπο (Παχινπ, 

Βξπσλίδεο).  
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ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη επξήκαηα εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ έληα-

μεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα αθφινπζα πνζνζηά είλαη επλφεην πσο δε 

δηαζθαιίδνπλ θαη ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσ-

ζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ή ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

πρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ  

➢ Μφιηο 43% εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αμηνπνηνχλ ηηο Νέεο Σε-

ρλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο (ρνξεηζαλίηνπ & Βεθχξε ,2010). 

➢ «Αξθεηέο θνξέο ην κήλα» θαηά κέζν φξν, ζε επίπεδν ΔΔ, είλαη ε ζπλνιηθή ζπρλφ-

ηεηα ρξήζεο ζηελ ηάμε δηαθφξσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

ΣΠΔ, αθφκε θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο εμνηθεησκέλνπο κε απηέο (Δπξσπατθή Δπηηξν-

πή, 2012) 

➢ Γηαθξίλεηαη γεληθά απξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ 

ηάμε (Πεζκαηδφγινπ & Παπαδνπνχινπ, 2013) 

➢ 50% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα σο θαζφινπ εθ-

παηδεπηηθά ινγηζκηθά ή ηερλνινγηθά θαη ςεθηαθά εξγαιεία ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

(Γηαβξίκεο, 2013) 

➢ 1 ψξα ηελ εκέξα θαηά κέζν φξν ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί (Γεξνχθε, 2014)  

Σξφπνη έληαμεο  

Σν πξφβιεκα φκσο δελ είλαη κφλν πνζνηηθφ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δ-

πηηξνπήο (2012) ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξά ηηο επελδχζεηο θαη 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ εμαθνινπζεί λα πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

➢ Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ήδε επηκνξθσζεί ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, παξφιν πνπ 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηερλνινγηθά εξγαιεία ζπλερίδνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε 

θιαζηθφ ηξφπν θαη φρη σο γλσζηηθά εξγαιεία φπσο πξνηείλνπλ θαη επηδηψθνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Κνπηζνγηάλλεο 1998, Μηθξφπνπινο 2006) ηφζν ζηελ Δι-

ιάδα (Makrakis, 1997) φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (Byard 1995, Trushell et al 1995) 

➢ Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ έρεη θαηεμνρήλ ραξαθηήξα πεξηθεξεηαθφ κέρξη θαη ηειείσο αλε-

μάξηεην κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είηε δελ αμηνπνηνχλ νπζηαζηηθά ηηο ΣΠΔ ή αθφκε 

πεξηνξίδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο (Aldullah et al. 2006, 

Underwood 1997). 
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➢ 41% εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο πηνζεηεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε 

ΣΠΔ θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, ην 34% επνηθνδνκηζηηθέο , ην 21% 

θνηλσληθνγλσζηηθέο ελψ κφλν έλα 4% ρξεζηκνπνηεί ζπκπεξηθνξηθνχ ηχπνπ δξα-

ζηεξηφηεηεο (Κφκεο θ.ά., 2015) 

➢ Σα ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα πξν-

ηηκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη: θαηά ηε δηδαζθαιία (82%), ηελ εκπέδσζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ (75%), ηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο (80%) θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ πιηθνχ (75%). (Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 4νπ Παλειιήληνπ π-

λεδξίνπ «Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία», 2015) 

➢ ηα ζρνιεία ηνπ Ν. Μαγλεζίαο εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξα πνζνζηά έληαμεο ησλ 

ΣΠΔ ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε θαζψο θαη ζηηο ηάμεηο ηνπ νινεκέξνπ (Γεσξγνχιεο θ.ά., 

2015) 

➢ 83% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Γιψζζαο, θαη ην 57% ζηα Μαζεκαηηθά (Γεσξγνχιεο θ.ά., 2015) 

Δξγαιεία/εθαξκνγέο 

➢ ε φιεο ηηο ρψξεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πην έγθπξνπο σο 

πξνο ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο (ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ, 

ηε ιήςε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θηι) παξά κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ θνηλσλη-

θψλ κέζσλ ελεκέξσζεο (δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηζηνινγίσλ, ζπκκεηνρή ζε 

θνηλσληθά δίθηπα θηι). (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012) 

➢ Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ απνηειεζκαηηθά σο κηα ζχληνκε αι-

ιά επηθεληξσκέλε παξέκβαζε γηα ηε βειηίσζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη ηαθηηθή θαη ζπρλή ρξήζε πε-

ξίπνπ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012) 

➢ Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε καζεζηαθέο θνηλφηεηεο (π.ρ. δηθηχσζε ζρνιείσλ, εθ-

παηδεπηηθψλ, καζεηψλ ζε ηνπηθή / πεξηθεξεηαθή βάζε θ.ιπ.) είλαη ζρεδφλ κεδεληθά. 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012) 

➢ Ζ «πεξηζηαζηαθή» εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ απφ δαζθάινπο ηεο Αηηηθήο ιακβάλεη ρψξα 

σο εμήο: «εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο» (39%), «δε-

κηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο καζεηέο» (36%), «πξνβνιέαο ή 

PowerPoint γηα παξνπζίαζε ηεο δηδαζθαιίαο» (32%), «ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ» (27%) (Κνπηζηιένπ, 2015) 
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➢ «πρλά» εθαξκφδνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ ηάμε: ην 43% ησλ ζπκκεηερφλησλ, γηα ηε «δε-

κηνπξγία καζεζηαθνχ πιηθνχ», ην 36%, θάλνληαο «ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκη-

θνχ» θαη ην 32%, «ζπκκεηέρνληαο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ γλψ-

ζεηο ρξήζεο ηνπο». (Κνπηζηιένπ, 2015) 

➢ Υακειφο παξακέλεη ν βαζκφο γλψζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ ζηηο 

ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ (Κνπηζηιένπ, 2015) 

➢ Οη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 75% ηζρπξίδνληαη πσο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ εθ-

παηδεπηηθφ πιηθφ ή λα εληάζζνπλ ηηο ΣΠΔ ζε δξαζηεξηφηεηεο (Πξαθηηθά ηνπ 3νπ  

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία», 2013)  

➢ 43% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη πσο θαηέρεη ζε ρακειφ βαζκφ ηηο γλψζεηο θαη δε-

μηφηεηεο λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα (Κνπηζηιένπ, 2015) 

➢ Ζ πξαθηηθή άζθεζε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ αληηκεησπίδεηαη πνιχ ζεηηθά απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Φχιινο θ.ά., 2014) 

➢ Σα ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο ζπγθεληξψλνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ δαζθάισλ έλαληη 

απηψλ ηνπ ΠΗ (Λεγνληήο, 2015) 

➢ Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (40%) δειψλεη πσο ρξεζηκνπνηεί εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά ζηα Γισζζηθά καζήκαηα, ην 26% ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ην 13% ζηα 

Μαζεκαηηθά θαη κφιηο ην 21% ζηα άιια καζήκαηα (Πεζκαηδφγινπ & Παπαδνπνχ-

ινπ, 2013) 

➢ Μηθξφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ (28%) ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηκνξθσκέλνη ζην Β‘  

επίπεδν, αζρνιείηαη ζπρλά (πάλσ απφ 10 θνξέο) κε ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ζε-

λαξίσλ ζηελ ηάμε (Ξαθάθνο θ.ά , 2016) 

➢ Οη κηζνί ζρεδφλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηεο Κνπηζηιένπ (2015) δε-

ιψλνπλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζηαζηαθά δηδαθηηθά ζελάξηα (ζεκεηψλεηαη πσο δε 

δηεπθξηλίδεηαη ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο αλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εθαξκφδνπλ ηα ζε-

λάξηα είλαη θαη νη δεκηνπξγνί ηνπο).  

ηελ νπζία, παξαηεξείηαη πσο, παξφηη εηζάγνληαη λέεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, πoηoηηθά 

δηαθoξεηηθέο, θαίλεηαη πσο ζπρλά αλαπαξάγνληαη νη πξφηεξεο, φπσο θαη πξηλ, ζε 

πεξηβάιιoληα κάζεζεο ρσξίο κεραλέο, απιά κε άιια κέζα. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη σο ηψξα ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνηεινχλ απφδεημε γηα ην ηη ζπλέβε ζην παξειζφλ, ζε 

έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη δελ απνηεινχλ πξφβιεςε γηα ηνλ αληίθηππν ησλ ηερλνινγηψλ 

ζην κέιινλ. 



37 

 

2.4.6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΔ 

Δλψ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά 93% δειψλνπλ πσο εληάζζνληαη ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκ-

καηα ησλ ΣΠΔ κε ζθνπφ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ 

παξαηεξείηαη ην εμήο νμχκσξν: ηειηθά ην 25-50% δειψλεη πσο θάλεη ρξήζε απηψλ απφ 

ειάρηζην έσο θαζφινπ (Γηαβξίκεο, 2013). Σα ζηαηηζηηθά είλαη αλάινγα θαη ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα (International Education Advisory Board). Παξαηεξείηαη δηεζλψο ράζκα κεηαμχ 

ηνπ αηζηφδνμνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνπ ζεκεξηλνχ επηπέδνπ ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξα-

θηηθή (Herold, 2016). 

ε ζρέζε κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ νη Σδηκνγηάλλεο  θαη Κφκεο (2007) θαηεγν-

ξηνπνηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο: Θεηηθά Πξνζθείκελνπο, Αξλεηηθά Πξνζθείκελνπο θαη 

Οπδέηεξνπο, ελψ ν Rogers (1995), ζαθψο πην αηζηφδνμνο, ηνπο ρσξίδεη ζε «Earlier and 

Later Adopters» (ρξνληθά Νσξίο Απνδερφκελνπο θαη Μεηέπεηηα Απνδερφκελνπο). 

Απφ ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη πξνθαλέο φηη, κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ πεξη-

ιακβάλεη έλα πνιχπινθν κνηίβν αιιειέλδεησλ παξαγφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθν-

ξεηηθέο θαηεγνξίεο θαζνξίδεη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ. Γηα λα θαηαλνεζνχλ πιή-

ξσο απηνί νη παξάγνληεο ζε έλα βαζχηεξν θαη επξχηεξν επίπεδν, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηε-

ζνχλ έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο επαγγεικαηηθήο πξαγκαηηθφ-

ηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο θνηλσληθέο φζν θαη ηηο δηαξζξσηη-

θέο ζπλζήθεο (Player-Koro, 2012). 

Πιήζνο εξεπλψλ ινηπφλ, πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

αλαζηαιηηθά ή ελζαξξπληηθά ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. χκ-

θσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ θξαγκνχο ζηελ επηηπρή 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη νη εμήο:  

2.4.6.1 Ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη vs εκπαιδευτικζσ ρυθμίςεισ 

Δίλαη γεγνλφο πσο νη ηερλνινγίεο εμειίζζνληαη θαη επεθηείλνληαη πνιχ γξήγνξα γηα λα ε-

θηηκεζνχλ, λα αμηνινγεζνχλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ νη δπλαηφηεηέο ηνπο θαη νη ζπλεηζθνξέο 

ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Σνπο ξπζκνχο απηνχο δε κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νη 

πηπρέο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ δηα-

κνξθψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη (θαη κπνξεί λα ρξεζηκν-

πνηεζεί) ζηα ζρνιεία, πεξηνξίδνληαο έηζη ην δπλακηθφ ησλ λέσλ θαη αλαδπφκελσλ ηερλνιν-
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γηψλ κάζεζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν θηλνχληαη νη εθπαηδεπ-

ηηθνί απνηειεί άιισζηε ζπρλά εκπφδην γηα νπνηαδήπνηε θαηλνηφκα πξνζπάζεηα (Roehrig, 

Kruse, & Kern, 2007, Somekh & Lewin, 2008). 

πλαθέο δήηεκα απνηειεί θαη ε θχζε ησλ πηνζεζηψλ ησλ ΣΠΔ ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηη-

θέο ξπζκίζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά αλακέλεηαη λα θηινμελήζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή 

ηνπο πξαθηηθή, σο πξνζζήθεο ζην βαζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ ζπλήζσο πξνζθέξν-

ληαη κε ηε κνξθή λέσλ πξνζαξηεκάησλ, γηα λα πξνζειθχζεη κφλν βξαρππξφζεζκν ελζνπ-

ζηαζκφ. Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα απνηειεί θαη ν φγθνο ηεο δηδαθηέαο χιεο πνπ αθήλεη ε-

ιάρηζηα πεξηζψξηα δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πνπ απαηηνχλ ρξνληθή 

επειημία (Καξακνχδαο & σηεξαθφπνπινο, 2015). 

Ζ έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πνπ ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο αλαδεηθλχνληαλ ζχκθσλα 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο θχξηα αηηία πνπ παξεκπφδηδε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία, δελ απνηειεί πηα βαζηθφ εκπφδην κηαο θαη φια ζρεδφλ ηα ζρνιεία έ-

ρνπλ επαξθή εμνπιηζκφ. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο έρεη κπεη πιένλ ζε θάζε ζρνιηθή 

αίζνπζα, φπσο ήηαλ άιισζηε θαη ην δεηνχκελν, αθνχ ν πεξηνξηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ππνινγηζηψλ κφλν ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ζεσξήζεθε πσο «ηδξπµαηνπνηεί» ηε ρξήζε 

ηνπο, «ηνπο ζέηεη έμσ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο», πεξηνξίδνληαο 

έηζη – εθ ησλ πξαγµάησλ— ηελ πξφζβαζε ζε απηνχο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (Κπξίδεο, ∆ξφζνο & Νηίλαο, 2003). Τπάξρεη φκσο κηα κεγάιε κεξίδα εθπαη-

δεπηηθψλ, φπσο αλαθέξεη ε Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ Διιάδαο, πνπ ηζρπξίδνληαη πσο παξά 

ηελ επηζπκία ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ απφ ηνπο δηεπ-

ζπληέο ησλ ζρνιείσλ εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ελδερφκελεο δπζιεηηνπξγίαο ή βιάβεο ηνπ ππν-

ινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Άξζξν ηνπ Journell (2009), αλαθέξεη σζηφζν πσο ε πιηθνηερληθή ππνδνκή δε δηαζθαιίδεη 

θαη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπ-

ηηθνχο θαη ζέηεη σο πξνβιεκαηηζκφ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξφζθαηα ζηηο ΖΠΑ. ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, παξαηεξείηαη έλα ράζκα ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ απνθηάηαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ρακειψλ θνηλσλη-

θννηθνλνκηθψλ πεξηνρψλ, παξφιν πνπ ε ππνδνκή είλαη επαξθήο, ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο 

πνπ βξίζθνληαη ζε εχπνξεο πεξηνρέο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

θησρφηεξσλ ζρνιηθψλ πεξηνρψλ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξνπο ππνινγηζηέο θαη φηαλ ρξεζη-

κνπνηνχλ ηερλνινγία, νη εθπαηδεπηηθνί απηνί ηείλνπλ λα έρνπλ ηνπο καζεηέο λα εθηεινχλ 

ζηνηρεηψδε θαζήθνληα, φπσο αζθήζεηο θαη επαλαιήςεηο, ή λα πξνζθέξνπλ ηελ ηερλνινγία 
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σο αληακνηβή γηα θαιή ζπκπεξηθνξά θαη φρη γηα Μάζεζε. Απηά ηα επξήκαηα έξρνληαη ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ εθπαηδεπηηθνχο ζε εχπνξα ζρνιεία νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα έξεπλα, απφθηεζε πεξηερνκέλνπ θαη ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο.  

Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή επνκέλσο δελ εγγπάηαη ηελ αμηνπνίεζε θαη έληαμε ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη Έθ-

ζεζε ηεο Eurydice ην 2012 ε νπνία αλαθέξεη πσο αξθεηέο πξφζθαηεο δηεζλείο έξεπλεο δεί-

ρλνπλ ρακειφ επίπεδν ελζσκάησζεο ησλ ςεθηαθψλ ηθαλνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ησλ κα-

ζεκαηηθψλ, ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ γισζζψλ, αθφκε θαη ζε ρψξεο κε πςειή δηαζεζηκφηε-

ηα ππνινγηζηψλ. 

2.4.6.2 Ανεπαρκείσ γνώςεισ 

Έξεπλα γηα ηα ζρνιεία ζηελ Δπξψπε επηζεκαίλεη πσο ε απνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή 

εμέιημε κπνξεί λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ηελ επάξθεηα ζηελ παξνρή ΣΠΔ, 

ζε απνηειεζκαηηθή θαη δηαηεξήζηκε πξαθηηθή ζηελ ηάμε. Ζ έξεπλα έδεημε επίζεο φηη, αλά-

ινγα κε ην ζρνιηθφ πιαίζην, εκπφδηα ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απνηεινχλ ε έιιεηςε ηθαλφηε-

ηαο θαη παηδαγσγηθψλ κνληέισλ, νη αζαθείο ζηφρνη γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ή ε έιιεηςε 

ζρεδηαζκνχ. ηηο πξνηάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο αλαθέξεηαη πσο ε αχμεζε ηνπ αξηζ-

κνχ ησλ θαιά ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ ζην ζρνιείν είλαη 

ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ππνζηεξηρηψλ ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή. 

πσο αλαθέξνπλ νη πκεσλίδεο, Γθνχκαο θαη αββίδνπ ζε άξζξν ηνπο ζην  e-Journal of 

Science & Technology (e-JST) (2014) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηκνξθψζεθαλ θάλνπλ κεγα-

ιχηεξε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ - δξαζηεξηνηήησλ 

κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ απφ ηνπο κε επηκνξθσζέληεο. Παξάιιεια, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ πξνγξακκάησλ νη επηκνξθνχκελνη, θνβνχληαη κήπσο θάλνπλ θάπνην ιάζνο ζεκαληηθά 

ιηγφηεξν απ‘ φ,ηη ζηελ αξρή, δε ληψζνπλ ακήραλνη λα εθθξάζνπλ απνξίεο θαη πξνβιεκαηη-

ζκνχο πάλσ ζην αληηθείκελν, ελψ ηα ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο, αλεζπρίαο θαη εθλεπξη-

ζκνχ ιφγσ ηεο αίζζεζεο αλεπάξθεηαο πνπ έλησζαλ πξηλ, θαηαιάγηαζαλ ζεκαληηθά (Νεν-

θψηηζηνο, 2009).  

Απφ ηα επξήκαηα  έξεπλαο ηνπ Λεγνληή (2015) θαίλεηαη πσο ελψ ζεκεηψζεθε ηάζε ζπρλφ-

ηεξεο πινπνίεζεο δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΔ απφ ηνπο δαζθάινπο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ νιν-

θιήξσζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε αγγίδεη ην 30% ην πν-
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ζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ εβδνκαδηαία, ελψ ε πιεηνςεθία ρξεζη-

κνπνηεί ηηο ΣΠΔ κεξηθέο θνξέο ηνλ κήλα. 

ηελ ίδηα έξεπλα αλαθέξεηαη πσο πςειφηεξν επίπεδν ζπνπδψλ (π.ρ. κεηαπηπρηαθφο ηίηινο) 

ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξν βαζκφ ηθαλφηεηαο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ςεθηαθά βαζηζκέλεο ηθαλφηεηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηελ εκπεηξία πνπ ρξεηάδνληαη ζπληειεί ζην λα κεηαηξέςνπλ ηηο ζεηηθέο απφςεηο ζε α-

πνηειεζκαηηθή πξαθηηθή ζηελ αίζνπζα. Μεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ απφθηεζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο 

ζηε ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ (OECD, 2010). 

2.4.6.3 Ανηςυχία για επιπτώςεισ ςτην υγεία 

πρλά εθθξάδνληαη θφβνη ζρεηηθά κε ηηο επηδήκηεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία 

ησλ ρξεζηψλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ηδηαίηεξα γηα ηνπο λεφηεξνπο εθπαηδεπφκε-

λνπο (π.ρ. Straker et al., 2005). Ζ αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο φξηα ρξήζε ηνπ εγθπκνλεί θηλδχ-

λνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ- απφ ηελ έθζεζε ηεο ηδησηηθήο δσήο σο ηελ 

εγθιεµαηηθφηεηα (Greenfield & Yan, 2006). πσο αλαθέξεη έξεπλα ηνπ 2006 (Polly Klaas 

Foundation) 85% ησλ γνλέσλ δειψλνπλ πσο ε αλεζπρία ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ γηα 

ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ ηειεφξαζε, έρεη κεηαηνπηζηεί ζην δηαδίθηπν. Απηέο νη αλεζπρίεο 

αθνξνχλ θπζηθά ζέκαηα (φπσο ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε φξαζε), πξνβιήκαηα πγείαο 

(φπσο θπζηθή θαηάζηαζε θαη παρπζαξθία) θαη θνηλσληθά δεηήκαηα (θνηλσληθή απνκφλσ-

ζε ή εζηζκφο). 

Σηο αλεζπρίεο απηέο έξρεηαη λα θαζεζπράζεη άξζξν ηνπ Διιεληθνχ πεξηνδηθνχ ηεο Ννζε-

ιεπηηθήο Δπηζηήκεο πνπ ππνζηεξίδεη πσο αλ απνθεπρζνχλ νη ππεξβνιέο ζηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή, θαη ε ελζσκάησζή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλάδεη κε ηα θξηηήξηα 

ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο, ε ζσζηή ρξήζε κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ζηελ θνη-

λσληθνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθήβσλ ρσξίο λα επηθέξεη αξλε-

ηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επαίζζεηε ςπρνινγία ηνπο 

2.4.6.4 τάςεισ και πεποιθήςεισ των εκπαιδευτικών απζναντι ςτισ ΣΠΕ 

Πιήζνο εξεπλψλ, πνπ πξνζπαζνχλ  λα αηηηνινγήζνπλ ηα κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηηο πξνζ-

δνθίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απνηειέζκαηα, θαηαιήγνπλ πσο ηειηθά νη ζηάζεηο θαη 

φρη νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ην θπξηφηεξν θψιπκα. 

Αξρηθά, επηθξαηεί δπζηπρψο ε αληίιεςε πσο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη ελήιηθεο ρά-

λνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα κάζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ κηα λέα δεμηφηεηα, αληίιεςε πνπ 
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κπνξεί λα νδεγήζεη ηφζν ηελ θαξηέξα φζν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή ζε ζηαζηκφηεηα 

(Murphy, 2016). Αξθεηέο πξφζθαηεο έξεπλεο έξρνληαη λα απνθξνχζνπλ απηή ηελ άπνςε, 

απνδεηθλχνληαο πσο αθφκα θαη ελήιηθεο κεγάιεο ειηθίαο, φρη κφλν κπνξνχλ λα απνθηή-

ζνπλ κηα λέα δεμηφηεηα αιιά κέζα απφ ηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ λα βειηηψζνπλ  ηηο 

πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, αιιά επίζεο λα επσθειεζνχλ ζηε ζπλνιηθή πγεία θαη επε-

μία ηνπο. 

Γεγνλφο είλαη φκσο πσο ε θακπχιε κάζεζεο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε ηνλ Barth (1996) ζηα 10 ρξφληα 

ελεξγνχο δξάζεο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε θαη 

θηάλνληαο ζηα 25 ρξφληα ε δηάζεζε θαη ε ελεξγεηηθφηεηα ηνπο πέθηεη ζε ρακειά επίπεδα. 

Ο Prick (1986) παξαηεξεί πσο ζηα ηειεπηαία 10-15 ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δηα-

δξνκήο, νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθνί θαη αληηζηέθνληαη ζε 

νπνηαδήπνηε θαηλνηφκα πξνζέγγηζε. Ζ ειηθία θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηά-

ζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα απέλαληη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε. Καηά 

ηνλ Ακαλαηίδε (2013), νη λεφηεξνη θαη νη λενδηφξηζηνη δάζθαινη είλαη πην ζεηηθνί ζηε ρξή-

ζε λέσλ ηερλνινγηψλ έλαληη ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία θαη εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία. Ο 

Farber (1991) πξνζδηνξίδεη σο θχξηα αηηία ην «αίζζεκα καηαίσζεο ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο 

ηνπο πξνζδνθίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ζα ιάκβαλαλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε πξνζσπηθέο 

ή θνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο επαγγεικαηηθέο, θάηη πνπ νδεγεί ζε ε-

παλεθηίκεζε ησλ φζσλ ηνπο πξνζθέξεη ε δνπιεηά θαη πφζα επηζπκεί θαλείο λα επελδχζεη 

ζε απηή».  

Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί θηάλνληαο ζηα 15 ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο αγγίδνπλ ην δε-

λίζ ηνπ ελδηαθέξνληνο φζν αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, επαλεμεηάδνληαο δε-

δνκέλα, αλαζεσξψληαο ζηάζεηο, αλαλεψλνληαο πιαίζηα θαη ζηφρνπο θαη αλαδεηψληαο πξν-

νπηηθέο βειηίσζεο κέζα απφ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο (Huberman, 1995c). 

Γηαθνξέο δηαπηζηψλνληαη θαη ζε ζρέζε κε ην θχιν αθνχ ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Νενθψ-

ηηζηνπ θ.ά. (2010) νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη πην δηζηαθηηθέο θαη αγρσκέλεο 

ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  ηηο ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί κε δηε-

ζλείο έξεπλεο, αλ θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπο είλαη πην ζεηηθή έλαληη 

ησλ αληξψλ. Παξφι‘ απηά νη εθπαηδεπηηθνί γεληθά δε δέρνληαη πσο νη Σ.Π.Δ. «ηαηξηάδνπλ» 

πεξηζζφηεξν ζε έλα απφ ηα δχν θχια (Παχινπ, 2007).  

Πνιιέο έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θξίλνπλ πσο έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (Απηνεθηίκεζε ζηε ρξήζε ησλ 
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ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε) ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ηηο ΣΠΔ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο επεηδή 

πηζηεχνπλ πσο νη καζεηέο ζα επσθειεζνχλ απφ ην παηδαγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξ-

γν. ηαλ δε, νη ζηάζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία, είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα θαζνδε-

γήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ πξαγκαηηθή εκπεηξία απφ ηελ άιιε, είλαη απνηειεζκαηηθή γηα 

ηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο (Player-Koro, 2012). 

Χζηφζν δελ παξαβιέπνληαη σο επίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηα ςπρνινγηθά αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

Σνλ παξάγνληα ηνπ άγρνπο επηζεκαίλεη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ επηθπιαθηηθή ζηά-

ζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε θάζε αιιαγή ν Ρεο (2005). Αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζε-

κεξηλή επνρή πνπ ε ππεξπιεζψξα θαηλνηνκηψλ νδεγεί ζπρλά ζε κεησκέλε απηνεθηίκεζε ή 

απηνπεπνίζεζε. Έρνληαο ήδε επελδχζεη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην (ρξφλνπ, ζπλαηζζεκαηη-

θφ θηι) γηα λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ήδε θαηέρνπλ, πξνζπαζνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ 

απηή ηελ επέλδπζε, αληηζηεθφκελνη ζζελαξψο ζε θάζε αιιαγή. Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

ζπρλά πξνθαιεί θαη ε ηάζε γηα αζθάιεηα θαη ε πξνζθφιιεζε ζε θξαηνχζεο αληηιήςεηο 

πνπ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε άξλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ 

ζηηο ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή (Γφθνπ, 2012). Δηδηθά νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δη-

δάζθνπλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θφβν γηα ηνπο 

ππνινγηζηέο (computer phobia) θαη απνθεχγνπλ ηελ ρξήζε ηνπο (Whitley, 1997). 

ηελ Διιάδα, φπσο αλαθέξνπλ νη Σδηκνγηάλλεο θαη Παπαληθνιάνπ, 1 ζηνπο 3 εθπαηδεπηη-

θνχο δελ έρνπλ αθφκε πεηζζεί γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Αθφκε πην απνζαξξπληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ Γηαβξίκε θ.ά., 

φπνπ ην 1/6 πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελ έηε 2010 θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθή άπνςε ζρε-

ηηθά κε ηελ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Θεσξνχλ σζηφζν πσο έρνπλ ηνλ έιεγρν 

ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη επηηπγράλνπλ 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα (Παπαγεσξγίνπ, 2015). 

Παξά ηα εκπφδηα θαη ηηο επηθπιάμεηο φκσο, ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξσηήζεθαλ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 2012 εμέθξαζαλ ζεηηθή γλψκε 

ζρεηηθά κε ηε ζπλάθεηα θαη ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ησλ ΣΠΔ ζηελ ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ 

καζεζηαθψλ δηεξγαζηψλ. Απηή ε ζπληξηπηηθά ζεηηθή γλψκε απνηειεί κηα επθαηξία πνπ δελ 

πξέπεη λα ραζεί, ψζηε λα απνθέξεη ηηο πξνζδνθψκελεο θαη επηζπκεηέο αιιαγέο ζηελ εθπαη-

δεπηηθή πξάμε. 



43 

2.4.7 Η αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα  

«O όξνο επηζηεκνληθόο αιθαβεηηζκόο ζεσξείηαη ζπλώλπκνο ηνπ όξνπ ηεο δεκόζηαο θαηαλό-

εζεο ηεο επηζηήκεο θαη πεξηιακβάλεη πέξα από ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα 

ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ, ηε δεκηνπξγία πνιηηώλ πνπ ζα κπνξνύλ λα θξίλνπλ θαη 

λα δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο από πνηθίια πεδία θαη δηακνξθώλνληαο άπνςε, λα έρνπλ ην 

ζάξξνο λα ηελ δηαηππώζνπλ δηεθδηθώληαο έλα θαιύηεξν αύξην γη‟ όινπο.»  

                                                                                                         (Παπαδόπνπινο, 2010) 

πσο αλαθέξνπλ νη Sampson & Zervas (2011) κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα έρεη ηξεηο 

δηαζηάζεηο (Conole & Fill, 2005): 

● Σν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ εθδειψλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα (ην γλσζηηθφ αληηθεί-

κελν, ην επίπεδν δπζθνιίαο, ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ην πε-

ξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα) 

● Σελ πηνζεηεζείζα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε  

● Σα θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ (νη εξγαζίεο, νη ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο, ηα εξγαιεία θαη νη 

πφξνη ε αιιειεπίδξαζε θαη νη ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα)  

Σα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ελη-

ζρπηηθά ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα πξνζθέξνληαο κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εξεζίζκαηα, αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλά-

γθεο πνπ πξνθχπηνπλ, αληαπνθξηλφκελα ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο λνεκνζχλεο, ηα πξνζσ-

πηθά ελδηαθέξνληα ή ην καζεζηαθφ επίπεδν θάζε παηδηνχ (International Scientific 

Conference). 

Οη αιιειεπηδξαζηηθέο πξνζνκνηψζεηο ππνινγηζηψλ, νη εηθνληθέο πεξηεγήζεηο, νη ςεθηαθνί 

θαη αλνηρηνί εθπαηδεπηηθνί πφξνη θαη ηα εμειηγκέλα εξγαιεία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δε-

δνκέλσλ είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο πφξνπο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζήκεξα λα παξάζρνπλ ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε πνπ ήηαλ α-

δηαλφεηεο ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο (UNESCO, 2008). 

Αλ θαη ε ελζσκάησζε εγθάξζησλ ή δηεπηζηεκνληθψλ ηθαλνηήησλ φπσο απηψλ ζηηο ΣΠΔ 

πξνσζείηαη επξχηαηα κέζσ ησλ θαζηεξσκέλσλ απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο αλαιπηηθψλ πξν-

γξακκάησλ, εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν απφ ηνλ ειιεληθφ (Makrakis, 1997; Παχινπ, 

2007) φζν θαη απφ ηνλ δηεζλή ρψξν (Byard, 1995; Trushell et al, 1995; Veen, 1995) ακθη-

ζβεηνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ βαζκφ ζηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη νη εγθάξζηεο ηθαλφηεηεο ζε 
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άιια καζήκαηα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο, έρεη ραξαθηήξα πεξηθεξεηαθφ (έκ-

κεζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία) κέρξη ηειείσο αλεμάξηεην (θακία ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ ηνπ ΑΠ).  

Ηδηαίηεξα ζπρλή θαη απνηειεζκαηηθή δείρλεη λα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηεπηζηε-

κνληθή πξνζέγγηζε STEM φπνπ αθαδεκατθέο έλλνηεο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο 

κεραληθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ, νιηζηηθά θαη ζε έλα κα-

ζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο εμεξεπλνχλ, εθεπξίζθνπλ, αλαθαιχπηνπλ κε ηε ρξή-

ζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ (PCAST, 2010). Οη εθαξκνγέο πνπ παξέ-

ρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζπλάδνπλ κε ην πλεχκα ηεο πξνζέγγηζεο ζπκβάιινληαο ζηελ θα-

ηαλφεζε ζεσξηψλ, ζηε ζχιιεςε ηδεψλ, ζηελ δξάζε πξνο ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο, ζηε 

πξφβιεςε, ηελ αλαζεψξεζε, ηελ αληηκεηψπηζε ιαζψλ (Νηθνινπδάθεο, 2009). 

Ζ δηαηήξεζε δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ ζε ηνκείο ΜΔΣ (καζεκαηηθά, επηζηήκεο θαη ηε-

ρλνινγία) είλαη βαζηθφο ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ δηεζλψο θαη ε ζπκβνιή ησλ 

ΣΠΔ ζηε βειηίσζε απηψλ απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν - εηδηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα φπνπ, ην γεγνλφο πσο ην πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ ΜΔΣ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζπλνιη-

θφ αξηζκφ απνθνίησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηψλεηαη, δεκηνπξγεί έληνλν πξνβιεκαηη-

ζκφ (Eurostat, 2012). 

Γεληθφ εχξεκα ζηε κεηα-αλάιπζε εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθα-

ιία ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη πσο ελψ νη ΣΠΔ θαίλεηαη πσο βνεζνχλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηα απνηειέζκαηα είκαη ζπ-

γθξηηηθά θαιχηεξα ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ επηζηήκε (Hattie, 2009). 

Ηδηαίηεξα απνγνεηεπηηθά γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο PISA ηνπ 2015 ζχκθσλα κε ηα νπνία ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ νκάδα ησλ 

ρσξψλ κε ηε ρακειφηεξε επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, ζηελ Καηαλφεζε Κεηκέλνπ θαη ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ (αλάκεζα ζηηο 35 ρψξεο , 32
ε
 ζέζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηα καζεκαηηθά θαη 

31
ε
 ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ). Σα απνηειέζκαηα απηά θαηά ην ΗΔΠ «δελ απνηππψλνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, απνηεινχλ σζηφζν ελδείμεηο νξηζκέλσλ ηάζεσλ 

θαη επνκέλσο ηελ επθαηξία ςχρξαηκεο εμέηαζεο πιεπξψλ ηεο ζρνιηθήο καο εθπαίδεπζεο». 



45 

2.4.7.1 Γλώςςα 

Ο φξνο Γξακκαηηζκφο (Literacy) έρεη ηελ έλλνηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ αιιά είλαη επξχηεξνο. 

Αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ 

ιφγν θαζψο θαη πνιπηξνπηθά θείκελα ψζηε λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζηα δηάθνξα 

πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη λα λνεκαηνδνηεί ηνλ θφζκν κε ηξφπν ηθα-

λνπνηεηηθφ γηα ην ίδην (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008). 

Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε νδήγεζε ζηελ αλάδεημε κηαο «λέαο επηθνηλσληαθήο ηάμεο Πξαγ-

κάησλ» (‗New Communicative Order‘) εηζάγνληαο έλλνηεο ζηνλ ρψξν ηεο γισζζνινγίαο 

φπσο «πνιπηξνπηθφηεηα», «ππεξθεηκεληθφηεηα», «ζρεδίαζε» πνπ δεκηνπξγνχλ λέαο κνξ-

θήο γξακκαηηζκνχο θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηνχλ λέαο γεληάο αλαγλψζηεο θαη δεκηνπξγνχο 

(Scott & Street, 2000). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εηζαρζεί ζηε δηδαθηηθή ε ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

(multiliteracies). Ζ γιψζζα, πνπ απνηεινχζε ζην παξειζφλ ηνλ θπξηφηεξν ή θαη ηνλ κνλα-

δηθφ ηξφπν κεηάδνζεο ηνπ λνήκαηνο ελφο θεηκέλνπ, ράλεη ζπρλά ηελ θεληξηθή ηεο ζέζε θαη 

ζπλδηακνξθψλεη ην θεηκεληθφ λφεκα κε άιινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο θαη πφξνπο (Κνλ-

ζνχιε, 2006).  

Ο ζεκεησηηθφο πφξνο (semiotic-resource) είλαη έλαο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα κέζν λν-

εηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. Έλαο ζεκεησηηθφο πφξνο είλαη πάληνηε ηαπηφρξνλα πιηθφο, θνη-

λσληθφο θαη πνιηηηζηηθφο πφξνο. Δίλαη νη δξάζεηο, ηα πιηθά θαη ηα ηερλνπξγήκαηα πνπ ρξε-

ζηκνπνηνχκε γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο, καδί κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ 

λα νξγαλσζνχλ απηνί νη πφξνη.  

Ζ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, κηιάεη γηα ην δήηεκα ησλ ζπκβάζεσλ ζην λφεκα, 

φρη κε έλαλ θνξκαιηζηηθφ ηξφπν - ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία άιισζηε, επηζεκαίλεηαη φηη ε 

γξακκαηηθή νξζφηεηα δελ απνηειεί ηθαλή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή γισζζηθή 

επηθνηλσλία (Hymes, 1972) - αιιά γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ψζηε ην άηνκν 

λα εθθξαζηεί κε εθείλν ην κνλαδηθφ κίγκα ησλ πφξσλ, ησλ θσδίθσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ 

πνπ ηνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν θαη ην βνεζά λα πεηχρεη ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνπ ζηφρν.  

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ, απνηειεί «έλα ζχλνιν εηεξνηή-

ησλ, δηαθνξψλ θαη αληηζέζεσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη κε επάξθεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηά, 

ππεχζπλα, απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηνλ γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία ηνπο» (Γξφιιηνο, 1999). 
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Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, αληηκεησπίδεηαη σο δπλακηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ 

θαη φρη σο δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο - δελ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο 

ηεο αιιά έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ελεξγνχ ζρεδηαζηή κε λφεκα, επαηζζεζία, α-

λνηρηνχ ζηηο δηαθνξέο, ηελ αιιαγή θαη ηελ θαηλνηνκία, επέιηθηνπ γηα λα ζπλεξγαζηεί θαη 

λα δηαπξαγκαηεπηεί κε άιινπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί. Ζ γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ 

θνηλσληθή θαη ηδενινγηθή ηεο δηάζηαζε (Cope & Kalantzis, 2000). Γελ είλαη ηπραίν πσο νη 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο δηεζλψο, επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάγλσζεο σο 

δηα βίνπ καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο (Eurydice, 2012). 

ε απηήλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, ηεξάζηηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ πεξηβαι-

ιφλησλ (πνιπκέζα, ζψκαηα θεηκέλσλ, βάζεηο δεδνκέλσλ, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, δίθηπα 

επηθνηλσλίαο, πεξηβάιινληα web2.0 θ.ά.) πνπ αθελφο ζπάλε ηα ρσξνρξνληθά φξηα θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο άιισλ επνρψλ θαη αθεηέξνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάθηεζε φρη κφλν γισζζη-

θνχ αιιά θαη νπηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Απηφ αλαδεηθλχεηαη θαη 

απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο φπνπ θαίλεηαη πσο ν αληίθηππφο ηνπο ζην γξακκαηηζκφ ηείλεη λα 

είλαη κεγάινο (Higgins, Xiao & Katsipataki, 2012). 

Παξάιιεια, ηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ (φπσο είλαη π.ρ. νη 

εθαξκνγέο web 2.0, νη δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο, ηα MUVEs -Multi-User Virtual 

Environments) πξνζθέξνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία  θαζψο παξέ-

ρνπλ ιχζεηο ζε δχν βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ γισζζψλ: α) πξφζβαζε ζε 

απζεληηθά θείκελα θαη β) έθζεζε ζε πξαγκαηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο (Arvanitis 

& Panagiotidis, 2008). 

Απνηειέζκαηα δηεζλνχο έξεπλαο θαηέδεημαλ επίζεο πσο ε ρξήζε ΣΠΔ βειηηψλεη ηελ αλα-

γλσζηηθή ηθαλφηεηα - νη καζεηέο πνπ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο δηαδηθηπαθήο αλά-

γλσζεο, παξνπζίαζαλ γεληθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ζε ζχ-

γθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρακειήο ελαζρφιεζεο κε ηε δηαδηθηπαθή αλάγλσζε (OECD, 

2010). 

Παξά ηα ελζαξξπληηθά, γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ΣΠΔ, απνηειέζκαηα, ζηε δηδαθηηθή ηνπ ζπ-

γθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, πξφζθαηα δεδνκέλα Δπξσπατθήο Έξεπλαο γηα ηηο Γισζζηθέο 

Ηθαλφηεηεο (2012) αλαθέξνπλ πσο νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαθηηθά (ηνπιάρηζηνλ νξη-

ζκέλεο θνξέο ην κήλα) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 

20 % (EACEA/Eurydice, 2012d). 

Χζηφζν φπσο αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ ν Ησαλλίδεο (2017), δε ιείπνπλ θαη νη επηθξηηέο ηεο 

εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο, νη νπνίνη επηξξίπηνπλ ζηε ρξήζε ππνινγη-
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ζηή επζχλεο γηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε γισζζηθή θαιιηέξ-

γεηα ησλ παηδηψλ: νξζνγξαθηθά ιάζε, πξνβιήκαηα ζηελ έθθξαζε, αζπληαμίεο, θησρφ ιε-

μηιφγην, αλψξηκν ηξφπν ζθέςεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε αλαθνίλσζε ηεο 

Αθαδεµίαο Αζελψλ γηα ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ην ειιεληθφ αιθάβεην απφ ηε ρξήζε 

ησλ Greeklish  ζηνπο ππνινγηζηέο (Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2003). 

2.4.7.2 Μαθηματικά 

Σα  Μαζεκαηηθά απνηεινχλ αθφκε έλα ηδηαίηεξν αληηθείκελν κάζεζεο. Γελ πεξηνξίδεηαη 

ζην ηξίπηπρν «νξηζκφο - ζεψξεκα – απφδεημε» φπσο αληηκεησπίδεηαη ζπρλά ζηα ζρνιεία 

αιιά ζπληζηά κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ πξνρσξά κέζσ δηαιφγνπ, κηα αθαηάζηαηε δηα-

δηθαζία εηθαζίαο, αλαθάιπςεο, δηαθσληψλ, νπηζζνδξνκήζεσλ, εξσηήζεσλ θαη απνδείμεσλ 

θαη φπνπ νη απνδείμεηο θαη νη αλαθαιχςεηο δελ είλαη ηειηθέο θαη ακεηάβιεηεο (Lakatos, 

1976). Δίλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν εξκελείαο ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη θαη παξάιιε-

ια αλαπηχζζεη ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή ζθέςε, ελεξγνπνηεί θαη νμχλεη ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (αληίιεςε, πξνζνρή, κλήκε, αλαγλψξηζε, αλάπιαζε, θαληαζία), ζπληειεί ζηελ 

αλάπηπμε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο θαη βνεζά ζηελ άζθεζε ηεο απηνζπγθέληξσζεο θαη 

ζηελ σξίκαλζε ηεο ζθέςεο. Χζηφζν, ε αθαηξεηηθή ηνπ θχζε, ε απζηεξφηεηα ηεο νξγάλσ-

ζήο ηνπ θαη ν ζπρλά ιαλζαζκέλνο ηξφπνο πξνζέγγηζήο ηνπ ζην ζρνιείν, νδεγεί ηνπο καζε-

ηέο ζηε καζεκαηηθνθνβία, δειαδή ζε δπζθνξία, έληαζε, αλεζπρία, άγρνο θαη ηειηθά θφβν 

απέλαληη ζην καζεκαηηθφ αληηθείκελν (Tobias, 1978) θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε ζρνιηθή απν-

ηπρία. Ζ καζεκαηηθή επηθνηλσλία, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ 

ησλ καζεκαηηθψλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο θνηλά πξνβιεκα-

ηηθνί ηνκείο γηα ηνπο καζεηέο δηεζλψο (EACEA/Eurydice, 2011c). Κνκβηθήο ζεκαζίαο ζηε 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θξίλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφ-

ηεηεο αλάγλσζεο ησλ καζεηψλ, ππνγξακκίδνληαο ηα εηδηθά γισζζηθά ζρήκαηα ηα νπνία 

είλαη θξίζηκα ζηελ θαηαλφεζε ελφο καζεκαηηθνχ θεηκέλνπ (Shanahan & Shanahan, 2008). 

πσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο (Greenwood et al, 1984) ζηε δηδαθηηθή ησλ καζε-

καηηθψλ, ν παξάγνληαο πνπ βαξχλεη πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία ή ηελ απνηξνπή ηνπ θαη-

λνκέλνπ απηνχ, είλαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ν δάζθαινο κέζα ζηελ ηάμε. 

Ζ ηερλνινγία, ζήκεξα, ζπκπαξίζηαηαη ζην δχζθνιν έξγν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηη-

θψλ κε έλα δπλακηθφ θαη πνιχ ειθπζηηθφ ηξφπν πνπ εξεπλεηέο θαη παηδαγσγνί πξνηείλνπλ 

(Εαξάλεο 2002, Baralis et.al. 2000). Σν Δζληθφ πκβνχιην Καζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ ησλ 

ΖΠΑ (NCTM), ην 2011, ππνζηεξίδεη πσο ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδα-
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ζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά, επεξεάδεη ηα καζεκαηηθά 

πνπ δηδάζθνληαη θαη εληζρχεη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. Ζ αμία ησλ ΣΠΔ αλαδεηθλχεηαη 

ηδηαίηεξα ζηελ πξνζέγγηζε ελλνηψλ ηεο Γεσκεηξίαο πνπ έρεη απαζρνιήζεη εδψ θαη αξθεηέο 

δεθαεηίεο παηδαγσγνχο θαη καζεκαηηθνχο (Εαξάλεο, 2001). Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή 

δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ φπνπ αμηνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά δηάθνξα εξγαιεία θαη πφξνη φπσο 

ινγηζκηθά, φξγαλα, εμσηεξηθέο πεγέο θ.ά. θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (Γα-

γδηιέιεο & Παπαδφπνπινο, 2008) κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε επίπε-

δν δεμηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. 

2.4.7.3 Φυςική 

Σν επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Φπζηθήο, παξφιν πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα δηαµνξθψζνπλ 

µηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ επηζηήµε θαη νη γλψζεηο ηνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ 

θαζεµεξηλή δσή (Aikenhead 2006, Hackling, Goodrum & Rennie, 2001), κε ηελ παξαδν-

ζηαθή δηδαζθαιία δελ έρεη θαηαθέξεη λα έιμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη θπξίσο λα 

γίλεη εχθνια θαηαλνεηφ. Έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε γλψζε ησλ µαζεηψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δ-

πηζηήκεο δελ είλαη δνµεµέλε. χκθσλα κε ηνλ Παπαδφπνπιν (2010), γηα λα πξνζθέξνπλ 

φιν ην δπλακηθφ ηνπο, νη θπζηθέο επηζηήκεο  πξέπεη λα «αληηκεησπίδνληαη ζαλ νιφηεηα, ζ‘ 

φιεο ηνπο ηηο δηαζηάζεηο: ζαλ πξντφλ, σο δηαδηθαζία θαη σο θνηλσληθφο ζεζκφο».  Χζηφζν 

ε δηδαζθαιία ηνπο, σο επί ην πιείζηνλ,  πεξηνξίδεηαη ζηελ απνµλεµφλεπζε αλεμάξηεησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη φξσλ, ηαθηηθή πνπ δε ζπκβάιιεη ζηελ νπζία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζη-

θψλ επηζηεκψλ πνπ είλαη ε εξµελεία ησλ θπζηθψλ θαηλνµέλσλ θαη ε επίιπζε 

πξνβιεµάησλ (Driver et al. 1993, McDermott & Redish 1999). Σν ράζκα αλάκεζα ζηε 

ζρνιηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη καζεηέο «λα κελ είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηελ επηζηεµνληθή µέζνδν θαη λα νηθνδνµήζνπλ επαξ-

θείο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηηο µεζφδνπο πνπ ζεµειηψλνπλ ηε θχζε 

ηεο επηζηήµεο» (Σδηµνγηάλλεο). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ επη-

ζηεκψλ σο γλσζηηθψλ εξγαιείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη κέζα απφ 

ζπλεξγαηηθέο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο δεκηνπξγνχλ εμαηξεηηθέο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο 

λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε θαιιηεξγψληαο παξάιιεια δεμηφηεηεο κέζα απφ δξαζηεξηφηε-

ηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ ελεξγεηηθή ζπµµεηνρή, δηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή εξγαζία, θξη-

ηηθή ζθέςε θαη αλαζηνραζµφ (Jimoyiannis & Komis 2007). Σέηνηεο ζπλζήθεο κάζεζεο 

κπνξνχκε, φπσο αλαθέξεη ν Παπαδφπνπινο (2013), λα επηηχρνπκε κέζα απφ «επέιηθηεο, 

θαηλνηφκεο, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο, κε ζηφρν ηελ 
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παξαγσγή πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο λα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγ-

κάηεπζεο κέζα ζηε καζεηηθή νκάδα».  

Οη Papachristos et al (2014) ππνζηεξίδνπλ πσο απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

γίλεηαη ζε έλα νινθιεξσκέλν καζεζηαθφ πιαίζην κε ηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ πνπ δελ 

είλαη εθηθηέο ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο ζπληζηνχλ θαηλφκελα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ «κεγέζε θαη έλλνηεο έμσ απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία». Οη ΣΠΔ παξέ-

ρνπλ πηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εξγαιεία πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο, νπηη-

θνπνίεζεο, κνληεινπνίεζεο θηι αιιά θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνινπζνχλ ηα 

βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη έρνπλ δηαζεκαηηθφ αιιά θαη πνιχκνξθν ραξαθηή-

ξα.  

Ο Κλάβαο (2017) επηζεκαίλεη σο βαζηθφ παξάγνληα ηε δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ  λα νξί-

ζνπλ ηα ίδηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Δθκεηαιιεπφκελνο ηηο 

ηερλνινγίεο θαη εζηηάδνληαο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηα Ζιεθηξνληθά Μέζα πξνηείλεη κηα δεκη-

νπξγηθή πξνζέγγηζή ηνπο φπνπ ηα παηδηά γίλνληαη ζρεδηαζηέο θαη παξαγσγνί  ςεθηαθψλ 

αθεγήζεσλ κε ζεκαηνινγία αληινχκελε απφ ηηο ΦΔ. Ζ αλάιπζε κέζσ ησλ κνληέισλ  

GNOSIS θαη METAGNOSIS θαηέγξαςε πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ 

εθαξκνγήο αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη ηελ ζπκβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηελ αλάγθε απηή.  

Απηνχ ηνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο επηθνπξνχλ ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε θαη δελ είλαη εχθνια θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο. Ο καζεηήο αη-

ζζάλεηαη έηζη «παξψλ ζην πεξηβάιινλ θαη απνθηά εκπεηξίεο πνπ δε κπνξεί κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν» (Mikropoulos & Strouboulis, 2004).  

Ζ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζην επηζηεκν-

ληθφ πεδίν ηεο Φπζηθήο θαίλεηαη πσο έρεη γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

Διιάδα: απνηειέζκαηα εξεπλψλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο δηδαζθα-

ιηψλ κε ΣΠΔ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα - αλ θαη 

ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ αμία ηνπ θιαζηθνχ εξγαζηεξίνπ επηδηψθνπλ ηελ αμηνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ κε γλψκνλα πάληα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.                                                                                          

2.4.7.4 Γεωγραφία 

Σν 2013 ζην εηήζην ζπλέδξηφ ηνπ ζην άιηζκπνπξγθ ηεο Απζηξίαο, ην Φφξνπκ Γεσπιε-

ξνθνξηθήο, εληφπηζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επίδξαζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο αλάγθεο δη-

δαζθαιίαο θαη κάζεζεο νη νπνίνη ζπλνςίζηεθαλ σο εμήο: Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ 
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ηνκέα ηεο Γεσγξαθίαο θαζψο θαη ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γεληθφηεξα παξέρνπλ ηερλν-

ινγηθά ζπζηήκαηα φιν θαη κεγαιχηεξεο πνιππινθφηεηαο, αιιά θαη πςειήο επρξεζηίαο 

πνπ βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζθέςεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ θαη ηε δεκηνπξγία 

ρεηξαθεηεκέλσλ πνιηηψλ. Σα ςεθηαθά απηά γεσκεηξηθά κέζα δελ είλαη κφλν «ζνβαξά» 

εξγαιεία αιιά θαη ηερλνινγίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ μερσξηζηά παηρληδηάξηθα θαη ζπ-

λαηζζεκαηηθά ζηνηρεία  θαη πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ παξαγσγηθά ζηα εθπαηδεπηηθά 

πιαίζηα.  

Μνξθέο απεηθφληζεο, πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δηδαθηηθφ πιηθφ, ςεθηαθή 

ραξηνγξαθία, ν θφζκνο ησλ εηθνληθψλ ζθαηξψλ θαη άιισλ κνξθψλ εθπξνζψπεζεο θαη α-

λάιπζεο πιεξνθνξηψλ πξνζθέξνπλ ηεξάζηηεο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο θαζηζηψληαο ηε 

κειέηε ηεο γεσγξαθίαο πην ειθπζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ηφζν γηα ηνπο δαζθάινπο φζν 

θαη γηα ηνπο καζεηέο ( González & Donert , 2014).  

Ζ εθκάζεζε ηεο ζθέςεο γηα ηνλ θφζκν κέζα απφ ηε κεζνιάβεζε ηεο πξννπηηθήο πνπ πξν-

ζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε γεσρσξηθή ζθέςε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο - 

κηα εμεηδηθεπκέλε κνξθή ρσξηθήο ζθέςεο πνπ δεζκεχεηαη απφ ηε Γε, ην ηνπίν θαη ηηο πε-

ξηβαιινληηθέο θιίκαθεο. Οη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ  έλα ζχλνιν δπλαηνηήησλ γηα ηελ απεηθφλη-

ζε θαη εξκελεία ησλ ρσξηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο γεσρσξηθήο ζθέςεο, κηα εμεηδηθεπκέλε 

κνξθή ζθέςεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζε πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πάλσ 

ή θνληά ζηε γήηλε επηθάλεηα θαη ζηελ θιίκαθα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Μέζα απφ νιη-

ζηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη δηεπηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο πςειφηεξεο ηάμεο πνπ παξέ-

ρνπλ (δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ, εξκελείαο θαη εμήγεζεο πιεξνθνξηψλ, επίιπζεο πξνβιεκά-

ησλ ή ιήςεο απνθάζεσλ ζε γεσγξαθηθέο θιίκαθεο, ράξηεο, γξαθήκαηα θαη άιιεο γεσρσ-

ξηθέο παξαζηάζεηο) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ιάβνπλ ππφςε πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα ήηαλ δπζρεξέο ή θαη αδχλαην, λα απνθηήζνπλ απφ ηελ άκεζε εκπεηξία ζηνλ θφζκν. 

Οη πνιιαπιέο ηερλνινγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παηδαγσγηθή θαη ηε γλψζε πεξηερνκέλνπ 

θαη δηακέζνπ ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αμηφινγε πξφνδν ζην ρψ-

ξν ηεο κάζεζεο (Baker et al.,2014). 

Ζ «Φεθηαθή Γε» ζηε δηάζεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 21νπ αηψλα είλαη έλα απφ ηα 

πην ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηεο «πξνζηηζέκελεο αμίαο» ησλ ΣΠΔ πνπ καο βνεζνχλ λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν γχξσ καο, ην πψο λα δηαρεηξηδφκαζηε ην πεξηβάιινλ καο αιιά 

θπξίσο πφζν θαη πψο ζρεηηδφκαζηε κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο. 
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2.4.7.5 Μελζτη Περιβάλλοντοσ 

ηε Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο ζεκειηψδεο άμνλαο είλαη νη αλζξσπηζηηθέο θαη νη θνηλσλη-

θέο επηζηήκεο - αθεηεξία αιιά θαη επίθεληξν κειέηεο είλαη ν άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπ , θνηλσληθφ θαη βηνθπζηθφ θαη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε (Μπελέθνο, 1984). Οη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ ελψ είλαη θαηλνκε-

ληθά απηνηειείο, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο – πξφθεηηαη δειαδή γηα έλαλ «πβξηδηθφ θιάδν» 

θαηά ηνλ Μαηζαγγνχξα (2004) φπσο ραξαθηεξίδεηαη ν θιάδνο πνπ αλ θαη πξνθχπηεη απφ 

ηε ζπλέλσζε άιισλ, δηαζέηεη δηθή ηνπ νξγαληθή θαη πιεξφηεηα. πσο αλαθέξεη ε Κνπ-

ινπκπαξίηζε (2007) «ηα πβξηδηθήο θχζεο ζρνιηθά καζήκαηα δελ έρνπλ ην αληίζηνηρφ ηνπο 

ζηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, αιιά αλαπηχζζνληαη γηα λα κειεηήζνπλ νη καζεηέο πνιχ-

πινθα ζέκαηα, ηα νπνία απαηηνχλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επίιπζή ηνπο ηε ζχκπξαμε 

πνιιψλ επηζηεκψλ». 

Σν κάζεκα, ζχκθσλα κε ηελ Κνπινπκπαξίηζε, θαιιηεξγεί ηέζζεξηο κνξθέο γξακκαηη-

ζκνχ: ηνλ γισζζηθφ, ηνλ επηζηεκνληθφ, ηνλ θξηηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ. Σα κέζα πνπ παξέ-

ρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ε ζεσξία 

πεξί πνιπεγγξακκαηηζκψλ πξνηείλεη λα αμηνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά - απζεληηθά πιαίζηα 

κάζεζεο, δηδαζθαιία δεμηνηήησλ αλάιπζεο θαη θαηαλφεζεο, αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, 

κεηαθνξά γλψζεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα (Kalantzis & Cope, 2001). πσο θαη ζε 

άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, έηζη θαη ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, νη ΣΠΔ 

δεκηνπξγνχλ  επθαηξίεο κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα νδε-

γήζνπλ ζε κηα επέιηθηε, εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε βαζηζκέλε ζε θξηηηθή ζθέςε θαη ζε πξν-

ζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ πνιχπινθα δηεπηζηεκνληθά δεηήκαηα. Μπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ έλλνηεο θαη λα πξνσζήζνπλ κηα νπζηαζηη-

θή θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ζπιινγηθή 

δξάζεο, φπσο ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε δηεξεχλεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ εξγαζία 

θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ επξεκάησλ ζε άιινπο (Gryl, Jekel & Donert, 2010).  

2.4.7.6 Ιςτορία 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηε «δηακφξθσζε ελφο λέ-

νπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ή θαιχηεξα κε ηε ζπλ-δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο θξηηη-

θήο ζθέςεο, φπνπ αλαπηχζζνληαη ζηξαηεγηθέο θαη κέζνδνη νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηε-

ξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ» (Crocco, 2001). Απηφ επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία πνιιαπινχ, πνηθίινπ πξσηνγελνχο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, κε ζχγ-
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ρξνλεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο, ζε κε γξακκηθά πεξηβάιινληα, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηε-

ηεο θαη ηνπο ξπζκνχο ηνπ θάζε καζεηή, θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε η-

δεψλ θαη απφςεσλ (Gibson, 2004). πσο αλαθέξεη ν Σζηβάο (2016) «ε κεηαθίλεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κάζεζεο ζην θέληξν ηεο ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο απνηειεί πξνκήλπκα ζεκα-

ληηθήο αιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ςεθηαθή ηζηνξία, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

κάζεζεο λα εξγαζζνχλ κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο, ηηο πξνεγνχκελεο γλψ-

ζεηο, ηδέεο θαη εκπεηξίεο ηνπο, λα εμεξεπλήζνπλ φςεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη λα 

βειηηψζνπλ πηπρέο ηεο θαηαλφεζεο, ηφζν ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο, φζν θαη ηνπ παξφ-

ληνο, εκπιεθφκελα ζε δηαδηθαζίεο αλάιπζεο, εξκελείαο θαη παξαγσγήο λνήκαηνο.» 

Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη εηδηθφηεξα 

ζηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. Οη 

εηθνληθέο εμεξεπλήζεηο θαη επηζθέςεηο ζε δηαθνξεηηθά κέξε ή δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πε-

ξηφδνπο απνηεινχλ νξγαλσκέλεο εκπεηξίεο κάζεζεο. Χο κέξνο κηαο δξαζηεξηφηεηαο δηεμα-

γσγήο έξεπλαο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε άιια κέξε θαη άηνκα, λα ζπιιέμνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα αλαθέξνπλ ηα επξήκαηά ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο 

θείκελν θαη εηθφλεο ( Anderson, 2010). 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζην Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη 

ΣΠΔ ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ εξγαιεία θαη εθαξκνγέο 

πνπ κε ην ζσζηφ ζεσξεηηθφ θαη παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη, κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

αιιειεπίδξαζεο ηφζν κε ην πιηθφ φζν θαη κε ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία, 

δεκηνπξγνχλ νινθιεξσκέλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ δίλνπλ επθαηξίεο γηα δηάινγν 

θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, κε ηνλ ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζε απζεληηθά πεξηβάιιν-

ληα πνπ απαηηνχλ δηεξεχλεζε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, πξνσζψληαο έηζη ηελ 

ηζηνξηθή αλαδήηεζε θαη ζθέςε. 

Θεηηθή είλαη γεληθά ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο (Μπίθνο 1995, Καξηζηψηεο 2003, Κπλεγφο θ.α. 2000, Tsitoyridoy & 

Vrizas 2003, Κνπηζνχθνπ 2014). ηα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθήο έξεπλαο ηνπ Πνιπηερλεί-

νπ Κξήηεο κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζηελ πιεξνθνξηθή θαίλεηαη φηη νη 

δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ζεσξνχλ πσο ην 

κάζεκα γίλεηαη πην ειθπζηηθφ, ε ηζηνξηθή γλψζε πξνζεγγίδεηαη βησκαηηθά, θαη ν ηζηνξηθφο 

ηξφπνο ζθέςεο ησλ καζεηψλ αλαπηχζζεηαη  επθνιφηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά. 
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2.4.7.7 Θρηςκευτικά 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, έρεη σο ζηφρν «λα ζπλεηζθέξεη δεκηνπξ-

γηθά ζηνλ ειεχζεξν θαη ππεχζπλν απηνπξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κα-

ζεηψλ, θαζψο θαη ζηελ νιφπιεπξε (ζξεζθεπηηθή, γλσζηηθή, πλεπκαηηθή, θνηλσληθή, εζηθή, 

ςπρνινγηθή, αηζζεηηθή θαη δεκηνπξγηθή) αλάπηπμε ηνπο, κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

λνήκαηνο θαη ηελ ππαξμηαθή αλακέηξεζε κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ κπζηεξίνπ ηεο δσήο» 

(ΦΔΚ 2104/Β/19-6-2017) . 

Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα θαηαζηή-

ζεη πεξηζζφηεξν εκθαλή ηε δπλακηθή ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ (Ειαηάλε, 2014). 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο βνεζά 

ζηελ επηθαηξνπνίεζε ελφο «παξαδνζηαθνχ» καζήκαηνο ηνπ ειιεληθνχ Αλαιπηηθνχ Πξν-

γξάκκαηνο, φπσο είλαη ηα Θξεζθεπηηθά, πξνζδίδνληάο ηνπ έλαλ ραξαθηήξα καζεηνθεληξη-

θφ θαη κεηαηξέπνληαο ηελ πξφζθηεζε ησλ δηδαθηηθψλ αγαζψλ ηνπ ζε κία επράξηζηε δηαδη-

θαζία (Νηθνιαΐδεο, 2017). 

2.4.7.8 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

χκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγσγήο ηνπ πνιίηε εί-

λαη, κέζα απφ κηα νιηζηηθή αληίιεςε θαη πξνζέγγηζε θαη κε ζπκκεηνρηθέο, ζπλεξγαηηθέο 

θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο «ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζε 

δεηήκαηα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο - ζηελ απφθηεζε ησλ θαηάιιεισλ γλψζεσλ, 

αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ραξαθηε-

ξίδνπλ ηνλ ζχγρξνλν δεκνθξαηηθφ πνιίηε». 

Ζ έθζεζε Citizenship Education in Europe (Αγσγή ηνπ πνιίηε ζηελ Δπξψπε), ε νπνία ζπ-

ληάρηεθε ην 2012 γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ην δίθηπν Eurydice αλαθέξεη φηη ε α-

γσγή ηνπ πνιίηε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη αλαιπηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ψζηε λα πξνάγεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή πνπ απνηειεί ηνλ 

ππξήλα ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ.  

Οη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ έλα δπλακηθφ ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο θαη δεκηνπξ-

γίαο θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη πξαθηηθήο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφ-

ρσλ απηψλ. Απψηεξνο ζηφρνο, ε γλψζε πνπ ζα απνθηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα κπνξέζεη 

λα κεηαθεξζεί ζε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο δσήο σο ελήιηθεο. 
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2.5 Δπηκόξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ  

 

2.5.1 Σν Έξγν 

Ο φξνο Β‘ επίπεδν ΣΠΔ έρεη επηθξαηήζεη σο ζχληνκε αλαθνξά ζην έξγν «Δπηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» ηνπ 

Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ (2007-2013) θαη πινπνηήζεθε κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη ηνπ Δι-

ιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Ζ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ έγηλε απφ ζχκπξαμε θνξέσλ απνηεινχκελε απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.), σο ηειηθφ δηθαηνχρν θαη ην Δξεπλε-

ηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (ΔΑ.ΗΣΤ) θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλ-

ζηηηνχην (ΠΗ), σο ζπλδηθαηνχρνπο- ζπκπξάηηνληεο επηζηεκνληθνχο θνξείο σο θαη ηηο αξρέο 

ηνπ 2012 θαη αθνινχζσο απφ ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο /Η.Δ.Π. (δηάδνρν ηνπ 

έξγνπ έπεηηα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. θαη ηνπ Π.Η. κε βάζε ην Ν.3966/24-5-

2011), σο δηθαηνχρν θνξέα θαη ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ & Δθδφζεσλ – 

ΓΗΟΦΑΝΣΟ /Η.Σ.Τ.Δ. (φπσο κεηνλνκάζηεθε ην Δ.Α.Η.Σ.Τ., κε βάζε ην Ν.3966/24-5-

2011), σο ζπκπξάηηνληα- επηζηεκνληθφ θνξέα. 

Σν έξγν είρε αληηθείκελν «ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεμαγσγή, ηελ παξαθνινχ-

ζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ»  κε ζηφρν ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ο ζρεδηαζκφο ηεο επηκφξθσζεο ζηεξίρηεθε ζην ηξίπηπρν «πεξηερφκελν, παη-

δαγσγηθή θαη ηερλνινγία» (κνληέιν TRACK) ζηνρεχνληαο ζηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή 

ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

ηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε νινθιεξσκέλε επηκφξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, 27.500 εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθ-

παίδεπζεο φιεο ηεο ρψξαο (θιάδσλ ΠΔ02 Φηιφινγνη, ΠΔ03 Μαζεκαηηθνί, ΠΔ04 Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο, ΠΔ19-20 Πιεξνθνξηθήο, ΠΔ70 Γάζθαινη, ΠΔ60 Νεπηαγσγνί). Ζ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νξίζηεθε ζηηο 96 δηδαθηηθέο ψξεο κε επηπξφζζεηεο δξάζεηο ππνζηήξημεο θαη 

«εθαξκνγήο ζηελ ηάμε». Ζ επηκφξθσζε δηεμήρζε κε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν επηκφξθσ-

ζεο (δηα δψζεο ζπλεδξίεο ζε Κέληξα ηήξημεο Δπηκφξθσζεο).  

Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνυπέζεηε ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, επηκνξθσηη-

θνχ πιηθνχ θαη κειεηψλ, ηνλ ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε, δηεμαγσγή, παξαθνινχζεζε θαη αμην-
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ιφγεζε ησλ παξαπάλσ ηχπσλ επηκφξθσζεο, ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ζηελ ηάμε (ηδίσο, γηα ηελ επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ ΣΠΔ), ηε ζηήξημε ησλ επηκνξθνχκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο ζηηο ΣΠΔ, ηελ αλάπηπ-

με θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ νξγάλσζεο, πινπνίεζεο, παξαθνινχ-

ζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο Πξάμεο. Οη ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί πεξηιάκβαλαλ 

κεηαμχ άιισλ ηα Μεηξψα Δπηκνξθσηψλ, Παλεπηζηεκηαθψλ Κέληξσλ Δπηκφξθσζεο θαη 

Κέληξσλ ηήξημεο Δπηκφξθσζεο, ηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο, ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθν-

ξηαθφ χζηεκα ηεο Πξάμεο, ηε Βηβιηνζήθε/ απνζεηήξην εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ – «Ηθηγέλεηα» θ.ά.  

2.5.2 ηόρνη 

Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ ήηαλ: 

➢ Ζ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο πξνθιήζεηο ησλ «θνηλσληψλ ηεο γλψζεο 

θαη ηεο πιεξνθνξίαο», εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ Σε-

ρλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

➢ Ζ δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, ηα 

νπνία ζα απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε αληηθείκελα θιηκαθνχκελεο δπ-

ζθνιίαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο ελδεηθηηθά θαίλεηαη ζηελ ζπλέρεηα: 

● ρξήζε δηθηπαθψλ ππνινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 

● νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδη-

θαζία γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα 

● θαιιηέξγεηα λέσλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

➢ Ζ εθαξκνγή ζηελ ηάμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη ζηε δηάξθεηα 

ηεο επηκφξθσζεο. 

Πην αλαιπηηθά (ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Γηαδηθαζηψλ ΚΔ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηκφξθσζεο 

θαη Πηζηνπνίεζεο) ε επηκνξθσηηθή δξάζε ζηφρεπε ζην λα θαηαζηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηθαλνχο λα: 

➢ θαηαλνήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο 

ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

ζέηεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ, αλά κάζεκα, 
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➢ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

Σ.Π.Δ. γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε θνηλφηεηεο 

κάζεζεο, 

➢ απνθηήζνπλ ζπλνιηθή επνπηεία θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάι-

ιειν γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, γεληθά θαη εηδηθά εξγα-

ιεία, θαζψο θαη ην Γηαδίθηπν θαη ηα ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεο ηνπ, εηδηθφηεξα 

εξγαιεία θαη ππεξεζίεο web 2.0 (blogs, wikis, podcasts, social networks θ.α.), 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Learning Management 

Systems), αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηηο δηαζέζηκεο εθπαηδεπηη-

θέο πιαηθφξκεο θαη απνζεηήξηα ζπιινγήο θαη δηάζεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ γηα ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ δηδαθηηθή 

πξάμε,  

➢ αληηιεθζνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ ηάμε,  

➢  θαηαλνήζνπλ ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε 

λα κπνξνχλ λα ηελ εληάμνπλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξί-

πησζε ησλ ηερλνινγηψλ web 2.0, λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκν-

γήο ηνπο σο κέζν γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα ηηο ρξεζηκν-

πνηνχλ θαη εθαξκφδνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ, 

➢ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

➢ γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. 

ζηελ ηάμε,  

➢  αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηφζν κε ηνπο κα-

ζεηέο ηνπο, φζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ ηερλνινγηψλ 

web 2.0.  

 

2.5.3 ύληνκν ηζηνξηθό ηεο επηκόξθσζεο 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηκφξθσζεο (b-epipedo2.cti.gr) παξαηίζεηαη έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε απηφ αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο - ζηαζκνί ηεο εμέιημήο ηνπ θαζψο 

θαη ζηνηρεία ηεο πνξείαο πινπνίεζεο απηήο. Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη  ηα πην ζεκαληηθά: 

Γεθέκβξηνο 2008  
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● Οινθιεξψλεηαη ην 1
ν
 Έξγν Δπηκφξθσζεο Β‘ Δπηπέδνπ ΣΠΔ ζηα Κέληξα ηήξημεο 

Δπηκφξθσζεο (ΚΔ) - 387 πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, 4.428 επηκνξθνχκελνη εθ-

παηδεπηηθνί. 

Ηνχιηνο 2009 

● Ξεθηλνχλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ έξγνπ επη-

κφξθσζεο Β‘ επηπέδνπ ΣΠΔ «Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίε-

ζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα 

βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ 2007-2013, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο (EKT) θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

● Ξεθηλά ε ιεηηνπξγία ηεο ―Πχιεο Δλεκέξσζεο θαη πλεξγαζίαο ηεο επηκφξθσζεο 

Β‘ επηπέδνπ‖, Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο επηκφξθσζεο, θαη Τ-

πεξεζίαο Help Desk. 

Απξίιηνο 2010 

● Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ‗Ηθηγέλεηαο‘ – βηβιηνζήθε/ "απνζεηήξην" εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ΣΠΔ πνπ δεκηνπξγνχλ νη επηκνξθνχκελνη θαζεγεηέο θαη δάζθα-

ινη ηνπ Β‘ επηπέδνπ ΣΠΔ θαη νη επηκνξθσηέο ηνπο. 

Ννέκβξηνο 2011  

● Έλαξμε δξάζεσλ «εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηεο 3εο πεξηφδνπ Β‘ επηπέδνπ ΣΠΔ 

επηέκβξηνο 2013 

● Έλαξμε 10 πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο Β‘ Δπηπέδνπ ΣΠΔ κε ηελ ε-

θαξκνγή ηνπ Μνληέινπ Μεηθηήο Μάζεζεο θαη ηε ζπκκεηνρή 114 επηκνξθνχκε-

λσλ. Σν Μεηθηφ κνληέιν απνηειεί ζπλδπαζκφ εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ (ζχγ-

ρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο θαη αζχγρξνλεο δξάζεηο) θαη πεξηνξηζκέλνπ α-

ξηζκνχ δηα δψζεο επηκνξθσηηθψλ ζπλεδξηψλ. 

 

Μάξηηνο - Ννέκβξηνο 2014 

● 1ε πεξίνδνο εθαξκνγήο Μεηθηνχ Μνληέινπ Δπηκφξθσζεο Β‘ Δπηπέδνπ ΣΠΔ ζε 

552 επηκνξθνχκελνπο . 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία ησλ 5 πεξηφδσλ επηκφξ-

θσζεο: 

Πίλαθαο 1. Αξηζκόο επηκνξθνύκελσλ αλά πεξίνδν επηκόξθσζεο 



58 

 ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΟΤΜΔΝΟΙ 

1
ε
 Φεβξνπάξηνο - Ινύιηνο  2010 3.110 

2
ε
 Γεθέκβξηνο 2010 – Ινύληνο  2011 3.123 

3
ε
 Οθηώβξηνο 2011- Μάξηηνο 2012 3.700 

4
ε
 Απξίιηνο- Γεθέκβξηνο 2013 6.027 

5
ε
 Φεβξνπάξηνο - Οθηώβξηνο 2014 5.103 

 

2.5.4 Απνηειέζκαηα εξεπλώλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο επηκόξθσζεο ζηε ρξήζε θαη ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ 

Μεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη πινπνηεζεί θαηά θαηξνχο κε επίθεληξν ην πξφγξακκα επη-

κφξθσζεο Β΄ επηπέδνπ θαη δείγκα εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ζε δηάθνξεο πε-

ξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ζεκαηνινγία 

πνηθίιε - νη πεξηζζφηεξεο αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αιιαγή ησλ 

ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, ζηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ πξάμε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε αλαιχζεηο ησλ παξα-

γφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θ.ά. (αλαθνξέο ζε πνιιέο 

απφ απηέο γίλνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο). 

Μεγάιεο εκβέιεηαο παλειιήληα έξεπλα, ζρεηηθήο κε ην πξφγξακκα, δηελεξγήζεθε ην 2015 

απφ ηνλ Λεγνληή ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο κε επξεία ζεκαηνινγία, ζε 

δηάθνξα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δείγκα εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ 

εκπιέθνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα (σο επηκνξθσηέο ή 

επηκνξθνχκελνη). ηε κειέηε αλαθέξεηαη πσο πάλσ απφ ην 75% ησλ επηκνξθνχκελσλ ζην 

Β΄ επίπεδν δήισλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα. Οη πςειφηεξνη κέζνη φξνη ζε-

κεηψζεθαλ ζηνλ «ππξήλα ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο»  δειαδή ζην ζρεδηαζκφ δηδα-

ζθαιηψλ κε ΣΠΔ, ζηελ έληαμε ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ δη-

δαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Αληίζεηα, κηθξφηεξα ήηαλ ηα πνζνζηά πνπ αθνξνχζαλ ζηελ αλά-

πηπμε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επη-

κφξθσζεο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ζεκαληηθή ήηαλ ε πξνζθνξά ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ. Σν 90% ησλ ζπκκεηερφλησλ έθξηλε θαιφ ην επίπεδν παηδαγσγηθήο γλψζεο 

έληαμεο ησλ ΣΠΔ πνπ απέθηεζε απφ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ελψ ην 86% δήισζε πσο 

δηαηεξεί πςειφ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηη-
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θή πξαθηηθή ηνπ θαη κεηά ην πέξαο ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο. Έλα ρξφλν κεηά ηελ επη-

κφξθσζε νη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 90% δήισζαλ πσο αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ ΣΠΔ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζην ζρνιείν ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 9% δήισζαλ  

πσο αζρνιήζεθαλ ειάρηζηα κε θαηλνχξηα πξάγκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ κεηά ηελ νιν-

θιήξσζε ηεο επηκφξθσζεο. Χζηφζν παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκ-

θψλεζε πσο ε επηκφξθσζε κπνξεί λα έρεη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ, ππήξρε θαλεξή επηθπιαθηηθφηεηα θαη ζεσξνχληαλ πξαθηηθά δχζθνιν λα αμηνπνη-

εζνχλ νη απνθηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο - σο θχξηα εκπφδηα επηζήκαλαλ ηελ έιιεη-

ςε ππνδνκήο, δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη ππνζηήξημεο (Λεγνληήο, 2015). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα επξήκαηα άηππεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην  

2014 απφ ηνπο επηκνξθσηέο ΣΠΔ Π.Κιηάπε θαη Γ.αινληθίδε κε ζθνπφ λα αληρλεχζεη ηηο 

απφςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ νινθιήξσζαλ ηελ επηκφξθσζε. Ο κεγάινο αξηζ-

κφο ηνπ δείγκαηνο (734 εθπαηδεπηηθνί- ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δάζθαινη) δίλεη κηα πνιχ θα-

ιή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο: 

Ζ γεληθή εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ήηαλ ζεηηθή θαη αχμεζε ην ελδηα-

θέξνλ ηνπο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο. Έθξηλαλ σο πην αμηφιν-

γε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη ηελ επαθή ηνπο κε ηα 

ινγηζκηθά ελψ ζεψξεζαλ πεξηηηφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηζρπξηδφκελνη πσο ηνπο ήηαλ 

ήδε γλσζηφ. 

Σν 89% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε ηελ πξφζεζε λα εθαξκφζεη, φζα έκαζε, ζηελ ηάμε ζε-

σξψληαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ ηερληθή 

ζηήξημε. ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ επηκφξθσζε μερσξίδνπλ: ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε 

πξαθηηθή άζθεζε έλαληη ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηε ζεσξία, ε επέθηαζε θαη ε ππν-

ρξεσηηθή κνξθή ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο θαζψο θαη ε ηερληθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηή-

ξημή ηνπο κεηά ηελ επηκφξθσζε. (Πεξηζζφηεξα ζην http://salnk.eduportal.gr/apopsis-stasis-

ekpedeftikon-gia-tin-epimorfosi-stis-tpe-a%CE%84-meros/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://salnk.eduportal.gr/apopsis-stasis-ekpedeftikon-gia-tin-epimorfosi-stis-tpe-a%CE%84-meros/
http://salnk.eduportal.gr/apopsis-stasis-ekpedeftikon-gia-tin-epimorfosi-stis-tpe-a%CE%84-meros/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

3.1 Πιαίζην 

 

Δχινγν είλαη πσο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο πεγή ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο είλαη νη ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνί. Οη απφςεηο ηνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εκπεηξία θαη ηε βησκαηηθή γλψζε 

ζπληζηνχλ κηα ζνβαξή εηζξνή θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκα-

ηηθφηεηα θάζε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Πξνυπφζεζε βέβαηα, νη απφςεηο απηέο, λα 

θαηαγξάθνληαη θαη λα θηάλνπλ ζηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπ-

ηηθήο πνιηηηθήο κε ηε κνξθή επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ.  

Έηζη ινηπφλ, ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, θξίζεθε αλαγθαία ε αλίρλεπζε, ε 

θαηαγξαθή θαη ε κειέηε ησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, απφςεσλ θαη ζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

3.2 Γείγκα 

 

Σν δείγκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζαλ 80 εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 70 (δάζθαινη θαη 

δαζθάιεο) πνπ ππεξέηεζαλ ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά ζε ζρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο Γπ-

ηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη είραλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο επη-

κφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ. 

 

3.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο έξεπλαο πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ηα εμήο: 

➢ Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσ-

ζε  ηνπ Β΄ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 
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➢ ε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απνθηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη αλαπηχμεη ηηο 

δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηε ζηνρν-

ζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

➢ ε πνηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη κε πνηα ζπρλφηεηα αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ηηο ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή; 

➢ Πνηα εξγαιεία θαη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχλ θαη κε πνηα κέζνδν ηα αμη-

νπνηνχλ; 

➢ Άιιαμε ηελ νπηηθή θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ε επηκνξ-

θσηηθή δξάζε θαη, αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν;  

➢ Πψο, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη ην 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β΄ επηπέδνπ, ζα κπνξνχζε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε 

επηκνξθσηηθή δξάζε; 

➢ Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο, ηηο ηθαλφηε-

ηεο/δεμηφηεηεο θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή αλάινγα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία; 

➢ Πψο ζπζρεηίδνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ κε ηνλ βαζκφ θαη 

ηνλ ηξφπν έληαμήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 

 

3.4 Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηώζεσλ ησλ πξν-

γξακκάησλ 

 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα, επηρεηξείηαη λα ειεγρζεί ν βαζκφο πνπ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, ζπρλφηεηα ρξή-

ζεο θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία απφ ηνπο επηκνξθσκέλνπο εθ-

παηδεπηηθνχο θαζψο θαη απφ ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζηελ πξνζθνξά ηεο επηκνξθσηηθήο 

δξάζεο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ίδησλ. Γηάθν-

ξεο έξεπλεο θαηά θαηξνχο, παλειιήληεο ή ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζε δηάθν-

ξεο εηδηθφηεηεο ή γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα έρνπλ πινπνηεζεί αληρλεχνληαο ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία (βι. Θεσξεηηθφ Μέξνο).   

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνζθνπεί λα ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλεο πιεξν-

θνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ηφζν γεληθά ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε φζν θαη ζε θάζε δηδαθηηθφ ηεο αληηθείκελν μερσξηζηά. 
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Βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ: 

● Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζν αθνξά ζηηο ζηάζεηο 

απέλαληη ζηηο ΣΠΔ θαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ νινθιήξσζαλ ην πξφγξακκα.  

● ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ απνθηνχκελσλ απφ ην επηκνξθσηηθφ πξφ-

γξακκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή γεληθά αιιά θαη θάζε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπγθεθξηκέλα. 

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο δείγκα ηεο παξνχζεο έξεπλαο ζπληζηνχλ απνθιεηζηηθά εθ-

παηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα Β΄ επηπέδνπ, 

αλακέλεηαη ηα πνζνζηά ζεηηθψλ ζηάζεσλ αιιά θαη ζπρλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ ηξφπνπ έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα είλαη πςειφηεξα έλαληη 

ησλ εξεπλψλ πνπ απεπζχλνληαλ ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (επηκνξθσκέ-

λσλ ή κε εθπαηδεπηηθψλ). 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλακέλεηαη πςειφ πνζνζηφ ζεηη-

θψλ ζηάζεσλ ησλ επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ θαζψο θαη κεγάινο ν 

βαζκφο πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθ-

παηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηθάδεηαη πσο ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ γεληθά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή ζα είλαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε «κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα» κε κεγαιχηε-

ξα πνζνζηά αμηνπνίεζεο ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ζηηο κεγα-

ιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Τςειή αλακέλεηαη λα είλαη ε ρξήζε εξγαιείσλ θαη εθαξκν-

γψλ ΣΠΔ γηα αλαδήηεζε θαη άληιεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ζρεδηαζκφ θχιισλ εξγαζίαο 

θαη δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ (ρξήζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδα-

ζθαιίαο) ζε αληίζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε εξγαιείσλ web 2.0 θαη ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλφηε-

ηεο κάζεζεο (παξφιν πνπ απηά ζπλάδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο ζχγ-

ρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πσο εθαξκφδνπλ). Δπξεία αλακέ-

λεηαη λα είλαη επίζεο ε ρξήζε ινγηζκηθψλ (θπξίσο γεληθήο ρξήζεο) ελψ πεξηνξηζκέλε ε 

δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ. 

ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε Β‘ Δπηπέδνπ αλακέλεηαη, πέξα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξν-

ζθνξά ηεο ηφζν ζε επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ φζν θαη ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ απέλα-

ληη ζηηο ΣΠΔ, επηζπκία γηα κείσζε ζην ζεσξεηηθφ θαη αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ γηα 

ην πξαθηηθφ κέξνο. 

ζν γηα ηε ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ θαη ηξφπνπ ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ κε ηα δε-

κνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, εηθάδεηαη πσο νη άληξεο, νη λεφηεξνη ζε ειηθία 
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εθπαηδεπηηθνί, φζνη έρνπλ πεξηζζφηεξεο ζπνπδέο απφ ηηο βαζηθέο θαη φζνη βξίζθνληαη ζην 

κέζν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο, ζα παξνπζηάζνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ηφζν ζηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο φζν θαη ζηελ επξχηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ θαζψο θαη ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ ηα αμηνπνηνχλ. 

Γελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή απφθιηζε ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ επηκνξθψ-

ζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, αθνχ έξεπλεο δείρλνπλ δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

θαη κεηά ην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο. 

 

3.5 Δξσηεκαηνιόγην  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπληάρζεθε κε βάζε απηφ πνπ νθείιεη λα απν-

ηειεί αξρή θάζε εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο: νη ζπκκεηέρνληεο λα κελ αληηκεησπίδνληαη ζαλ 

παζεηηθνί «πξνκεζεπηέο» δεδνκέλσλ γηα ηνπο εξεπλεηέο – είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο, ηα 

ππνθείκελα θαη φρη αληηθείκελα ηεο έξεπλαο (Cohen, Manion & Morisson, 2008). Απνηειεί 

κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο κε ζεβαζκφ ζηελ ηδησ-

ηηθφηεηα, ηελ επαηζζεζία θαη ηε δηζηαθηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ζπλήζσο φζνπο θαινχ-

ληαη λα εθζέζνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζε αγλψζηνπο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην θξίζεθε σο θαηαιιειφηεξν εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 

γηαηί επηηξέπεη ηελ αλσλπκία κεηψλνληαο ηνπο πηζαλνχο δηζηαγκνχο θαη απμάλνληαο ηνλ 

βαζκφ αληαπφθξηζεο θαη πξνζπκίαο γηα ζπκκεηνρή (Oppenheim, 1992) ελψ παξάιιεια 

ζπληζηά έλα απνηειεζκαηηθφ, εχρξεζην, εχιεπην, νηθνλνκηθφ εξγαιείν, πνπ απνδίδεη πιε-

ξνθνξίεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (Gillham, 2000) ελψ ην πιαίζην αλαθνξάο είλαη 

ζηαζεξφ γηα ην δείγκα (Wilson & McLean, 1994). Σν ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην έρεη 

επίζεο ην πιενλέθηεκα πσο ν εξσηψκελνο επηιέγεη ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηε δηάξθεηα 

ζπκπιήξσζήο ηνπ, ελψ ηα δεδνκέλα εηζάγνληαη απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ζην ζχζηεκα εμα-

ιείθνληαο ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε φξγαλν κέηξεζεο κε βάζε ηε βηβιηνγξαθη-

θή επηζθφπεζε θαη ζηεξηδφκελν ζε πξνυπάξρνληα φξγαλα παξεκθεξψλ εξεπλψλ. Γηακνξ-

θψζεθε έλα ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ζην δηαδηθηπαθφ εξγαιείν Questionpro. Σν εξσ-

ηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν κέξε: έλα κέξνο (νη ελφηεηεο Β1, Β2, Β3, Γ3) είλαη ηκή-

κα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο ηνπ Λεγνληή (2015) ελψ ην ππφινηπν κέξνο (ελφηεηεο 

Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ1, Γ2) δηακνξθψζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 
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έξεπλαο. Πξφθεηηαη γηα έλα εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε 17 θιεηζηνχ θαη 2 αλνηρηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο. ηφρνο ήηαλ ε ζπιινγή φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ ζε ζηε-

λά ρξνληθά φξηα ψζηε λα κελ πξνθαιεί πίεζε θαη δπζθνξία ζηνπο απαληψληεο.  

Ο δηαδηθηπαθφο ζχλδεζκνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηάιζεθε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κέζσ 

ηεο παλεπηζηεκηαθήο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηεο εξεπλήηξηαο κε ηελ παξάθιεζε λα 

πξνσζεζεί ζηα πξνζσπηθά mail ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ, θαη ηαπηφρξνλα αλαξ-

ηήζεθε ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπιινγή 80 νινθιε-

ξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ην δηάζηεκα πνπ ε θφξκα ήηαλ αλνηρηή (Ηνχληνο 2017). 

 

3.5.1 Δλόηεηεο Μεηαβιεηώλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο κεηαβιεηψλ: 

➢ ΔΝΟΣΖΣΑ Α: Α1-Α9 (Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία) 

Αθνξά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν, ειηθία, ζπνπδέο, θχθιν επηκφξθσζεο Β΄ επηπέδνπ, 

έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο σο εθπαηδεπηηθφο, δήκνο φπνπ αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ 

νπνία εξγάδεηαη, νξγαληθφηεηα ζρνιηθήο κνλάδαο, ηάμε επζχλεο ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έ-

ηνπο, πξφζβαζε εθπαηδεπηηθνχ ζε ηερλνινγηθά εξγαιεία). 

➢ ΔΝΟΣΖΣΑ Β: Β1-Β3 (ηάζεηο/απφςεηο)  

Ζ Β1 θαηαγξάθεη ηε ζηάζε ησλ επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ρξήζε θαη 

έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Απνηειείηαη απφ 9 εξσηήζεηο 5βάζκηαο θιίκαθαο Likert 

(«δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ», «ζπκθσλψ», «ζπκθσ-

λψ απφιπηα»).  

Οη Β2 θαη Β3 αληρλεχνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν βνήζεζε ε επηκφξθσζε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Πεξηέρνπλ 6 θαη 11 εξσηήζεηο 

αληίζηνηρα κε ρξήζε 5βάζκηαο θιίκαθαο Likert («θαζφινπ», «ειάρηζηα», «κέηξηα», «αξθε-

ηά», «πάξα πνιχ»).  

➢ ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: Γ1-Γ5 (Βαζκφο θαη ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ)  

Οη κεηαβιεηέο Γ1- Γ2 δηεξεπλνχλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη επεξέαζε ηελ απνηειεζκαηηθφ-

ηεηα ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ε επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ. Απνηεινχληαη απφ κία εξψηεζε ε 

θαζεκία κε ρξήζε 5βάζκηαο θιίκαθαο Likert («πνηέ», «ιίγν», «κεξηθέο θνξέο», «ζπλή-

ζσο», «πάληα» ζηελ ελφηεηα Γ1 θαη, «θαζφινπ», «κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν», «κεξηθέο θν-

ξέο ην κήλα», «κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα», «θαζεκεξηλά» γηα ηελ ελφηεηα Γ2). 
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Οη Γ3-Γ5 θαηαγξάθνπλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθεί-

κελν, ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο ζην θαζέλα απφ απηά θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ζηηο δηδαζθαιίεο κε ΣΠΔ. ε φιεο γίλεηαη ρξήζε 5βάζκηαο θιίκαθαο Likert . 

 Ζ Γ3 αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (επηινγή απφ 6 πξνηεηλφκελεο κε-

ζφδνπο κε δπλαηφηεηα επηινγήο πεξηζζνηέξσλ απφ κία) ζε θαζέλα απφ ηα 8 καζεζηαθά 

αληηθείκελα. Ζ Γ4 αλαθέξεηαη γεληθά ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζην θαζέλα απφ ηα 8 καζεζηαθά αληηθείκελα (δπλαηφηε-

ηα επηινγήο πεξηζζφηεξσλ απφ κία αλάκεζα ζε 16 επηινγέο εξγαιείσλ/εθαξκνγψλ). Σελ 

θιίκαθα θαη ησλ δχν ελνηήησλ ζπληζηνχλ νη επηινγέο: «θαζφινπ», «κεξηθέο θνξέο ην ρξφ-

λν», «κεξηθέο θνξέο ην κήλα», «κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα», «θαζεκεξηλά». 

Ζ Γ5 αθνξά ζην είδνο ησλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ ΣΠΔ (16 επηινγέο, δπλαηφηεηα πνι-

ιαπιψλ επηινγψλ) πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αμηνπνηνχλ ζε θάζε καζεζηαθφ αληηθείκελν (δπ-

λαηφηεηα επηινγήο απφ 0 σο 8 αληηθείκελα) θαη ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο (5βάζκηα θιί-

καθα Likert: «θαζφινπ», «κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν», «κεξηθέο θνξέο ην κήλα», «κεξηθέο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα», «ζε θάζε κάζεκα») .  

➢ ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: Γ1-Γ2 (απφςεηο/πξνηάζεηο γηα ηελ επηκνξθσηηθή δξάζε)  

Πξφθεηηαη γηα αλνηρηνχ ηχπνπ, κε δεζκεπηηθήο απάληεζεο, εξσηήζεηο πνπ αληρλεχνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ επηκνξθσκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο – πνηα ε ζε-

καληηθφηεξε πξνζθνξά ηνπ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο θαη ηη ζα 

ζπλέβαιε ζηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

3.5.2 Σύπνη εξσηήζεσλ 

Οη πεξηζζφηεξεο ήηαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ ππνδείθλπαλ κηα ζεηξά ηηκψλ (θιί-

καθεο δηάηαμεο/ζεκαληηθφηεηαο) θαη απαηηνχζαλ κία ηνπιάρηζηνλ απάληεζε (κνλαδηθή 

απάληεζε επηδέρνληαλ νη: A1, A2, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, B1, B2, B3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 ελψ 

πνιιαπιέο απαληήζεηο επηδέρνληαλ νη: A3, A9, Γ5). 

Πεξηιάκβαλαλ πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαινχληαλ λα δειψζεη ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο ηνπ νη: B1, B2, B3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4. 

Αθνινπζνχζαλ δχν αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ ε ζπκπιήξσζή ηνπο δελ ήηαλ ππνρξεσ-

ηηθή, νη: Γ1, Γ2. 
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3.6 ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ - Μέζνδνη  

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξγαιείν SPSS 21.0. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ απνηππψλνπλ κηα εηθφλα ηεο 

θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ησλ επηκνξθσκέλσλ ζηηο ΣΠΔ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο: 

➢ Έιεγρνο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο/αμηνπηζηίαο κε ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

Cronbach‘s Alpha 

➢ Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ κέζσλ ηηκψλ δεηγκάησλ κε ειέγρνπο t-test 

➢ Αλάιπζε δηαθπκάλζεσλ κεηαμχ νκάδσλ παξαηεξήζεσλ κε one-way ANOVA 

➢ Γηεξεχλεζε βαζκνχ ζπλάθεηαο/αιιειεπίδξαζεο κεηαβιεηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπ-

ληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson 

➢ Έιεγρνο νκνηνγέλεηαο/αλεμαξηεζίαο x
2 
κε αλαιχζεηο Crosstabs 

 

3.7 Δγθπξόηεηα εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ - Αμηνπηζηία εξεπλεηηθώλ δεδν-

κέλσλ 

 

Δίλαη πξνθαλέο πσο βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο εγθπξφηεηαο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη νη 

εξσηψκελνη λα θαηαιαβαίλνπλ ηηο εξσηήζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηηο ελλνεί ν εξεπλεηήο 

(Bird et al, 1999). Γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε πηζαλφηεηαο 

ιάζνπο επί ηεο δηαδηθαζίαο, δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην mail ηεο εξεπλήηξηαο κε ηε 

δηεπθξίληζε φηη ήηαλ δπλαηή ε επηθνηλσλία καδί ηεο γηα ηελ παξνρή επεμεγήζεσλ.  

Σεο δηεμαγσγήο ηεο θχξηαο έξεπλαο, πξνεγήζεθε πξνέιεγρνο. Αξρηθά ειέγρζεθε ε θαηλν-

κεληθή εγθπξφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο.  

Σν πξνο δηεξεχλεζε εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε 10 εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνηεινχζαλ  

αληηπξνζσπεπηηθφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο θαη δεηήζεθε ε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηα-

λφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο. Οξηζκέλεο εξσηήζεηο ρξεηάζηεθαλ 

αλαζεψξεζε ή αθφκε θαη δηαγξαθή γηαηί ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ 

έιεγρν α) ε δηαηχπσζε ήηαλ πνιχ επηζηεκνληθή γηα ηνλ κέζν εθπαηδεπηηθφ β) θάπνηα ζε-

κεία δελ ήηαλ ζαθή θαη θαηαλνεηά γ) ε έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξίζεθε κεγάιε θαη 

ε ζπκπιήξσζε ρξνλνβφξα.  



67 

Αθνχ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο, αθνινχζεζε πηινηηθή έξεπλα ζε δείγκα 20 εθπαηδεπ-

ηηθψλ ψζηε λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα αλαδείθλπαλ ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ εξσηε-

καηνινγίνπ.  

Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ αλαιχζεθαλ γηα λα εμαρζνχλ νη δείθηεο αμηνπηζηίαο. Έγηλε 

έιεγρνο Cronbach's Αlpha νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ ζεσξήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθέο (κεγαιχηεξεο 

ηνπ 0,7) ψζηε ζχκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2015) λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπ-

λέπεηα θαη ζπλνρή.  

Μεηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ζην ηειηθφ δείγκα (80 νινθιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα) κε ηε ρξήζε ηνπ κν-

ληέινπ Cronbach's Αlpha απέδσζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο εζσηεξηθήο ζπλνρήο. 

 

 

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Crobach's Alpha 

ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ Crombach’s Alpha 

Μεηαβιεηή Δλόηεηα Αξηζκόο ζηνηρείσλ  Crombach’s Alpha 

Θέζεηο Β1 9 0,818 

Ιθαλόηεηεο Β2 6 0,828 

Γεμηόηεηεο B3 11 0,925 

Μέζνδνη Γ3 6 0,905 

Γλσζηηθά Αληηθεί-

κελα 

Γ4 8 0,928 

πλνιηθά  40 0,949 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 

4.1 Πξνθίι εξσηώκελσλ 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ θά-

πνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. χκθσλα κε απηά, νη ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά:  

Φύιν: ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο (57,50%) έλαληη ησλ αλδξψλ 

(42,50%). (Παξάξηεκα, πίλαθαο 7) 

Ηιηθία: Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα αλήθνπλ θπξίσο ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 40-49 εηψλ (59%) ελψ θαλείο ζηελ νκάδα θάησ απφ 29 έηε. (Παξάξηεκα, πίλα-

θαο 8) 

Πξνϋπεξεζία: Οη κηζνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο (51%) έρνπλ 11-20 έηε 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (12,5%) έρεη εξγαζηαθή εκπεηξία ιηγφηε-

ξε ησλ 10 εηψλ. (Παξάξηεκα, πίλαθαο 11) 

Δπίπεδν ζπνπδώλ: Βαζηθφ πηπρίν παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ή παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο έρεη 

ην 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τςειψλ πξνζφλησλ δειψλεη πεξίπνπ ην 17% (15% κεηαπηπ-

ρηαθφ θαη 2% δηδαθηνξηθφ δίπισκα) ελψ ην 10% έρεη δεχηεξν πηπρίν. (Παξάξηεκα, πίλα-

θαο 9) 

Πεξίνδνο επηκόξθσζεο: Σελ επηκφξθσζε παξαθνινχζεζαλ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρν-

ληεο ζηε 2
ε
 (Γεθέκβξηνο 2010 - Ηνχληνο 2011) θαη 3ε Πεξίνδν (Οθηψβξηνο - Μάξηηνο 

2012). Έλα 10% ζπκκεηείρε ζην 1ν Έξγν Δπηκφξθσζεο ην 2008 ελψ ην 14% ζηνλ εμειη-

θηηθφ ηχπν ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο, απηφλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ ην 2014 (Παξάξηεκα, 

πίλαθαο 10) 

Γήκνο ρνιηθήο Μνλάδαο όπνπ εξγάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο: Οη κηζνί ζρεδφλ ζπκκε-

ηέρνληεο εξγάδνληαη ζηνλ Γήκν Διεπζεξίνπ-Δπφζκνπ (45%) θαη νη ππφινηπνη ζε ζρνιεία 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (ν ζπγθεθξηκέλνο δήκνο είλαη θαη ν πην πνιππιεζήο, κε ην κεγαιχ-

ηεξν καζεηηθφ δπλακηθφ). (Παξάξηεκα, πίλαθαο 12) 
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Οξγαληθόηεηα ζρνιηθήο κνλάδαο: Σα ζρνιεία ζηα νπνία εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλα ζε 6/ζέζηα - 11/ζέζηα θαη 

12/ζέζηα θαη πάλσ. Γελ ππήξμε δείγκα απφ κνλνζέζηα ή νιηγνζέζηα ζρνιεία γηα λα είλαη 

πην νινθιεξσκέλε ε εηθφλα., γεγνλφο αλακελφκελν βέβαηα αθνχ ηα ζρνιεία αλήθνπλ θπ-

ξίσο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. (Παξάξηεκα, πίλαθαο 13) 

Σάμε επζύλεο ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο: Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δη-

δάζθνπλ ζηηο κεγάιεο ηάμεηο (Δ΄ ηάμε 18%, Σ΄ ηάμε 23%). (Παξάξηεκα, πίλαθαο 14) 

Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε εξγαιεία ΣΠΔ: Σν 68% έρεη πάληα ζηε δηάζεζή ηνπ ειε-

θηξνληθφ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ην 66% βηληενπξνβνιέα ζην ζρνιείν 

πνπ εξγάδεηαη ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά πξνζβαζηκφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηνπο δηαδξα-

ζηηθνχο πίλαθεο. (Παξάξηεκα, πίλαθαο 15). 

 

4.2 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε ρξήζε θαη έ-

ληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Σα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε ζθνπφ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα αξρηθά 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ. 

 

4.2.1 ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Β΄ 

επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Θεηηθή είλαη, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο, ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο 

ΣΠΔ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν ζχκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο. Δλδεηθηηθά, ην 95% ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη πσο ζπκθσλεί ή ζπκ-

θσλεί απφιπηα πσο ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηε δηδαζθαιία 

θαη ην 90% ζεσξεί ηε ρξήζε ηνπο απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφ-

κελεο εθπαίδεπζεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο 

(Β1), ζηηο πξνηάζεηο 4, 6, 8, 9 έγηλε αληηζηξνθή θσδηθνπνίεζεο, γηα λα εθθξάδεηαη ε ίδηα 

θαηεχζπλζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 3- Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

ε πνην βαζκό ζάο εθθξάδνπλ νη παξαθάησ ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ; 

Μέζν Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

 

Γηαθσλώ Ούηε Γηαθσ-

λώ νύηε πκ-

θσλώ 

πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 

ύλνιν 

Η αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ κπνξεί λα 

βειηηώζεη νπζηαζηη-

θά ηε δηδαζθαιία 

0%   (0) 1.25%  (1) 3.75%  (3) 66.25%  (53) 28.75%  (23) 100%  (80) 

Η ρξήζε  ΣΠΔ κπν-

ξεί λα βνεζήζεη 

πεξηζζόηεξν ζηηο 

ζεηηθέο παξά  ζεσ-

ξεηηθέο επηζηήκεο 

10.00%   (8) 55.00%  (44) 18.75%  (15) 12.50%  (10) 3.75%  (3) 100%  (80) 

Οη ΣΠΔ κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηη-

θήο ηθαλόηεηαο  

0%   (0) 2.50%  (2) 13.75%  (11) 68.75%  (55) 15.00%  (12) 100%  (80) 

Η ελζσκάησζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθα-

ιία, ζα κνπ δεκη-

νπξγήζεη πξνβιή-

καηα 

30%   (24) 57.50%  (46) 6.25%  (5) 5.00%  (4) 1.25%  (1) 100%  (80) 

Ο ηξόπνο δηδ/ιίαο 

κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ είλαη πην απν-

ηειεζκαηηθόο από 

ηνλ παξαδνζηαθό 

0%   (0) 2.50%  (2) 38.75%  (31) 45.00%  (36) 13.75%  (11) 100%  (80) 

Οη ΣΠΔ είλαη πε-

ξηζζόηεξν εληππσ-

ζηαθέο παξά νπζηα-

ζηηθά ρξήζηκεο 

10.00%   (8) 67.50%  (54) 16.25%  (13) 5.00%  (4) 1.25%  (1) 100%  (80) 

Δίλαη πηα απαξαίηε-

ηε ε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηώλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο εθ-

παίδεπζεο 

0%   (0) 2.50%  (2) 7.50%  (6) 60.00%  (48) 30.00%  (24) 100%  (80) 

Μνπ θαίλεηαη δύ-

ζθνιν λα εθαξκόζσ 

λέεο παηδαγσγηθέο 

κεζόδνπο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηηο 

ΣΠΔ ζηε δηδ/ιία 

18.75%  (15) 60.00%  (48) 11.25%  (9) 8.75%  (7) 1.25%  (1) 100%  (80) 

Γελ έρσ πεηζηεί γηα 

ηελ πξνζθνξά ησλ 

ΣΠΔ ζηε κάζεζε 

22.50%   (18) 66.25%  (53) 6.25%  (5) 3.75%  (3) 1.25%  (1) 100%  (80) 
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Οη ππνινγηζκνί ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (Pearson) αλάκεζα ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ έδεημαλ: 

α) πςειφ ζεηηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε δήισζε πσο «δελ έρσ πεηζηεί γηα 

ηελ πξνζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηε κάζεζε» θαη ηηο ζέζεηο: 

● «Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία, ζα κνπ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα» (r = 

0,717** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) 

● «Οη ΣΠΔ είλαη πεξηζζφηεξν εληππσζηαθέο παξά νπζηαζηηθά ρξήζηκεο» (r = 0,688** 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) 

● «Μνπ θαίλεηαη δχζθνιν λα εθαξκφζσ λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο γηα λα ρξεζη-

κνπνηήζσ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία» (r = 0,657** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) 

β) κεηξίνπ βαζκνχ ζεηηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε δήισζε «ε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηε δηδαζθαιία» θαη ηηο ζέζεηο: 

● «Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κα-

ζεηψλ/ηξηψλ» (r = 0,448** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) 

● «Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ» (r = 0,432** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01)  

● «Δίλαη πηα απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηε-

ηαο ηεο εθπαίδεπζεο» (r = 0,357** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) 

 

4.2.2 Ιθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ θαη έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

Με εμαίξεζε ηα ρακειά πνζνζηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

(31%), νη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ πςειφ βαζκφ, άλσ ηνπ κεηξίνπ, ηθαλνηήησλ ζηε ρξήζε 

ησλ εθαξκνγψλ θαη εξγαιείσλ ΣΠΔ (απφ 71% ζηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ σο 96% ζηα 

βαζηθά εξγαιεία). (Παξάξηεκα, πίλαθεο 16 θαη 18).  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ επίζεο πσο γεληθά θαηέρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηηο δεμηφηε-

ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Δπ-

ξσπατθήο Δπηηξνπήο (2012). Υακειφ φκσο θαίλεηαη ην ππφβαζξν δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα 

φπσο ε ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο (30%) θαη ε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ web 2.0 

(θάησ απφ 40%) .(Παξάξηεκα, πίλαθαο 17) 
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Οη ππνινγηζκνί ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (Pearson) αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηε-

ηεο ρεηξηζκνχ θαη έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έδσζαλ ζεηηθνχο ζπληε-

ιεζηέο αλάκεζα ζε φιεο ηηο ζέζεηο. Τςειφηεξνη ζεηηθνί βαζκνί ζεκεηψζεθαλ αλάκεζα:  

α) ζηε δήισζε «πξνζαξκφδσ ην κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ» θαη 

ηηο δεμηφηεηεο: 

● «Δληάζζσ ΣΠΔ ζην ΑΠ» (r = 0,721** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01)  πνπ απνηειεί 

θαη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ζχλδεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο (Δληάζζσ ΣΠΔ ζην 

ΑΠ) κε νπνηαδήπνηε άιιε. 

● «ρεδηάδσ θαη εθαξκφδσ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κε ρξήζε ΣΠΔ» (r = 0,735** επί-

πεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) πνπ απνηειεί θαη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ζχλδεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο (ρεδηάδσ θαη εθαξκφδσ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κε ρξή-

ζε ΣΠΔ) κε νπνηαδήπνηε άιιε. 

● «Αμηνινγψ έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κάζεζεο (ινγηζκηθφ)» (r = 0,636** επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 0,01) 

● «Υξεζηκνπνηψ εξγαιεία web2 (wikis, webquest θ.ά.)» (r = 0,547** επίπεδν ζεκα-

ληηθφηεηαο 0,01) 

● «πκκεηέρσ ελεξγά ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο» (r = 0,522** επίπεδν ζεκα-

ληηθφηεηαο 0,01) 

● «Αμηνπνηψ ηα απνζεηήξηα ζπιινγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. θσηφδεληξν)» (r = 

0,556** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) 

● «Αμηνινγψ ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθάζηνηε εθαξκνγή ηνπο ζε κηα δηδαζθα-

ιία» (r = 0,660** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) 

β)  Ζ δεμηφηεηα «Υξεζηκνπνηψ εξγαιεία web2 (wikis, webquest θ.ά.)» εκθαλίδεη πςειφηε-

ξν ζεηηθφ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κε ηε δεμηφηεηα δεκηνπξγίαο/ 

ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδαο/blog (r = 0,758** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01)  

γ) Ζ δεμηφηεηα αμηνιφγεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ κάζεζεο (ινγηζκηθνχ) ζπζρεηί-

δεηαη κε πςειά ζεηηθφ ζπληειεζηή γξαµµηθήο ζπζρέηηζεο κε ηηο δεμηφηεηεο: 

● «ρεδηάδσ θαη εθαξκφδσ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κε ρξήζε ΣΠΔ» (r = 0,735** επί-

πεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) 

● «Αμηνινγψ ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθάζηνηε εθαξκνγή ηνπο ζε κηα δηδαζθα-

ιία» (r = 0,689** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) πνπ απνηειεί θαη ηνλ πςειφηεξν 

βαζκφ ζχλδεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο (Αμηνινγψ ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθάζηνηε εθαξκνγή ηνπο ζε κηα δηδαζθαιία) κε νπνηαδήπνηε άιιε. 
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δ) Ο πςειφηεξνο βαζκφο ζεηηθήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ζην ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ ζε-

κεηψλεηαη αλάκεζα ζηε δεμηφηεηα «ρξεζηκνπνηψ πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο» θαη «ζπκκεηέρσ ελεξγά ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο» (r 

= 0,833** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01). Ζ ηειεπηαία, είλαη ε δεμηφηεηα πνπ ζεκείσζε ην 

ρακειφηεξν κέζν φξν ζην ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ 

νη ζπκκεηέρνληεο. 

 

4.2.3 Μεηαβνιή ηεο νπηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ 

κεηά ην ηέινο ηεο επηκόξθσζεο Β΄ επηπέδνπ 

Σν 71% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ πην απνηειεζκαηηθά 

κεηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο. (Παξάξηεκα, πίλαθαο 19) 

Σν πνζνζηφ ησλ επηκνξθσκέλσλ πνπ έρεη εληάμεη ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηελ θαζεκε-

ξηλή εθπαηδεπηηθή ηνπ πξαθηηθή αγγίδεη ην 36%. Μαδί κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ 

κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα ην πνζνζηφ μεπεξλά ην 70%, πνιχ πςειφ ζε ζρέζε κε ηηο α-

ληίζηνηρεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, φπνπ ζηελ πιεηνςεθία νη ΣΠΔ ρξεζηκν-

πνηνχληαη ζηελ ηάμε κεξηθέο θνξέο ηνλ κήλα. (Παξάξηεκα, πίλαθαο 20) 

 

4.2.4 Παηδαγσγηθέο/δηδαθηηθέο κεζόδνη θαηά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

Παξφιν πνπ ε επίδεημε παξακέλεη ε πην ζπρλή κέζνδνο πνπ εθαξκφδνπλ γεληθά νη εθπαη-

δεπηηθνί φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ, ηάζε πνπ παξαπέκπεη ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, εμίζνπ πςειή εκθαλίδεηαη ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφ-

δνπ θαη ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο. (Παξάξηεκα, πίλαθαο 21) 

Υακειφηεξε εκθαλίδεηαη ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο πεηξακαηηθήο δη-

αδηθαζίαο, πηζαλά ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, θαζψο 

θαη ε αμηνπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο. Χζηφζν απμεηηθή είλαη ε ηάζε αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 

κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην «κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα» ζε ζρέζε κε 

πξηλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Λεγνληή (2015) ήηαλ «κεξηθέο θνξέο ην κήλα». (Πα-

ξάξηεκα, πίλαθαο 22) 
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4.2.5 Η αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαίλεηαη πσο βξίζθεη κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζ-

ζαο, ηεο Γεσγξαθίαο θαη ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ληγφηεξν θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη νη ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο Αγσγήο θαη ησλ Θξεζθεπηηθψλ.  

Πίλαθαο 4.  Μέζνη όξνη ζπρλόηεηαο ρξήζεο ΣΠΔ αλά δηδαθηηθό αληηθείκελν 

Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ αθόινπζσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ; 

Αληηθείκελν ύλνιν Μέζνο Όξνο 

Γιώζζα 80 3.812 

Μαζεκαηηθά 80 3.600 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο 80 3.725 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο 80 3.675 

Γεσγξαθία 80 3.763 

Ιζηνξία 80 3.700 

Θξεζθεπηηθά 80 3.037 

Αγσγή 80 2.963 

Μέζνο Όξνο  
3.534 

 

Οη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη δειψλνπλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ «κεξηθέο θνξέο ηελ εβδν-

κάδα» ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, κε επίζεο πςειά πνζνζηά απηψλ πνπ ηηο ρξεζη-

κνπνηνχλ «ζε θάζε κάζεκα», θπξίσο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (29%) θαη ηε Γεσγξαθία 

(29%). (Παξάξηεκα, πίλαθαο 23) 

 

4.2.6 Δξγαιεία θαη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε θάζε 

δηδαθηηθό αληηθείκελν θαη νη ηξόπνη αμηνπνίεζήο ηνπο 

Ζ αλαδήηεζε θαη άληιεζε πιεξνθνξηαθνχ/ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη ε πην ζπρλή δξα-

ζηεξηφηεηα κε ηε ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία νπνηνπδήπνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ- ηξφ-

πνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ παξαπέκπεη ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Αθν-

ινπζνχλ ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ν ζρεδηαζκφο θχιισλ εξγαζίαο.  
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Κάησ απφ ηνλ ΜΟ βξίζθεηαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δειψλνπλ πσο ζρεδηά-

δνπλ θαη εθαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ζηελ ηάμε. Σα ζελάξηα εθπνλνχληαη θαη εθαξ-

κφδνληαη θπξίσο ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο (19%). 

 Υακειά ζην ζχλνιν βξίζθνληαη νη θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη ε αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθφξκαο πνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ (34% ην θαζέλα) δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαλέλα 

γλσζηηθφ αληηθείκελν (αλαιπηηθά ζηνηρεία: Παξάξηεκα, πίλαθαο 24). 

Πίλαθαο 5. Σξόπνη αμηνπνίεζεο ΣΠΔ 

Δπηιέμηε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ σο εξγαιεία γηα... 

Σξόπνο αμηνπνίεζεο Αλαθνξέο 

Αλαδήηεζε θαη άληιεζε πιεξνθνξηαθνύ/ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 398 

ρεδηαζκό θύιισλ εξγαζίαο 357 

Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ 292 

Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ 240 

Γηδαζθαιία κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 367 

Γηδαζθαιία κε ρξήζε ινγηζκηθώλ Π.Ι. 262 

Γηδαζθαιία κε ρξήζε πξνγξακκάησλ/εξγαιείσλ δηαδηθηύνπ 304 

Γηδαζθαιία κε ρξήζε εξγαιείσλ Web2 212 

Δθπόλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο από καζεηέο/ηξηεο 232 

Τινπνίεζε ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο από καζεηέο/ηξηεο 278 

Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο/ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη κάζεζεο  145 

Αμηνιόγεζε 269 

Οξγάλσζε δεδνκέλσλ ζε ινγηζηηθά θύιια 162 

Δπηθνηλσλία 155 

πκκεηνρή ζε θνηλόηεηεο κάζεζεο 136 

Φπραγσγία (ηαηλίεο, κνπζηθή θ.η.ι.) 261 

Μέζνο Όξνο 254 
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Δλδεηθηηθά, ε ζπρλφηεξε θαη ε ιηγφηεξν ζπρλή δξαζηεξηφηεηα κε ρξήζε ΣΠΔ γηα θάζε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη νη εμήο: 

Πίλαθαο 6. πρλόηεξε θαη ιηγόηεξν ζπρλή δξαζηεξηόηεηα κε ΣΠΔ αλά αληηθείκελν 

 Η ζπρλόηεξε θαη ε ιηγόηεξν ζπρλή δξαζηεξηόηεηα κε ρξήζε ΣΠΔ  

γηα θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν 

 

Αληηθείκελν Πην ζπρλή δξαζηεξηόηεηα Πνζνζηό Ληγόηεξν ζπρλή δξαζηεξηόηεηα Πνζνζηό 

Γιώζζα Γηδαζθαιία κε ρξήζε ινγηζκηθψλ Π.Η 19,47% Οξγάλσζε δεδνκέλσλ ζε ινγηζηηθά 

θχιια 

9,25% 

Μαζεκαηηθά Οξγάλσζε δεδνκέλσλ ζε ινγηζηηθά 

θχιια 

24,69% Φπραγσγία (ηαηλίεο, κνπζηθή θ.η.ι.) 5,36% 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο Γηδαζθαιία κε ρξήζε πξνγξακκά-

ησλ/εξγαιείσλ δηαδηθηχνπ 

13,49% Δπηθνηλσλία 7,10% 

Μειέηε Πεξηβάιιν-

ληνο 

Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ 17,12% Οξγάλσζε δεδνκέλσλ ζε ινγηζηηθά 

θχιια 

8,02% 

Γεσγξαθία Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ 14,73% Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξ-

καο 

8,97% 

Ιζηνξία Φπραγσγία (ηαηλίεο, κνπζηθή θ.η.ι.) 16.48% Οξγάλσζε δεδνκέλσλ ζε ινγηζηηθά 

θχιια 

6,79% 

Θξεζθεπηηθά Αλαδήηεζε θαη άληιεζε πιεξνθνξη-

αθνχ πιηθνχ 

10,80%  Οξγάλσζε δεδνκέλσλ ζε ινγηζηηθά 

θχιια 

4,32% 

Αγσγή Τινπνίεζε ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο 

απφ καζεηέο/ηξηεο  

10,79% Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξ-

καο 

3,45% 

 

4.2.7 Δπηξξνή ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο ζηελ νπηηθή θαη ηελ πξαθηηθή απέλαληη 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 23 εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ ηελ άπνςή ηνπο ζηελ α-

λνηρηή εξψηεζε πνπ ηνπο ηέζεθε ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο. Ζ 

πιεηνςεθία έθξηλε ζεηηθή ηελ πξνζθνξά ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο ηφζν ζε επίπεδν ζηά-

ζεο φζν θαη απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Γχν ζπκκεηέρνληεο σζηφζν ζεσξνχλ 

πσο δελ ηνπο πξφζθεξε ηίπνηε ε επηκφξθσζε (Παξάξηεκα, πίλαθαο 25). 
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4.2.8 Πξνηάζεηο γηα κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

πην απνηειεζκαηηθή ε επηκφξθσζε. πγθεληξψζεθαλ 18  απαληήζεηο πνπ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο δείρλνπλ ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην πξαθηηθφ 

κέξνο θαη ιηγφηεξν ζην ζεσξεηηθφ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία. Ο-

θηψ απφ ηνπο απαληψληεο αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο πιηθνηερληθήο  ππνδν-

κήο σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηή-

ησλ πνπ απέθηεζαλ. (Παξάξηεκα, πίλαθαο 26). 

 

4.2.9 Γηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάινγα κε ηνπο δεκνγξαθηθνχο πα-

ξάγνληεο ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη t-test θαη 

Αnova. Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ: 

Φύιν 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο δηελεξγήζεθαλ t-tests θαη 

γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ παξάγνληα «θχιν» ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο: ζέζεηο 

απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ, απνηειεζκαηηθφηεηα 

ρξήζεο ΣΠΔ, ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, 

γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ. Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζηα-

ηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε θακηά απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο. 

Ηιηθία 

Γηελεξγήζεθαλ έιεγρνη κε ηε κέζνδν Anova γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ παξάγν-

ληα «ειηθία» ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο: ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο 

ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ, απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δηδα-

θηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αμηνπνηνχ-

ληαη νη ΣΠΔ. 

Ο έιεγρνο ηνπ παξάγνληα «Ζιηθία» δελ απέδσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο:  

● ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ: F(2,998) =,056  p>,05. 

● ζηε κεηαβιεηή «ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ» πνπ 

ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πσο θαηέρνπλ: F(2,795) =,067  p>,05. 

● ζηελ «απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ρξεζηκν-

πνηνχλ ηηο ΣΠΔ»: F(2,998) =,056  p>,05.  
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● ζηε κεηαβιεηή « Μέζνδνη πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο ΣΠΔ»: F(1,054) 

=,353  p>,05. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεηα κε πηζαλφηεηα p< 0,05 ήηαλ: 

● ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ: 

F(5,825)=,004. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζεκεηψλεηαη αλάκεζα ζηηο ειηθηα-

θέο νκάδεο 30-39 θαη 40-49 εηψλ (p= 0,04). Ζ κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα παξνπ-

ζίαζε πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ΣΠΔ. 

● ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν: F(4,536)=,014 ε νπνία ζεκεηψ-

λεηαη αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 30-39 θαη 40-49 εηψλ (p= 0,18). Καη εδψ νη 

αλαιχζεηο έδσζαλ πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40-49, γεγν-

λφο πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο (ζπρλφηεηα 

ρξήζεο). 

Δπίπεδν πνπδώλ 

Γηελεξγήζεθαλ έιεγρνη Anova γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ παξάγνληα «ζπνπδέο» 

ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο: ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ρξήζεο εξγα-

ιείσλ ΣΠΔ, απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δηδαθηηθέο κέζν-

δνη πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ. 

Ο έιεγρνο ηνπ παξάγνληα «πνπδέο» δελ απέδσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ: F(639) =,722  p>,05. Χζηφζν, πςειφηεξνη 

κέζνη φξνη, ζεκεηψζεθαλ απφ θαηφρνπο δεχηεξνπ πηπρίνπ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ.  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε πηζαλφηεηα p< 0,05 απέδσζε ν έιεγρνο Anova  

● ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί: F(4,304)=,001. Μεγαιχηεξεο δηαθνξέο (p< ,05) ζηνλ έιεγρν Anova 

ζεκεηψζεθαλ  

➢ ζηε ρξήζε εξγαιείσλ web2: F(2,303)=,036 

➢ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεηεξίσλ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ: F(3,472)=,03 

➢ ζηε ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο: F(3,930)=,01  

➢ ζηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο: F(5,241)= ,000 

Σα Post Hoc Tests έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο απφθνηηνπο 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ (sig=,003) ή δηδαθηνξηθνχ 

ηίηινπ (sig=,031). 

● ζην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηνλ νπνίν ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πσο αμην-

πνηνχλ ηηο ΣΠΔ κεηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζην Β΄επίπεδν: F(2,716)=,015 (p< ,05). 
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Σα Post Hoc Tests έδεημαλ δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο θαηφρνπο βαζηθνχ πηπρίνπ θαη 

ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (sig=0,43). 

● αλάκεζα ζηηο ζπνπδέο θαη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί αμη-

νπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή: F(2,657)=0,17 (p< 

,05).Υακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θάηνρνη κφλν 

βαζηθνχ πηπρίνπ (Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ή ΠΣΓΔ) έλαληη ησλ άιισλ νκάδσλ. 

● ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηηο εθαξκφδνπλ νη εθπαη-

δεπηηθνί κε ηηο ΣΠΔ: F(2,597)=,019 (p< ,05). Οη αλαιχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ έδεη-

μαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηεο δηεξεπλεηηθήο 

κεζφδνπ : F(3,077)=,007 θαη ηεο επίδεημεο: F(2,212)=,043. εκαληηθά ζηαηηζηηθέο 

δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ αλάκεζα ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη βα-

ζηθνχ παηδαγσγηθνχ πηπρίνπ φζν αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο επίδεημεο (sig = ,023), 

ηεο δηεξεπλεηηθήο (sig = ,009) θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ (sig = ,043). Υακειφ-

ηεξνπο κέζνπο φξνπο παξνπζηάδνπλ θαη εδψ νη εθπαηδεπηηθνί θάηνρνη κφλν βαζη-

θνχ πηπρίνπ (Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ή ΠΣΓΔ) έλαληη ησλ άιισλ νκάδσλ. 

● ζηνλ κέζν φξν ζπρλφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

F(3,460)=,003. Οη δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο: 

F(3,129)=,006, ζηε Γεσγξαθία: F(3,663)=,002, ηελ Ηζηνξία: F(2,711)=,0015 θαη ηα 

Θξεζθεπηηθά: F(4,315)=,000. Καη εδψ ρακειφηεξνη κέζνη φξνη εκθαλίδνληαη ζηνπο 

θαηφρνπο βαζηθνχ πηπρίνπ. 

Πεξίνδνο Δπηκόξθσζεο 

Γηελεξγήζεθαλ έιεγρνη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ παξάγνληα «πεξίνδνο επη-

κφξθσζεο» ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο: ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο 

ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ, απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δηδα-

θηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αμηνπνηνχ-

ληαη νη ΣΠΔ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ έρνπλ σο εμήο: 

Γελ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

● ζηε κεηαβιεηή «απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ»: F(0,742)=,617. Θεηηθφ-

ηεξεο ζηάζεηο εμέθξαζαλ νη επηκνξθσκέλνη ηεο Β΄ Πεξηφδνπ Δπηκφξθσζεο κε κη-

θξή δηαθνξά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ άιισλ πεξηφδσλ. 

● ηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξα-

θνινχζεζαλ δηαθνξεηηθή πεξίνδν επηκφξθσζεο: F(0,832)=,549. Χζηφζν, πςειφηε-
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ξν κέζν φξν εκθαλίδνπλ νη επηκνξθσκέλνη ηνπ 1
νπ

 Έξγνπ Δπηκφξθσζεο (ΜΟ=4,03 

έλαληη 3,6 ηνπ ζπλφινπ).  

● ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ΣΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο: F(0,716)=,638. Αξθεηά ρακειφ κέζν φξν εκθαλίδνπλ νη επηκνξθσ-

κέλνη ηεο 1
εο

 Πεξηφδνπ Δπηκφξθσζεο (ΜΟ=3) ζε ζρέζε κε ην ΜΟ ηνπ ζπλφινπ 

(3,8).  

● ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ απφ ηνπο επηκνξθσκέλνπο ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο: 

F(0,768)=,598. Τςειφηεξν κέζν φξν παξνπζηάδνπλ θαη δσ νη επηκνξθσκέλνη ηνπ 

1νπ Έξγνπ Δπηκφξθσζεο (ΜΟ=4,4 έλαληη 4 ηνπ ζπλφινπ).  

● ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ θαη ζηε ζπρλφηεηα εθαξ-

κνγήο θάζε κεζφδνπ: F(0,379)=,890. 

● ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ: F(0,907)=,495 

Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

Ο παξάγνληαο εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο: ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, ηθαλφ-

ηεηεο/δεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ, απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ,  ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ΣΠΔ, δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα 

νπνία αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ Anova δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε θα-

κία απφ ηηο κεηαβιεηέο:  

● ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ: F(0,495)=,612. Χζηφζν πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί (κε 

κηθξή φκσο δηαθνξά απφ ηηο άιιεο νκάδεο) θαίλεηαη λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο. 

● ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ νη ζπκ-

κεηέρνληεο: F(0,188)=,826. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (sig=0,043) εκθαλίδεη ε 

δεμηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ απνζεηεξίσλ ςεθηαθνχ πιηθνχ απφ ηελ νκάδα ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ κε πξνυπεξεζία άλσ ησλ 20 εηψλ (πςειφηεξν βαζκφ απφ ην κέζν φξν 

ηνπ ζπλφινπ θαη ησλ κέζσλ φξσλ ησλ άιισλ δχν νκάδσλ).  

● Αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξήζεο ΣΠΔ κεηά ηελ επηκνξθσηηθή δξάζε: 

F(0,642)=,529 

● ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ: F(0,006)=,994 

● ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνπλ νη εθ-

παηδεπηηθνί κε ηηο ΣΠΔ: F(1,936)=,151. Απφθιηζε ζεκεηψλεηαη ζηε ρξήζε ζρεδίσλ 

εξγαζίαο: F(3,192)=,047 φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κε πάλσ απφ 20 ρξφληα πξνυπεξε-
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ζίαο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα (ΜΟ=3,34) απφ ηελ νκάδα κε εξγαζηα-

θή εκπεηξία 1-10 έηε (ΜΟ=2,5) θαη απηή κε 11-20 έηε (ΜΟ=2,85). 

● ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην θαζέλα απφ απηά: F(0,833)=,438  

Γήκνο πνπ αλήθεη ε ρνιηθή Μνλάδα 

Ο Γήκνο πνπ αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ θάλεθε ζχκ-

θσλα κε ηηο αλαιχζεηο λα επεξεάδεη θακηά βαζηθή κεηαβιεηή (ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, 

ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ, απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ,  ζπρλφ-

ηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, γλσζηηθά αληηθείκε-

λα ζηα νπνία αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ).  

Οξγαληθόηεηα ρνιηθήο Μνλάδαο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηζνκεξψο θαηακεξηζκέλνη ζε δχν θαηεγνξίεο ζρνιείσλ: 6ζέζην- 

11ζέζην θαη 12ζέζην θαη άλσ. Γελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο βαζηθέο 

κεηαβιεηέο (ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ, α-

πνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ,  ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξ-

κφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ) κε βάζε ηνλ 

παξάγνληα Οξγαληθφηεηα ρνιηθήο Μνλάδαο. 

Σάμε επζύλεο 

Ζ ηάμε επζχλεο εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο: απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο 

ΣΠΔ, ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, γλσζηη-

θά αληηθείκελα ζηα νπνία αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ.  

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο:  

● ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ρξεζηκνπνη-

νχλ ηηο ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα «Σάμε επζχλεο»: F(1,642) =,137  p>,05 

● ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο ΣΠΔ: F(,754)=,627  p>,05.  

● ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ ζηα βαζηθά καζήκαηα πνπ είλαη θνηλά ζε φιεο ηηο ηά-

μεηο: Γιψζζα: F(,765)=,693 Μαζεκαηηθά: F(,655)=,709. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ΣΠΔ αλά 

ηάμε είλαη ηα εμήο: Α΄ Μαζεκαηηθά, Β΄ Γιψζζα, Γ΄ θαη Γ΄ Μειέηε, Δ΄ Ηζηνξία θαη 

Σ΄ Γεσγξαθία. 

Βξέζεθε πσο ε κεηαβιεηή πνπ ζεκείσζε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε πηζαλφηεηα p< 

0,05 ήηαλ ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ γεληθά ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ: F(2,795)=,012. Μεγαιχηεξε ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζεκεηψζεθε απφ 
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ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Σ΄ ηάμεο (ΜΟ=4,52) ελψ ιηγφηεξν ζπρλή θαίλεηαη λα είλαη ε 

ρξήζε ΣΠΔ ζηε Β΄ ηάμε (ΜΟ=3,42) κε κέζν φξν ρξήζεο  ζην ζχλνιν 3,99. 

Πξόζβαζε ζε ηερλνινγηθά κέζα 

Ο παξάγνληαο «δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε δηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα» εμεηάζηεθε ζε 

ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο: ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ρξήζεο εξγα-

ιείσλ ΣΠΔ, απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δηδαθηηθέο κέζν-

δνη πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ Anova δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

κεηαβιεηέο:  

● ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ νη ζπκ-

κεηέρνληεο: F(1,398)=,169.  

● αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξήζεο ΣΠΔ κεηά ηελ επηκνξθσηηθή δξάζε: 

F(1,492)=,128 

● ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνπλ νη εθ-

παηδεπηηθνί κε ηηο ΣΠΔ: F(1,763)=,055.  

● ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην θαζέλα απφ απηά: F(1,408)=,164 

Ο παξάγνληαο «πξφζβαζε ζε ηερλνινγηθά κέζα» παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηα-

θνξέο ζε ζρέζε κε  

● ηηο ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ: F(3,730)=,000. ζν κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε ηερλν-

ινγηθά κέζα δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν ζεηηθφηεξεο εκθαλίδνληαη νη απφςεηο 

ηνπο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ.  

● ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ»: F(3,148)=,000. ζν κεγαιχηεξεο νη παξνρέο ηφζν πην 

απμεκέλε παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο. 

 

4.2.10 Δπξήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επίδξαζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο 

ΣΠΔ ζηνλ βαζκό θαη ηνλ ηξόπν έληαμήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

Γηα λα εληνπηζηεί αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ απφςεσλ γηα ηηο ΣΠΔ κε ηνλ βαζκφ θαη ηνλ 

ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξαγκαηνπνηή-

ζεθαλ ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κεηαβιεηέο: ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ρξήζεο 

εξγαιείσλ ΣΠΔ, απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ,  ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δηδαθηηθέο 

κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αμηνπνηνχληαη νη 

ΣΠΔ. 
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 Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δελ θαηέδεημαλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε θακία 

απφ ηηο κεηαβιεηέο. πγθεθξηκέλα: 

● ζην ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο πσο θαηέ-

ρνπλ αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ: F(1,083)=,387 

● ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ζεσξνχλ πσο αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ: 

F(0,616)=,795 

● ζηε κεηαβιεηή «ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ»: F(0,357)=,961 

● ζηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνπλ γεληθά κε ηηο ΣΠΔ: F(0,914)=,525. Χζηφζν δηαθνξά 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο F(2,074)=,038 φπνπ 

ζπρλφηεξε εθαξκνγή θαίλεηαη λα γίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθθξάδνπλ 

ζεηηθφηεξε, ζπλνιηθά, ζηάζε απέλαληη ζηηο ΣΠΔ. 

● ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία θαηά κέζν φξν ρξεζηκν-

πνηνχλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο: F(1,072)=,396.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

Δπξήκαηα θαη ζπδήηεζε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηελ αλίρλεπζε θαη δηεξεχλεζε: 

• ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε  ηνπ ε-

πηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο Β΄επηπέδνπ 

• Σν βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο έρνπλ απνθηήζεη ηηο ηθαλφηε-

ηεο θαη αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηε ζηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

• ησλ παηδαγσγηθψλ/δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνπλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

• ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηδαθηηθή ησλ νπνίσλ αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηη-

θνί, πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ επηκφξθσζε, ηηο ΣΠΔ 

• ησλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ ησλ ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δηδαζθαιία θάζε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ  

• ηελ επηξξνή ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο ζηελ νπηηθή θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο απέλα-

ληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

• ησλ απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ νινθιήξσζαλ επηηπρψο ην ε-

πηκνξθσηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ επέθηαζε/εμέιημε ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο 

• ησλ δηαθνξψλ ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο 

θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία 

• ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ κε ηνλ βαζκφ θαη 

ηνλ ηξφπν έληαμεο απηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία   

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα επηθεληξσκέλε ζε εθπαηδεπηη-

θνχο ΠΔ70 πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί ζην έξγν «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηε Υξήζε 

θαη Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηδαθηηθή Γηαδηθαζία», έρνπλ επηηχρεη 

ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο απηήο, θαη ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο 

Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε φξγαλν κέηξεζεο κε βάζε ηε βηβιην-

γξαθηθή  επηζθφπεζε θαη ζηεξηδφκελν ζε πξνυπάξρνληα φξγαλα παξεκθεξψλ εξεπλψλ. 
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Σν φξγαλν κέηξεζεο, κε ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνσζήζεθε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνηεινχζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. πγθεληξψζεθαλ 80 νινθιε-

ξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ππέζηεζαλ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα. 

 

5.1 ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ Β΄ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Θεηηθή εκθαλίδεηαη, ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ, ε 

ζηάζε απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν ζχκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο 

(OECD 2010, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2012, Κιηάπεο θαη αινληθίδεο 2014, Λεγνληήο 2015, 

Πισκαξίηε θαη Μαιέηζθνπ 2015, International Education Advisory Board 2016 θ.ά.). Πά-

λσ απφ ην 90% ησλ ζπκκεηερφλησλ αζπάδεηαη ηελ άπνςε πσο ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

κπνξεί λα βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηε δηδαζθαιία θαη ζεσξεί ηε ρξήζε ηνπο απαξαίηεηε γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Οη κέζνη φξνη δείρλνπλ πσο ζην δείγκα  είλαη δηαθξηηέο δχν ππννκάδεο: απηή κε πςειά ζε-

ηηθή ζηάζε πνπ είλαη θαη ε πνιππιεζέζηεξε θαη απηή κε πςειά αξλεηηθή ζηάζε πνπ απν-

ηειεί κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ ζπλφινπ - ε αηζηφδνμε εξκελεία ηαπηίδεη ηηο νκάδεο κε απηέο 

ηνπ Rogers (1995) πνπ ρσξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλάινγα κε ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη 

ζηηο ΣΠΔ ζε «Earlier and Later Adopters».  

Σν 85% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη πσο νη ΣΠΔ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πεπνίζεζε πσο ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ γηα 

ηνπο πνιίηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Βνζληάδνπ 2002, Redecker et al 2009, Higgins et al 2012). 

 Χζηφζν, έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5% δειψλεη πσο δελ έρεη πεηζηεί γηα ηελ πξν-

ζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ζεσξψληαο ηεο πεξηζζφηεξν εληππσζηαθέο παξά νπζηα-

ζηηθά ρξήζηκεο θαη αληίζηνηρν είλαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζεσξνχλ πσο ε 

ελζσκάησζε απηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζα ηνπο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. Βειηησ-

κέλε εηθφλα, απφ απηή πνπ αλαθέξνπλ νη Σδηκνγηάλλεο θαη Παπαληθνιάνπ, πσο 1 ζηνπο 3 

εθπαηδεπηηθνχο δελ έρνπλ αθφκε πεηζζεί γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο εθ-

παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη απηή ησλ Γηαβξίκε θ.ά.(2010) φπνπ ην 1/6 πεξίπνπ ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθ-
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παίδεπζε. Αθφκε, 1 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο δπζθνιεχεηαη λα εθαξκφζεη 

λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ. 

Θεηηθφηεξεο απφςεηο γηα ηηο ΣΠΔ εθθξάδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θαηφρνπο ηίηισλ ζπνπ-

δψλ πέξα ηνπ βαζηθνχ, φπσο θάλεθε θαη ζηε κειέηε ηνπ Λεγνληή (2015). 

Πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

εκθαλίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο ζηνηρείν πνπ 

ζπκθσλεί κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ Prick (1986) πσο ζηα ηειεπηαία 10-15 ρξφληα ηεο επαγ-

γεικαηηθήο ηνπο πνξείαο, νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθνί θαη 

αληηζηέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε θαηλνηφκα πξνζέγγηζε, θαζψο θαη κε απηή ηνπ Ακαλαηίδε 

(2013) πσο νη λεφηεξνη δάζθαινη είλαη πην ζεηηθνί ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηερλνινγηθά κέζα θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ- φζν πιεξέζηεξε ε ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη κεγαιχηεξεο νη δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο ζε απηή, ηφζν ζεηηθφηεξεο εκθαλίδνληαη νη απφςεηο ηνπο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ.  

ε ζρέζε κε ηελ επηκνξθσηηθή δξάζε, δε ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα ζε δηαθνξεηηθέο πε-

ξηφδνπο, εληνχηνηο πεξηζζφηεξν ζεηηθνί εκθαλίδνληαη νη επηκνξθνχκελνη ηεο Β΄ πεξηφδνπ.  

Χζηφζν, ε πςειά ζεηηθή ζηάζε γηα ηηο ΣΠΔ πνπ εθθξάδεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ, δε ζπλάδεη κε ηε ζπρλφηεηα θαη ην βαζκφ έληαμεο απηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδα-

θηηθή ηνπο πξαθηηθή, ε νπνία είλαη πην πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζή ηνπο, φπσο 

δείρλνπλ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

5.2 Ιθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ θαη έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθ-

παηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη πσο θαηέρεη ζε πςειφ βαζκφ, άλσ ηνπ κεηξίνπ, 

ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ θαη εξγαιείσλ ΣΠΔ 

( 96% αγγίδεη ην πνζνζηφ ζηα βαζηθά εξγαιεία), φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

(2012) θαη δείρλνπλ απμεηηθή ηάζε ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ 75% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ηζρπξίδνληαη πσο κπνξνχλ λα εληάζζνπλ ηηο ΣΠΔ ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εκθαλίδεηαη 
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ζηα Πξαθηηθά ηνπ 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γη-

αδηθαζία» (2013).  

Οη πςειφηεξνη κέζνη φξνη αθνξνχλ ζηηο δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζην αλαιπηηθφ πξφ-

γξακκα (πξνζαξκνγή ηνπ καζήκαηνο ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ΣΠΔ θαη αμηνιφγε-

ζε ηεο επίδξαζήο ηνπο), ζηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε απν-

ζεηεξίσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Υακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ζεσξνχλ νη 

ζπκκεηέρνληεο πσο θαηέρνπλ ηηο δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέ-

ξνπλ νη web2 (εξγαιεία wikis, δεκηνπξγία blog, ρξήζε εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο θηι). 

Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο, ζεσξνχλ πσο είλαη ηθαλνί ή πνιχ ηθαλνί ζην ζρεδη-

αζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ. Πνιχ κηθξφηεξν κάιηζηα, ζε ζρέζε κε ηελ 

έξεπλα ηεο Κνπηζηιένπ (2015), πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη πσο θαηέρεη ζε ρακε-

ιφ βαζκφ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο λα ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκφδεη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα 

(κφιηο 12,5% έλαληη 43% ζηελ έξεπλα ηνπ 2015).  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ, ε ζπρλφηεξε ρξήζε εξγαιείσλ 

web2 θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο, θαίλεηαη λα ζπλδένληαη 

κε πςεινχ βαζκνχ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πσο κπνξνχλ 

λα πξνζαξκφδνπλ ην κάζεκά ηνπο ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Γελ ππήξμαλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζεσ-

ξνχλ πσο θαηέρνπλ νη επηκνξθσκέλνη εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ην θχιν ή ηελ ειηθία ηνπο 

επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζαλ εθπαηδεπηηθνί ζε έξεπλα ηνπ Παχινπ (2007) 

πσο νη ΣΠΔ δελ «ηαηξηάδνπλ» πεξηζζφηεξν ζε έλα απφ ηα δχν θχια.  

Αληίζεηα, πςειφηεξνη κέζνη φξνη ζεκεηψλνληαη απφ θαηφρνπο δεχηεξνπ πηπρίνπ ή δηδα-

θηνξηθνχ ηίηινπ, φπσο παξαηεξείηαη θαη απφ ηνλ Λεγνληή (2015). πγθεθξηκέλα ην επίπε-

δν ζπνπδψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη, εθηφο απφ ην γεληθφ κέζν φξν, ηε ρξήζε εξγαιείσλ 

web2, ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεηεξίσλ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλφ-

ηεηεο κάζεζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο κε κεγαιχηεξε απφθιηζε 

αλάκεζα ζηνπο απφθνηηνπο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ.  

Τςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ, 

έλαληη ηνπ ζπλφινπ ησλ επηκνξθνχκελσλ ζην Β΄επίπεδν, εκθαλίδνπλ νη επηκνξθσκέλνη 

ηνπ 1νπ Έξγνπ Δπηκφξθσζεο. Δλψ ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πξνυπεξεζία άλσ ησλ 

20 εηψλ εκθαλίδεηαη λα ππεξηεξεί ζεκαληηθά έλαληη ησλ άιισλ νκάδσλ ζηε δεμηφηεηα α-

μηνπνίεζεο ησλ απνζεηεξίσλ ςεθηαθνχ πιηθνχ. 
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Δμαίξεζε, ζηνπο γεληθά πςεινχο κέζνπο φξνπο, απνηεινχλ:  

● ηα ρακειά πνζνζηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

(31%) πνπ πηζαλά λα ζρεηίδνληαη θαη κε ηα ρακειά πνζνζηά πξφζβαζεο ζε απ-

ηφλ αιιά θαη κε ηελ πεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πσο είλαη πην ρξήζηκνη ζε 

νξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο ζηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηή-

κεο (Λεγνληήο, 2015). 

● ε ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο (30%). Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε ςεθηαθέο 

θνηλφηεηεο κάζεζεο, είλαη ε δεμηφηεηα πνπ ζεκείσζε ην ρακειφηεξν κέζν φξν 

ζην ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ νη ζπκκε-

ηέρνληεο θαη ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε δεμηφηεηα ρξήζεο πιαηθφξκαο 

ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

●  ε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ web 2.0 (θάησ απφ 40%) επηβεβαηψλνληαο ζρεηηθέο 

έξεπλεο γηα ηα ρακειά πνζνζηά αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ web 2.0 ζηε 

ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2012, Κνπηζηιένπ 

2015). Ζ γεληθφηεξε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ web2 (wikis, webquest θ.ά.) θαίλε-

ηαη λα είλαη ζπρλφηεξε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη δεκηνπξγνί ηζηνζειί-

δσλ θαη blogs. 

 

5.3 Μεηαβνιή ηεο νπηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε 

ρξήζε ΣΠΔ κεηά ην ηέινο ηεο επηκόξθσζεο Β΄ επηπέδνπ 

 

Πάλσ απφ ην 70%  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλνπλ ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ κεηά ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο. 

Σν 36% ησλ επηκνξθσκέλσλ δειψλεη πσο έρεη εληάμεη ηηο  ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηελ θα-

ζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή. Σν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ΣΠΔ κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα μεπεξλά ην 70%, πνιχ πςειφ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνη-

ρεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, φπνπ ζηελ πιεηνςεθία νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ ηάμε κεξηθέο θνξέο ηνλ κήλα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012) θαη ηα επξήκαηα άιισλ 

εξεπλψλ (ρνξεηζαλίηνπ θαη Βεθχξε, 2010, Γεξνχθε, 2014, Γηαβξίκεο, 2013 ) φπνπ ην κέ-

γηζην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εληάζζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο άγγηδε ην 

55%. 
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Γεδνκέλνπ πσο νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ απνθιεηζηηθά επηκνξθσκέ-

λνη θαη επηηπρφληεο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Β΄ Δπηπέδνπ, εηθάδνπκε πσο ε κεγάιε δη-

αθνξά ζηα πνζνζηά πηζαλά λα είλαη απφξξνηα ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο. Άιισζηε απφ 

ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαίλεηαη πσο νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζεηηθά 

ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (Νεν-

θψηηζηνο, 2009, OECD, 2010, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012, πκεσλίδεο θ.ά 2014, Λεγν-

ληήο, 2015). 

Ο παξάγνληαο ειηθία, ελψ δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δηαθνξέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηε-

ηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ, ζεκεηψλεη ζεκα-

ληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ησλ ζπκ-

κεηερφλησλ: ε κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα (40-49 εηψλ) παξνπζίαζε πςειφηεξνπο κέζνπο 

φξνπο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ΣΠΔ έλαληη ησλ λεφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ (30-39 εηψλ). Λακβά-

λνληαο ππφςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 40-49 έρνπλ πεξίπνπ 15 ρξφληα 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Huberman (1995c), αγγίδνπλ ην δελίζ ηνπ ελδηαθέ-

ξνληνο φζν αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Ζ δηαθνξά κπνξεί επίζεο λα νθείιε-

ηαη ζην γεγνλφο πσο κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

απφθηεζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηε ρξήζε απηψλ ησλ εξ-

γαιείσλ (OECD, 2010). 

Σν επίπεδν ζπνπδψλ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηφζν ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηη-

θφηεηαο κε ηνλ νπνίν ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πσο αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ κεηά ηελ επηκφξ-

θσζή ηνπο ζην Β΄ επίπεδν φζν θαη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί α-

μηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή, εχξεκα πνπ έρεη αλαδεηρηεί θαη ζηελ έ-

ξεπλα ηνπ Λεγνληή (2015). Οη θάηνρνη βαζηθνχ κφλν πηπρίνπ εκθαλίδνπλ πνιχ ρακειφηε-

ξνπο κέζνπο φξνπο έλαληη ησλ άιισλ νκάδσλ. 

Ζ ζπρλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ πα-

ξνπζίαζε κεηαβνιέο θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε επζχλεο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ κεγά-

ισλ ηάμεσλ ( Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε) θαίλεηαη λα θάλνπλ ζπρλφηεξε ρξήζε εξγαιείσλ θαη εθαξ-

κνγψλ ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ησλ άιισλ ηάμεσλ. Τςειφηεξνο βαζκφο 

ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ εκθαλίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Σ΄ θαη ρακειφηεξνο ζηεο Β΄ ηά-

μεο. Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε ρξήζε ΣΠΔ ζηε Β΄ ηάμε ελδερνκέλσο λα απνηειεί θαη ν 

φγθνο ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο πνπ αθήλεη 

ειάρηζηα πεξηζψξηα δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πνπ απαηηνχλ ρξνληθή 

επειημία (Καξακνχδαο θαη σηεξαθφπνπινο, 2015). 
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Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ, επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία: φζν κε-

γαιχηεξεο νη παξνρέο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηέο, ηφζν πην απμεκέλε παξνπ-

ζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο. Δλψ απηφ απνηειεί ζπρλφ επηρείξεκα ζε δηάθνξεο έξεπλεο 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ Έθζεζε ηεο Eurydice ην 2012 ε νπνία αλαθέξεη πσο παξαηε-

ξείηαη ρακειφ επίπεδν ελζσκάησζεο ησλ ςεθηαθψλ ηθαλνηήησλ ζηε δηδαζθαιία αθφκε 

θαη ζε ρψξεο κε πςειή δηαζεζηκφηεηα ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. 

Τςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηε ζπρλφηεηα αμηνπνίεζεο ΣΠΔ παξνπζηάδνπλ θαη δσ νη ε-

πηκνξθσκέλνη ηνπ 1νπ Έξγνπ Δπηκφξθσζεο. 

 

5.4 Παηδαγσγηθέο/δηδαθηηθέο κεζόδνη θαηά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

 

Ζ επίδεημε είλαη ε κέζνδνο πνπ ζπλερίδνπλ λα επηιέγνπλ σο επί ην πιείζηνλ νη εθπαηδεπηη-

θνί φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη πσο δχζθνια πηνζεηνχλ κε 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Byard 1995, Trushell et al 1995, Makrakis 1997, 

Underwood 1997, Κνπηζνγηάλλεο 1998, Aldullah et al. 2006, Μηθξφπνπινο 2006). Μάιη-

ζηα, νη θάηνρνη βαζηθνχ κφλν παηδαγσγηθνχ ηίηινπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επίδεημε πνιχ πε-

ξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλψηεξνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ. Παξ‘ φια απηά, γεληθά 

απμεηηθή εκθαλίδεηαη ε ηάζε εθαξκνγήο ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

κε ζεκαληηθή σζηφζν θη εδψ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο θαηφρνπο βαζηθνχ πηπρίνπ 

έλαληη ησλ άιισλ νκάδσλ. Οη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ είλαη απηνί πνπ ε-

θαξκφδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν, κε ηα εξγα-

ιεία πνπ νη ΣΠΔ δηαζέηνπλ, ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ δηδαζθαιία κέζσ πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, εκθαλίδεηαη ρακειά ζηνπο κέζνπο φξνπο 

ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πηζαλά ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ζπγθε-

θξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο.  

Χζηφζν αλνδηθή είλαη ε ηάζε έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο δη-

δαζθαιίαο φπσο αλαθέξνπλ θαη ν Κφκεο θ.ά.(2015), πνπ πξνζεγγίδεη ην «κεξηθέο θνξέο 

ηελ εβδνκάδα» ζε ζρέζε κε πξηλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Λεγνληή (2015) ήηαλ 

«κεξηθέο θνξέο ην κήλα».  
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5.5 Η αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη δειψλνπλ 

πσο ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ «κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα» ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, 

κε επίζεο πςειά πνζνζηά απηψλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ «ζε θάζε κάζεκα», θπξίσο ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο (29%) θαη ηε Γεσγξαθία (29%) επηβεβαηψλνληαο  απνηειέζκαηα εξεπ-

λψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο δηδαζθαιηψλ κε ΣΠΔ ζηηο θπζη-

θέο επηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηε δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ εληάζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε κε-

γαιχηεξν βαζκφ ηηο ΣΠΔ είλαη θαηά θχξην ιφγν ε Γιψζζα, ε Γεσγξαθία θαη νη Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο. Αθνινπζνχλ κε θζίλνπζα ζεηξά ε Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ε Ηζηνξία θαη ηα 

Μαζεκαηηθά ελψ ζε ρακειφ βαζκφ, αξθεηά θάησ απφ ην κέζν φξν, θαίλεηαη λα ρξεζηκν-

πνηνχληαη νη ΣΠΔ ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσ-

γήο. Ζ ηάζε απηή θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα παξεκθεξψλ εξεπλψλ φπνπ:  

● νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ ζην γισζζηθφ κάζεκα (Γεσξγνχιε 

θ.ά.) 

● ν αληίθηππφο ηνπο ζην γξακκαηηζκφ ηείλεη λα είλαη κεγάινο (Xiao &  

Katsipataki) 

● είλαη ηδηαίηεξα δηεπθνιπληηθέο ζε ηνκείο ΜΔΣ (PCAST, 2010, Νηθνινπδάθεο, 

2009)  

● πξνζθέξνπλ ηεξάζηηεο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Γεσγξα-

θίαο (González and Donert, 2014) 

● βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ πνιχπινθα δηεπηζηεκνληθά δεηήκαηα 

ζε έλα κάζεκα φπσο απηφ ηεο Μειέηεο (Gryl, Jekel and Donert, 2010) 

● είλαη γεληθά ζεηηθή ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο (Μπίθνο 1995, Καξηζηψηεο 2003, Κπλεγφο  θ.α. 

2000, Tsitoyridoy & Vrizas 2003,  Κνπηζνχθνπ 2014, Πνιπηερλείν Κξήηεο) 

Δληνχηνηο, ν κέηξηνο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηα Μαζεκαηηθά δείρλεη πσο νη εθπαη-

δεπηηθνί δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία κπνξεί λα ζπ-

κπαξαζηαζεί ζην δχζθνιν έξγν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ κε δπλακηθφ θαη ειθπ-
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ζηηθφ ηξφπν πνπ εξεπλεηέο θαη παηδαγσγνί πξνηείλνπλ (Εαξάλεο 2002, Baralis et.al. 2000, 

Γαγδηιέιεο θαη Παπαδφπνπινο 2008, NCTM 2011).  

Μεγαιχηεξε ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζεκεηψζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο Σ΄ ηάμεο ελψ ιηγφηεξν ζπρλή θαίλεηαη λα είλαη ε ρξήζε ΣΠΔ ζηε Β΄ ηάμε.  

Χζηφζν, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ ζηα βαζηθά καζήκαηα πνπ είλαη θνηλά ζε φιεο ηηο ηά-

μεηο (Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά) δε θάλεθε λα δηαθνξνπνηείηαη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πσο 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ΣΠΔ αλά ηάμε είλαη ηα εμήο: Α΄ Μαζεκαηηθά, Β΄ Γιψζζα, 

Γ΄ θαη Γ΄ Μειέηε, Δ΄ Ηζηνξία θαη Σ΄ Γεσγξαθία. 

Ζ ειηθία εδψ θαίλεηαη λα επηδξά ζην βαζκφ πνπ νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία 

ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Τςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζην ζχλνιν, εκθαλί-

δεη ε ειηθηαθή νκάδα 40-49, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηα πςειά απνηειέζκαηα ηεο 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ εκθάληζε ε ίδηα ειηθηαθή νκάδα.  

εκαληηθή είλαη θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο κέζνπο φξνπο ζπρλφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ 

ΣΠΔ ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν αλάινγα κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Οη δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη θπξίσο ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηεο Γεσγξα-

θίαο, ηεο Ηζηνξίαο θαη ησλ Θξεζθεπηηθψλ φπνπ ρακειφηεξνη κέζνη φξνη εκθαλίδνληαη 

ζηνπο θαηφρνπο βαζηθνχ πηπρίνπ έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πςειφηεξσλ ηππηθψλ πξνζφ-

λησλ. 

Αληίζεηα, ην θχιν θαη ηα έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο δε θάλεθε λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ην βαζκφ έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα. 

 

5.6 Δξγαιεία θαη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηη-

θνί ζε θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν θαη νη ηξόπνη αμηνπνίεζήο ηνπο 

 

Οη ηξφπνη ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ πνπ βξίζθνληαη πςειφηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκ-

κεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη πσο ηαπηίδνληαη κε ηα επξήκαηα ηεο Δπξσπατ-

θήο Δπηηξνπήο (2012) θαη ηεο Κνπηζηιένπ (2015) θαζψο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ πξνεηνηκα-

ζία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίο λα εκπιέθνπλ ελεξγά ηνπο καζεηέο ζε απηή. 

Ζ ζπρλφηεξε δξαζηεξηφηεηα, ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ζηε δηδαζθαιία νπνηνπδή-

πνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηε ρξήζε ΣΠΔ είλαη ε αλαδήηεζε θαη άληιεζε πιεξνθν-

ξηαθνχ/εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα παξεκθεξψλ ε-
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ξεπλψλ γηα ηελ επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Cassell et al, 

2006). Ο ζπγθεθξηκέλνο βέβαηα ηξφπνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ παξαπέκπεη ζε παξαδνζηα-

θέο κνξθέο δηδαζθαιίαο (φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνπο Mbodila & Muhandji, 2012)- δελ 

αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ απηνχ εθπαηδεπηηθνχ πφξνπ 

γηα δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλεο κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο (Cole & Hilliard, 2006). 

Ζ ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ν ζρεδηαζκφο θχιισλ εξγαζίαο είλαη επίζεο απφ ηηο 

πην ζπρλέο κνξθέο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα θάλνπλ κέηξηα ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

παξά ηελ άπνςε ησλ Φχιινπ θ.ά. (2014) πσο ε ρξήζε ηνπο αληηκεησπίδεηαη πνιχ ζεηηθά 

απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα επξήκαηα ζπκθσλνχλ σζηφζν κε απηά ηεο 

έξεπλαο ηνπ Γηαβξίκε (2013) φπνπ 50% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ 

ειάρηζηα  σο θαζφινπ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ηνπ Λεγνληή (2015) ζην φηη ηα ινγηζκη-

θά γεληθήο ρξήζεο ζπγθεληξψλνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ δαζθάισλ έλαληη απηψλ ηνπ ΠΗ. 

Γεληθά, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη πσο ρξεζηκνπνηεί εθπαηδεπηηθά ινγη-

ζκηθά θπξίσο ζηα Γισζζηθά καζήκαηα, ηα Μαζεκαηηθά, ηελ Ηζηνξία θαη ηηο Φπζηθέο Δπη-

ζηήκεο, απνηέιεζκα πνπ ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ησλ Πεζκαηδφγινπ θαη Παπαδνπνχινπ 

(2013). 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ βξίζθνληαη ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ αλαθνξψλ, απνηέιεζκα πνπ ζπλάδεη κε απηά ησλ Ξαθάθνπ θ.ά (2016) θαη Κνπ-

ηζηιένπ (2015). Σα ζελάξηα εθπνλνχληαη θαη εθαξκφδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζην κάζεκα 

ηεο Γιψζζαο (19%) , ζηνηρείν πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε ηνπ Ready (2002) ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζελαξίσλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. 

Τςειφ (34%) είλαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δειψλνπλ πσο δε ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζφινπ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξ-

κεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη κάζεζεο. Σα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2012) σο πξνο ην γεγνλφο πσο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε θνηλσ-

ληθά κέζα είλαη ρακειά, είλαη φκσο αξθεηά πςειφηεξα απφ απηά ηεο επξσπατθήο έξεπλαο 

(ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθά). Σν ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηα επξήκαηα ζηελ ελφ-

ηεηα ησλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ πνπ ζεσξνχλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο πσο θαηέρνπλ. 

φπνπ ε αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζπγθέληξσζε ηα πην ρακειά πνζνζηά.  

Ζ αμηνπνίεζε εξγαιείσλ web2.0 βξίζθεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ αλαθνξψλ γηα ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ (ζρεδφλ νη κηζέο αλαθν-

ξέο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο άληιεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ). Σν απνηέιεζκα εληζρχεη ηα 
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επξήκαηα κειεηψλ ησλ Αλαζηαζηάδε θαη Κσηζίδε (2013) θαη Γεξνχθε (2014) ζχκθσλα κε 

ηα νπνία, ε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ web2 ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ ρψξα καο 

βξίζθεηαη αθφκε ζε εκβξπτθφ ζηάδην.  

(Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ζηνπο πίλαθεο Γ5.1, Γ5.2 θαη Γ5.3).  

 

5.7 Δπηξξνή ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο ζηελ νπηηθή θαη ηελ πξαθηηθή 

απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αλνηρηή εξψηεζε πνπ ηνπο ηέζεθε ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο Β‘ επηπέδνπ, θαίλεηαη πσο νη επηκνξθσκέ-

λνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο, ηφζν ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο 

ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, φζν θαη απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

απαξαίηεησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη απφ-

ςεηο ηνπο ζπλάδνπλ κε ηε κειέηε ηνπ Λεγνληή (2015) φπνπ αλαθέξεηαη πσο πάλσ απφ ην 

75% ησλ επηκνξθνχκελσλ ζην Β΄ επίπεδν δήισλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα, 

ηελ έξεπλα ησλ Κιηάπε θαη αινληθίδε (2014) ζηελ νπνία ε γεληθή εηθφλα ησλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ήηαλ ζεηηθή θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ δεί-

ρλνπλ πσο νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά φρη κφλν ζε επίπεδν γλψζεσλ 

κα θαη ζε επίπεδν ζηάζεσλ πνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθηεκέ-

λσλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε. 

 

5.8 Πξνηάζεηο γηα κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηκνξθσηηθήο 

δξάζεο 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα εθδειψλνπλ 

ηελ επηζπκία θαη ηελ αλάγθε λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην πξαθηηθφ κέξνο θαη λα πε-

ξηνξηζηνχλ νη ψξεο πνπ δηαηίζεληαη ζην ζεσξεηηθφ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν κε βάζε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ παηδεία (2009) αιιά θαη ηελ έξεπλα ησλ 

Κιηάπε θαη αινληθίδε (2014). ηα ζρφιηά ηνπο ην 10% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξεη σο 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα  γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

απέθηεζαλ, ηε κε επαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζηελ έξεπ-

λα ηνπ Λεγνληή (2015). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κία δεθαεηία ζρεδφλ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ε-

πηκφξθσζεο Β‘ επηπέδνπ ΣΠΔ «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» - έλα νινθιεξσκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 

κε ηε θηινδνμία λα πξνεηνηκάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο πξνθιήζεηο ησλ «θνηλσληψλ 

ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο» κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε θαη ην κεηαζρεκαηη-

ζκφ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ θαη νινθιή-

ξσζαλ κε επηηπρία ην πξφγξακκα ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο πινπνίεζήο ηνπ, εθθξάδνπλ, ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% , ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αζπαδφκελνη ηελ άπνςε πσο ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα βειηηψζεη νπ-

ζηαζηηθά ηε δηδαζθαιία θαη θξίλνληαο ηε ρξήζε ηνπο απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ πσο έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη απνθηήζεη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη πσο έρνπλ γίλεη πηα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο εθ-

παηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δειψλνπλ πσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, μεπεξλά ην 70% - κε ηνπο κηζνχο 

απφ απηνχο λα εληάζζνπλ ηηο ΣΠΔ ζπζηεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή 

ηνπο. 

Τςειφηεξνο βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ εκθαλίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ κεγάισλ 

ηάμεσλ (Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε) θαη ηδηαίηεξα ηεο Σ΄ ηάμεο ελψ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία ησλ νπνίσλ αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν νη λέεο ηερλνινγίεο, είλαη ε 

Γιψζζα, ε Γεσγξαθία θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

Χζηφζν, νη ηξφπνη ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ πνπ βξίζθνληαη πςειφηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη πσο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ πξνεηνηκα-

ζία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δπλακηθνχ θαη 
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ππνζηεξηθηηθνχ απηνχ εθπαηδεπηηθνχ πφξνπ γηα δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλεο κε ηηο ζχγρξν-

λεο ζεσξίεο κάζεζεο. Ζ αμηνπνίεζε εξγαιείσλ web2.0, ε ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο κάζε-

ζεο θαη ε ρξήζε εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη κάζεζεο, ηερλν-

ινγίεο δειαδή πνπ εκπιέθνπλ ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη πνπ 

πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, βξίζθνληαη θάησ 

απφ ην κέζν φξν ησλ αλαθνξψλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζη-

κνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ. Ζ ζηάζε απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζαλά λα ζπλδέεηαη κε ην ρακειφ 

βαζκφ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπ-

γθεθξηκέλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. 

Μνινλφηη ε επίδεημε είλαη ε κέζνδνο πνπ ζπλερίδνπλ λα επηιέγνπλ σο επί ην πιείζηνλ νη 

εθπαηδεπηηθνί φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη πσο δχζθνια πηνζε-

ηνχλ κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, αλνδηθή είλαη ε ηάζε αμηνπνίεζήο ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα αληηιακβά-

λνληαη πσο ε επηηπρήο ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ 

ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ: ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ηερλνινγί-

αο. 

εκαληηθή θξίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο Β‘ Δπηπέδνπ ζηελ απν-

ηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ κεηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο- ηφζν 

ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, φζν θαη απφθηεζεο 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμή ηνπο ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηζπκνχλ σζηφζν λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην πξαθηηθφ κέξνο 

έλαληη ηνπ ζεσξεηηθνχ. 

Παξφιν πνπ ε πιηθνηερληθή ππνδνκή δελ εγγπάηαη ηελ αμηνπνίεζε θαη έληαμε ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ, θαίλεηαη λα απνηειεί γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο βαζηθφ παξάγνληα ηφζν ηνπ βαζκνχ έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία φζν θαη ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηηο ΣΠΔ: φζν κεγαιχηεξεο νη παξνρέο ζε ηερλν-

ινγηθά κέζα θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηά, ηφζν πην απμεκέλε παξνπζηάδεηαη ε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζέζε απηή δηθαηνινγεί ελ κέξεη θαη ηα 

ρακειά πνζνζηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, αλαινγηθά κε ηα 

ρακειά πνζνζηά πξφζβαζεο πνπ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη πσο έρεη ζε 

απηφλ. 
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πρλφηεξε, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πεξηζζφηεξν ζχκθσλε κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κά-

ζεζεο θαίλεηαη λα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαηφρνπο ηίηισλ 

ζπνπδψλ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ παηδαγσγηθνχ πηπρίνπ. Αλάινγα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 15εηή πεξίπνπ δηδαθηηθή εκπεηξία πνπ θαίλεηαη λα αγγίδνπλ ην 

δελίζ ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο ή κεγαιχηεξνπο ζε πξνυπεξεζία ζπ-

λαδέιθνπο ηνπο, φζν αθνξά ζηελ αλαδήηεζε πξννπηηθψλ βειηίσζεο ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 

6.1 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο  

Ζ πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο, πξνζπάζεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηα θξηηήξηα ηεο εγθπξφηεηαο θαη 

ηεο αμηνπηζηίαο, ηφζν θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εξγαιείνπ φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιιν-

γήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ ππφ-

ζηαζε θαη ηζρχ. Χζηφζν νη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζε θάζε εξεπλεηη-

θή πξνζπάζεηα, θάλνπλ θαλεξφ πσο πνηέ δελ παχνπλ λα ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επη-

δξνχλ κα δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα. 

ζν πξνζεθηηθά φκσο θη αλ γίλνπλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, ην ελδερφ-

κελν ζθάικαηνο απάληεζεο (response bias), (ε ηάζε ησλ εξσηψκελσλ λα δίλνπλ ηηο απα-

ληήζεηο πνπ ζεσξνχλ πσο  ν εξεπλεηήο ζα ήζειε λα ιάβεη), θνηλσληθήο απνδνρήο (social 

desirability bias) ή αλαθνξάο (reporting bias) απνηεινχλ πάληα κηα «απεηιή» ησλ εξεπλε-

ηηθψλ πξνζπαζεηψλ. 

κσο αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζπρλά νη έξεπλεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε εξσηε-

καηνιφγηα απηναλαθνξάο αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα απνθιίζεσλ ιφγσ ηεο ζπλεηδεηήο ή αζπ-

λείδεηεο ηάζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα  «εμσξαΐδνπλ» ηηο απαληήζεηο ηνπο. ηελ πιεηνςε-

θία ηνπο επίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο έξεπλεο, δελ επηζπκνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αθξαί-

νη- απνθεχγνπλ επνκέλσο ζπρλά ηα δχν άθξα ησλ θιηκάθσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα 

(Oppenheim, 1992). 

Ζ πξφζεζε λα ζπγθεληξσζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα έγθπξα δεδνκέλα ζε ζχληνκν 

ρξφλν επέδξαζε, εχινγα, ζηε κνξθή θαη ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ. Γηα λα απνθεπρζεί ην 

θιίκα «απεηιήο» ή δπζθνξίαο, ε δηάηαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε ηε ξνή: απφ 

αληηθεηκεληθά γεγνλφηα ζε ππνθεηκεληθέο ζηάζεηο θαη απφςεηο θαη απφ θεη ζε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. Παξάιιεια έγηλε κεηάβαζε απφ «κε απεηιεηηθέο» δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο ζε 

θιεηζηέο θαη ζην ηέινο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. ηφρνο ηεο πνξείαο απηήο, λα δεκη-

νπξγεζεί θαηάιιειν ςπρνινγηθφ θιίκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ηε 
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ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαληψληαο κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε εηιηθξίλεηα 

(Cohen & Manion, 1997). 

ε απηφ ην θιίκα θηλήζεθε θαη ε πξνζζήθε δχν αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ ζην θιείζηκν 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη εξσηήζεηο, αλ θαη πην ρξνλνβφξεο γηα ηνπο α-

παληψληεο, ηνπο δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ, ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ 

κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη λα απνδψζνπλ έλα πξνζσπηθφ ζρφιην ρσξίο πεξην-

ξηζκνχο. πλήζσο, νη απαληήζεηο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο είλαη δείγκα απζεληηθφηε-

ηαο, εηιηθξίλεηαο θαη βάζνπο - έλα «παξάζπξν» ζηνλ ζπκκεηέρνληα λα ξίμεη θσο ζε έλα δή-

ηεκα θαη κηα επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα απνθνκίζεη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα κελ ελην-

πίδνληαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην. 

Πηζαλά ε ρξήζε θαη κηαο πνηνηηθήο κεζφδνπ (ζπλέληεπμεο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνζνηηθή 

ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή. Ο ρξφλνο φκσο πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαηέζηεζε απαγν-

ξεπηηθή απηή ηελ πξννπηηθή. 

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη πσο ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο 

(80 ζπκκεηέρνληεο) αξθεηφο κελ γηα ηε δπλακηθή ηεο πεξηνρήο εληφο ησλ νξίσλ ηεο νπνίαο 

δηεμήρζε ε παξνχζα έξεπλα, δε κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70 πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηελ επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ ψζηε λα κπν-

ξνχλ λα γεληθεπηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Παξάιιεια, ην δείγκα πεξηνξίζηεθε ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζην αζηηθφ ηζηφ 

θαη ζε κεγάια ζρνιεία. Πηζαλά ηα απνηειέζκαηα λα ήηαλ δηαθνξεηηθά αλ ζπγθεληξψλν-

ληαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία αγξνηηθψλ ή παξακεζφξησλ πεξηνρψλ 

φπνπ ην πιαίζην ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ - έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ιφγσ ησλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ  θαη κνξθσηη-

θψλ δηαθνξψλ θαη ηεο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ παξνρήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο (Οηθνλνκί-

δεο).  

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε αδπλακία ειέγρνπ ησλ ζηνη-

ρείσλ θαη απφςεσλ φζσλ απνθάζηζαλ λα κε ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ε κε δπλαηφηε-

ηα εθηίκεζεο ηεο ζχλδεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηελ απφθαζή ηνπο απηή. 

Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε παξνχζα έξεπλα «θσηνγξαθίδεη» ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε δηδαθηηθή  πξαθηηθή ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ θαη ελφο δεδν-

κέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα αλαθνξάο. Σα ραξαθηεξηζηηθά φ-

κσο απηά ηξνπνπνηνχληαη θαη αιιάδνπλ δπλακηθά, ζπρλά επεξεαδφκελα φρη κφλν απφ ελ-
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δνγελείο κα θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Χο εθ ηνχηνπ πηζαλψο αλάινγε έξεπλα αθφ-

κε θαη ζην ίδην δείγκα, κηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή λα απνδψζεη άιια ζηνηρεία.  

 

6.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Δλ θαηαθιείδη, ην δείγκα πνπ αμηνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξν-

ζσπεπηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70 νπφηε κάιινλ πεξηγξάθεη 

ηάζεηο παξά απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. πλεπψο, γηα κηα πην νινθιεξσ-

κέλε έξεπλα απαηηείηαη άλνηγκα ζε φιε ηε δηδαζθαιηθή θνηλφηεηα, ζε θάζε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηεο ρψξαο. 

Παξάιιεια, ε ρξήζε θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ζπλδπαζηηθά (π.ρ. παξαηήξεζε 

κέζα ζηηο ηάμεηο, ζπλεληεχμεηο θ.ά.) ζα κπνξνχζε λα δψζεη πην ζαθή εηθφλα ηεο πξαγκαηη-

θφηεηαο κέζα ζηελ ηάμε.  

Ζ ίδηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί ζην κέιινλ, ζην ίδην δείγκα, ψζηε λα θαλεί 

θαηά πφζν ε αμηνπνίεζε θαη έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή εληζρχεηαη ή απν-

δπλακψλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Θα ‗ηαλ επίζεο ελδηαθέξνλ λα γίλεη ζπγθξηηηθή έξεπλα κε απνηειέζκαηα αλάινγεο έξεπλαο 

ζε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο πνπ ιφγσ εηδηθνηήησλ πηζαλά έρνπλ αζρνιεζεί πην ε-

μεηδηθεπκέλα κε ηηο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ.  

Σέινο, ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ νη ίδηεο κεηαβιεηέο ζηνπο επηκνξθνχκελνπο ησλ λέσλ 

κνληέισλ επηκφξθσζεο (κεηθηφ κνληέιν, επίπεδα Β1 θαη Β2) γηα λα θαλεί θαηά πφζν ην 

λέν πιαίζην είλαη ή φρη απνηειεζκαηηθφηεξν απφ ην πξνεγνχκελν. 
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ύλνςε 

πλνςίδνληαο, ζην ζχλνιφ ηνπο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο,  ζρεηηθά κε ηελ ελ-

ζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθά 

θαη ελζαξξπληηθά ζε ζρέζε κε απηά πξνεγνχκελσλ παξεκθεξψλ εξεπλψλ. Πηζαλά απηφ λα 

νθείιεηαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο: α) ζην γεγνλφο πσο νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έ-

ξεπλαο ήηαλ απνθιεηζηηθά επηκνξθσκέλνη θαη επηηπρφληεο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Β΄ 

Δπηπέδνπ, επνκέλσο ε βειηησκέλε εηθφλα ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Άιισζηε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαίλεηαη πσο 

νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη β) ε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη νη εθπαηδεπηηθνί, ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο ζηε ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζήο 

ηνπο φζν αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Γεδνκέλνπ δε, πσο νη ζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εκπεηξία, είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα θαζνδεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά., νη εθπαηδεπηηθνί 

κε «απηνεθηίκεζε», ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ πεξηζζφηεξν επεηδή πηζηεχνπλ πσο 

ζα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ζα εληζρχζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζπλάξηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ηφζν κε ηελ θαηάθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ φζν θαη κε 

ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, θαζηζηά εκθαλέο πσο ε επηηπ-

ρήο αμηνπνίεζή ηνπο πξνυπνζέηεη φρη κφλν ηελ ηθαλφηεηα κα θαη - ίζσο θπξίσο- ηελ επηζπ-

κία γηα επηηπρία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

Παξάξηεκα Α: Δξσηεκαηνιόγην Έξεπλαο 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

  Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζεί, δηεμάγεηαη ζην πιαίζην δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ηίηιν 

«Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο - Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαί-

δεπζε», ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή θ.Γαγδηιέιε. Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

ΠΔ70 πνπ έρνπλ απνθηήζεη πηζηνπνίεζε Β΄ επηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ θαη ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο 

ΠΔ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Δπηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη ηελ εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ζηελ θαζεκεξηλή δηδα-

θηηθή πξαθηηθή ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. 

 Οη απαληήζεηο είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο θαη ε ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα παξακείλεη αλψλπκε. 

Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

efievaggelou@gmail.com. 

 αο επραξηζηψ γηα ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο.              

                                                                              

Με εθηίκεζε, 

Δπαγγέινπ Δπζπκία - Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 

 

 

Α1. Φχιν 

1. Άλδξαο 

2. Γπλαίθα 

 

 

Α2. Ζιηθία 

1. Κάησ απφ 29 

2. 30-39 

3. 40-49 

4. Πάλσ απφ 50 
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Α3. πνπδέο 

1. Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

2.  Δμνκνίσζε 

3.  Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο  Δθπ/ζεο (ΠΣΓΔ) 

4.  Γηδαζθαιείν 

5.  Άιιν πηπρίν ΣΔΗ 

6.  Άιιν πηπρίν ΑΔΗ 

7.  Μεηαπηπρηαθφ 

8.  Γηδαθηνξηθφ 

 

 

Α4. Πεξίνδνο Δπηκφξθσζεο Β΄ επηπέδνπ 

1. 1ν Έξγν Δπηκφξθσζεο  (Οινθιήξσζε Γεθέκβξηνο 2008) 

2. 1ε Πεξίνδνο (Φεβξνπάξηνο - Ηνχιηνο 2010) 

3. 2ε Πεξίνδνο (Γεθέκβξηνο 2010 - Ηνχληνο 2011) 

4. 3ε Πεξίνδνο (Οθηψβξηνο - Μάξηηνο 2012) 

5. 4ε Πεξίνδνο (Απξίιηνο - Γεθέκβξηνο 2013) 

6. 5ε Πεξίνδνο (Φεβξνπάξηνο - Οθηψβξηνο 2014) 

7. Μεηθηφ Μνληέιν ( Μάξηηνο - Ννέκβξηνο 2014) 

 

 

Α5. Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο σο εθπαηδεπηηθφο 

1. 1-10 

2. 11-20 

3. Πάλσ απφ 20 

 

 

 

 



130 

Α6. Γήκνο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε ρνιηθή Μνλάδα ζηελ νπνία εξγάδεζηε ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο 

1. Ακπεινθήπσλ- Μελεκέλεο 

2. Βφιβεο 

3. Γέιηα 

4. Διεπζεξίνπ-Δπφζκνπ 

5. Λαγθαδά 

6. Νεάπνιεο-πθεψλ 

7. Παχινπ Μειά 

8. Υαιθεδφλνο 

9. Χξαηνθάζηξνπ 

 

Α7. Οξγαληθφηεηα ρνιηθήο Μνλάδαο πνπ εξγάδεζηε ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο 

1. Μνλνζέζην 

2. Οιηγνζέζην  

3. 6/ζέζην - 11/ζέζην 

4. 12/ζέζην θαη πάλσ 

 

Α8. Σάμε επζχλεο ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο 

1. Α' ηάμε 

2. Β΄ ηάμε 

3. Γ΄ ηάμε 

4. Γ΄ ηάμε 

5. Δ΄ ηάμε 

6. Σ΄ ηάμε 

7. Οινήκεξν 

8. Σάμε ππνδνρήο 

9. Σκήκα έληαμεο 
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Α9.  εκεηψζηε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο πνπ ζαο παξέρεη ζηα παξαθάησ ε ρνιηθή Μνλάδα πνπ εξγάδεζηε 

ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο 

 

 Πνηέ Λίγν Μεξηθέο 

θνξέο 

πλή-

ζσο 

Πάληα 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

θνξεηέο ςεθηαθέο ζπζθεπέο ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε 

ζην δηαδίθηπν 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

βηληενπξνβνιέα ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

Β1. ε πνην βαζκφ ζάο εθθξάδνπλ νη παξαθάησ ζέζεηο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ;  

 

 Γηαθσ-

λψ Απφ-

ιπηα 

Γηαθσ-

λψ 

Οχηε 

Γηαθσ-

λψ νχηε 

πκθσ-

λψ 

πκθσ-

λψ 

πκθσ-

λψ Απφ-

ιπηα 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα βειηηψζεη 

νπζηαζηηθά ηε δηδαζθαιία 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα βνεζήζεη πε-

ξηζζφηεξν ζηηο ζεηηθέο παξά ζηηο ζεσξεηη-

θέο επηζηήκεο 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλά-

πηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζε-

ηψλ/ηξηψλ 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία, 

ζα κνπ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ είλαη πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Οη ΣΠΔ είλαη πεξηζζφηεξν εληππσζηαθέο 

παξά νπζηαζηηθά ρξήζηκεο 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Δίλαη πηα απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ  γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εθπαίδεπζεο 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Μνπ θαίλεηαη δχζθνιν λα εθαξκφζσ λέεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο γηα λα ρξεζηκνπνη-

ήζσ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γελ έρσ πεηζηεί γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ΣΠΔ 

ζηε κάζεζε 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

Β2. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο έρεηε ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα αθφινπζα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε κηαο δηδαζθαιίαο; 

 

 Καζφινπ Διάρη-

ζηα  

Μέηξηα  Αξθεηά  Πάξα 

Πνιχ 

Βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο (επεμεξγα-

ζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια θ.η.ι.) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Τπεξεζίεο δηαδηθηχνπ (Internet, Ζιεθηξνλη-

θφ Σαρπδξνκείν θηι) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γηαδξαζηηθφ πίλαθα ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ (multimedia) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Παξνπζηάζεηο (Power Point) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Β3. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη θαηέρεηε ηηο επφκελεο δεμηφηεηεο; 

 

 Καζφινπ

  

Διάρη-

ζηα   

Μέηξηα  Αξθεηά Πάξα 

Πνιχ 

Δληάζζσ ΣΠΔ ζην ΑΠ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Υξεζηκνπνηψ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Πξνζαξκφδσ ην κάζεκα ψζηε λα γίλεηαη 

βέιηηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

ρεδηάδσ θαη εθαξκφδσ εθπαηδεπηηθά ζελά-

ξηα κε ρξήζε ΣΠΔ 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Αμηνινγψ έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κάζε-

ζεο (ινγηζκηθφ) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γεκηνπξγψ/ ζρεδηάδσ ηζηνζειίδα/blog ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Υξεζηκνπνηψ άιια εξγαιεία web2 (wikis, 

webquest θ.ά.) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Υξεζηκνπνηψ πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

πκκεηέρσ ελεξγά ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Αμηνπνηψ ηα απνζεηήξηα ζπιινγήο εθπαη-

δεπηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. θσηφδεληξν) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Αμηνινγψ ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθά-

ζηνηε εθαξκνγή ηνπο ζε κηα δηδαζθαιία   
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

Γ1. Υξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ κεηά ηελ επηκφξθσζή ζαο ζην Β΄επίπεδν ζε ζρέζε κε πξηλ 

 

 Πνηέ Λίγν Μεξηθέο 

θνξέο 

πλήζσο Πάληα 

πην απνηειεζκαηηθά ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Γ2. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζαο πξαθηηθή;  

1. Καζφινπ 

2. Μεξηθέο θνξέο ηνλ ρξφλν 

3. Μεξηθέο θνξέο ηνλ κήλα 

4. Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

5. Καζεκεξηλά   

 

 

Γ3. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ δηδαθηηθέο κεζφδνπο κε ΣΠΔ; 

 

 Καζφινπ Μεξηθέο 

θνξέο ηνλ 

ρξφλν 

Μεξηθέο 

θνξέο ηνλ 

κήλα  

Μεξηθέο 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα  

Καζεκεξη-

λά 

Δπίδεημε ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γηεξεπλεηηθή ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Αλαθαιππηηθή ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

πλεξγαηηθή/ζε νκάδεο ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Μέζσ Πεηξακαηηθήο δηαδηθαζί-

αο 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

ρέδηα εξγαζίαο ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Γ4. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ αθφινπζσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ; 

 

 Καζφινπ Μεξηθέο 

θνξέο ηνλ 

ρξφλν 

Μεξηθέο 

θνξέο ηνλ 

κήλα 

Μεξηθέο 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

ε θάζε 

κάζεκα 

Γιψζζα ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Μαζεκαηηθά ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γεσγξαθία ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ηζηνξία ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Θξεζθεπηηθά 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

Γ5. Δπηιέμηε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ σο εξγαιεία γηα...  

 

 Γιψζ-

ζα 

Μαζε-

καηηθά 

Φπζη-

θέο 

Δπη-

ζηήκεο 

Μειέ-

ηε 

Πεξη-

βάιιν-

ληνο 

Γεσ-

γξαθία 

Ηζην-

ξία 

Θξε-

ζθεπ-

ηηθά 

Κνη-

λσληθή 

θαη 

Πνιη-

ηηθή 

Αγσγή 

Καλέ-

λα 

Αλαδήηεζε θαη άληιεζε πιε-

ξνθνξηαθνχ/ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

ρεδηαζκφ θχιισλ εξγαζίαο ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή εθ-

παηδεπηηθψλ ζελαξίσλ 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γηδαζθαιία κε ρξήζε νπηηθνα-

θνπζηηθνχ πιηθνχ 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γηδαζθαιία κε ρξήζε ινγηζκη-

θψλ Π.Η. 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γηδαζθαιία κε ρξήζε πξν-

γξακκάησλ/εξγαιείσλ δηαδη-

θηχνπ 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Γηδαζθαιία κε ρξήζε εξγαιεί-

σλ Web2 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Δθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο 

απφ καζεηέο/ηξηεο 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Τινπνίεζε ζπλεξγαηηθήο έ-

ξεπλαο απφ καζεηέο/ηξηεο 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθφξκαο/ζπζηήκαηνο δηα-

ρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη κά-

ζεζεο (π.ρ. moodle) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Αμηνιφγεζε ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Οξγάλσζε δεδνκέλσλ ζε ινγη-

ζηηθά θχιια 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Δπηθνηλσλία ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

πκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο κά-

ζεζεο 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Φπραγσγία (ηαηλίεο, κνπζηθή 

θ.η.ι.) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Γ1. Αλαθέξεηε αλ ζέιεηε πνηα ζεσξείηε πσο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξά ηεο επηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ 

ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ2. Αλαθέξεηε αλ ζέιεηε ηηο δηθέο ζαο πξνηάζεηο ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε επηκφξθσζε Β΄ Δπηπέ-

δνπ 
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Παξάξηεκα Β - ηαηηζηηθνί πίλαθεο 

 

Πίλαθαο 7- Φύιν 

Φύιν εθπαηδεπηηθώλ 

Φύιν πρλόηεηα Πνζνζηό 

Άλδξαο 34 42.50% 

Γπλαίθα 46 57.50% 

ύλνιν 80 100% 

 

Πίλαθαο 8- Ζιηθία 

Ηιηθία εθπαηδεπηηθώλ 

Ηιηθηαθή νκάδα πρλόηεηα Πνζνζηό 

Κάησ από 29 0 0.00% 

30-39 10 12.50% 

40-49 47 58.75% 

Πάλσ από 50 23 28.75% 

ύλνιν 80 100% 

 

Πίλαθαο 9-  Δπίπεδν πνπδώλ 

πνπδέο 

πνπδέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 37 23.87% 

Δμνκνίσζε 24 15.48% 

 ΠΣΓΔ 38 24.52% 

Γηδαζθαιείν 15 9.68% 

Άιιν πηπρίν ΣΔΙ 6 3.87% 

Άιιν πηπρίν ΑΔΙ 9 5.81% 
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Μεηαπηπρηαθό 23 14.84% 

Γηδαθηνξηθό 3 1.94% 

ύλνιν 155 100% 

 

Πίλαθαο 10- Πεξίνδνο Δπηκόξθσζεο 

Πεξίνδνο Δπηκόξθσζεο Β΄ επηπέδνπ 

Πεξίνδνο πρλόηεηα Πνζνζηό 

1ν Έξγν Δπηκόξθσζεο            

( Γεθέκβξηνο 2008) 

8 10.00% 

1ε Πεξίνδνο (Φεβξνπάξηνο 

- Ινύιηνο 2010) 

5 6.25% 

2ε Πεξίνδνο (Γεθέκβξηνο 

2010 - Ινύληνο 2011) 

20 25.00% 

3ε Πεξίνδνο (Οθηώβξηνο - 

Μάξηηνο 2012) 

17 21.25% 

4ε Πεξίνδνο (Απξίιηνο - 

Γεθέκβξηνο 2013) 

5 6.25% 

5ε Πεξίνδνο (Φεβξνπάξηνο 

- Οθηώβξηνο 2014) 

14 17.50% 

Μεηθηό Μνληέιν ( Μάξηηνο 

- Ννέκβξηνο 2014) 

11 13.75% 

ύλνιν 80 100% 

 

Πίλαθαο 11- Δξγαζηαθή  εκπεηξία 

Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο σο εθπαηδεπηηθόο 

Έηε πρλόηεηα Πνζνζηό 

1-10 10 12.50% 

11-20 41 51.25% 

Πάλσ από 20 29 36.25% 

ύλνιν 80 100% 
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Πίλαθαο 12- Γήκνο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Γήκνο  ρνιηθήο Μνλάδαο ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο 

Γήκνο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Ακπεινθήπσλ- Μελεκέλεο 5 6.25% 

Βόιβεο 4 5.00% 

Γέιηα 8 10.00% 

Διεπζεξίνπ-Δπόζκνπ 36 45.00% 

Λαγθαδά 13 16.25% 

Νεάπνιεο-πθεώλ 4 5.00% 

Παύινπ Μειά 7 8.75% 

Υαιθεδόλνο 1 1.25% 

Χξαηνθάζηξνπ 2 2.50% 

ύλνιν 80 100% 

   

 

Πίλαθαο 13- Οξγαληθόηεηα ζρνιηθήο κνλάδαο 

Οξγαληθόηεηα ρνιηθήο Μνλάδαο  ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο 

Σύπνο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Μνλνζέζην 0 0.00% 

Οιηγνζέζην  0 0.00% 

6/ζέζην - 11/ζέζην 40 50.00% 

12/ζέζην θαη πάλσ 40 50.00% 

ύλνιν 80 100% 
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Πίλαθαο 14-  Σάμε επζύλεο 

Σάμε επζύλεο ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο 

Σάμε πρλόηεηα Πνζνζηό 

Α' ηάμε 6 7.14% 

Β΄ ηάμε 12 14.29% 

Γ΄ηάμε 12 14.29% 

Γ΄ηάμε 13 15.48% 

Δ΄ ηάμε 15 17.86% 

Σ΄ηάμε 19 22.62% 

Οινήκεξν 6 7.14% 

Σάμε ππνδνρήο 0 0.00% 

Σκήκα έληαμεο 1 1.19% 

ύλνιν 84 100% 

 

Πίλαθαο 15- Πξόζβαζε ζε ηερλνινγηθά κέζα 

Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε 

Μέζν Πνηέ Λίγν Μεξηθέο 

θνξέο 

πλήζσο Πάληα ύλνιν 

εξγαζηήξην πιεξν-

θνξηθήο 

6.25%   (5) 20.00%  (16) 25.00%  (20) 23.75%  (19) 25.00%  (20) 100%  (80) 

θνξεηέο ςεθηαθέο 

ζπζθεπέο 

7.50%   (6) 15.00%  (12) 15.00%  (12) 28.75%  (23) 33.75%  (27) 100%  (80) 

δηαδξαζηηθό πίλαθα 70%   (56) 16.25%  (13) 5.00%  (4) 5.00%  (4) 3.75 %  (3) 100%  (80) 

H/Τ κε πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν 

2.50%   (2) 5.00%  (4) 8.75%  (7) 16.25%  (13) 67.50%  (54) 100%  (80) 

βηληενπξνβνιέα 6.25%   (5) 5.00%  (4) 13.75%  (11) 8.75%  (7) 66.25%  (53) 100%  (80) 

 



142 

Πίλαθαο 16- Ηθαλόηεηεο 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε πσο έρεηε ηελ ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα αθόινπζα 

 ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε κηαο δηδαζθαιίαο ; 

Μέζν Καζόινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πάξα Πνιύ ύλνιν 

Βαζηθά εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο  

0%   (0) 1.25%  (1) 2.50%  (2) 32.50%  (26) 63.75%  (51) 100%  (80) 

Τπεξεζίεο δηαδη-

θηύνπ  

0%   (0) 0%   (0) 1.25%  (1) 21.25%  (17) 77.50%  (62) 100%  (80) 

Γηαδξαζηηθό πίλαθα 27.50%  (22) 25.00%  (20) 16.25%  (13) 17.50%  (14) 13.75%  (11) 100%  (80) 

Δθαξκνγέο πνιπκέ-

ζσλ (multimedia) 

1.25%  (1) 11.25%  (9) 16.25%  (13) 41.25%  (33) 30%   (24) 100%  (80) 

Παξνπζηάζεηο 

(Power Point) 

1.25%  (1) 0%   (0) 7.50%  (6) 27.50%  (22) 63.75%  (51) 100%  (80) 

Δθπαηδεπηηθά ινγη-

ζκηθά 

1.25%  (1) 1.25%  (1) 10.00%   (8) 42.50%  (34) 45.00%  (36) 100%  (80) 

 

Πίλαθαο 17- Γεμηόηεηεο  

ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη θαηέρεηε ηηο επόκελεο δεμηόηεηεο; 

Γεμηόηεηα Καζόινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πάξα Πνιύ ύλνιν 

Δληάζζσ ΣΠΔ ζην 

ΑΠ 

2.50%  (2) 1.25%  (1) 18.75%  (15) 57.50%  (46) 20.00%  (16) 100%  (80) 

Υξεζηκνπνηώ εθ-

παηδεπηηθά ινγηζκη-

θά 

3.75%   (3) 5.00%   (4) 20.00%  (16) 45.00%  (36) 26.25%  (21) 100%  (80) 

Πξνζαξκόδσ ην 

κάζεκα ώζηε λα 

γίλεηαη βέιηηζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

2.50%  (2) 1.25%  (1) 30.00%  (24) 47.50%  (38) 18.75%  (15) 100%  (80) 

ρεδηάδσ θαη εθαξ-

κόδσ εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα κε  ΣΠΔ 

5.00%  (4) 7.50%  (6) 35.00%  (28) 41.25%  (33) 11.25%  (9) 100%  (80) 

Αμηνινγώ έλα εθ-

παηδεπηηθό εξγαιείν 

κάζεζεο  

5.00%  (4) 10.00%   (8) 28.75%  (23) 38.75%  (31) 17.50%  (14) 100%  (80) 



143 

Γεκηνπξγώ/ ζρεδηά-

δσ ηζηνζειίδα/blog 

23.75%  (19) 21.25%  (17) 17.50%  (14) 20.00%  (16) 17.50%  (14) 100%  (80) 

Υξεζηκνπνηώ άιια 

εξγαιεία web2 

(wikis θ.ά.) 

20.00%  (16) 25.00%  (20) 20.00%  (16) 18.75%  (15) 16.25%  (13) 100%  (80) 

Υξεζηκνπνηώ πιαη-

θόξκεο  εμ απνζηά-

ζεσο εθπαίδεπζεο 

20.00%  (16) 25.00%  (20) 20.00%  (16) 21.25%  (17) 13.75%  (11) 100%  (80) 

πκκεηέρσ ελεξγά 

ζε ςεθηαθέο θνηλό-

ηεηεο κάζεζεο 

25.00%  (16) 25.00%  (20) 20.00%  (16) 15.00%  (12) 15.00%  (12) 100%  (80) 

Αμηνπνηώ απνζεηή-

ξηα ζπιινγήο εθπαη-

δεπηηθνύ πιηθνύ 

(π.ρ. θσηόδεληξν) 

5.00%  (4) 16.25%  (13) 20.00%  (16) 36.25%  (29) 22.50%  (18) 100%  (80) 

Αμηνινγώ ηελ επί-

δξαζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθάζηνηε ε-

θαξκνγή ηνπο ζε 

κηα δηδαζθαιία  

2.50%  (2) 8.75%  (7) 17.50%  (14) 52.50%  (42) 18.75%  (15) 100%  (80) 

 

 

Πίλαθαο 18- Γεμηόηεηεο (κέζνη όξνη) 

ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη θαηέρεηε ηηο επόκελεο δεμηόηεηεο; 

Γεμηόηεηα Μέζνη Όξνη 

Δληάζζσ ΣΠΔ ζην ΑΠ 3.912 

Υξεζηκνπνηώ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 3.850 

Πξνζαξκόδσ ην κάζεκα ώζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ  

3.787 

ρεδηάδσ θαη εθαξκόδσ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κε ΣΠΔ 3.463 

Αμηνινγώ έλα εθπαηδεπηηθό εξγαιείν κάζεζεο (ινγηζκηθό) 3.537 

Γεκηνπξγώ/ ζρεδηάδσ ηζηνζειίδα/blog 2.862 

Υξεζηκνπνηώ άιια εξγαιεία web2 (wikis, webquest θ.ά.) 2.862 

Υξεζηκνπνηώ πιαηθόξκεο ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

2.838 
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πκκεηέρσ ελεξγά ζε ςεθηαθέο θνηλόηεηεο κάζεζεο 2.700 

Αμηνπνηώ ηα απνζεηήξηα ζπιινγήο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ  3.550 

Αμηνινγώ ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθάζηνηε εθαξκν-

γή ηνπο ζε κηα δηδαζθαιία  

3.763 

Μέζνο Όξνο 3.375 

 

 

Πίλαθαο 19- Απνηειεζκαηηθόηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ 

Υξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ κεηά ηελ επηκόξθσζή ζαο ζην Β΄ επίπεδν ζε ζρέζε κε πξηλ 

Πην απνηειεζκαηηθά πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πνηέ 2 2.50% 

Λίγν 8 10.00% 

Μεξηθέο θνξέο 13 16.25% 

πλήζσο 39 48.75% 

Πάληα 
18 22.50% 

ύλνιν 80 100% 

 

Πίλαθαο 20-πρλόηεηα ρξήζεο 

 Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζαο πξαθηηθή; 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Καζόινπ 1 1.25% 

Μεξηθέο θνξέο ηνλ ρξόλν 5 6.25% 

 Μεξηθέο θνξέο ηνλ κήλα 17 21.25% 

Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδν-

κάδα 
28 35.00% 

Καζεκεξηλά 29 36.25% 

ύλνιν 80 100% 
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Πίλαθαο 21- Μέζνδνη (κέζνη όξνη) 

Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε θαζεκηά από ηηο παξαθάησ δηδαθηηθέο κεζόδνπο κε ΣΠΔ; 

Μέζνδνο ύλνιν Μέζνο Όξνο 

Δπίδεημε 80 3.725 

Γηεξεπλεηηθή 80 3.312 

Αλαθαιππηηθή 80 3.350 

πλεξγαηηθή/ζε νκάδεο 80 3.513 

Μέζσ Πεηξακαηηθήο δηαδη-

θαζίαο 

80 2.800 

ρέδηα εξγαζίαο 80 2.987 

Μέζνο Όξνο  3.281 

 

  Πίλαθαο 22- Μέζνδνη (ζπρλόηεηα) 

 Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε θαζεκηά από ηηο παξαθάησ δηδαθηηθέο κεζόδνπο κε ΣΠΔ; 

Μέζνδνο Καζόινπ Μεξηθέο θν-

ξέο ηνλ ρξόλν 

Μεξηθέο θνξέο 

ηνλ κήλα 

Μεξηθέο θν-

ξέο ηελ εβδν-

κάδα 

Καζεκεξηλά ύλνιν 

Δπίδεημε 1.25%  (1) 10.00%   (8) 25.00%  (20) 42.50%  (34) 21.25%  (17) 100%  (80) 

Γηεξεπλεηηθή 6.25%  (5) 15.00%  (12) 30.00%  (24) 38.75%  (31) 10.00%   (8) 100%  (80) 

Αλαθαιππηηθή 6.25%  (5) 13.75%  (11) 31.25%  (25) 36.25%  (29) 12.50%  (10) 100%  (80) 

πλεξγαηηθή/νκάδεο 5.00%  (4) 12.50%  (10) 27.50%  (22) 36.25%  (29) 18.75%  (15) 100%  (80) 

Μέζσ Πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

13.75%  (11) 27.50%  (22) 27.50%  (22) 27.50%  (22) 3.75%  (3) 100%  (80) 

ρέδηα εξγαζίαο 6.25%  (5) 30.00%  (24) 30.00%  (24) 26.25%  (21) 7.50%  (6) 100%  (80) 
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Πίλαθαο 23- πρλόηεηα ρξήζεο ΣΠΔ αλά δηδαθηηθό αληηθείκελν 

 Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ αθόινπζσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ; 

Αληηθείκελν Καζόινπ Μεξηθέο 

θνξέο ηνλ 

ρξόλν 

Μεξηθέο θν-

ξέο ηνλ κήλα 

Μεξηθέο 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

ε θάζε κά-

ζεκα 

ύλνιν 

Γιώζζα 2.50%  (2) 5.00%   (4) 28.75%  (23) 36.25%  (29) 27.50%  (22) 100%  (80) 

Μαζεκαηηθά 3.75%  (3) 10.00%  (8) 31.25%  (25) 32.50%  (26) 22.50%   (18) 100%  (80) 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο 7.50%  (6) 5.00%   (4) 23.75%  (19) 35.00%  (28) 28.75%  (23) 100%  (80) 

Μειέηε Πεξηβ/ληνο 8.75%  (7) 5.00%   (4) 22.50%  (18) 37.50%  (30) 26.25%  (21) 100%  (80) 

Γεσγξαθία 6.25%  (5) 6.25%  (5) 21.25%  (17) 37.50%  (30) 28.75%  (23) 100%  (80) 

Ιζηνξία 6.25%  (5) 7.50%  (6) 23.75%  (19) 35.00%  (28) 27.50%  (22) 100%  (80) 

Θξεζθεπηηθά 15.00%  (12) 22.50%  (18) 21.25%  (17) 26.25%  (21) 15.00%  (12) 100%  (80) 

Αγσγή 17.50%  (14) 22.50%  (18) 20.00%  (16) 26.25%  (21) 13.75%  (11) 100%  (80) 

 

Πίλαθαο 24- Σξόπνη αμηνπνίεζεο ΣΠΔ αλά αληηθείκελν 

Δπηιέμηε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ σο εξγαιεία γηα... 

Αληηθείκελν Γιώζζα Μαζεκα-

ηηθά 

Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο 

Μειέηε 

Πεξηβάι-

ινληνο 

Γεσγξα-

θία 

Ιζηνξία Θξεζθεπ-

ηηθά 

Κνηλσληθή 

/Πνιηηηθή 

Αγσγή 

Καλέλα ύλνιν 

Αλαδήηεζε  

πιεξ/εθπ 

πιηθνύ 

15.33%  

61 

10.55%  

42 

11.81%  

47 

13.82%  

55 

13.82%  

55 

15.33%  

61 

10.80%  

43 

8.54%    

34 

0.00%      

0 

100% 

398 

ρεδηαζκό 

θύιισλ εξγα-

ζίαο 

17.65%  

63 

15.41%  

55 

12.04%      

43 

10.64%  

38 

13.45%  

48 

12.89%  

46 

8.96%    

32 

7.56%    

27 

1.40%     

5 

100% 

357 

Γεκηνπξγία 

παξνπζηάζε-

σλ 

12.67%            

37 

7.88%    

23 

11.30%  

33 

17.12%  

50 

14.73%  

43 

16.44%  

48 

9.93%    

29 

7.88%    

23 

2.05%      

6 

100%  

292 

Γεκηνπξγία 

θαη εθαξκνγή 

εθπ. ζελαξίσλ 

19.17% 

46 

10.83% 

26 

12.50% 

30 

12.08% 

29 

12.50% 

30 

12.92% 

31 

6.67%  

16 

6.67%  

16 

6.67%  

16 

 

100% 

240 

Γηδ/ιία κε 

ρξήζε νπηη-

θναθνπζηηθνύ 

πιηθνύ 

15.53%  

57 

 

8.99%  

33 

 

13.35% 

49 

 

12.26% 

45 

 

13.90% 

51 

 

15.53% 

57 

 

10.63% 

39 

 

8.72%  

32 

 

1.09%    

4 

 

100% 

367 
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Γηδ/ιία κε 

ρξήζε ινγη-

ζκηθώλ Π.Ι. 

19.47% 

51 

17.94% 

47 

12.21% 

32 

11.45% 

30 

10.69% 

28 

12.60% 

33 

6.87%  

18 

4.96%  

13 

 

3.82%  

10 

 

100% 

262 

Γηδ/ιία κε 

ρξήζε πξν-

γξακκάησλ 

δηαδηθηύνπ 

16.45% 

50 

 

14.47% 

44 

 

13.49% 

41 

 

13.16% 

40 

 

13.82% 

42 

 

12.17% 

37 

 

7.89%  

24 

 

5.92%  

18 

 

2.63%    

8 

 

100% 

304 

Γηδ/ιία κε 

ρξήζε εξγα-

ιείσλ Web2 

12.74%  

27 

9.43%  

20 

10.85% 

23 

11.79% 

25 

11.32% 

24 

12.26% 

26 

8.96%  

19 

5.19%  

11 

17.45%3

7 

100% 

212 

Δθπόλεζε 

ζρεδίσλ 

εξγαζίαο από 

καζεηέο/ηξηεο 

16.38% 

38 

9.05%  

21 

10.78% 

25 

12.50% 

29 

14.22% 

33 

13.36% 

31 

 

8.19%  

19 

 

7.33%  

17 

 

8.19%  

19 

 

100% 

232 

Τινπνίεζε 

ζπλεξγαηηθήο 

έξεπλαο από 

καζεηέο/ηξηεο 

15.11% 

42 

 

7.91%  

22 

 

11.87% 

33 

 

14.39% 

40 

 

13.67% 

38 

 

13.67% 

38 

 

8.99%  

25 

 

10.79% 

30 

 

3.60%  

10 

 

100% 

278 

Αμηνπνίεζε 

εθπ. πιαη-

θόξκαο  

11.03% 

16 

8.28%  

12 

 

11.03% 

16 

9.66%  

14 

8.97%  

13 

8.97%  

13 

4.83%    

7 

3.45%    

5 

33.79% 

49 

100% 

145 

Αμηνιόγεζε 14.87% 

40 

15.61% 

42 

11.52% 

31 

9.29%  

25 

11.90% 

32 

12.64% 

34 

8.55%  

23 

7.06%  

19 

8.55%  

23 

100% 

269 

Οξγάλσζε 

δεδνκέλσλ ζε 

ινγηζηηθά 

θύιια 

9.26%  

15 

24.69% 

40 

12.96% 

21 

8.02%  

13 

10.49% 

17 

6.79%  

11 

 

4.32%    

7 

 

4.94%    

8 

 

18.52% 

30 

 

100% 

162 

Δπηθνηλσλία 18.71%  

29 

8.39%  

13 

7.10%  

11 

10.32% 

16 

9.68%  

15 

7.74%  

12 

7.10%  

11 

7.74%  

12 

23.23% 

36 

100% 

155 

πκκεηνρή ζε 

θνηλόηεηεο 

κάζεζεο 

13.24% 

18 

 

5.88%    

8 

8.82%  

12 

8.82%  

12 

9.56%  

13 

8.82%  

12 

 

5.15%    

7 

 

5.88%    

8 

 

33.82% 

46 

 

100% 

136 

Φπραγσγία 

(ηαηλίεο, 

κνπζηθή 

θ.η.ι.) 

19.16% 

50 

 

5.36% 14 

 

8.05% 21 

 

16.48% 

43 

 

11.11% 

29 

 

16.48% 

43 

 

10.34% 

27 

 

9.58% 25 

 

3.45%   9 

 

100% 

261 
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Πίλαθαο 25- Πξνζθνξά επηκνξθσηηθήο δξάζεο 

Αλαθέξεηε αλ ζέιεηε πνηα ζεσξείηε πσο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξά ηεο επηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέ-

δνπ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζαο 

«εκαληηθή ε πξνζθνξά ηεο επηκόξθσζεο γηα καο ώζηε λα δηεπθνιύλεη ην έξγν καο κέζα ζηελ ηάμε».  

«Αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ πξνο ζεηηθόηεξε θαηεύζπλζε» 

«Πιένλ ρξεζηκνπνηώ θαζεκεξηλά ΣΠΔ - δε θνβάκαη γηαηί γλσξίδσ.»  

«Αγαπήζακε θαη εθαξκόδνπκε απηά πνπ κάζακε.» 

«Mπνξώ λα δσ ην κάζεκα από κία πην ζύγρξνλε νπηηθή καηηά». 

«Ζ εκπηζηνζύλε θαη ε άλεζε κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηώ γεληθά ηηο ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά κνπ.» 

«Καιύηεξε θαη απνδνηηθόηεξε παξνπζίαζε καζήκαηνο»  

«Έκαζα λα αμηνπνηώ άλεηα θαη δεκηνπξγηθά ηηο ΣΠΔ πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ, λα κελ θάλσ θαηάρξεζε 

θαη λα ηηο εληάζζσ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηώ.» 

«Ο εκπινπηηζκόο κε λέεο κεζόδνπο ζηελ πξνζέγγηζε  θάζε δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ»  

«Αμηνιόγεζε ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία»  

«Μεγαιύηεξε εμνηθείσζε κε ηνπο  Ζιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο» 

Tα ζελάξηα (2 ζπκκεηέρνληεο) , ζηόρνη, θαιέο/λέεο πξαθηηθέο (5 ζπκκεηέρνληεο) 

«Γεκηνπξγία θαη δηδαθηηθή παξνπζηάζεσλ, ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ, ινγηζηηθώλ θύιισλ, ζσζηή ρξήζε ιν-

γηζκηθώλ» (2 ζπκκεηέρνληεο) 

«Ζ δπλαηόηεηα λα δνπιεύνπλ νη καζεηέο ζπλεξγαηηθά θαη εμ' απνζηάζεσο.» 

 «Γλσξηκία κε αμηόινγνπο ζπλαδέιθνπο» 

«Γελ πξόζθεξε πνιιά ζην κεηαζρεκαηηζκό εθπ/θώλ πξαθηηθώλ. Ζ ζεκαληηθή πξνζθνξά είλαη κεξηθά ινγη-

ζκηθά ην νπνία δελ εθαξκόδνληαη όια ζηελ εθπ/θή δηαδηθαζία.» 

«Κακία» (2 ζπκκεηέρνληεο) 
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Πίλαθαο 26-  Πξνηάζεηο βειηίσζεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο 

Αλαθέξεηε αλ ζέιεηε ηηο δηθέο ζαο πξνηάζεηο ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε επηκφξθσζε Β΄ Δπη-

πέδνπ 

«Πεξηζζόηεξε εμάζθεζε ζην πξώην κέξνο πνπ αθνξά ζε γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγη-

ζηή.» 

«Πεξηζζόηεξε πξαθηηθή  άζθεζε - Ληγόηεξε ζεσξία, πεξηζζόηεξε πξαθηηθή θαη εμάζθεζε  -  γηα κεγαιύηε-

ξε εκπέδσζε» (9  ζπκκεηέρνληεο) 

«Δκπινπηηζκόο ινγηζκηθώλ - `πεξηζζόηεξε εμάζθεζε ζε θάπνηα ινγηζκηθά» 

«Καιύηεξε πιηθνηερληθή ππνδνκή- Δλίζρπζε ησλ ζρνιείσλ κε πην ζύγρξνλν εμνπιηζκό- Να ππάξρνπλ θν-

ξεηά  εξγαζηήξηα –  λα ππάξρνπλ ΖΤ ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλά πάζα ζηηγ-

κή»(8 ζπκκεηέρνληεο) 

«Όρη εμεηάζεηο ζην ηέινο» 

«Πεξηζζόηεξεο ώξεο επηκόξθσζεο κε νπζηαζηηθή πξαθηηθή ζηηο ΣΠΔ – αλαιπηηθόηεξα ώζηε κεηά ηε ιήμε 

νη εθπαηδεπηηθνί λα  κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ΣΠΔ.» 

«πλερείο επηκνξθώζεηο» 

«Άξηζηε γλώζε ησλ ΣΠΔ από ηνπο επηκνξθσηέο» 

«Θεσξώ όηη ήηαλ πνιύ απνηειεζκαηηθόο ν ηξόπνο πνπ δνπιέςακε ζηελ επηκόξθσζε» 

«ηελ πεξίνδν πνπ θνίηεζα ήηαλ θνπξαζηηθή θαη αλνύζηα ε πιεζώξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεηήζε-

θαλ, κηαο θαη ην απνηέιεζκα δελ θξίλεηαη ζηελ πνζόηεηα. Γεληθά λνκίδσ πσο ε ζπγθεθξηκέλε επηκόξθσζε 

έρεη λα πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό, αιιά ππάξρεη πνιιή ηππνιαηξεία θαη πνιιή «ξεηζέηα». Δπηπρώο νη 

επηκνξθσηέο όζν κπνξνύλ ην εμνκαιύλνπλ απηό. Γελ κπνξώ λα πσ ην ίδην γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ είλαη θαη 

ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ πινπνίεζε αλνύζηα πξνβιέςηκεο θαη θνπξαζηηθέο ζην κέγηζην.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

Παξάξηεκα Γ - Γηαγξάκκαηα 

 

 

 

Γηάγξακκα 1- Απόςεηο γηα ηηο  ΣΠΔ 

 

Γηάγξακκα 2- Πξόζβαζε ζε δηαδξαζηηθό πίλαθα 



151 

 

Γηάγξακκα 3- Απόςεηο γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

 

 

Γηάγξακκα 4- Ηθαλόηεηεο  
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Γηάγξακκα 5- Γεμηόηεηεο 

 

 

Γηάγξακκα 6- ρξήζε εξγαιείσλ θαη εθαξκνγώλ web 2.0 
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Γηάγξακκα 7- πκκεηνρή ζε θνηλόηεηεο κάζεζεο 

 

 

Γηάγξακκα 8- πρλόηεηα ρξήζεο ΣΠΔ 
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Γηάγξακκα 9- πρλόηεηα ρξήζεο ΣΠΔ αλά δηδαθηηθό αληηθείκελν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 11- ρξήζε ινγηζκηθώλ ΠΗ αλά δηδαθηηθό αληηθείκελν 
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ΤΠΔΝΘΤΜΙΗ 

 «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 πξν-

ζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξα-

θήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κόλνλ.» 

 

 


