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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηε ζεκεξηλή επνρή κε  ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, εηζάγνληαη ζηηο ζρνιηθέο 

ηάμεηο, λέα εξγαιεία κάζεζεο πξνζαλαηνιηζκέλα ζην καζεηή πξνζθέξνληάο ηνπ 

εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Ζ  έληαμε  ησλ  

Σερλνινγηψλ  ηεο  Πιεξνθνξίαο  θαη  Δπηθνηλσλίαο  (Σ.Π.Δ.)  θαη  ε  ρξήζε  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  ινγηζκηθψλ  θαη  ηνπ  δηαδηθηχνπ  ζηελ  εθπαηδεπηηθή πξάμε 

αλαβαζκίδνπλ θαη εθζπγρξνλίδνπλ ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη θαη λα κειεηήζεη ηελ 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή πξάμε, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζηάζεηο θαη απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο απέλαληη ζηε ρξήζε απηψλ. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ 237 λεπηαγσγνί απφ ηνλ λνκφ Θεζζαινλίθεο. Απφ απηνχο 14 

(5,9%) ήηαλ άλδξεο θαη 223 (94,1%) ήηαλ γπλαίθεο. Σν δείγκα ραξαθηεξίδεηαη σο 

δείγκα επθνιίαο, θαζψο ηα άηνκα επηιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε θαη ηελ 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηεο εξεπλήηξηαο ζε λεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ άλεθαλ ζηελ θαηεγνξία 36-54 εηψλ θαη είραλ πξνυπεξεζία απφ 

16 έσο 20 ρξφληα. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, 

ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ ζηεξίρζεθε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ θαηαζθεπή 

εξσηεκαηνινγίσλ (Κακπίηζεο & Υαξαρνχζνπ 1999, Oppenheim 1994, Suskie 1992,) 

θαζψο θαη ζηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ήδε ππάξρνληα εξσηεκαηνιφγηα (Albirini, 

2006; Kinzie, Μπίθνπ 1995; Μεηζηνπνχινπ & Βεθχξε, 2011; Παλαγησηαθφπνπινο 

θ.ά., 2005; Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο, 2004) θαη δνκήζεθε ζε ηέζζεξεηο άμνλεο. Ζ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 23.0 for 

Windows (Statistical Package for Social Sciences). Σν είδνο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

αλαιχζεσλ πξνέθπςε απφ ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ήηαλ 

κέηξην ζε πνζνζηφ 61,2%, ελψ ηελ επηκφξθσζε ηνπ Α΄επηπέδνπ ηελ είρε  

παξαθνινπζήζεη ην 81% ησλ λεπηαγσγψλ θαη ηελ επηκφξθσζε ηνπ Β΄επηπέδνπ  κφλν 

ην 31,6% ηνπ δείγκαηνο 

πκπεξαζκαηηθά θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθή άπνςε θαη ζηάζε 

γηα ηελ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελψ 

ππάξρεη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθθξάδεη κηα αξλεηηθή άπνςε 

γεληθφηεξα γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ινγηζκηθά 



 

v 

 

φπσο: Kidspiration, TuxPaint, PowerPoint, Revelation Natural Art, Google Junior, 

Tools for schools, Storybook weaver, Smart Notebook software, You tube, Quiz maker, 

Hot Potatoes, Google Earth, Moviemaker, GCompris, ζεσξνχληαη ρξήζηκα απφ κεγάιν 

πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ είλαη αλαπνθάζηζην ζηε ρξήζε 

απηψλ. Σέινο επηζεκάλζεθε ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία θαζψο επίζεο θαη 

ζχλδεζε δηακέζνπ ΣΠΔ κε άιια ζρνιεία κέζα απφ πξνγξάκκαηα. 

 

Λέξειρ κλειδιά: ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνζρνιηθήο αγσγήο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 
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ABSTRACT 

«The use of information and communication technologies in pre-school education » 

Nowadays with the advancement of technology, introduced in classrooms, new 

learning tools geared to the student providing the educational experiences and active 

participation in training. The integration of Information and Communication 

Technologies (ICT) and the use of educational software and the Internet in educational 

practice upgraded and modernized the teaching of all levels of education. 

 The purpose of this paper was to investigate and study the use of ICT in pre-

school education, the use of educational software in modern teaching practice, as well 

as the attitudes and views of pre-school teachers towards their use. The sample of the 

survey consisted of 237 kindergartens from the region of Thessaloniki. Of these, 14 

(5.9%) were males and 223 (94.1%) were women. The sample is characterized as a 

sample of convenience as individuals were selected according to the judgment and 

accessibility of the researcher to kindergartens in the region of Thessaloniki. Most of 

them belonged to the 36-54 age group and had a service from 16 to 20 years. A 

questionnaire was used to collect the data, the construction of which was based on the 

international bibliography for the production of questionnaires (Kambitsis & 

Harahousou 1999, Oppenheim 1994, Suskie 1992), as well as the collection of data 

from already existing questionnaires (Albirini, 2006; Kinzie, Bikou 1995, Mitsiopoulou 

& Bekyri, 2011, Panagiotakopoulos et al., 2005; Tzimogiannis & Cole, 2004) and was 

structured in four axes. Data analysis was performed with the SPSS 23.0 for Windows 

statistical package (Statistical Package for Social Sciences). The type of statistical 

analysis resulted from the kind of variables. 

 The results of the survey showed that in the majority of the participants the level 

of knowledge about the use of the computer was modest at 61.2%, while 81% of the 

nursery education and the training of B Level of only 31,6% of the sample. 

 In conclusion, teachers have a positive view and attitude about the contribution 

of ICT to education and the learning process, and there is also a small percentage of 

teachers who express a negative view in general about their contribution to education. 

According to research, software such as: Kidspiration, Tux Paint, Power Point, 

Revelation Natural Art, Google Junior, Tools for Schools, Storybook weaver, Smart 

Notebook software, You tube, Quiz maker, Hot Potatoes, Google Earth, Moviemaker, 

GCompris useful by a large percentage of teachers, while a smaller percentage is 

undecided in their use. Finally, the need for training on issues related to the teaching of 
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new technologies in teaching as well as connection through ICT to other schools 

through programs was highlighted. 

 

Key words: information and communication technologies, aspects of pre-school 

education, educational software, teaching of ICT 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

ηε ζεκεξηλή επνρή παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ, ζηνλ νηθνλνκηθφ, ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. ήκεξα ε εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα γλσξίδεη έληνλεο 

αλαθαηαηάμεηο, θαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη θαιά ηεθκεξησκέλε ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα απφ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή  έσο θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε        

(Pange, 2005; Toki et al., 2009; Schmid, 2009; Wise et al., 2011; Toki & Pange, 2012). 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε εληζρχεη ηηο λέεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο  δεκηνπξγψληαο λέα δπλακηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ ζηφρν 

έρνπλ ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κε βησκαηηθφ ηξφπν ή κέζα απφ ην παηρλίδη. Έηζη, κε 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, εηζάγνληαη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, λέα εξγαιεία κάζεζεο 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζην καζεηή πξνζθέξνληαο ηνπ εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ ηνλ 

κεηαβάιινπλ απφ απιφ δέθηε γλψζεο ζε άηνκν κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζή 

ηνπ. Γεληθά ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ αιιάδεη ηελ παξαδνζηαθή ζρέζε δαζθάινπ καζεηή θαη 

βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο  

Μειέηεο  ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλνπλ φηη, ε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, βειηηψλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θαζψο θάλεη 

ηε κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα θαη δηαζθεδαζηηθή ζπκβάιινληαο ζηε αιιαγή ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη νδεγψληαο ηνπο καζεηέο ζε θαιχηεξε θαη πην 

νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ (Βνζληάδνπ, 2006; Papert, 1993; Plowman & 

Stephen, 2005). 

εηξά απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

επηβεβαηψλνπλ, φηη νη ΣΠΔ δξνπλ ζεηηθά θαη βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηε κάζεζε (Badia et 

al., 2014; Inan & Lowther, 2010) θαη ηε δηδαζθαιία ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ 

(Yelland, 2005; McCarrick & Li, 2007), εκπινπηίδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Jankowski, 1998), ππνζηεξίδνπλ ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Segers & 

Verhooven, 2002) θαη πξνσζνχλ ηελ νκαδηθή εξγαζία, κε ηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο, 

ζπλεξγαζίαο θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο (Shneiderman, 1998) 

Γηεζλείο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη, νη ΣΠΔ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εληζρπηηθφ εξγαιείν ηεο δηδαζθαιίαο, γηα λα εκπινπηίδνπλ θαη λα δίλνπλ πνηθηιία ζην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Krajka, 2000; Fox, 1998; Plowman & Stephen, 

2003),κεηαηξέπνληαο ην δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ ζε έλα θέληξν πνπ βαζίδεηαη ζην 

καζεηή (Castro Sánchez & Alemán, 2011). 

Ζ  έληαμε  ησλ  Σερλνινγηψλ  ηεο  Πιεξνθνξίαο  θαη  Δπηθνηλσλίαο  (Σ.Π.Δ.) 

θαη ε  ρξήζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ινγηζκηθψλ  θαη  ηνπ  δηαδηθηχνπ  ζηελ  εθπαηδεπηηθή 
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πξάμε είλαη ζε ζέζε λα  αλαβαζκίζνπλ θαη λα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ζπκβάιινπλ  ζηελ  

απνηειεζκαηηθφηεξε  κάζεζε  θαη  απφθηεζε θνηλσληθνγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο 

θαη δεμηνηήησλ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο θαη γηα 

ηε κεηέπεηηα καζεζηαθή πνξεία ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηελ Παπαγηαλλνπνχινπ 

(2006), κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο 

πνιχ πην ειθπζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. 

Ζ εθπαίδεπζε κε ηελ έληαμε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ θνηλσλία ηνπ κέιινληνο. Απφ ζηνηρεία εξεπλψλ  

θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ξαγδαία αλάπηπμε ζηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ 

ππνδνκψλ ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα µε ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΔ ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν (Becker 2001; Russel et al., 2003; 

Waite, 2004). Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ε έξεπλα θαη ε κειέηε ησλ ζηάζεσλ 

θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα 

αλνηρηφ εξεπλεηηθφ δήηεκα (Liu & Huang, 2005; Ruthven et al., 2004; Sugar et al., 

2004). 

 εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδνπλ φηη νη ΣΠΔ απνηεινχλ 

έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ ηηο 

ζρεηηθέο ηερληθέο δεμηφηεηεο, είλαη φκσο αξλεηηθνί ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο ζηελ 

ηάμε θαη πηζηεχνπλ φηη δελ ηνπο παξέρνπλ δπλαηφηεηέο γηα λα βειηηψζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο (Russel et al., 2003; Ruthven et al., 2004). Θεσξείηαη ινηπφλ πνιχ 

ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο εθείλνο 

είλαη πνπ επηιέγεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ ζηφρσλ (Γηαβξίκεο θ.ά., 2010). Αθφκε ζχκθσλα 

κε ηνπο Kent, McNergney, (1999) νη ΣΠΔ ππφζρνληαη ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

πνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ. 

Ζ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην λεπηαγσγείν είλαη κηα απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη 

γεληθφηεξα ησλ ΣΠΔ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη αληίζηνηρσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έρεη βξεη αληαπφθξηζε ζε πνιιά 

ζρνιηθά ζπζηήκαηα (Plowman & Stephen, 2003; Druin & Fast, 2002; Haugland & 

Wright, 1997). 
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Γηεζλείο  έξεπλεο έδεημαλ φηη, ε πξνζρνιηθή ειηθία είλαη κηα θξίζηκε πεξίνδνο 

θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα παηδηά πνηνηηθή πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε γηα λα 

κπνξνχλ λα απνδίδνπλ θαιπηέξα, ζε δηαθνξέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε γιψζζα, 

ηα καζεκαηηθά, νη θπζηθέο επηζηήκεο θαη νη ηέρλεο (UNESCO 2011; Hlasna, et.al., 

2017; Rushda-Bahadoor, 2011; Ukwueze, & Ajala, 2014).Δπίζεο δηαθαίλεηαη φηη ε 

επηκφξθσζε θαη ε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

(Ukwueze,.& Ajala 2014;  Hlasna, et.al. 2017), θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη νη ΣΠΔ αλνίγνπλ 

λένπο δξφκνπο γηα θνηλσληθέο θαη καζεζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο (Kalas, 2013; Ukwueze 

& Ajala 2014).  

χκθσλα κε ηνλ Ράπηεο & Ράπηε, 2001 ε θάζε λέα ηερλνινγηθή κεηαβνιή, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη δσήο ησλ 

αλζξψπσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ππνινγηζηήο είλαη έλα λέν 

εξγαιείν πνπ πξνζδίδεη έλα θαηλνχξην ηξφπν αλαθαιππηηθήο κάζεζεο κέζα απφ ην 

παηρλίδη. Γελ έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο παηδαγσγηθέο δνκέο, αιιά 

λα εκπινπηίζεη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ησλ παηδηψλ (Stout, 2006) φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

κε αλαπηπμηαθά θαηάιιεινπο ηξφπνπο ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

ην ζρνιείν, εηδηθφηεξα, ην εθπαηδεπηηθφ θιίκα ηεο ηάμεο αιιάδεη κε ηελ 

είζνδν θαη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη (Κπξίδεο, ∆ξφζνο & Νηίλαο, 2003; ζ. 76). Απηή ε αιιαγή έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο ζχγθξνπζεο µε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (Kelly 

et al., 1985), δηφηη ε αιιαγή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνυπνζέηεη θαη ηελ εηνηκφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηε λέα θαηλνηνκία ζηε 

δηδαθηηθή - καζεζηαθή δηαδηθαζία. (Fullan, 1991; Brummelhuis, 1995).  Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ πνιιέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο  αζρνιήζεθαλ κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ρξήζε 

ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε (Tsitouridou & Vrizas, 2001).  

Σέινο ζε ζχλνιν εξεπλψλ ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

(Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο, 2004; Tezci, 2011) θάλεθε φηη ππάξρεη ζπλνιηθά ζεηηθή 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ απέλαληη ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε θαη πηνζέηεζε ησλ λέσλ θαηλνηνκηψλ  απαξαίηεηε 

θξίλεηαη θαη ε θαηάιιειε επηκφξθσζε (Γθξίηζε & ζπλεξγάηεο, 2000; Parette et al., 

2010; Keengwe & Onchwari, 2009), αλαθνξηθά κε ηελ θαηάιιειε έληαμε ησλ ΣΠΔ 
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ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα επηηξέςεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα  ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε (Judge et al., 2006). 

ηε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη ν ζεκαληηθφο θαη θαζνξηζηηθφο ξφινο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζηε βειηίσζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ (Stephen & Plowman, 2008; Kervin & 

Mantei, 2009). Οη λεπηαγσγνί είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεδηάδνπλ θαη 

νξγαλψλνπλ ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπο (Lin, 2012; 

Νηθνινπνχινπ, 2009). 

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πξφζθαηεο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ΣΠΔ ζηα κηθξά παηδηά (Funk et al., 2003; Straker et al., 2006), 

πνιινί εξεπλεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ δείμεη ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα κηθξά 

παηδηά ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη (Rideout et al., 2003; Christakis et al., 2004; Pange, 

2008). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο νδεγίεο βαζηζκέλεο ζε έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (Siraj-

Blatchford & Siraj-Blatchford, 2006; Plowman & Stephen, 2005). Παξάιιεια ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ αξθεηά εκπεηξηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην πψο 

θαη γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη νη Ζ/Τ θαη γεληθφηεξα νη ΣΠΔ ζηηο ηάμεηο ηνλ λεπηαγσγείσλ 

(Βαζηιείνπ & Μηθξφπνπινο, 2005; Φεζάθεο, 2008; ηαπξίδνπ & Καξαζαββίδεο, 2009; 

Νηθνινπνχινπ, 2010; Γεσξγνχηζνπ, Παλαγησηάθε & Κφκεο, 2013). 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα ε νπνία 

κειεηάεη ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή πξάμε, θαζψο επίζεο θαη ηηο 

ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο απέλαληη ζηε ρξήζε 

απηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην λα γίλεη γλσζηφ εάλ νη ζηάζεηο θαη απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο γηα λα κπνξέζνπκε λα ηνπο βνεζήζνπκε λα γίλνπλ πην δεθηηθνί ζηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο. 

ην πξψην κέξνο παξαηίζεηαη  ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε 

έξεπλά. Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ζην ζθνπφ ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ, ζηε ζεκαζία ηεο 
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εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηε κάζεζε ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαζψο επίζεο θαη ζηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη ΣΠΔ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ε παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ε αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ε 

ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηέινο νξηζκέλα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή.  

Σν δεχηεξν κέξνο  θαη ην ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλάο καο, ην ζθνπφ θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο θαη ηελ πεξηγξαθή 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο. 

ην ηξίην κέξνο θαη ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε, ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ αιιά θαη νη πξνηάζεηο ηνπο. 

Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Σέινο παξαηίζεηαη  ε 

βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη ην παξάξηεκα ζην 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΚΑΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

1.1 Η σπηζιμόηηηα και αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 

«Δίλαη γεγνλφο φηη νη λέεο ζπλζήθεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο επηβάιινπλ ηελ 

αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, 

ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ». (Ράπηεο & 

Ράπηε, 2001, ζει.38). Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

θαζψο κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξηβάιινληα ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

γλψζεσλ(Vernadakis et al., 2005).  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ν Papert έρεη εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ηελ ρξήζε 

ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ logo. Δπηζεκαίλεη φηη ζέηνληαο ηνλ καζεηή κπξνζηά ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα κέζα πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, δίλεη ζην καζεηή λέα λνεηηθά εξγαιεία θαη κεηαηξέπεη ηε κάζεζε απφ 

εμαλαγθαζηηθή ζε απνθαιππηηθή θαη ελζνπζηψδε (Ραπηεο & Ράπηε 2007 ζει. 102-104, 

νισκνλίδνπ 2006 ζει. 38-39, Κφκεο 2004 ζει. 88). 

Ζ εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο. χκθσλα κε έξεπλεο 

πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ππάξρεη νκνθσλία ζην ζέκα ηεο 

ελζσκάησζεο θαη ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Postholm, 2007; Tondeur et al., 2008; Μπίθνο & Σδηθφπνπινο 2011). Παξφιν πνπ ε 

πιεξνθνξηθή θαη νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ εηζβάιεη θαη θπξηαξρνχλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσληθήο καο δσήο, ε έληαμε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη δελ ππάξρεη 

ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ζσζηή νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο επίζεο 

θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

εκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

θαηέγξαςαλ αξθεηέο δπζθνιίεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Καξηπίδεο, 2013).  

πσο θαίλεηαη απφ δηάθνξεο έξεπλεο ηα ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία πνπ εκπεξηέρεη θαη ελζσκαηψλεη λέεο ηερλνινγίεο. Με ηε 

ρξήζε δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ θαη δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνιχ πην ειθπζηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ (Παπαγηαλλνπνχινπ 2006).  
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χκθσλα κε ηνλ Fu (2013) ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαίλεηαη λα 

επηθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε. Με ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ε εθπαίδεπζε 

εκπινπηίδεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, μεπεξλά ρσξηθνχο θαη ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη κεηακνξθψλεηαη ζε έλα καζεηνθεληξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζσζηή θαη 

επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη, 

λα κνηξάδνληαη θαη λα ζρνιηάδνπλ, πξνζαξκφδνληαο έηζη ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο (CastroSánchez & Alemán, 2011). πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε 

ζσζηή ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε έλα 

ζχγρξνλν καζεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

1.2 Ένηαξη ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία 

Ζ εκθάληζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζε δηεζλέο επίπεδν πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ηε κνξθή γλσξηκίαο ησλ καζεηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

(Κπξίδεο, Γξφζνο, Νηίλαο, 2005). ήκεξα ζηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο δελ πξνμελεί 

θακία εληχπσζε ε εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Ζ/Τ αθφκε θαη ζην Νεπηαγσγείν. 

Ήδε απφ ην επηέκβξην ηνπ 2014, ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο Μ. Βξεηαλίαο δηδάζθεηαη 

µε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ν Πξνγξακκαηηζµφο. Παηδηά ειηθίαο 5 έσο 7 εηψλ 

απαηηείηαη λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε απιψλ εληνιψλ αιιά θαη λα πξνβιέπνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά απιψλ πξνγξακκάησλ, ελψ παηδηά ειηθίαο 7 έσο 11 εηψλ ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ επαλάιεςε, ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ 

(European Schoolnet, 2015). 

ηελ ειιεληθή αλψηαηε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1975 θαη ιίγν 

αξγφηεξα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηα ΣΔΛ θαη ΔΠΛ, ζηα Γπκλάζηα ην 1992 

θαη ην 1998 ζηα εληαία Λχθεηα, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 

90 δελ γίλεηαη ιφγνο γηα εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν 2001 ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ εηζεγείηαη ηελ έληαμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη αζρνιείηαη γηα πξψηε θνξά κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο 

ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ΦΔΚ 1366Β θαη 1376Β, 18-10-2001 θαη ΦΔΚ  13-3-2003 

(Καξαγηάλλε, 2004). Ζ κεηαξξχζκηζε απηή νινθιεξψζεθε κε ηελ έθδνζε ηνπ 

δηαζεκαηηθνχ εληαίνπ πιαηζίνπ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ην 2003 κε 

Τπνπξγηθή Απφθαζε (Γ/2/21072β, ΦΔΚ 304/13-3-2003). Ζ πιεξνθνξηθή 

θαηαιακβάλεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, θαη ζεσξείηαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηε Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη ηε 

Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε.  
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ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο δηεζλψο θαηαγξάθνληαη ηξία κνληέια έληαμεο ησλ 

ΣΠΔ: 

Τν ηερλνθεληξηθό κνληέιν ή θάζεηε πξνζέγγηζε: ην κνληέιν απηφ αληηκεησπίδεη ηελ 

πιεξνθνξηθή θαη ηηο ΣΠΔ σο απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη εζηηάδεη ζηνλ 

πιεξνθνξηθφ αιθαβεηηζκφ. Κπξίαξρνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ αιιά θαη ε εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. Σν 

κνληέιν απηφ ν Μαθξάθεο (2000) ην νλνκάδεη θάζεην. 

Τν νινθιεξσκέλν ή νιηζηηθό κνληέιν ή νξηδόληηα πξνζέγγηζε: ε ηερλνινγία ζην κνληέιν 

απηφ εληάζζεηαη ζπλνιηθά ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη φρη σο μερσξηζηφ γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνσζείηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ κνληέινπ απηνχ ζεσξνχλ ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή ηελ απφ 

θνηλνχ ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Πξαγκαηνινγηθή ή εθηθηή ή κεηθηή πξνζέγγηζε: απηφ ην κνληέιν απνηειεί ζπλδπαζκφ 

ησλ δπν πξνεγνχκελσλ, γηαηί αθελφο ππνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ελφο ακηγνύο 

καζήκαηνο γεληθώλ γλώζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη αθεηέξνπ ηελ πξννδεπηηθή έληαμε ησλ 

ΤΠΔ σο κέζν ζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ αλαδεηθλχνληαη ηφζν νη γλσζηηθέο φζν θαη νη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο 

ηεο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Κφκεο, 2004). 

Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, θαζψο εθείλνο είλαη πνπ επηιέγεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηνπο 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ ζηφρσλ 

(Γηαβξίκεο θ.ά., 2010). 

Σέινο ην ειιεληθφ  εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δείρλεη λα έρεη θάλεη ζεκαληηθά 

βήκαηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθήο 

πνιίηηθεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Φαίλεηαη φκσο λα 

ππάξρεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα 

βηψλεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην θαηλφκελν «digital divide» (Palfrey&Gasser 2008 

ζην Μπίθνο 2010). 

1.3 Ένηαξη ηυν ΣΠΔ ζηην πποζσολική αγυγή 

χκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

(Γ.Δ.Π.Π.., 2001), ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην Νεπηαγσγείν είλαη ε 

εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ηνπ Τπνινγηζηή θαη ε απφθηεζε 

δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ηνπ, κέζσ κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ πξαγκαηεχνληαη 
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H εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη ε εμνηθείσζε ησλ 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο µε ηε ρξήζε ηνπο σο δπλακηθφ µέζν δηδαζθαιίαο 

ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (Plowman& 

Stephen, 2003; Brooker& Siraj- Blatchford, 2002) 

Ζ Νηνιηνπνχινπ (2004) επηζεκαίλεη φηη, ε εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, είλαη µηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ε νπνία ράξαμε θαη δξνκνιφγεζε ηνπο 

βαζηθνχο θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ λεπηαγσγψλ ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζην λεπηαγσγείν. 

θνπφο ηεο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν 

είλαη λα εκπινπηίζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηε δηδαζθαιία κε ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Δμάιινπ ηα κηθξά παηδηά καζαίλνπλ γξήγνξα θαη κε κεγάιε επθνιία λα 

θηλνχληαη, κε άλεζε κέζα ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο (Mc Kenney & Voogt, 2009). 

Μεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο νη νλνκαδφκελνη «ςεθηαθνί ληφπηνη» 

(Prensky, 2001), εμνηθεηψλνληαη ήδε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ 

ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή σο εθπαηδεπηηθφ θαη ςπραγσγηθφ εξγαιείν. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ Ζ/Τ. ζην λεπηαγσγείν πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα πεηξακαηηζκφ, 

δηεξεχλεζε, παηγληψδε θαη ελεξγφ εθκάζεζε, πξνζαξκφδεηαη πνιχ θαιχηεξα ζε 

αηνκηθνχο ξπζκνχο θαη ραξαθηεξηζηηθά, είλαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηε κάζεζε, θαη 

απνηειεί έλα ζχγρξνλν ελαιιαθηηθφ ηξφπν εξγαζίαο θαη επηηπρνχο κάζεζεο 

(Βνζληάδνπ, 2006; Γαγδηιέιεο & Καζθάιεο, 2001; Ράπηεο & Ράπηε, 2004; 

Γηακαληάθε θ.α., 2001). 

Ο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο παξνπζηάδεη ηα ζέκαηα κε ηξφπν ειθπζηηθφ, αιιά 

ηαπηφρξνλα δπλακηθφ θαη αιιειεπηδξαζηηθφ (Ράπηεο & Ράπηε, 2002). Οη εηθφλεο, ηα 

ρξψκαηα, ν ήρνο δηεγείξνπλ ηελ πξνζνρή ησλ κηθξψλ καζεηψλ, πνπ αλ θαη δελ έρνπλ 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, πξφζπκα αζρνινχληαη καδί ηνπ θαη εκπιέθνληαη 

ελεξγά κε ηξφπν βησκαηηθφ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Οη καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή ζαλ 

εξγαιείν ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην θαζεκεξηλφ ηνπο πξφγξακκα. πρλφηεξα 

παίδνπλ δηάθνξα παηδαγσγηθά παηρλίδηα ή αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο δσγξαθηθήο 

θαη ζρεδηαζκνχ. Απηέο νη παηγληψδεηο αζθήζεηο φκσο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο 

κάζεζεο. Σα παηδηά παίδνπλ, δνθηκάδνπλ, πεηξακαηίδνληαη, αζρνινχληαη κε θάηη πνπ ηα 

επραξηζηεί θαη ηαπηφρξνλα θαηαλννχλ, αλαθαιχπηνπλ, βειηηψλνληαη θαη καζαίλνπλ. 



 

10 

 

Αληηκεησπίδνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζαλ παηρλίδη (Papert,1991). Παξάιιεια, ηα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, ςπραγσγνχληαη θαη 

ελζαξξχλνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Ljung-Djärf et al., 

2005). Μέζα απφ ην δηαδίθηπν, επηζθέπηνληαη φιν ηνλ θφζκν, βιέπνπλ κνπζεία θαη 

αμηνζέαηα, παξαηεξνχλ φια ηα ζαπκαζηά έξγα ηεο θχζεο. 

Ζ ελζσκάησζε ηνπ Ζ/Τ. ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε δηαδηθαζία, έηζη ψζηε ε ρξήζε ηνπ λα σθειήζεη ηα κηθξά παηδηά (Haugen, 

1998; Οηθνλνκίδεο & Εαξάλεο, 2010). εκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαηέγξαςαλ αξθεηέο δπζθνιίεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα 

εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

(Καξηπίδεο, 2013). 

χκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ε ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή σο 

εξγαιείν ππνζηήξημεο θαη δηακφξθσζεο ηεο κάζεζεο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

βξίζθεηαη ζε ρακειφ επίπεδν θαη δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γπζηπρψο ε πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ, ή νξηζκέλεο 

θνξέο γηα αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ απφ δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. Δθηππψλνπλ θχιια 

αμηνιφγεζεο γηα δηάθνξα ζέκαηα, ρσξίο φκσο λα ηα αμηνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 

εκπιέθνληαο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή. Οη 

ππνινγηζηέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγή πιηθνχ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ 

πνπ αλαιχνληαη., θαη ζπάληα εληάζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο νη 

πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο επηβάιινπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα αλαλεψλεη 

ζπλερψο ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ, θαη λα ρξεζηκνπνηεί λέεο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ φρη κφλν βειηηψλεηαη ν ίδηνο αιιά εκπινπηίδεη ην 

δηδαθηηθφ ηνπ απφζεκα θαη απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Γηαλλαθνπνχινπ, 

1994). Έηζη ινηπφλ ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη βαζηθή πξνυπφζεζε ππνζηήξημεο, 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ µαο ζπζηήκαηνο. 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ (Uluyol & Sahin, 2016) ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε 

ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία, δηφηη ν δάζθαινο κε ηελ πξνζέγγηζή ηνπ θαη ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα απνθαζίδεη γηα ηα νθέιε θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Higgins et αl., 2012). 
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Ζ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε µε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γηαηί απηφο δηακνξθψλεη ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παηδαγσγηθήο πξάμεο. «Δπηπιένλ, ε δηακφξθσζε ππεχζπλεο ζηάζεο ζην δήηεκα ησλ 

ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε απαηηεί απφ ηελ πνιηηεία εηδηθά κέηξα, επεηδή ε 

απιή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ άιιεο βαζκίδεο δελ είλαη αξθεηή. Ζ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο φπσο: Σα κηθξά παηδηά ιεηηνπξγνχλ 

θπξίσο ζηα πιαίζηα ηεο απζφξκεηεο εκπινθήο ηνπο ζε παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ζπλεξγαζία, ηελ ρξήζε ηνπ ζψκαηνο, ηα ρεηξνπηαζηά 

πιηθά, θαη ηελ έιιεηςε απζηεξήο πξνζήισζεο ζε θάπνην πνιχ ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ επεξεάδεη ην ζρεδηαζκφ ησλ 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ θαη ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ» (Φεζάθεο, Γ.,2008). 

1.4 κοπόρ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Νηπιαγυγείο ζύμθυνα με ηο ΓΔΠΠ 

Ζ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ έγηλε κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(ΓΔΠΠ, 2003). χκθσλα ινηπφλ κε απηφ: «θνπφο ηεο εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο 

ζην Νεπηαγσγείν είλαη λα έξζνπλ νη κηθξνί καζεηέο ζε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ, λα 

γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο απιέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο γλσζηηθφ, δηεξεπλεηηθφ θαη εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ µε ηε 

ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη ηδηαίηεξα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ δηεξεπλεηηθήο 

κάζεζεο» (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η., 2002). Ο καζεηήο θαιείηαη λα κάζεη λα αλαγλσξίδεη ηηο 

βαζηθέο κνλάδεο ηνπ ππνινγηζηή, λα αληηιακβάλεηαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ αιιά θαη λα 

κάζεη λα αλαπηχζζεη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζηή κέζα απφ ην 

παηρλίδη κ‟ απηφλ.  

Άξα, ν ζθνπφο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην Νεπηαγσγείν αθνξά: α) ηνλ 

„πιεξνθνξηθφ εγγξακκαηηζκφ‟ ησλ παηδηψλ, δειαδή ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ πιεξνθνξηθή θαη β) ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηηο 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ ν ππνινγηζηήο 

ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Χο αλαθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ ΓΔΠΠ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή έιιεηςε ζε 

παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο πνπ λα δείρλνπλ ηνπο εηδηθνχο ηξφπνπο δηαζχλδεζεο ησλ 

ΣΠΔ κε ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. ε θαλέλα ζεκείν δελ ππάξρεη ππνδεηγκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ λα ελεκεξψλεη ηελ παηδαγσγφ πσο ζα ελζσκαηψζεη ηηο ΣΠΔ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηκφξθσζε κηθξνχ 
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πνζνζηνχ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ εληζρχεη ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ ΓΔΠΠ (Κφκεο & Παπαλδξένπ, 2005). 

Σέινο ζην Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ 

(2011:114) νξίδνληαη νη ΣΠΔ σο µηα απφ ηηο νθηψ καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε νπνία εληάζζεηαη ζην εληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ ην 

Νεπηαγσγείν κέρξη ην Γπκλάζην. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην «πξφγξακκα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, ηα παηδηά, µε ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζην πιαίζην ησλ 

θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έξρνληαη ζε επαθή, γλσξίδνπλ, 

εμνηθεηψλνληαη θαη θαηαλννχλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ΣΠΔ µε ζηφρν: α) ηελ 

αλαδήηεζε, ηελ νξγάλσζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαγσγή πιεξνθνξίαο ζε πνιιαπιέο 

κνξθέο, ηελ αλάπηπμε ησλ ηδεψλ θαη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη δεκηνπξγία, β) ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, γ) ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε 

φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δ) ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ» (ΤΠΓΒΜΘ, 2011β). Σα παηδηά 

θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηζκηθφ (εθπαηδεπηηθφ θαη γεληθήο ρξήζεο) θαη 

ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ.  

πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη, νη ΣΠΔ εληάζζνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λεπηαγσγείνπ σο επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, σο εξγαιεία 

δηεξεχλεζεο, πεηξακαηηζκνχ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη σο εξγαιεία δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ, ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ θαη έθθξαζεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, 

δεκηνπξγίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Φαίλεηαη  δε φηη, ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κε ζηφρν ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κε βησκαηηθφ ηξφπν θαη κέζα απφ ην παηρλίδη. 

1.5 ημαζία ηηρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηη μάθηζη ζηην πποζσολική αγυγή  

Ο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο ζεσξείηαη ην πιένλ ηζρπξφ εξγαιείν ζηα ρέξηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

νπζηαζηηθή πξνζθνξά ηνπ Ζ/Τ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνθχπηεη έκκεζα κέζσ 

ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπ θαη ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Μηθξφπνπινο, 2006) 

χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ (2006) ν Ζ/Τ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ησλ παηδηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ε θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Καιιηεξγνχληαη 

γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, αλαπηχζζεηαη ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα κε ηε ρξήζε 

ηνπ πνληηθηνχ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη εληζρχεηαη ε παξαηεξεηηθφηεηα. 
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Ζ θαηαιιειφηεξε ειηθία ηεο εηζαγσγήο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε πηζηεχεηαη 

φηη είλαη ε ειηθία ησλ ηξηψλ ρξφλσλ. Έξεπλεο (Tsitouridou & Vryzas, 2001) έδεημαλ φηη 

ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έληαμε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. 

Πνιιέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ ππνινγηζηή, 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπο (Νηνιηνπνχινπ, 2002; Chen & 

Chang, 2006). Ζ ρξήζε ηνπ, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα ηζρπξφ εξέζηζκα 

πνπ ζα κεηαηξέςεη ηε βησκαηηθή εκπεηξία ζε καζεζηαθή. Δηδηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα επηζεκαίλνπλ νθέιε ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζρνιηθήο 

εηνηκφηεηαο, ηε γισζζηθή, αιιά θαη ηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη 

ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ (Klein, Nir-Gal & Darom; 2000; 

Νηνιηνπνχινπ, 2002). Σαπηφρξνλα ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε 

πξνζδίδεη ζηνπο καζεηέο θαιχηεξεο επθαηξίεο λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε, ρσξίο λα 

γίλνληαη παζεηηθνί δέθηεο ή αθξναηέο (Αλαγλσζηφπνπινο, 2002; Papert 1991) 

χκθσλα κε ηνλ (Haugland 1999) ε ρξήζε ππνινγηζηψλ απφ παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζεσξείηαη ζεκαληηθή, επεηδή πξνζθέξνπλ 

πιενλεθηήκαηα ηα νπνία πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ. Σα νθέιε απηά πηζαλά αθνξνχλ ηελ ελδπλάκσζε 

ησλ λεπίσλ ζην γλσζηηθφ, θηλεηηθφ θαη ςπρνινγηθφ ηνκέα. ρεηηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ 

φηη, ε αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αλαβάζκηζε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, ζηε βειηίσζε θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο. Αθφκε δηαπηζηψζεθε φηη απμήζεθαλ ηα επίπεδα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη επηθξάηεζε κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

κάζεζε (Haugland, Wright 1997; Cardelle, Wetzel 1995; Clements 1999;Denning, 

Smith 1997; νινκσλίδνπ 2000; Καβαιάξε, Πφγθαο, νινκσλίδνπ 2001).  

ε πνιιέο ρψξεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ Διιάδα νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη, 

ε  εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

ζηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, γισζζηθέο θαη παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ 

(Vernadakis et al., 2005; Schmid, 2009; Wise et al., 2011), επίζεο ε δηδαζθαιία θαη ε 

κάζεζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα απμήζεη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ (Gao, 2011, Lovari & Υαξαιάκπνπο, 2006, 

Φεζάθεο, 2011). 



 

14 

 

 Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο 

εθαξκφδνπλ θαη αμηνπνηνχλ ζσζηά ηηο ΣΠΔ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

παηδηψλ ζε ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά (Zuo & Jia, 2010; Νηθεθφξηδνπ & Pange, 2010), 

ηε γιψζζα (Wang, 2012; Wan, 2011; Toki & Pange, 2009; Toki & Pange, 2010), ηελ 

ηέρλε (Fan, 2007; Guan et al., 2007; Guo, 2011),ηε κνπζηθή (Zhu, 2011; Panagiotakou 

& Pange, 2010), ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Yu & Li, 2009) ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο 

(Wu & Li, 2008), θαζψο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο (Xing, 2010; 

Wang, 2011). 

Αθφκε απφ έξεπλεο θαίλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αθφκε θαη ζε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Toki, 2012). Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ, γηα 

θνηλσληθνπνίεζε (Φεζάθεο & νθξνλίνπ, 2011; Bratitsis,2012) θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

(Panagiotakou & Pange, 2010;Bratitsis, 2012). 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ παηδαγσγψλ νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο 

ηάμεηο ηνπο (Mc Kenney & Voogt, 2012). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηιέγνπλ πην ινγηζκηθφ είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειν γηα ηελ ηάμε ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα επηιέγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ζε θάζε ηάμε, ψζηε λα 

εμππεξεηνχληαη θαη λα επηηπγράλνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (Haugland 1999). 

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ απαξαίηεηεο γηα λα γεληθεπηεί ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, είλαη θπξίσο ε ζηνρεπφκελε επηκφξθσζε, 

ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ δηακφξθσζε ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΑΠ) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ηνπ 

Ζ/Τ σο δηδαθηηθφ εξγαιείν (Πεζκαηδφγινπ & Παπαδνπνχινπ, 2013). ηελ  Διιάδα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε επηκφξθσζε (Α΄ επίπεδν), βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο (Νηθνινπνχινπ & Γηαιάκαο, 2009; Toki & Pange, 

2013), θαη ζπλερίδεη κία αλσηέξνπ επηπέδνπ επηκφξθσζε (Β΄ επίπεδν) ζρεηηθά κε ηελ 

πξνρσξεκέλε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε (ΔΑΗΣΤ-ΠΗ 2013; Κφκεο, Β. 2010; 

Πεζκαηδφγινπ& Παπαδνπνχινπ, 2013). 

Σέινο, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φρη 

κφλν ζηε δηδαζθαιία αιιά θαη ζε πνηθίιεο άιιεο εξγαζίεο, φπσο: α) ππνζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, νξγάλσζε ηεο 
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βηβιηνζήθεο, ζχληαμε εγγξάθσλ (Παπαδάθεο & Υαηδεπέξεο, 2005), β) ζρεδηαζκφ θαη 

πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε εχξεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ σο επνπηηθφ κέζν (Παπαδάθεο & 

Υαηδεπέξεο, 2005) θαη γ) ε ρξήζε ηνπ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ λεπηαγσγείνπ (e-mails) 

(Ράπηεο & Ράπηε,2004) 

1.6 Θευπίερ μάθηζηρ και ΣΠΔ  

πσο θαη ζηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο επηζηήκεο, έηζη θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

κάζεζεο ππάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο βαζηθέο 

ηεο δηεξγαζίεο. Οη ζεσξίεο κάζεζεο είλαη εθείλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο αιιαγέο ζηελ 

αλζξψπηλε δξάζε θαη ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα λα κπνξέζεη λα 

πξνθαιέζεη θαη λα εληζρχζεη ηε κάζεζε, είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη απηέο ηηο 

ζεσξίεο. πσο είλαη γλσζηφ ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε είλαη έλλνηεο 

αιιεινεμαξηψκελεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζην ζρνιείν ζεκαληηθφ ξφιν πξέπεη λα 

παίδνπλ θαη νη δπν παξάγνληεο ηεο αγσγήο δειαδή ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βαζίδεηαη θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηηο καζεζηαθέο ζεσξίεο πνπ πηνζεηεί ν θάζε εθπαηδεπηηθφο αιιά θαη 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη. Οη ηέζζεξηο πην επηθξαηέζηεξεο ζχγρξνλεο 

ζεσξίεο κάζεζεο είλαη ν Σπκπεξηθνξηζκόο (behaviorism), ε Θεσξία ηεο Δπεμεξγαζίαο 

ησλ Πιεξνθνξηώλ (connectionism), ν Δπνηθνδνκεηηζκόο (constructivism) θαη νη 

Κνηλσληθνπνιηηηζηηθέο Θεσξίεο. Οη δχν πξψηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεπζπλόκελε 

κάζεζε (directedinstruction) ελψ νη άιιεο δχν κε απηήλ ηεο καζεηνθεληξηθήο– 

νκαδνζπλεξγαηηθήο (student-centered / cooperativeinstruction). 

 

1.6.1 O πκπεξηθνξηζκφο-Μπηρεβηνξηζκφο (behaviorism): 

χκθσλα κε ηνπο ζπµπεξηθνξηζηέο, ε κάζεζε θαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο είλαη 

απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην άηνκν απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζηα εξεζίζκαηα απηά. Γειαδή ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αηφκνπ ειέγρεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. (Ράπηεο, 

Ράπηε 2001).  

Ο Skinner εηζήγαγε ηηο κεραλέο δηδαζθαιίαο (teachingmachines) (Skinner, 

1968), πξηλ αλαπηπρζνχλ ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Θεσξνχζε φηη νη 

κεραλέο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα επλντθά γηα ηε κάζεζε 

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλαηξέςνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ηε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ε «επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο» είλαη ην 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ή ην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν 
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(ινγηζκηθφ), ηνπνζεηεί ηελ εξψηεζε πάλσ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, θαη φηαλ ε 

απάληεζε ηνπ καζεηή είλαη ζσζηή, επηβξαβεχεη ηνλ καζεηή. Αλ είλαη ιάζνο ηνπ δίλεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βξεη ηε ζσζηή 

απάληεζε ζε επφκελε πξνζπάζεηα. Πξνυπφζεζε  φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη λα ππάξρεη 

κηα επηζπκεηή «ζπκπεξηθνξά» ζηελ νπνία ζα θηάζνπλ φινη νη καζεηέο, θαζνξηζκέλε 

απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. πσο ππνγξακκίδεη ε νινκσλίδνπ (2006), νη Θεσξίεο 

ηεο πκπεξηθνξάο ππήξμαλ ζεκειηψδεηο γηα ηε ζεσξεηηθή βάζε ηεο 

«πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο» 

Σα πξψηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ 

ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ (tutorials θαη drilland practice) θαη ζηφρεπαλ ζηελ 

εκπέδσζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζρεηηθά ρακεινχ επηπέδνπ θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ καζεηψλ. Πεξηειάκβαλαλ εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο «θιεηζηνχ» ηχπνπ 

(πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ-ιάζνο,) θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία είρε γξακκηθή 

εμέιημε (Γεκεηξαθνπνχινπ 2004:57-59). 

‟ απηά ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξψηα έρνπκε ην εξέζηζκα θαη κεηά ηε 

ζπκπεξηθνξά ή θαη ην αληίζεην. εκαληηθή ζεσξείηαη ε ελζάξξπλζε θαη ε αληακνηβή 

ησλ καζεηψλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη ηθαλνπνίεζε θαη θίλεηξν γηα λα ζπλερίζνπλ θαη λα 

αλαδείμνπλ ηα ζεηηθά ηνπο ζηνηρεία (Πξέδαο, 2003). 

 χκθσλα κε ηηο ηερληθέο ησλ ζεσξηψλ απηψλ  έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ινγηζκηθά 

θαζνδήγεζεο θαη εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο. Απηά βνεζνχλ ηνπο καζεηέο πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζην λα θαιπηεξεχζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Σα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο 

δίλνπλ έλαλ νινθιεξσκέλν θχθιν δηδαζθαιίαο πνπ κνηάδεη κε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

εμάζθεζεο πξαθηηθήο (Κφκεο, 2004). 

Ο ζπκπεξηθνξηζκφο επηθξάηεζε ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα θαη δέρηεθε 

αξθεηά κεγάιε θξηηηθή εμαηηίαο ηνπ λένπ κνληέινπ αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο πνπ 

εηζήγαγε . 

 

1.6.2 Δπνηθνδνµεηηζµφο  (constructivism): 

Ο Δπνηθνδνκεηηζκφο (Constructivism) είλαη κηα ζεσξία κάζεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, καζαίλνπκε ζεκαίλεη νηθνδνκνχκε λέα γλψζε γηα καο. Οηθνδνκνχκε λέα 

γλψζε θαζψο αιιειεπηδξνχκε κε ηα δεδνκέλα, βάζε ησλ εκπεηξηψλ καο. 

Αληηπξνζσπεπηηθέο γλσζηηθέο ζεσξίεο είλαη ν γλσζηηθφο επνηθνδνκηζκφο ηνπ Piaget, 

θαη ε αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner. 

Ζ κάζεζε έρεη ραξαθηήξα επνηθνδνκηζηηθφ. ε αληίζεζε κε ηνλ 

ζπκπεξηθνξηζκφ, ν επνηθνδνκηζκφο (constructivism) ηνλίδεη ηελ αμία ηελ νπνία έρεη ε 
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θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θη φρη ε απιή αλαπαξαγσγή ηεο. ηε ζεσξία ηνπ 

επνηθνδνκηηηζµνχ δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ζηελ επίιπζε 

θαη δηεξεχλεζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία δεκηνπξγνχλ θίλεηξν γηα ηνπο 

καζεηέο. 

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο πνπ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 

επνηθνδνκεηηζκνχ είλαη ε βησκαηηθφηεηα, ν ελεξγεηηθφο θαη αλαθαιππηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο, ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, θαη ε 

ζπλεξγαηηθφηεηα. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ αιιάδεη θαη απφ κεηαδφηεο γλψζεσλ, 

κεηακνξθψλεηαη ζε δηεπθνιπληή ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο, ζε εκςπρσηή, 

εκπλεπζηή θαη ζπληνληζηή ηεο απζεληηθήο κάζεζεο (Shunk, 2010). 

ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

ηεο γλσζηηθήο ζεσξίαο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνδεγεί, λα θηλείηαη 

δηαθξηηηθά, λα ξσηά θαη λα ζπκβνπιεχεη, ν δε καζεηήο κπνξεί κφλνο ηνπ λα δηαθξίλεη 

θαη λα ζπλδπάδεη έλλνηεο θαη ηέινο ελζαξξχλεηαη απφ ηηο αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη απηφ ηνλ βνεζά ζην λα ζπλερίδεη κε 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε (Alessi & Trollip, 2001). 

ήκεξα ν επνηθνδνκεηηζκφο απνηειεί έλα απφ ηα θπξίαξρα κνληέια γηα ην 

δεκηνπξγία ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζ απηνχ ηνπ είδνπο ην ινγηζκηθφ, έρνπλ σο ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε ζρνιηθή δσή. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηε δεκηνπξγία απζεληηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ  ελζάξξπλζε ηεο πηνζέηεζεο 

πνιιαπιψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο. 

 

1.6.3 Κνηλσληθνπνιηηηζµηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε γλψζε 

Οη ζεσξεηηθνί ησλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε γλψζε 

νηθνδνκείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ-θνηλσλίαο ή αηφκνπ- θνηλφηεηαο 

ή θνηλνηήησλ φπνπ απηφ εμαληιεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

 Αληηπξνζσπεπηηθέο ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο κάζεζεο, είλαη ε θνηλσληθνπνιηηηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky, ε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη ην κνληέιν ηεο εγθαζηδξπκέλεο 

κάζεζεο.  

ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν 

ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε 

θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε άιια άηνκα (Vygotsky,2008).  
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Ζ ζέζε ηνπ Vygotsky φηη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε επηδξά ζηε γλσζηηθή 

εμέιημε θαίλεηαη μεθάζαξα ζην ζεκείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηε «δψλε ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο» (zone of proximal development) (Vygotsky,1998). χκθσλα κε ηε «δψλε 

ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» ε γλσζηηθή αλάπηπμε πξνζδηνξίδεηαη αθελφο απφ ην 

επίπεδν ησλ γλψζεσλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ήδε θαηέρεη θη αθεηέξνπ 

απφ ην επίπεδν ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα θηάζεη κε ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλνκειίθσλ ή ησλ έκπεηξσλ ελειίθσλ πνπ δνπλ γχξσ ηνπ θη 

αιιειεπηδξνχλ κε απηφ (Lock & Strong, 2010). ε δηδαθηηθφ επίπεδν ε έλλνηα ηεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη πξψηα λα θαζνξίδεη ην 

επίπεδν ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη χζηεξα λα εληνπίδεη ην επίπεδν ησλ 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ην παηδί µε ηε βνήζεηα επηδείμεσλ θαη 

εξσηεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Μαηζαγγνχξαο,1999). 

εκαληηθφ έξγν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα θαη παηδαγσγηθή ζηήξημε πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζην πέξαζκά ηνπο ζηε 

δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμήο θαη δε ζα ηνπο θαζειψζνπλ ζηηο γλψζεηο πνπ ήδε 

θαηέρνπλ (Γαθέξκνο, 2002) 

Οη Κνηλσληθνπνιηηηζηηθέο Θεσξίεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηφζν ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηδαθηηθφ έξγν φζν θαη ηελ παξαγσγή 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Ζ επηξξνή ηνπο αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη ΣΠΔ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζηε κάζεζε δηακέζνπ ησλ εξγαιείσλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ έρνπλ παξαρζεί κε δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Γεκεηξαθνπνχινπ 2004:75-76). 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν νη δηάθνξεο καζεζηαθέο ζεσξίεο κπνξνχλ λα 

ζπλδπάδνληαη ή θαη λα ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη 

ζην ζρεδηαζκφ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ. Απηφ πεξηζζφηεξν ηζρχεη γηα ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο θαη απηέο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ (θνηλσληθφο 

θνλζηξνπθηηβηζκφο). χκθσλα κε ηελ Κνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε ε κάζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε ζχλζεηα πεξηβάιινληα πνπ κνηάδνπλ κε ην πξαγκαηηθφ. Οη 

εθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο, βνεζνχλ ζην λα κάζνπλ πνιιέο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο 

αλζξψπσλ πψο λα αληηκεησπίδνπλ απξφβιεπηεο ζχλζεηεο, ή θαη επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα εθηίζεληαη νη ίδηνη ή νη ζπλάλζξσπνί ηνπο θαη ηα πιηθά ζε 

θίλδπλν. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν εμνκνησηήο πηήζεσλ φπνπ εθπαηδεχνληαη νη 

πηιφηνη αεξνζθαθψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

2.1 Οπιζμόρ εκπαιδεςηικού λογιζμικού 

Με ηνλ φξν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ελλννχκε ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 

εηδηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθψλ, δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ (Κφκεο, 2004) 

Δπίζεο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζεσξείηαη ην ινγηζκηθφ πνπ πεξηέρεη 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νινθιεξσκέλα ζελάξηα, αιιεγνξίεο κε παηδαγσγηθή ζεκαζία θαη 

θπξίσο επηθέξεη δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Μηθξφπνπινο, 2000) 

Γηα πνιινχο εθπαηδεπηηθφ είλαη ην ινγηζκηθφ εθείλν πνπ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ην δάζθαιν, ή αθφκα λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ή ηέινο λα δηεπξχλεη ηελ 

έλλνηα δάζθαινο παξέρνληαο ζπγρξφλσο ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο θαη δηεμφδνπο πνπ 

έλα κφλν άηνκν δελ κπνξεί λα παξέρεη. 

Γηα θάπνηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη εθείλν πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο γλψζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, εθαξκφδεη παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο 

αξρέο θαη ηνλ βνεζά λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ζχκθσλα µε ηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο 

ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ θαζνδεγεί θαη ηνλ δηεπθνιχλεη 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν 

κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν 

απηνδηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. πλεπψο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο θαη 

ρξήζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη ε κάζεζε (Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέιαο, 2003) 

Ζ ρξήζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη απνδεηρζεί 

αξθεηά ρξήζηκε , αθνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ δίλνληάο ηνπ δπλαηφηεηεο 

λα κεηαβάιεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηελ γλψζε πνπ έρεη λα δηδάμεη θαη ην 

γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ . 

Γηα λα ζεσξεζεί έλα Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ ρξήζηκν πξέπεη θαηαξρήλ λα 

πξνθαιεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. Πξέπεη ινηπφλ ν ζρεδηαζηήο ηνπ λα 

δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ πνπ λα σζεί ηνλ καζεηή ζηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ 

αλαθάιπςε. Με ηελ ρξήζε ήρνπ, εηθφλσλ, θεηκέλνπ, γξαθηθψλ, θίλεζεο, κνπζηθήο θαη 

ππεξκέζσλ, έρνπκε πνιιέο πηζαλφηεηεο λα θάλνπκε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ελεξγή, 

επράξηζηε θαη παηγληψδε. 
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Σν  εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ επηδηψθεηαη λα απνηειέζεη έλα επηπιένλ κέζν γηα 

ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

2.2 Δίδη εκπαιδεςηικού λογιζμικού 

Ο ππνινγηζηήο είλαη έλα κέζνλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηδαζθαιία,γηα 

εμεξεχλεζε, σο εξγαιείν θαη γηα επηθνηλσλία. Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ επηιέγεηαη, φπσο, ε ρξήζε 

ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ν βαζκφο αιιειεπίδξαζήο ηνπο, νη ππνθείκελεο Θεσξίεο Μάζεζεο, 

νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. πρλά ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ έλα 

κεγάιν ζχλνιν ηχπσλ ινγηζκηθνχ απφ εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο πνπ αμηνπνηνχληαη 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε, εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη θαζαξά 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (Ράπηεο, 1998). 

Καηά ηνπο Paterson θαη Strickland (1986) ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί µε θξηηήξην ηε ρξήζε ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία σο εμήο : 

2.2.1 Σο εκπαιδεςηικό λογιζμικό εξάζκηζηρ-εκγύμναζηρ (Drill & Practice). 

Σν ινγηζκηθφ ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξέπεη λα πξνζθέξεη ζην καζεηή ηελ 

επθαηξία γηα απεξηφξηζηε πξαθηηθή άζθεζε, λα εμεγεί ηνλ ηξφπν γηα ηελ ζσζηή 

απάληεζε ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη λα παξέρεη ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε. 

Αθφκε ην ινγηζκηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ πεξηιακβάλεη ζχζηεκα ειέγρνπ θαη παξνπζίαζεο 

ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ζχζηεκα δηαβάζκηζεο ηεο δπζθνιίαο ζηηο εξσηήζεηο 

αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε. πρλά ην ινγηζκηθφ απηνχ ηνπ είδνπο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ καζεκάησλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηα 

Μαζεκαηηθά. 

2.2.2 Σο εκπαιδεςηικό λογιζμικό εκπαίδεςζηρ-θπονηιζηηπίος (Tutorials) 

Σν ινγηζκηθφ εθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ είλαη εκπλεπζκέλν απφ ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ θαη πξνζαξκφδεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο 

ηνπ καζεηή. παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο δηαδνρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζέηεη ζην ρξήζηε 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο, ηνπ ηχπνπ: Πιεξνθνξία – Δξψηεζε -  Αλάδξαζε 

Σν ινγηζκηθφ απηφ αλαθέξεηαη σο Έκπεηξν Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ γηαηί κέζα 

ζην ινγηζκηθφ εκπεξηέρνληαη κνληέια καζεηή θαη κνληέια δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Σν θαινζρεδηαζκέλν ινγηζκηθφ ηέηνηνπ ηχπνπ έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ 

ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ ηνπ ρξήζηε, δίλνληαο ηνπ, κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο, 

δηεπθξηλίζεηο πξηλ δνζεί λέα πιεξνθνξία. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, είλαη απαξαίηεηε φηαλ απηφο δελ «ηα θαηαθέξλεη». 
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Ζ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ην καζεηή γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα θαη 

επδηάθξηηα βήκαηα. Αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ επηζπκεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (Snowman & Beihler, 2000: 349) 

2.2.3 Σο εκπαιδεςηικό λογιζμικό λύζηρ πποβλημάηυν (problem solving) 

Σν ινγηζκηθφ απηφ εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο. Πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθφ πνπ δεηά απφ ην καζεηή λα βειηηψζεη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. πλήζσο πεξηέρεη θάπνηα πξνζνκνίσζε 

ελφο θαηλνκέλνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Απηά ηα ινγηζκηθά ζηνρεχνπλ ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ καζεηή ψζηε λα αλαπηχμεη αιγνξηζκηθή ζθέςε, ελψ παξάιιεια ηνλ 

απνζαξξχλνπλ απφ πξνζεγγίζεηο ηχπνπ δνθηκήο θαη απφξξηςεο (Παλαγησηαθφπνπινο 

1998:19). 

2.2.4 Σο εκπαιδεςηικό λογιζμικό πποζομοιώζευν 

Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ (κεηαθνξά απφ ην θπζηθφ) κέζα ζην 

νπνίν εθηειείηαη έλα πείξακα, ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα εθηειεζηεί ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο (π.ρ. ην ζχζηεκα πιαλεηψλ, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα εμνηθεησζεί κε 

ηνπο λφκνπο ηεο έιμεο ησλ ζσκάησλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο πνπ ηε δηέπνπλ). 

Ο καζεηήο ζην πεξηβάιινλ απηφ, κε ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, απνθηά 

εκπεηξία, εξεπλψληαο θαη κεηαβάιινληαο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο. Ο 

καζεηήο, αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο, παξαηεξεί 

θάζε θνξά ην απνηέιεζκα, απνθηψληαο δηαδηθαζηηθή γλψζε αλαθνξηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πξνζνκνηψζεσλ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηδεψλ ηνπ ρξήζηε θαη αλήθνπλ ζηα 

«αλνηθηνχ» ηχπνπ ινγηζκηθά.  

2.2.5 Σο λογιζμικό εκπαιδεςηικών παισνιδιών (Educational game). 

Πνιινί θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην καζεηή 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηβάιινληα παηρληδηνχ. Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κέζα απφ ην 

ζηνηρείν ηνπ ζπλαγσληζκνχ, ηελ χπαξμε ληθεηή θαη ην εληππσζηαθφ, πεξηβάιινλ 

πνιπκέζσλ φπνπ εθηεινχληαη πξνζθέξνπλ ηζρπξφ θίλεηξν ζην ρξήζηε. Έηζη, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο κεηαθνξείο γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξίαο. Σα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα είλαη ηδαληθά γηα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  

Αξθεηνί εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη είλαη ζεκαληηθή ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ σο εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θπξίσο γηαηί ηα παηρλίδηα απηά πξνζειθχνπλ 
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θαη παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο ζε βαζκφ πνπ ε επίζεκε, ηππηθή εθπαίδεπζε δελ 

επηηπγράλεη (Klawe 1999; Prensky 2001; Facer 2003). 

εκαληηθφ είλαη φινη νη ηχπνη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

ζηνηρεία εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ, γηαηί απηφ κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ νη νπνίνη είλαη ζπκβαηνί κε ηελ θαζνξηζκέλε χιε. Υξεηάδεηαη 

πνιχ πξνζνρή, ψζηε ηα εληππσζηαθά εθέ ηνπ λα κελ παξαζχξνπλ ην καζεηή θαη λα 

κελ επηζθηάζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. 

Οη θαηεγνξίεο παηρληδηψλ είλαη δπν: ηα παηρλίδηα δξάζεο θαη ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο.  

2.2.6 Σο εκπαιδεςηικό λογιζμικό μονηελοποίηζηρ 

Σν ινγηζκηθφ κνληεινπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλνπλ αλαπαξαζηάζεηο 

ζπζηεκάησλ ή δηαδηθαζηψλ. Έλα κνληέιν είλαη θαη ιεηηνπξγεί σο κηα αλαπαξάζηαζε 

ελφο ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλα κνληέιν ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλαπαξάζηαζε 

ελφο πιεζπζκνχ. Ο ρξήζηεο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή, κπνξεί λα αιιάμεη νξηζκέλα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη λα παξαηεξήζεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξάμεο ηνπ, 

εμάγνληαο ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα  

Γπν είλαη νη γεληθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ φια ηα 

είδε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ: «θιεηζηνχ» θαη «αλνηρηνχ» ηχπνπ Σα ινγηζκηθά 

«θιεηζηνχ» ηχπνπ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα εηζάγεη δεδνκέλα. Ζ  αληίδξαζε φκσο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη πξνδηαγεγξακκέλε θαη πξνθαζνξηζκέλε . Χο 

«θιεηζηνχ» ηχπνπ ινγηζκηθά κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα ινγηζκηθά παξνπζίαζεο 

θαη εμάζθεζεο, νη θιεηζηέο πξνζνκνηψζεηο θαζψο θαη ηα παηρλίδηα. 

ηα ινγηζκηθά «αλνηρηνχ» ηχπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη επηινγέο 

θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα κάζεζε φζν θαη απφ ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ ζε ζρέζε µε ηηο απαηηνχκελεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. Χο «αλνηρηνχ» ηχπνπ ινγηζκηθά 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ νη εθαξκνγέο ππεξκέζσλ, νη αλνηθηέο πξνζνκνηψζεηο θαη 

ηα γλσζηηθά καζεζηαθά εξγαιεία (γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, κηθξφθνζκνη, έκπεηξα 

ζπζηήκαηα). Απφ ηα πην γλσζηά αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί 

δηεζλψο είλαη ε γιψζζα Logo (Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέιαο, 2003). 

2.3 Σα σαπακηηπιζηικά ηος εκπαιδεςηικού λογιζμικού 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηα αθφινπζα: 

Σν θείκελν: απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν θνξέα κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο ζε εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Ο ήρνο: είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη ξεαιηζηηθφηεξε παξνπζίαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Μπνξεί λα ηνλίζεη θάπνηεο ελέξγεηεο ή λα πξνεηδνπνηήζεη ην ρξήζηε. 



 

23 

 

Ζ εηθφλα: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη θαηάιιειε νπηηθή πιεξνθνξία ζρεδφλ ζε 

φιεο ηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. 

Ζ κνπζηθή: κπνξεί λα ζπλνδεχεη κηα παξνπζίαζε ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ή λα ζεκαίλεη ηελ έλαξμε ή ην ηέινο θάπνησλ ζπκβάλησλ. 

Σα γξαθηθά: απνηεινχλ έλα κέζν κεηαθνξάο νπηηθήο πιεξνθνξίαο. 

Ζ θηλνχκελε εηθφλα: κπνξεί λα θάλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο πην ξεαιηζηηθή 

θαη νινθιεξσκέλε. Μπνξεί λα κεηαθέξεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο κέζα απφ ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Ζ θίλεζε: θάλεη ην πεξηβάιινλ δπλακηθφ θαη δξαζηεξηνπνηεί ην ρξήζηε. 

ήκεξα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ θαη αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ.  

Πνιιά θαη ζεκαληηθά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο πνιπκέζσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη: ε παξνπζίαζε ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο κε 

πνιινχο ηξφπνπο, ε πξνζαξκνγή ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηξφπνπ 

κάζεζεο ηνπ ρξήζηε, ε δπλακηθή κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο θαη κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο απφ γλσζηηθά πεδία ζηα  νπνία ππάξρεη 

έιιεηςε εηδηθψλ ή κέζσλ, ε δπλαηφηεηα άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο κε ειθπζηηθφ ηξφπν, 

ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο αθεξεκέλσλ ελλνηψλ κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο κνξθήο 

πιεξνθνξίαο, ε κεηαθνξά ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαηαζηάζεσλ απφ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (πξνζνκνηψζεηο), ην ηζρπξφ θίλεηξν ρξήζεο θ.α.  

2.4 Παιδαγυγική αξιοποίηζη εκπαιδεςηικού λογιζμικού 

Οη Σ.Π.Δ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

πξνθαιεί θαη βνεζάεη ηνλ καζεηή λα πεηξακαηίδεηαη, λα δεκηνπξγεί θαη λα καζαίλεη, 

ελεξγψληαο ν ίδηνο ζην πξντφλ δηδαζθαιίαο (Παπαδφπνπινο, 2001). 

Γλσξίδνπκε φηη, ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

εθείλνο πνπ παξνπζηάδεη κηα πιεξνθνξία ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην  κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ζπλήζσο µε γιψζζα «αθεξεκέλε», θαη νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε, βαζηζκέλνη ζηηο ζεσξίεο πνπ ήδε έρνπλ δηδαρηεί, λα γεληθεχζνπλ θαη λα 

ζπλδέζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο αλαγθαίεο πξάμεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ. 

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζηα πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο, 

παξ‟ φιν πνπ κπνξνχλ κε επθνιία λα απνκλεκνλεχζνπλ µηα πιεξνθνξία είλαη δχζθνιν 

γη απηνχο λα ηελ «αλαζχξνπλ» θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ φηαλ απηή είλαη αλαγθαία 
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γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (Βansford et al., 1990; Pelerman, 1992). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε γλψζε πνπ απνθηάηαη µε απηφ ηνλ ηξφπν αδξαλνπνηείηαη θαη 

δχζθνια αλαζχξεηαη. Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δελ είλαη απινί κεραληζκνί ή κέζα 

γηα ηελ παξάδνζε θαη ηε δηαλνκή έηνηκσλ γλψζεσλ, αιιά εξγαιεία ηα νπνία βνεζνχλ 

ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηεξεπλεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη βνεζνχλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο νηθνδφκεζεο γλψζεσλ θαη ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο δηαθφξσλ 

θαηλνκέλσλ (Αγγειή & Βαιαβαλίδεο, 2004; Hwang et al., 2013). Δπηπιένλ κία 

πνιπκεζηθή εθαξκνγή εχθνια κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο θαη ηνλ 

πξνζσπηθφ ξπζκφ ηνπ θάζε ρξήζηε, ελψ ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ κέζσλ (εηθφλα, 

ήρνο, βίληεν, θείκελν θ.ιπ.) θξαηά ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη πξνζθέξεη δηαζθέδαζε 

ζην ρξήζηε (Λαδαξίλεο, 2008). 

Ζ ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα παξνπζηαζηεί 

έλα γεγνλφο ή έλα πξφβιεκα µε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζε ζπλεξγαζία καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί λα αλαζχξνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ή θαη λα νηθνδνκήζνπλ λέα. Ζ 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή  ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο, επεηδή νη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ έλα 

θνηλφ καζεζηαθφ ζηφρν. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε εληζρχεη ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε δηαινγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο γηα 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ κειέηε ζπγθεθξηκέλεο 

έλλνηαο ππφ ην πξίζκα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή επηζηεκψλ 

βνεζάεη ζηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο απηήο ελψ εληζρχεη ηελ αλάπηπμε 

θξηηηθήο, αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε είλαη εθηθηή 

φηαλ ε δηδαζθαιία θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο απφ µηα επηζηήκεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ην 

ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη δίλεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη µφλνο 

ηνπ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Αθφκε ν ππνινγηζηήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα πολλαπλή αναπαπάζηαζη ηυν 

εννοιών. χκθσλα κε ηνλ Tall (1991), ε απφζηαζε ηεο πξνζσπηθήο αληίιεςεο γηα µηα 

έλλνηα πνπ δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο θαη ηνπ αληηθεηκεληθνύ νξηζκνύ ηεο έλλνηαο είλαη 

κεγάιε θαη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αλαπαξηζηψληαο µε πνιινχο 

ηξφπνπο µία έλλνηα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε απηήο ηεο απφζηαζεο.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε, επεηδή φινη νη καζεηέο δελ έρνπλ ηελ ίδηα γλψζε θαη εκπεηξία 

θαζψο επίζεο θαη ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη δχζθνιν λα παξαθνινπζεί 
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θαη λα θαζνδεγεί ην θαζέλα μερσξηζηά ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη, ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν µε ηέηνην ηξφπν ψζηε: λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

πνιιαπιήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ελλνηψλ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη 

αλαθαιππηηθή κάζεζε, λα πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, λα εληζρχεη ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε θαη ηέινο λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

ελεξγεηηθήο θαη απηφλνκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. 

2.4.1Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικού λογιζμικού 

Ζ αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, αλάιπζε θαη εξκελεία 

πιεξνθνξηψλ γηα νπνηαδήπνηε πιεπξά ελφο πξντφληνο, πνπ ζηφρν έρεη λα δηαπηζηψζεη, 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Αλ θαη δελ 

ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο 

αμηνιφγεζεο, νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ζθνπφ 

έρεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

θαηαζθεπάζηεθε έλα πξντφλ (ινγηζκηθφ, εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα) 

χκθσλα κε ηνλ Κφκε (2004: 73) κε ηνλ φξν «εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ» 

ελλννχληαη «νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο». Λεηηνπξγνχλ, σο κέζα ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο 

(Οηθνλνκίδεο, 2010) πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα 

πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ επηηπγράλνληαο κηα νπζηαζηηθφηεξε 

κάζεζε. Κάζε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν  έηζη ψζηε 

κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ λα επηηπγράλνληαη νη παξαπάλσ ζηφρνη, επνκέλσο ζα πξέπεη 

πάληα λα γίλεηαη κία «απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αμίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζµηθνχ» πξηλ απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ, κεηά ή θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, κε ζθνπφ απηφ 

λα βειηησζεί θαη λα πιεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί ψζηε λα ζεσξείηαη 

θαηάιιειν. 

Ζ αμηνιφγεζή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ αμία, θξίλεηαη αλαγθαία ζε δηάθνξα επίπεδα, εηδηθά κεηά ηελ 

ξαγδαία αχμεζε ζρεδηαζκνχ θαη εηζαγσγήο πιεζψξαο ινγηζκηθψλ ζηελ αγνξά, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ δηάθνξα πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κηα ζεηξά απφ κεηνλεθηήκαηα, 

ιάζε ή παξαβιέςεηο (Ράπηεο & Ράπηε, 2003). 

Δξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη έρνπλ αλαπηπρηεί πνιιέο κέζνδνη πξνζέγγηζεο 

φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη επηθεληξψλνληαη ζηηο 
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εμήο: πεηξακαηηθέο, ειέγρνπο θξηηήξησλ κε θαηαιφγνπο (check-lists) θαη πνηνηηθέο 

κέζνδνη (νινκσλίδνπ, 2006; Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003; Hinostroza et al., 2000, 

Squires & McDougall, 1994) Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη γηα  ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ππάξρνπλ, αθφκε, ηέζζεξηο ηχπνη, νη νπνίνη είλαη ε 

πξνβιεπηηθή αμηνιφγεζε (predictive), ε εξκελεπηηθή (interpretative), ε δηακνξθσηηθή 

(formative) θαη ε πξνζζεηηθή (summative) (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003).Σν θάζε 

έλα απφ ηα παξαπάλσ είδε αμηνιφγεζεο έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε 

ην ζθνπφ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Βαζηθφο ζθνπφο φισλ  ησλ 

κνξθψλ αμηνιφγεζεο είλαη ε εμαγσγή αμηφπηζησλ θαη αληηθεηκεληθψλ απνηειεζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ηα πιενλεθηήκαηα, 

θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ απηφ παξνπζηάδεη κε ηειηθφ ζηφρν ηελ θξηηηθή θαη ηε 

βειηίσζή ηνπ (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003) 

2.5 Υπήζη εκπαιδεςηικών λογιζμικών ζηην πποζσολική αγυγή 

Σα  ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηα λεπηαγσγεία θαη 

ηα δεκνηηθά ζρνιεία γίλεηαη φιν θαη πην ζπρλή θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη έλα 

ζεκαληηθφ θαη πξνζθηιέο κέζν πνπ βνεζάεη ζηελ πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

ελψ είλαη θαλεξή ε γξήγνξε εμνηθεηψζεη ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ηνπο 

ππνινγηζηέο, θαζψο θαη ε άλεζε θαη ε απηελέξγεηα πνπ δείρλνπλ ζην ρεηξηζκφ 

πξνγξακκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ειηθία θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο. ην ζρνιείν ε 

ρξήζε ηνπο αμηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζρεδίσλ 

εξγαζίαο θαη κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ψξα ειεχζεξεο ελαζρφιεζεο.  

Ζ  ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή γηα ηα παηδηά, σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν πινπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Πεζκαηδφγινπ & Παπαδνπνχινπ, 2013). Χζηφζν 

θξίλεηαη ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ λα είλαη θαηάιιειν γηα 

ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη (εξαθείκ &Φεζάθεο 2009) θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο (Νηθνινπνχινπ 2009; 

Παπαιενληίνπ-Λνπθά, 2005). Απηφ κπνξεί λα γίλεη εθηθηφ εθφζνλ ε παηδαγσγφο 

γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δνκή ηνπ θάζε 

ινγηζκηθνχ, ηε δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ ππνζηεξίδεη, θαζψο επίζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πνπ επηηξέπεη ε ρξήζε ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο. Δθπαηδεπηηθνί κε ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά 

ηνπο ππνινγηζηέο ζηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, ελψ θάπνηνη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα 

ή θαη θαζφινπ, ειιείςεη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ (Garavaglia et al., 2013). 
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ηελ Διιάδα ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα παηδηά 

πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο (3-8 εηψλ) αθνξνχζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θιεηζηά 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηνπ ηχπνπ «εμάζθεζε θαη πξαθηηθή» (drilland practice 

software). Ζ πεξηνξηζκέλε, ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπο ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο δελ καο 

δίλεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εηζαγσγή ηέηνηνπ ηχπνπ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζε ρψξνπο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.  

Ζ έληαμε ησλ ππνινγηζηψλ ζην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ πξνβιέπεηαη γηα 

πξψηε θνξά ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην 

Νεπηαγσγείν (Τπνπξγηθή Απφθαζε Δ/2/21072β) πνπ θπθινθφξεζε ην 2003. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα αζθείηαη θξηηηθή γηα ηα πεξηνξηζκέλα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξήζε ηέηνηνπ ηχπνπ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Haugland, 1997; Haugland, 1999; 

Funk et al., 2003; Straker et al., 2006), αλ θαη νξζή, παξακέλεη γηα ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κάιινλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαζψο ηα δεδνκέλα απφ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ππνινγηζηψλ ζην πξφγξακκα ησλ λεπηαγσγείσλ κε ηε ρξήζε άιινπ 

ηχπνπ πξνγξακκάησλ γίλεηαη αθφκα ζε θαζαξά πεηξακαηηθφ επίπεδν. Βάζε απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ, παξακέλεη ζηελ επζπλεηδεζία θαη επρέξεηα ηεο παηδαγσγνχ λα ελεκεξσζεί 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά ψζηε λα κπνξεί λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια γηα ηνπο καζεηέο θαη 

ηηο καζήηξηεο ηνπ/ηεο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ 

επηδηψθεη λα πινπνηεζνχλ. 

2.6 Πποϋποθέζειρ για ηη σπήζη ηυν εκπαιδεςηικών λογιζμικών ζηην πποζσολική 

εκπαίδεςζη 

ηε ζεκεξηλή επνρή ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε 

ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηάθνξα ζέκαηα γηα ηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε επηκφξθσζε, νθείιεη ην πεξηερφκελν 

ηεο λα πεξηιακβάλεη ελεκέξσζε γηα ηίηινπο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, γηα ηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ γηα ηνπο δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ζηφρνπο, 

ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαηά ηε ρξήζε ηνπο. 

Παξνπζηάζεηο ινγηζκηθψλ θαη πξνηάζεσλ δηδαζθαιίαο ζε ζρνιεία ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο (De Voogd & Kritt, 1997). 

Αθφκε, είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν ε επηινγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ λα αληαπνθξίλεηαη ζην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ 



 

28 

 

(Νηθνινπνχινπ 2009), αιιά θαη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ θαιείηαη λα 

εμππεξεηήζεη. 

ην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε ζπρλή ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ, ψζηε ηα παηδηά αθνχ πξψηα εμνηθεησζνχλ κε 

ηα πξνγξάκκαηα, λα θαηαλνήζνπλ φηη θάζε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ έρεη άιιν ζηφρν 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξφσξε θαη θαιή 

εμνηθείσζε κε ηνπο ππνινγηζηέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα 

πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ πνληηθηνχ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ ψζηε λα 

κελ απνηειεί εκπφδην ζηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ χπαξμε θαη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο, θαη ε έληαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ 

δηάθνξσλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ππνινγηζηή ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θαη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο δχν ηνπιάρηζηνλ παηδηψλ κπξνζηά ηνπ 

δεκηνπξγεί έλα, ελδπλάκεη, πιαίζην γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

Σέινο, ε ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ πνπ αθνξνχλ παηδηά πξνζρνιηθή ειηθίαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη 

αλαγθαία ψζηε λα γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε 

ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ. 

2.7 Δκπαιδεςηικά λογιζμικά πος σπηζιμοποιούνηαι ζηην πποζσολική αγυγή 

Με ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ επηδηψθεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο πινχζηνπ, θαη ειθπζηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα επλνεί ηε 

δηεξεπλεηηθή, ηελ ελεξγεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή κάζεζε. Δπηδηψθεηαη δειαδή, λα 

απνηειέζεη έλα επηπιένλ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο.  

Παξαθάησ γίλεηαη πεξηγξαθή νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

 

 Kidspiration: είλαη έλα ινγηζκηθφ, πνπ αλήθεη ζηα “αλνηρηά” ηχπνπ ινγηζκηθά νπηηθήο 

ζθέςεο θαη κάζεζεο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ. 

Με απηφ ηα παηδηά κπνξνχλ απηφλνκα λα δεκηνπξγνχλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ νξγαλψλνπλ ηηο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο. Σν ινγηζκηθφ 

πεξηιακβάλεη κηα βηβιηνζήθε απφ εηθφλεο (cliparts) ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ ραξηψλ.  Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
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γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά είλαη θπξίσο 

έλα κέζν πεηξακαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ ππνζηεξίδεη ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη  κφλνη ηνπο. Μπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε πνιιά δηαζέζηκα 

εξγαιεία θαη λα απνζεθεχζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο (Ράπηεο& Ράπηε, 2002). Αθφκε 

επηηξέπεη ζηα παηδηά πνπ δελ γλσξίδνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή λα πεηξακαηηζηνχλ, λα 

αλαθαιχςνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ δηάθνξεο ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

χκθσλα κε ηελ Birbili (2006),νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο είλαη ρξήζηκα δηδαθηηθά 

εξγαιεία, θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα «δνπλ» ηηο έλλνηεο θαη ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, εμσηεξηθεχνληαο ηηο ηδέεο ηνπο. 

 

Tux Paint: είλαη έλα ειεχζεξν, πξφγξακκα δσγξαθηθήο γηα παηδηά ειηθίαο απφ 3 έσο 

12 (γηα παξάδεηγκα, παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη παηδηά δεκνηηθνχ). Σν Tux Paint 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ καζεηέο ζρνιείσλ ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα 

εχθνιν ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηε ρξήζε, θαηάιιειν γηα ην ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. πλδπάδεη κηα εχρξεζηε δηεπαθή, δηαζθεδαζηηθά εθέ ήρνπ, 

θαη κηα ελζαξξπληηθή καζθφη θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ε νπνία θαζνδεγεί ηα παηδηά θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα. Σα παηδηά έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα θελφ θακβά θαη 

κηα πνηθηιία εξγαιείσλ ζρεδίαζεο πνπ βνεζνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Σν 

πξφγξακκα απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

ζπλζέζνπλ εηθφλεο, λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ, λα ηηο δψζνπλ θσο ή ρξψκα, λα ηηο ζβήζνπλ, 

λα ηηο εκπινπηίζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ ρσξίο θφβν φηη ζα ηηο ηζαιαθψζνπλ ή φηη ζα 

ηηο θαηαζηξέςνπλ, θάηη πνπ ζα γηλφηαλ αλ θαινχληαλ λα θάλνπλ κηα εξγαζία ζε 

ραξηφλη κε εηθφλεο απφ ραξηί (θνιάδ). 

Microsoft PowerPoint: είλαη έλα πξφγξακκα παξνπζίαζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ θείκελν, γξαθήκαηα, εηθφλεο θαη 

βίληεν ηα νπνία κπνξεί λα ηα εκθαλίζεη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ή πξνηδέθηνξα θαη 

λα ηα εθηππψζεη. Αθφκε είλαη θαη έλα ππεξκεζηθφ, κε δπλαηφηεηεο ρξήζεο θφκβσλ θαη 

ππεξζπλδέζκσλ.  

Revelation Natural Art: είλαη έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ ηχπνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη 

επηδέρεηαη κεηαβνιέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ ην ρξήζηε. Έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα 

παηδηά θαη παξέρεη έλα επξχ θάζκα εξγαιείσλ θαηάιιεισλ γηα δσγξαθηθή θαη απιή 

επεμεξγαζία θεηκέλσλ, κε ηελ πξνζζήθε έηνηκσλ ζρεδίσλ (ζηάκπεο) ή βαζηθψλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ (φπσο γξακκέο, θχθινπο, νξζνγψληα, ειιείςεηο, πνιχγσλα), 
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πνπ νη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ κε ην θαηάιιειν ρξψκα ή ην επηζπκεηφ κνηίβν. 

Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ, λα πεξηζηξέςνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ, λα 

κεγεζχλνπλ θαη λα ρξσκαηίζνπλ ηηο εηθφλεο. Παξέρεη επίζεο ηζρπξά εξγαιεία γηα 

δεκηνπξγία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ή αθφκε θαη ηαηληψλ (π.ρ. αθνινπζίεο ζηνηρείσλ). 

Δίλαη έλα εξγαιείν κε ηα επνηθνδνκεηηθά θξηηήξηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

(απζεληηθφηεηα, πνιιαπιφηεηα, πιαίζην ζηήξημεο) πνπ κπνξεί λα γίλεη πνιχηηκν 

γλσζηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ παηδηψλ. Μέζα απφ έλα ραξνχκελν θαη δεκηνπξγηθφ 

πεξηβάιινλ σζεί ζε ελεξγεηηθή δξάζε ην καζεηή/-ηξηα θαη θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε, πξντφλ δηεπίδξαζεο καζεηή-ππνινγηζηή. Τπνζηεξίδεη πνιιέο πξνεγκέλεο 

δηαδηθαζίεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη αλαγλσξίδεη (θαη γηα ην άλνηγκα θαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε) φινπο ηνπο γλσζηνχο ηχπνπο αξρείσλ.  

Google junior: είλαη κία αζθαιήο κεραλή αλαδήηεζεο, γηα ηα παηδηά ηφρνο ηεο είλαη 

ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ πνπ επηηξέπνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ 

θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη θαηάιιειν πεξηβάιινλ. Ζ 

Google, κε εμεηδηθεπκέλα θίιηξα, θηιηξάξεη ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ αθαηάιιειν 

πεξηερφκελν θαη δελ είλαη θαηάιιειν γηα παηδηά.  Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηάθεξε θαη 

πεξηέρεη κφλν ην πιηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην θαη ρξήζηκν γηα ηνπο καζεηέο θάζε 

ειηθίαο, θξαηψληαο αζθαιή ηνλ λεαληθφ λνπ. 

Storybook Weaver: είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ έρεη σο ζηφρν λα επηηξέςεη θαη λα 

παξαθηλήζεη ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ εχθνια ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο ζε έλαλ 

ππνινγηζηή. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Apple Macintosh ην 1994 θαη απεπζχλεηαη 

ζε παηδηά ειηθίαο 6-12 εηψλ. Σν πην αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

ινγηζκηθνχ είλαη ν κεγάινο ρψξνο πνπ επηηξέπεηαη γηα εηθνλνγξαθήζεηο ζε θάζε ζειίδα 

κηαο ηζηνξίαο. Σν ινγηζκηθφ πξνζθέξεη εθαηνληάδεο θφληα, αληηθείκελα θαη 

ραξαθηήξεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηιερηνχλ απφ ηηο εχρξεζηεο θαηεγνξίεο θαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ νπνπδήπνηε ζηε ζειίδα κέζσ κηαο απιήο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη 

ζπξζίκαηνο. χκθσλα κε ηνπο Kullo-Abbott & Polman (2008) έλα πξφγξακκα 

ςεθηαθήο αθήγεζεο κπνξεί λα σθειήζεη ηνπο καζεηέο σο ζπγγξαθείο επεηδή 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα λα νξγαλψζνπλ θαη λα βάινπλ ζε ινγηθή ζεηξά ηηο 

ηδέεο ηνπο. Αθφκε παξαηεξήζεθε φηη, φηαλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ινγηζκηθά 

πνιπκέζσλ γίλνληαη πην ελεξγνί. ( εξαθείκ & Φεζάθεο 2010) 

Smart Notebook: είλαη ςεθηαθή ζπζθεπή αθήο ζπλδεδεκέλε κε ππνινγηζηή θαη έλαλ 

πξνβνιέα . Ο ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε απηφλ κέζσ αθήο θαη εηδηθψλ καξθαδφξσλ. ηη 
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παξνπζηάδεηαη ζηνλ ππνινγηζηή πξνβάιιεηαη ζηνλ πίλαθα κέζσ ηνπ πξνβνιέα . 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε ηνπ Νεπηαγσγείνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ βίληεν, δηαδξαζηηθά εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα , ζεκεηψζεηο ,  δσγξαθηθή θαη πνιιά άιια. 

You Tube: είλαη έλαο δηαδηθηπαθφο ηφπνο, ν νπνίνο επηηξέπεη απνζήθεπζε, αλαδήηεζε 

θαη αλαπαξαγσγή ςεθηαθψλ ηαηληψλ. ινη κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηηο απνζεθεπκέλεο 

ςεθηαθέο ηαηλίεο (βίληεν), ελψ ηα εγγεγξακκέλα κέιε κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ 

απεξηφξηζην αξηζκφ ηαηληψλ κε ρξνληθφ φξην δεθαπέληε ιεπηψλ ην θάζε βίληεν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνληαο ππφςε ηε  ρξήζε ηνπ You Tube απφ ηνπο καζεηέο άξρηζαλ 

λα ην ρξεζηκνπνηνχλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο θαη λα επσθεινχληαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπο. 

 

Google Earth: ζπλδπάδεη δνξπθνξηθέο εηθφλεο, ράξηεο θαη ηε δχλακε ηεο αλαδήηεζεο 

google γηα λα ζέζεη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θφζκνπ ζηα δάρηπιά ζαο. Πηήζεηο 

απφ ην δηάζηεκα ζηελ γεηηνληά ζαο. Πιεθηξνινγήζηε κηα δηεχζπλζε θαη ςάμηε γηα 

γήπεδα, ζρνιεία, πάξθα, εζηηαηφξηα, δξφκνπο, μελνδνρεία θαη άιια. Σν Google Earth 

ζεσξείηαη φηη, εθηφο απφ ηηο γλψζεηο γεσγξαθίαο, εληζρχεη ηελ θξηηηθή θαη αλαιπηηθή 

ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζέηνπλ εξσηήκαηα (Taylor et al., 2011). 

 

Hot potatoes: είλαη παθέην ζπγγξαθηθψλ εξγαιείσλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγνχλ δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο 

ζα έρνπλ πξφζβαζε κε ηε ρξήζε ελφο απινχ θπιινκεηξεηή ρσξίο θαλ λα είλαη 

απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Δίλαη ινγηζκηθφ θιεηζηνχ ηχπνπ πνιχ ειθπζηηθφ, 

ην νπνίν επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθψλ ηεζη πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ, 

ζηαπξφιεμα, αληηζηνίρηζεο, ηαμηλφκεζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελψλ. Γεληθά βνεζάεη 

ηνπο καζεηέο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο δεμηφηεηαο ηεο αληηζηνίρεζεο.  

 

Moviemaker: είλαη έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή 

ζαο, Πξφθεηηαη γηα έλα εχθνιν πξφγξακκα πνπ ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε ηαηλίεο 

κέζα ζε έλα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ θίλεζεο θαη εθέ, πνπ πξνζειθχεη ηα παηδηά. 

Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο βίληεν-νπηηθνπνίεζεο (ησλ Windows). Σν 

πξφγξακκα απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα εκπινπηίζνπλ ην βίληεν ηνπο κε 

ηελ πξνζζήθε ηίηισλ, εθέ, κνπζηθή θαη αθήγεζε. Αθφκε νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

εηζάγνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ θάπνην ήδε ππάξρνλ βίληεν. 
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G Compris: είλαη κηα ζνπίηα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Γηαζέηεη έλα φκνξθν θαη 

πνιχρξσκν παηδηθφ πεξηβάιινλ. Απνηειείηαη απφ κεγάιν πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γηα 

παηδηά 2 έσο 8 εηψλ. Πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ, θαηαζθεπή πάδι, 

παηρλίδηα αλάγλσζεο, δξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο ησλ παηδηψλ κε ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ 

Ζ/Τ θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο. Μεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλ θαη 

έρνπλ παηγληψδε ραξαθηήξα, δηαηεξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

3.1 κοπόρ και ςποθέζειρ ηηρ έπεςναρ 

3.1.1 κοπόρ έπεςναρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη θαη λα κειεηήζεη ηηο 

απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)  ζηελ 

δηδαθηηθή πξάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάζηεθαλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαηά 

ηελ γλψκε ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν, ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ην λεπηαγσγείν θαζψο θαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

3.1.2 ημαζία έπεςναρ 

ηελ ζχγρξνλε επνρή πνπ νη ηερλνινγίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ε ζεκαζία ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Γεδνκέλνπ φηη νη πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, ε 

γλψζε απηή κπνξεί λα κεηαιακπαδεπηεί ζηνλ καζεηή ηε ζηηγκή πνπ παξάγεηαη, 

πξνζθέξνληαο ηνπ εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ ην κεηαβάιινλ απφ απιφ δέθηε γλψζεο 

ζε άηνκν κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ.  

ηα παξαπάλσ απηά ζηνηρεία έγθεηηαη θαη ε ζεκαζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαζψο καο παξαζέηεη κηα ζεηξά απφ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ  

επηθξαηεί ζηνλ ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, δίλνληαο καο ηαπηφρξνλα ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνβνχκε ζηελ ρξήζε  λέσλ εθπαηδεπηηθψλ  κεζφδσλ  θαη πξνηάζεσλ 

βαζηζκέλσλ ηφζν  ζηηο παγθφζκηεο ηάζεηο, πξνζαξκνζκέλεο φκσο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

3.1.3 Δπεςνηηική ςπόθεζη 

Οη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο 

θαη επηθνηλσλίαο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή επεξεάδνληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

3.1.4 ηαηιζηικέρ ςποθέζειρ  

- Ζ0: Ζ ειηθία, ε επηκφξθσζε, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ε γλψζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 
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- Ζ1: Ζ ειηθία, ε επηκφξθσζε, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ε γλψζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

- Ζ0: Ζ ειηθία, ε επηκφξθσζε, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ε γλψζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  δελ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα – ινγηζκηθά πνπ είλαη ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν. 

- Ζ1: Ζ ειηθία, ε επηκφξθσζε, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ε γλψζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα – ινγηζκηθά πνπ είλαη ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν. 

- Ζ0: Ζ ειηθία, ε επηκφξθσζε, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ε γλψζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  δελ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζην κέιινλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ. 

- Ζ1: Ζ ειηθία, ε επηκφξθσζε, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ε γλψζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά 

κε ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζην κέιινλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ. 

3.1.5 Βαζικέρ πποϋποθέζειρ  

α) Σα άηνκα ηα νπνία έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ θαη λα 

εξκελεχζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην κε αθξίβεηα θαζψο επίζεο λα απαληήζνπλ κε 

εηιηθξίλεηα.  

β) Σα άηνκα έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα εζεινληηθά.  

3.1.6 Οπιοθεηήζειρ Έπεςναρ 

α)  Ζ παξνχζα έξεπλα  πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο. 

β) Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο λεπηαγσγνχο δεκφζησλ 

ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο.  

γ)  Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. 

3.1.7 Πεπιοπιζμοί Έπεςναρ 

α)  Ζ έξεπλα  πεξηνξίζηεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. 

β) Ζ έξεπλα πεξηνξίζηεθε απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

εξσηήζεηο. 
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3.2 Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

3.2.1 Γείγμα 

ηελ παξνχζα έξεπλα έιαβαλ κέξνο 237 λεπηαγσγνί απφ ηνλ λνκφ 

Θεζζαινλίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα έιαβαλ κέξνο 14 άλδξεο θαη 223 γπλαίθεο 

3.2.2 Μέθοδορ Γειγμαηολητίαρ 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ην δείγκα ραξαθηεξίδεηαη σο δείγκα 

επθνιίαο. Δπηιέρζεθαλ άηνκα πνπ ήηαλ πξφζπκα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη βξίζθνληαλ 

πιεζηέζηεξα ηνπ εξεπλεηή (Cohen & Manion, 1994; Creswell, 2011; Robson, 2010), 

ζχκθσλα κε ηελ θξίζε θαη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηεο εξεπλήηξηαο ζε λεπηαγσγεία 

ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ θαη κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα. Ζ εξεπλήηξηα δήηεζε ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίο λα πξνεγεζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγήο ηνπο. 

Δπεηδή ε έξεπλα δηελεξγήζεθε θαη ειεθηξνληθά, ζπγθεληξψζεθαλ ηα emailησλ 

λεπηαγσγείσλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηάιζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε έλα 

ζπλνδεπηηθφ θείκελν. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην facebook, φπνπ έγηλαλ ζρεηηθέο αλαξηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζε νκάδεο λεπηαγσγψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Θεζζαινλίθε.  

3.2.3 Γιαδικαζία ςλλογήρ Γεδομένυν 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη απηή ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε λεπηαγσγεία ηνπ 

λνκνχ Θεζζαινλίθεο, φπνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ 

επηηφπνπ ηνπ εξσηεκαηνιφγηα ελψ ζε θάπνηεο άιιεο παξαδφζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

θαη ε εξεπλήηξηα επέζηξεςε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. 

Γηα ην ειεθηξνληθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην google forms, ζην 

νπνίν αλέβεθε ην εξσηεκαηνιφγην θαη απφ εθεί ζηάιζεθε ζηα emailησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη έγηλαλ νη αλαξηήζεηο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Απξηιίνπ – Ηνπλίνπ ηνπ 2017. 

3.2.4 Τλικό – Δπυηημαηολόγιο 

Γηα λα αμηνινγεζνχλ νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαηαζθεπάζηεθε ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξίρζεθε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ θαηαζθεπή 

εξσηεκαηνινγίσλ (Κακπίηζεο & Υαξαρνχζνπ 1999;Oppenheim 1994;Suskie 

1992)θαζψο θαη ζηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ήδε ππάξρνληα εξσηεκαηνιφγηα. 

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο 

πνπ επηιέρζεθαλ ή δηακνξθψζεθαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

αληίζηνηρεο δηεζλείο (Albirini, 2006;Kinzie, Delcourt & Powers, 1994), αιιά θαη 

ειιεληθέο έξεπλεο (Μπίθνπ 1995; Μεηζηνπνχινπ & Βεθχξε, 2011; 

Παλαγησηαθφπνπινο θ.ά., 2005; Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο, 2004; θαη Βακβνχθα & 

Καλάθε1997) θαη δνκήζεθε ζε ηέζζεξεηο άμνλεο. 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ηνπ αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Σζηπιεηάξεο θ.ά., 2006), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

αξθεηά ζπρλά γηα ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα (Καξαγεψξγνο 

2002; Παπαλαζηαζίνπ 1996).  

ην πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη 6 εξσηήζεηο 

ζπιινγήο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο (θχιν, ειηθία, ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο-επηκφξθσζεο γηα ηηο ΣΠΔ Α΄ 

επηπέδνπ θαη Β΄ επηπέδνπ). ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί θιεηζηή εξψηεζε γηα ην αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ πσο νη ΣΠΔ έρνπλ ζέζε ζην λεπηαγσγείν θαη κηα επηπιένλ 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνηεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γλσξίδνπλ ήδε νη 

λεπηαγσγνί (word, Excel, Internet, Powerpoint, Corel photo shop, εθαξκνγή πνιπκέζα, 

άιιν). 

ηελ ζπλέρεηα θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αμηνινγήζνπλ θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο απφ ην 1 έσο ην 7 πνηεο  ζεσξνχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε.  

Σν επφκελν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη απνηειείηαη απφ 32 

θιεηζηέο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο δίλνληαη ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ζην «ζπκθσλψ 

απφιπηα». Ζ θιίκαθα Likert επηιέρζεθε, επεηδή ζεσξείηαη θιίκαθα ίζσλ δηαζηεκάησλ 

κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ (Creswell, 2011). 

 Δξσηήζεηο φπσο «Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην 

κάζεκα» θαη «Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ πψο λα ρεηξίδνκαη νπνηνδήπνηε 

πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμεηαζηνχλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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Ζ επφκελε εξψηεζε, ε νπνία είλαη θαη θιεηζηή αθνξά ην θαηά πφζν είλαη 

ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν κηα ζεηξά απφ 14 πξνγξάκκαηα – ινγηζκηθά (Kidspiration, 

TuxPaint, PowerPoint, Revelation Natural Art, Google Junior, Tools for schools, 

Storybook weaver, Smart Notebook software, You tube, Quiz maker, Hot Potatoes, 

Google Earth, Moviemaker, G Compris). Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε πεληαβάζκηα 

θιίκαθα ηχπνπ Likert φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ζην 

«ζπκθσλψ απφιπηα». 

Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 7 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο ζηηο φπνηεο εμεηάδεηαη θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζην λα 

επηκνξθσζνχλ ζε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ. Οη απαληήζεηο θαη 

ζε απηφ ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  δίλνληαη ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ζην «ζπκθσλψ 

απφιπηα».  

ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη 

επηζεκαίλεηαη ε αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ (Creswell, 2011). Οη νδεγίεο 

ζπκπιήξσζήο ηνπ δίλνληαη πάλσ απφ ηηο πξνηάζεηο, δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθε κε ην δείθηε Cronbach 

ηνπAlpha. Ο δείθηεο Cronbach ηνπ Alpha  γηα ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο βξέζεθε α = ,723 .   

3.2.5 ηαηιζηική ανάλςζη 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 

23.0 for Windows (Statistical Package for Social Sciences) . Σν είδνο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

αλαιχζεσλ πξνέθπςε απφ ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα πρλφηεηεο θαη Crosstabs. Δπίζεο εμεηάζηεθαλ ηα κέζα 

ζθνξ θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε t- test γηα αλεμάξηεηεο νκάδεο γηα λα βξεζνχλ νη 

δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. Ζ αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο one-way ANOVA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα βξεζνχλ νη δηαθνξέο ζηηο 

κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ φηαλ ππήξραλ παξαπάλσ απφ δχν νκάδεο. 

Σέινο ε Reliability Analysis ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί ε αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη λα βξεζεί ν δείθηεο Alpha ηνπ Cronbach ελψ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην p< 0,05. 

3.3 Πεπιγπαθή ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ έπεςναρ 
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Ζ έξεπλα  πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε ήηαλ απηή ηελ 

πηινηηθήο έξεπλαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο επηιέρζεθαλ 20 εθπαηδεπηηθνί  

ζηνπο νπνίνπο θαη δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. ηα ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα δεηήζεθαλ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ επαλαιήθζεθε κεηά απφ κηα εβδνκάδα.  

ηελ δεχηεξε θάζε  πνπ δηήξθεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Απξηιίνπ ηνπ 2017 

σο ηνλ Ηνχληνπ ηνπ 2017 θαηαγξάθεθαλ κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ νη απφςεηο θαη 

νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

ηε ηξίηε θάζε ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ  ηα ζηνηρεία ηεο 

δεχηεξεο θάζεο, κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

4.1 Δπμηνεία – σολιαζμόρ εςπημάηυν 

Σν πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμέηαζε  ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη απνηειείηαη απφ έμη εξσηήκαηα. 

ηελ έξεπλα ζπλνιηθά έιαβαλ κέξνο 237 άηνκα, εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο 

θαη ζπγθεθξηκέλα 14 άλδξεο (5,9%) θαη 223 γπλαίθεο (94,1%). 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ρσξίζηεθαλ ζε 4 θαηεγνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

ειηθία ηνπο: 25-35 εηψλ, 36-45 εηψλ, 46-55 εηψλ, 56 εηψλ +. Πνζνζηφ 13,55% αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία 25-35 εηψλ,35,4%  ζηελ θαηεγνξία 36-45 εηψλ, 45,6% ζηελ θαηεγνξία 

46-55 εηψλ θαη ηέινο 5,5% ζηελ θαηεγνξία 56 εηψλ θαη άλσ (εηθφλα 1). 

 

Δηθφλα 1:Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία : Ζιηθηαθέο θαηεγνξίεο ηνπ δείγκαηνο 

 

Αλαθνξηθά κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ 

θαηεγνξηνπνίεζε: 0-5 έηε, 6-10 έηε, 11-15 έηε, 16-20 έηε, 21 έηε θαη άλσ. Ζ αλάιπζε 

ζπρλνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ έδεημε πσο ην 28,27% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη 16-20 έηε 

πξνυπεξεζίαο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ην 27,85% 11-15 έηε πξνυπεξεζίαο,  ην 

24,47% έρεη πάλσ απφ 21 ρξφληα ππεξεζίαο, ελψ ην 8,86% έρεη έσο 5 έηε πξνυπεξεζία 

ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή (εηθφλα 2). 

 

Δηθφλα 2:Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία : Έηε πξνυπεξεζίαο ηνπ δείγκαηνο 
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Σν επίπεδν ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή βξέζεθε πσο 

είλαη κέηξην ζε πνζνζηφ 61,2%, ζε άξηζην επίπεδν 32,9% ελψ αλεπαξθέο ζε πνζνζηφ 

5,9%    (εηθφλα 3).  

 

Δηθφλα 3:Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία : Γλψζεηο γηα ηελ ρξήζε Ζ/Τ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ηελ επηκφξθσζε ηνπ Α΄επηπέδνπ ηελ 

έρεη παξαθνινπζήζεη 81% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ ζπκκεηεηρέ 

ζηελ έξεπλα ελψ ην 19% δελ ηελ έρεη παξαθνινπζήζεη.Αληηζέηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ 

Β΄επηπέδνπ ηελ έρεη παξαθνινπζήζεη  κφλν ην 31,6% ηνπ δείγκαηνο ζε αληηδηαζηνιή κε 

68,4% πνπ δελ ηελ έρεη παξαθνινπζήζεη. Σέινο ην 94,1% ησλ εξσηεζέλησλ, ζεσξεί 

πνιχ ζεκαληηθφ φηη νη ΣΠΔ έρνπλ ζέζε ζην Νεπηαγσγείν, ελψ ην 5,9% δελ ην ζεσξεί 

ζεκαληηθφ. 

 

Δηθφλα 4. Πηζηεχεηε φηη νη ΣΠΔ έρνπλ ζέζε ζην Νεπηαγσγείν 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπρλνηήησλ έδεημε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο πνπ ζπκκεηείραλ, γλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ππνινγηζηή πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ έξεπλα (word, excel, internet, powerpoint, corel, εθαξκνγή πνιπκέζσλ). Πην 

αλαιπηηθά ην 99,2% ρξεζηκνπνηεί ην internet, ην 97,5% ην word, ην 78,1% ην 

Poweroint ην 75,1% ην excel, ελψ ην 21,9% ρξεζηκνπνηεί ην corel. (εηθφλα 5) 



 

41 

 

 

Δηθφλα 5:Δθαξκνγέο  Ζ/Τ πνπ γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην πνηεο είλαη νη 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν (νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεκεηψλνπλ  κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηελ επηινγή ηνπο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7),  έδεημαλ πσο ζηελ πξψηε ζέζε κε πνζνζηφ 48,1% είλαη ε πξνηίκεζε ηνπο γηα 

«θαηάιιειε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ».  

 

 

Δηθφλα 6:πρλφηεηεο -Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν 

- Καηάιιειε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ (κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο). 
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Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 22,36% ε επηινγή «θαηάιιεινο εμνπιηζκφο» ελψ ζηελ 

ηξίηε ζέζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ην «θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ» κε πνζνζηφ 8,86%.  

 

 

Δηθφλα 7:πρλφηεηεο -Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν 

– Καηάιιεινο εμνπιηζκφο (κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο). 

 

 

Δηθφλα 8:πρλφηεηεο -Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν 

– Καηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο). 
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Χο ηέηαξηε επηινγή κε πνζνζηφ 7,17% εκθαλίδεηαη ην «θαηάιιειν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα» θαη ζηελ πέκπηε ζέζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ βξίζθεηαη ε «θαηάιιειε 

θηεξηαθή ππνδνκή» κε πνζνζηφ 4,22%. ηελ έθηε ζέζε κε πνζνζηφ 0,84% βξίζθεηαη ε 

«θαηάιιειε ηερληθή ππνζηήξημε».  

 

Δηθφλα 9:πρλφηεηεο - Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην 

λεπηαγσγείν - Καηάιιειν αλαιπηηθφ πξφγξακκα (κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο). 

 

 

 

Δηθφλα 10:πρλφηεηεο -Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν 

– Καηάιιειε θηηξηαθή ππνδνκή (κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο). 
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Δηθφλα 11:πρλφηεηεο -Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν 

– Καηάιιειε ηερληθή ππνζηήξημε (κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο). 

  

ην επφκελν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο θαη νη 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην 

λεπηαγσγείν. Δμεηάζηεθαλ νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη αλαιχζεθαλ νη 

ζπρλφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε ησλ ζπρλνηήησλ έδεημε πσο ζηελ εξψηεζε 

γηα ηνλ αλ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ «πληειεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ», ην 54,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζπκθσλεί ελψ ην 33,8% πσο 

ζπκθσλεί απφιπηα. ην ίδην πιαίζην θηλήζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

«Καζηζηά ηε δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα», κε ην 51,5% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα ζπκθσλεί απφιπηα θαη ην 43,5% λα ζπκθσλεί. Γηαθσλψ απφιπηα 

θαη δηαθσλψ απάληεζε ην 0,8% θαη ην 0,4% αληίζηνηρα. 

Σν 63,5% απάληεζε πσο ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

«πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» ελψ κφιηο ην 

1,3% θαη ην 5,1% δηαθσλνχλ απφιπηα θαη δηαθσλνχλ. (πίλαθαο 1) 
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Πίλαθαο 1: πρλφηεηεο/Μέζνη φξνη /Σππηθέο Απνθιίζεηο – Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

 N Μ.Ο T.A Γιαθυνώ 

απόλςηα 

Γιαθυνώ Αναποθά- 

ζιζηορ 

ςμθυνώ ςμθυνώ 

απόλςηα 

πληειεί ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ κνπ 

έξγνπ 

237 4,18 0,744 - 4,2% 7,6% 54,4% 33,8% 

Καζηζηά ηελ δηδαζθαιία πην 

ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα 

237 4,44 0,672 0,8% 0,4% 3,8% 43,5% 51,5% 

πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο 

237 3,89 0,779 1,3% 5,1% 13,5% 63,5% 16,5% 

Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην 

κάζεκα 

237 3,91 1,081 3,8% 8,4% 15,2% 38,4% 34,2% 

Βνεζάεη ζηελ δηεθπεξαίσζε 

δηνηθεηηθψλ εμεξγαζηψλ 

237 4,67 0,546 - - 3,8% 25,3% 70,9% 

Οη ππνινγηζηέο είλαη 

δηαζθεδαζηηθνί 

237 4,06 0,784 - 5,1% 12,7% 53,6% 28,7% 

Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ 

237 3,55 1,079 4,2% 14,3% 22,4% 40,5% 18,6% 

Ο ππνινγηζηήο ππνθαζηζηά ησλ 

εθπαηδεπηηθφ 

237 1,65 0,781 50,6% 37,1% 8,8% 3,4% - 

Ο ππνινγηζηήο δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία 

237 3,84 0,943 3,8% 6,3% 11,8% 58,2% 19,8% 

Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο 

ππνινγηζηέο 

237 1,57 0,770 57% 32,1% 8,4% 2,1% 0,4% 

Πεξηνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

παηδηψλ - λεπηαγσγνχ 

237 2,29 1,034 23,6% 41,4% 19,8% 13,1% 2,1% 

Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ππνινγηζηέο 

237 3,73 1,002 3% 11% 16,5% 49,4% 20,3% 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη 

ελεκέξσζε 

237 4,37 0,533 - - 2,5% 58,2% 39,2% 

Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ 

ππνινγηζηή 

237 3,65 0,868 2,1% 8% 24,5% 53,6% 11,8% 

Δπηδξά ζηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

237 3,48 0,964 3% 14,3% 24,9% 47,3% 10,5% 

Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ 

πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ππνινγηζηέο 

237 1,58 0,838 58,2% 30,8% 7,6% 1,7% 1,7% 

Βνεζάεη ζηελ ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε 

237 3,63 0,811 0,4% 10,5% 24,1% 55,7% 9,3% 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη 237 1,96 0,960 35,9% 42,6% 13,5% 5,9% 2,1% 

Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά 

κε ηδηαηηεξφηεηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ 

237 4,27 0,717 - 3% 6,8% 50,2% 40,1% 

Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα 

κάζσ πψο λα ρεηξίδνκαη έλα 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ 

ππνινγηζηή 

237 3,90 0,880 2,5% 4,2% 16% 54,9% 22,4% 

Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ 

ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

ππνινγηζηή 

237 3,27 1,046 4,6% 21,5% 25,7% 38,8% 9,3% 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη 

ςπραγσγία 

237 3,88 0,752 0,8% 5,9% 12,2% 66,7% 14,3% 
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Μπνξψ λα θάλσ πνιχ δχζθνιεο 

εξγαζίεο κε έλαλ ππνινγηζηή 

237 3,46 1,059 3,8% 18,6% 19,4% 44,7% 13,5% 

Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο 

εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ 

237 2,70 1,041 11,4% 35% 30% 19,4% 4,2% 

Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε 

ζεκηλάξηα γηα ππνινγηζηέο 

237 3,53 0,937 3% 10,5% 29,1% 45,6% 11,8% 

ρνιεηνπνηεί ην λεπηαγσγείν 237 2,53 1,040 13,1% 44.7% 23,2% 14,3% 4,6% 

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

έλαλ ππνινγηζηή απφ θφβν 

κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ 

δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ 

ζηελ ζπλέρεηα 

237 2,14 1,132 34,6% 37,1% 11% 14,3% 3% 

Μνπ αξέζεη λα αλαλεψλσ 

ζπρλά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ππνινγηζηή κε ηηο λέεο εθδφζεηο 

237 3,47 0,990 5,1% 9,3% 30,8% 43% 11,8% 

ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην 

πξφβιεκα κε ηνλ ππνινγηζηή, 

θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ κφλνο 

κνπ 

237 2,92 1,070 9,7% 27% 30,8% 27% 5,5% 

Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα 

κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο 

ππνινγηζηή 

237 1,82 0,884 39,7% 46,8% 6,3% 5,9% 1,3% 

Βνεζάεη ζηελ αλεχξεζε θαη 

δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ θαη 

επνπηηθνχ πιηθνχ  

237 4,41 0,558 - 0,4% 2,1% 53,2% 44,3% 

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά ζρεηηθά 

κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

εηδηθφηεηα κνπ 

237 3,59 1,056 3,4% 13,5% 23,6% 39,7% 19,8% 

 

ηελ εξψηεζε «Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ππνινγηζηή ζην κάζεκα» ην 

38,4% ζπκθσλεί θαη ην 34,2% ζπκθσλεί απφιπηα ελψ ην 15,2% δειψλεη 

αλαπνθάζηζην. Γηαθσλεί ην 8,4% θαη δηαθσλεί απφιπηα ην 3,8%. 

 

Δηθφλα 12: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ζην κάζεκα» 

 Σν 70,9% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί απφιπηα πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

«Βνεζάεη ζηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ» ελψ ην 53,6% ζπκθσλεί ζηελ 

άπνςε πσο «Οη ππνινγηζηέο είλαη δηαζθεδαζηηθνί». Αληίζεηα ζηελ εξψηεζε «Έρσ 
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κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ», ην 40,5% δειψλεη 

πσο ζπκθσλεί ελψ ην 22,4% δειψλεη αλαπνθάζηζην θαη ην 14,3% δηαθσλεί κε ηελ 

άπνςε απηή.  
 

 
Δηθφλα 13:πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ 

αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ» 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ «Ο ππνινγηζηήο ππνθαζηζηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ» ην 

50,6% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο δηαθσλεί απφιπηα ελψ ην 37,1% πσο δηαθσλεί. 

πκθσλψ απφιπηα δελ απάληεζε θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαη κφιηο 

3,4% πσο ζπκθσλεί. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε ην 58,2% δειψλεη 

πσο ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε πσο «Ο ππνινγηζηήο δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία. 

Μφλν ην 0,4% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε ζπκθσλψ απφιπηα θαη ην 2,1% 

ζπκθσλψ ζηελ εξψηεζε «Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο» ελψ ην 57% 

δηαθψλεζε απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ άπνςε.  

Σν 19,8% ησλ λεπηαγσγψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απάληεζε 

«αλαπνθάζηζην» ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ «Πεξηνξίδεη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο παηδηψλ – λεπηαγσγνχ». Σν 41,4% δήισζε πσο δηαθσλεί ελψ 

ζπκθσλψ δήισζε ην 13,1%. 
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Δηθφλα 14:πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Πεξηνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο παηδηψλ 

– λεπηαγσγνχ» 

 

Σν 49,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δήισζε ζπκθσλψ ζηελ άπνςε  

«Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο» ελψ ην 3% 

δηαθψλεζε απφιπηα θαη ην 11% δηαθψλεζε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε. Παξάιιεια κε 

ηελ άπνςε «Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ελεκέξσζε» ζπκθψλεζε  ην 58,2% ελψ ην 

39,2% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζε απφιπηα. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπρλνηήησλ ζηελ άπνςε «Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή» έδεημε πσο έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 24,5% 

είλαη αλαπνθάζηζην ελψ ην 53,6% δήισζε πσο ζπκθσλεί. Γηαθσλψ απφιπηα απάληεζε 

κφλν ην 2,1% θαη δηαθσλψ ην 8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

Πνζνζηφ 47,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε πσο ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ «Δπηδξά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ» θαη ην 10,5% πσο 

ζπκθσλεί απφιπηα. Σν 24,9% δειψλεη αλαπνθάζηζην θαη ην 14,3% δηαθσλεί κε ηελ 

παξαπάλσ άπνςε. 

Με πνζνζηφ 58,2% νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα δηαθσλνχλ απφιπηα κε ηελ άπνςε «Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ πνηέ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο». Σν 30,8% επίζεο δηαθσλεί κε ηελ παξαπάλσ άπνςε ελψ 

κφλν ην 1,7% δειψλεη πσο ζπκθσλεί απφιπηα θαη επίζεο έλα 1,7% ζπκθσλεί. 

Αλαπνθάζηζην δειψλεη ην 7,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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Δηθφλα 15: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ πνηέ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο» 

 

 

Με ηελ άπνςε πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή «Βνεζάεη ζηελ 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε» ζπκθψλεζε ην 55,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαπνθάζηζην 

δήισζε ην 24,1% ελψ ην 10,5% δηαθψλεζε κε ηελ  παξαπάλσ άπνςε.  

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ ζπρλνηήησλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην 

35.9% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ άπνςε πσο «Οη ππνινγηζηέο είλαη 

δπζλφεηνη» θαη ην 42,6% δηαθσλεί. πκθσλψ απφιπηα δήισζε ην 2,1% θαη ζπκθσλψ 

ην 5,9% ελψ αλαπνθάζηζην είλαη ην 13,5% ησλ εξσηεζέλησλ.  

Με πνζνζηφ 90,3% (40,1% ζπκθσλψ απφιπηα θαη 50,2% ζπκθσλψ) νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ άπνςε πσο ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ «Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ». 

Γηαθσλψ απφιπηα δελ απάληεζε θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ελψ 

δηαθψλεζε ην 3%. Αλαπνθάζηζηνη δήισζαλ ην 6,8% ησλ εξσηεζέλησλ.  
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Δηθφλα 16: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη» 

 

ηελ εξψηεζε «Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ πψο λα ρεηξίδνκαη έλα 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή» ην 54,9% απάληεζε ζπκθσλψ θαη ην 22,4% 

ζπκθσλψ απφιπηα. Γηαθσλψ δήισζε ην 4,2% θαη δηαθσλψ απφιπηα ην 2,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ. Έλα πνζνζηφ 16% δήισζε αλαπνθάζηζην.   

 
Δηθφλα 17: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ 

πψο λα ρεηξίδνκαη έλα νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή» 

 

ηελ ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζπρλνηήησλ γηα ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο ζηελ εξψηεζε «Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

ππνινγηζηή», ην 38,8% ζπκθψλεζε κε ηελ παξαπάλσ άπνςή ελψ ην 21,5% απάληεζε 

πσο δηαθσλεί. Οπδέηεξν δήισζε ην 25,7% ησλ εξσηεζέλησλ.  
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Δηθφλα 18: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ππνινγηζηή» 

 

Πνζνζηφ 66,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δήισζε πσο ζπκθσλεί κε ηελ 

άπνςε πσο «Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ςπραγσγία» ελψ ην 14,3% δήισζε πσο 

ζπκθσλεί απφιπηα. Γηαθψλεζε ην 5,9% θαη αλαπνθάζηζην απάληεζε ην 12,2% ηνπ 

δείγκαηνο. Τςειφ επίζεο πνζνζηφ 44,7% ζπκθψλεζε κε ηελ άπνςε «Μπνξψ λα θάλσ 

πνιχ δχζθνιεο εξγαζίεο ζηνλ ππνινγηζηή» ελψ ην 13,5% ζπκθψλεζε απφιπηα. 

Γηαθψλεζε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε ην 18,4% θαη δήισζε νπδέηεξε ζέζε ην 19,4%. 

ηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή «Δκπνδίδεη 

ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ» ην 30% απάληεζε πσο είλαη αλαπνθάζηζην 

ελψ ην 35% δηαθψλεζε θαη ην 11,4% δηαθψλεζε απφιπηα. πκθσλψ απάληεζε ην 

19,4% θαη ζπκθσλψ απφιπηα ην 4,2%. 
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Δηθφλα 19: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο 

ησλ παηδηψλ» 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ην 45,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε «Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε 

ζεκηλάξηα γηα ππνινγηζηέο». Χζηφζν ην 29,1% είλαη αλαπνθάζηζην θαη ην 10,5% 

δηαθσλεί κε ηελ άπνςε απηή. πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ άπνςε 

γηα ην αλ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ «ρνιεηνπνηεί ην λεπηαγσγείν» ην 44,7% ησλ εξσηεζέλησλ 

δηαθψλεζε κε ηελ άπνςε απηή θαη ην 13,1% δηαθψλεζε απφιπηα. Αλαπνθάζηζηνη ήηαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 23,2% ελψ ζπκθψλεζαλ ζε πνζνζηφ 14,3% θαη 

ζπκθψλεζαλ απφιπηα ζε πνζνζηφ 4,6%. 

ηελ εξψηεζε «Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή απφ θφβν κήπσο 

θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ ζηελ ζπλέρεηα» νη απαληήζεηο 

θπκαίλνληαλ σο εμήο: 34,6% δηαθσλψ απφιπηα, 37,1% δηαθσλψ, 11% αλαπνθάζηζηνο, 

14,3% ζπκθσλψ θαη 3% ζπκθσλψ απφιπηα.  
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Δηθφλα 20: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ 

ππνινγηζηή απφ θφβν κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ ζηελ 

ζπλέρεηα» 

 

Σν 30,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο είλαη αλαπνθάζηζην ζηελ εξψηεζε 

«Μνπ αξέζεη λα αλαλεψλσ ζπρλά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή κε ηηο λέεο 

εθδφζεηο» ελψ ην 43% ζπκθψλεζε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε θαη ην 11,8% ζπκθψλεζε 

απφιπηα. Γηαθψλεζε απφιπηα ην 5,1% θαη απιά δηαθψλεζε ην 9,3% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο. 

ηελ εξψηεζε «ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ ππνινγηζηή, 

θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ κφλνο κνπ» ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπρλνηήησλ 

έδεημαλ πσο ην 9,7% δηαθσλεί απφιπηα, ην 27% δηαθσλεί, ην 30,8% είλαη 

αλαπνθάζηζην, ην 27% ζπκθσλεί θαη ην 5,5% ζπκθσλεί απφιπηα. 

Με πνζνζηφ 86,5% (39,7% δηαθσλψ απφιπηα θαη 46,8% δηαθσλψ) δηαθσλεί ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζηελ εξψηεζε «Πξέπεη λα είζαη λένο γηα 

λα κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο ππνινγηζηή». Αλαπνθάζηζην δειψλεη ην 6,3%, ζπκθσλεί 

ην 5,9% θαη ζπκθσλεί απφιπηα ην 1,3%.  
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Δηθφλα 21: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα 

κε ηνλ ππνινγηζηή, θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ κφλνο κνπ» 

 

 
Δηθφλα 22: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ «Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα 

ρξεζηκνπνηείο ππνινγηζηή» 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζπρλνηήησλ βξέζεθε πσο ην 

53,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε πσο ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ «Βνεζάεη ζηελ αλεχξεζε θαη δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ θαη επνπηηθνχ 

πιηθνχ» ελψ ην 44,3% ζπκθσλεί απφιπηα.  

Σέινο ζηελ εξψηεζε «Δλεκεξψλνκαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ εηδηθφηεηα κνπ» ην 39,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 
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ζπκθσλψ, ην 19,8% ζπκθσλψ απφιπηα, ην 23,6% αλαπνθάζηζην ελψ δηαθψλεζε ην 

13,5% θαη δηαθψλεζε απφιπηα ην 3,4%. 

ην επφκελν ηκήκα ηεο έξεπλαο εμεηάζηεθε θαηά πφζν κηα ζεηξά απφ 

πξνγξάκκαηα – ινγηζκηθά είλαη ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο ησλ ζπρλνηήησλ έδεημαλ πσο γηα ην πξφγξακκα Kidspiration ην 51,5% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζπκθσλεί πσο ην παξαπάλσ πξφγξακκα είλαη 

ρξήζηκν γηα ην λεπηαγσγείν. Σν 26,16% ζπκθσλεί απφιπηα ελψ αλαπνθάζηζην 

δειψλεη 21,1%. Γηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα ην 0,84% θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο. 

 
Δηθφλα 23: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Kidspiration» 

 

Γηα ην πξφγξακκα TuxPaint ην 43,04% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί πσο είλαη 

ρξήζηκν γηα ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαζψο θαη ην 26,16% ζπκθσλεί 

απφιπηα. Χζηφζν ην 29,11% είλαη αλαπνθάζηζην ζρεηηθφ κε ην πξφγξακκα θαη κφλν 

1,69% ζπλνιηθά δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα. 

 

 
Δηθφλα 24: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «TuxPaint» 
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Πνζνζηφ 61,18% ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ζπκθσλεί κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ 

Powerpoint ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πνζνζηφ 20,25% ζπκθσλεί απφιπηα ελψ 

ην 15,19% δελ έρεη νχηε ζεηηθή νχηε αξλεηηθή άπνςε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. 

 
 
Δηθφλα 25: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «PowerPoint» 

 

Αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα Revelation Natural Art ην 29,11% ησλ 

λεπηαγσγψλ δειψλεη αλαπνθάζηζην ελψ ην 46,84% ζπκθσλεί θαη ην 21,94% ζπκθσλεί 

απφιπηα κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή. 

 

 
Δηθφλα 26: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Revelation 

Natural Art» 
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Δηθφλα 27: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Google Junior» 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ Google Junior ζπγθεληξψλεη ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

77,64% ζεηηθψλ απφςεσλ (ζπκθσλψ απφιπηα θαη ζπκθσλψ) ζρεηηθά κε ην πφζν 

ρξήζηκν είλαη ζην λεπηαγσγείν. Αλαπνθάζηζην φκσο δειψλεη ην 21,52% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 
Δηθφλα 28: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Tools for 

schools» 
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Δηθφλα 29: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Storybook 

weaver» 

 

Σν ινγηζκηθφ Tools for schools ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 36,29% ησλ 

αλαπνθάζηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ελψ ην 45,99% ζπκθσλεί κε ηελ ρξήζε ηνπ ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Αληίζεηα ην πξφγξακκα Storybook weaver ακθηζβεηείηαη απφ 

ηνπο λεπηαγσγνχο κε ην 48,1% λα ππνζηεξίδεη πσο είλαη αλαπνθάζηζην θαη λα 

ζπκθσλεί ην 36,71%. πκθσλεί απφιπηα κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ην 11,81%. 

 

 
Δηθφλα 30: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Smart notebook 

software» 
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Δηθφλα 31: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «YouTube» 

 

Δπίζεο αλαπνθάζηζηνη δειψλνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ην πξφγξακκα Smart Notebook Softwareκε πνζνζηφ 59,92%. 

Αληίζεηα κε πνζνζηφ 86,5% ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ απφιπηα γηα ηελ ρξεζηκφηεηα 

ηνπ YouTube ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

 
Δηθφλα 32: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Quiz maker» 
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Δηθφλα 33: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Hot potatoes» 

 

ηελ ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε αλάιπζε ησλ 

ζπρλνηήησλ έδεημε πσο γηα ην πξφγξακκα Quiz maker, ην 43,04% ησλ λεπηαγσγψλ 

απάληεζε πσο είλαη αλαπνθάζηζην ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζην λεπηαγσγείν, 

ην 33,76% ζπκθψλεζε, ην 13,92% ζπκθψλεζε απφιπηα θαη ην 8,86% δηαθψλεζε.  

Με ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Hot potatoes ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

δηαθψλεζε ην 20,25% ησλ εξσηεζέλησλ ελψ ην 31,65% δήισζε αλαπνθάζηζην. 

πκθψλεζε κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ην 29,11% θαη ζπκθψλεζε απφιπηα ην 18,14%. 

 

 
Δηθφλα 34: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Google earth» 

 

 

Γηα ην πξφγξακκα Google earth ην 56,12% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

ζπκθψλεζε κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζην λεπηαγσγείν θαη ην 25,32% ζπκθψλεζε 

απφιπηα. Αλαπνθάζηζην δήισζε ην 16,88% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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H αλάιπζε ζπρλνηήησλ γηα ην ινγηζκηθφ Moviemaker θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο έδεημε πσο ζε πνζνζηφ 

33,76% νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αλαπνθάζηζηνη ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ. Χζηφζν 

δηαθσλεί απφιπηα κφλν ην 0,42% θαη δηαθσλεί ην 2,95%. Θεηηθά πξνζθείκελν δειψλεη 

πνζνζηφ 40,51% θαζψο δήισζε πσο ζπκθσλεί ελψ πνζνζηφ 22,36% δήισζε ζπκθσλψ 

απφιπηα. 

 
Δηθφλα 35: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «Movie maker» 

 

Γηα ην ινγηζκηθφ GComprisην 49,37% απάληεζε πσο είλαη αλαπνθάζηζην 

ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ. πκθσλψ απφιπηα απάληεζε ην 14,77% ησλ 

λεπηαγσγψλ θαη ζπκθσλψ ην 29,96%. 

 

 
Δηθφλα 36: πρλφηεηεο – Λνγηζκηθά/πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν «G Compris» 
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ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζε 

κειινληηθφ ρξφλν ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπρλνηήησλ έδεημαλ πσο νη λεπηαγσγνί ζε 

πνζνζηφ 44,73% ζπκθσλνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζε «Πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο Ζ/Τ» 

θαη ζε πνζνζηφ 37,55% ζπκθσλνχλ απφιπηα. Γηαθψλεζε ην 6,33% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη δηαθψλεζε απφιπηα ην 1,69%. Αλαπνθάζηζην δήισζε 

κφλν ην 9,70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Δηθφλα 37: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα επηκφξθσζε ζην κέιινλ: «Πξνρσξεκέλεο 

δεμηφηεηεο ζε Ζ/Y 

 

ε πνζνζηφ 90,72% (ζπλνιηθφ άζξνηζκα ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ απφιπηα) νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ λα επηκνξθσζνχλ ζην κέιινλ ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ «Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν». Δπηπξφζζεηα πνζνζηφ 59,92% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηηο πξνζρνιηθήο αγσγήο δήισζε ζπκθσλψ απφιπηα ζηελ επηκφξθσζε 

ηνπ ζρεηηθά κε «Ηδέεο γηα ηελ ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ ηάμε». Σν 35,86% ζπκθψλεζε 

απφιπηα ζηελ παξαπάλσ άπνςε ελψ αλαπνθάζηζην δήισζε ην 2,11%. 
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Δηθφλα 38: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα επηκφξθσζε ζην κέιινλ: «Αζθάιεηα ζην 

δηαδίθηπν» 

 

Δηθφλα 39: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα επηκφξθσζε ζην κέιινλ: «Ηδέεο γηα ηελ ρξήζε 

Ζ/Τ ζηε ηάμε» 

Με ηελ επηκφξθσζε ηνπ ζε ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ «Υξήζε θαη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ειεχζεξσλ/αλνηρηψλ ινγηζκηθψλ» ζπκθψλεζε ην 48,11% ησλ 

εξσηεζέλησλ ελψ ζπκθψλεζε απφιπηα ην 33,33%. Αλαπνθάζηζην ζρεηηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δήισζε ην 15,19%. 
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Δηθφλα 40: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα επηκφξθσζε ζην κέιινλ: «Υξήζε θαη 

δηαζεζηκφηεηα ειεχζεξσλ ινγηζκηθψλ» 

Δηθφλα 41: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα επηκφξθσζε ζην κέιινλ: «Υξήζε εξγαιείσλ 

web2 (wikis, blogs, YouTube θ.α.)» 

Αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ λεπηαγσγψλ ζηελ «Υξήζε 

εξγαιείσλ web2 (wikis, blogs, YouTube θ.α.)» ην 10,13% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε 

αλαπνθάζηζην ελψ ην 50,63% ζπκθσλεί. πκθσλψ απφιπηα απάληεζε ην 35,02%. 
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Δηθφλα 42: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα επηκφξθσζε ζην κέιινλ: «Πιεξνθνξίεο γηα ην 

δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ θαη παξαδείγκαηα 

αμηνπνίεζεο ηνπ ζηελ ηάμε» 

 

Δηθφλα 43: πρλφηεηεο – Απφςεηο γηα επηκφξθσζε ζην κέιινλ: «χλδεζε δηακέζνπ 

ΣΠΔ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ζρνιεία κέζα απφ πξνγξάκκαηα» 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο δήισζε 

πσο ζπκθσλεί κε ηελ επηκφξθσζε ηεο ζε κειινληηθφ ρξφλν ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε «Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

θαη παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζηελ ηάμε» θαζψο ην 47,26% δήισζε πσο 
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ζπκθσλεί απφιπηα θαη ην 43,88% πσο ζπκθσλεί. ην ίδην επίπεδν θπκαίλνληαη θαη 

απαληήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ φζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζηελ «χλδεζε ηνπο 

δηακέζνπ ΣΠΔ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ζρνιεία κέζα απφ πξνγξάκκαηα». ηελ 

εξψηεζε απηή ην 50,63% απάληεζε ζπκθσλψ απφιπηα θαη ην 41,35% ζπκθσλψ. 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο One-way ANOVA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα βξεζνχλ νη 

δηαθνξέο γηα θάζε κηα απφ ηηο ηξηάληα δχν  απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζε ζρέζε κε ηα ηέζζεξα ειηθηαθά γθξνππ (25-35εηψλ, 36-45 

εηψλ, 46-55 εηψλ, 56+ εηψλ ) ζηα νπνία έρεη ρσξηζηεί ην δείγκα. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία βξέζεθαλ γηα ηηο 

αθφινπζεο απφςεηο:“Καζηζηά ηελ δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα”F(3,233)=3,317, p<0,05 (p=,021),“Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ζην κάζεκα”F(3,233)= 4,161, p<0,05 (p=,007),“Έρσ κεγάιε 

απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ”F(3,233)= 4,752, p<0,05 

(p=,003), “Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο”F(3,233)=, p<0,05 (p=,002), 

“Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο”F(3,233)=p<0,05 

(p=,000),“Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ 

ππνινγηζηή”F(3,233)=p<0,05 (p=,010), “Δπηδξά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ”F(3,233)= p<0,05 (p=,015), “Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ πνηέ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο”F(3,233)= p<0,05 (p=,000), “Οη ππνινγηζηέο είλαη 

δπζλφεηνη”F(3,233)= p<0,05 (p=,001),“Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε 

ηδηαηηεξφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ”F(3,233)= p<0,05 (p=, 001), “Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη 

κπνξψ λα κάζσ πψο λα ρεηξίδνκαη έλα νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ 

ππνινγηζηή”F(3,233)= p<0,05 (p=,001), “Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ππνινγηζηή”F(3,233)= p<0,05 (p=,030), “Μπνξψ λα θάλσ πνιχ 

δχζθνιεο εξγαζίεο κε έλαλ ππνινγηζηή”F(3,233)= p<0,05 (p=,040), “Δκπνδίδεη ηηο 

απζφξκεηεο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ”F(3,233)= p<0,05 (p=,003), “Θα είρα πνιχ θαιή 

επίδνζε ζε ζεκηλάξηα γηα ππνινγηζηέο”F(3,233)= p<0,05 (p=,001), “ρνιεηνπνηεί ην 

λεπηαγσγείν”F(3,233)= p<0,05 (p=,006),“Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή 

απφ θφβν κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ ζηελ 

ζπλέρεηα”F(3,233)= p<0,05 (p=,005), “ ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ 

ππνινγηζηή, θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ κφλνο κνπ”F(3,233)= p<0,05 (p=,012), “Πξέπεη λα 

είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο ππνινγηζηή”F(3,233)= p<0,05 (p=,000), 

“Δλεκεξψλνκαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

εηδηθφηεηα κνπ”F(3,233)= p<0,05 (p=,041).(πίλαθαο 2) 
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Πίλαθαο 2: One-way ANOVA: Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο 

Απότειρ για ηην σπήζη ηυν ΣΠΔ ζηην πποζσολική αγυγή 

- Ηλικία 

Ηλικία  

25-35 

εηών  

Μ.Ο 

Ηλικία  

36-45 

εηών  

Μ.Ο 

Ηλικία  

46-55 

εηών  

Μ.Ο 

Ηλικία 

56+ 

εηών 

Μ.Ο 

F p 

πληειεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ κνπ έξγνπ 4,22 4,29 4,13 3,77 2,110 ,100 

Καζηζηά ηελ δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα 4,56 4,55 4,38 4,00 3,317 ,021* 

πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο 

3,97 3,92 3,91 3,38 2,010 ,113 

Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην κάζεκα 3,66 4,10 3,94 3,08 4,161 ,007* 

Βνεζάεη ζηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εμεξγαζηψλ 4,63 4,69 4,71 4,31 2,280 ,080 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δηαζθεδαζηηθνί 4,09 4,12 4,05 3,69 1,144 ,332 

Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ 

3,88 3,64 3,49 2,62 4,752 ,003* 

Ο ππνινγηζηήο ππνθαζηζηά ησλ εθπαηδεπηηθφ 1,56 1,61 1,67 2,00 1,107 ,347 

Ο ππνινγηζηήο δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 3,75 3,94 3,81 3,62 ,684 ,563 

Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο 1,41 1,44 1,64 2,23 4,989 ,002* 

Πεξηνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο παηδηψλ - λεπηαγσγνχ 2,06 2,21 2,39 2,46 1,115 ,344 

Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ππνινγηζηέο 

3,78 3,93 3,69 2,69 6,243 ,000* 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ελεκέξσζε 4,31 4,36 4,40 4,31 ,295 ,829 

Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ 

ππνινγηζηή 

3,91 3,73 3,59 3,00 3,866 ,010* 

Δπηδξά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 3,78 3,57 3,40 2,85 3,539 ,015* 

Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ππνινγηζηέο 

1,38 1,48 1,59 2,62 8,412 ,000* 

Βνεζάεη ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε 3,59 3,65 3,64 3,46 ,236 ,871 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη 1,78 1,85 1,98 2,92 5,437 ,001* 

Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ 

4,50 4,40 4,18 3,69 5,865 ,001* 

Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ πψο λα ρεηξίδνκαη έλα 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή 

4,22 3,92 3,90 3,08 5,497 ,001* 

Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

ππνινγηζηή 

3,53 3,38 3,18 2,62 3,044 ,030* 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ςπραγσγία 4,06 3,88 3,84 3,69 ,986 ,400 

Μπνξψ λα θάλσ πνιχ δχζθνιεο εξγαζίεο κε έλαλ ππνινγηζηή 3,72 3,54 3,40 2,77 2,807 ,040* 

Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ 2,28 2,68 2,74 3,54 4,829 ,003* 

Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε ζεκηλάξηα γηα ππνινγηζηέο 3,81 3,69 3,41 2,77 5,573 ,001* 

ρνιεηνπνηεί ην λεπηαγσγείν 2,94 2,36 2,46 3,15 4,295 ,006* 

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή απφ θφβν 

κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ 

ζηελ ζπλέρεηα 

1,78 2,01 2,24 3,00 4,398 ,005* 

Μνπ αξέζεη λα αλαλεψλσ ζπρλά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ππνινγηζηή κε ηηο λέεο εθδφζεηο 

3,56 3,61 3,39 3,08 1,567 ,198 

ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ ππνινγηζηή, 

θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ κφλνο κνπ 

3,13 3,08 2,81 2,15 3,736 ,012* 

Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο 

ππνινγηζηή 

1,66 1,67 1,88 2,77 6,835 ,000* 

Βνεζάεη ζηελ αλεχξεζε θαη δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ θαη 

επνπηηθνχ πιηθνχ  

4,47 4,44 4,40 4,23 ,659 ,578 

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ εηδηθφηεηα κνπ 

3,72 3,75 3,51 2,92 ,2802 ,041* 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο One-way ANOVA αλάκεζα ζηηο 

ηξηάληα δχν  απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζε ζρέζε 

κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο (0-5εηψλ, 6-10 εηψλ, 11-15 εηψλ, 16-20εηψλ, 21+ εηψλ), ζηα 

νπνία έρεη ρσξηζηεί ην δείγκα, έδεημαλ πσο ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο αθνξά ην 

δείγκα κε πξνυπεξεζία (6-10 έηε),  βξέζεθαλ γηα ηηο αθφινπζεο απφςεηο: “Καζηζηά ηελ 

δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα”, F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,021), 

“Βνεζάεη ζηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εμεξγαζηψλ”, F(4,232)=2,944, p<0,05 

(p=,031), “Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ”, 

F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,039), “Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο”, 

F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,011), “Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο”, F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,037),“Θα ήζεια λα κελ 

ρξεηαδφηαλ πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο”, F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,016), 

“Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη”, F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,029), “Γίλεη 

δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ”,F(4,232)=2,944, p<0,05 

(p=,001), “Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

ππνινγηζηή”,F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,017), “Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο 

ησλ παηδηψλ”, F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,046), “Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε 

ζεκηλάξηα γηα ππνινγηζηέο”, F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,034), “ρνιεηνπνηεί ην 

λεπηαγσγείν”, F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,000), “Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ 

ππνινγηζηή απφ θφβν κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ ζηελ 

ζπλέρεηα”, F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,038), “Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα 

ρξεζηκνπνηείο ππνινγηζηή”, F(4,232)=2,944, p<0,05 (p=,032). (πίλαθαο 3) 
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Πίλαθαο 3: One-way ANOVA: Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

αλάινγα κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ δείγκαηνο 

Απότειρ για ηην σπήζη ηυν ΣΠΔ ζηην 

πποζσολική αγυγή – σπόνια πποϋπηπεζίαρ 

0-5 έηη 

Μ.Ο 

6-10 έηη 

Μ.Ο 

11 15έηη 

Μ.Ο 

16-20 

έηη 

Μ.Ο 

21+ έηη 

Μ.Ο 

F p 

πληειεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

κνπ έξγνπ 

4,29 4,36 4,24 4,15 4,02 1,318 ,264 

Καζηζηά ηελ δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα 

4,52 4,60 4,53 4,49 4,19 2,944 ,021* 

πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

3,95 4,04 3,83 4,00 3,74 1,220 ,303 

Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

ζην κάζεκα 

3,38 4,20 4,05 3,91 3,81 2,128 ,078 

Βνεζάεη ζηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ 

εμεξγαζηψλ 

4,43 4,84 4,65 4,78 4,59 2,702 ,031* 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δηαζθεδαζηηθνί 4,05 4,36 4,06 4,06 3,93 1,315 ,265 

Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηψλ 

3,90 3,92 3,55 3,57 3,24 2,560 ,039* 

Ο ππνινγηζηήο ππνθαζηζηά ησλ εθπαηδεπηηθφ 1,43 1,76 1,55 1,60 1,86 2,023 ,092 

Ο ππνινγηζηήο δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 3,76 3,96 3,91 3,85 3,72 ,443 ,778 

Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο 1,38 1,32 1,53 1,51 1,86 3,339 ,011* 

Πεξηνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο παηδηψλ – 

λεπηαγσγνχ 

1,95 2,08 2,36 2,30 2,40 1,056 ,379 

Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο 

3,71 4,04 3,86 3,78 3,40 2,606 ,037* 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ελεκέξσζε 4,29 4,48 4,29 4,49 4,29 2,008 ,094 

Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή 

3,90 3,76 3,70 3,73 3,36 2,397 ,051 

Δπηδξά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 3,71 3,76 3,58 3,46 3,19 2,377 ,053 

Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ πνηέ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο 

1,24 1,48 1,50 1,54 1,88 3,112 ,016* 

Βνεζάεη ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε 3,67 3,76 3,61 3,64 3,57 ,268 ,899 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη 1,71 1,72 1,86 1,93 2,29 2,746 ,029* 

Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο 

λα ζπκκεηέρνπλ 

4,71 4,48 4,35 4,18 4,05 4,635 ,001* 

Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ πψο λα 

ρεηξίδνκαη έλα νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ 

ππνινγηζηή 

4,24 4,16 3,83 3,96 3,69 2,362 ,054 

Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο 

έλαλ ππνινγηζηή 

3,86 3,36 3,26 3,31 2,97 3,062 ,017* 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ςπραγσγία 4,19 4,04 3,85 3,88 3,72 1,856 ,119 

Μπνξψ λα θάλσ πνιχ δχζθνιεο εξγαζίεο κε έλαλ 

ππνινγηζηή 

3,86 3,60 3,45 3,42 3,29 1,238 ,295 

Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ 2,14 2,44 2,74 2,79 2,86 2,460 ,046 

Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε ζεκηλάξηα γηα 

ππνινγηζηέο 

3,95 3,72 3,61 3,46 3,28 2,660 ,034* 

ρνιεηνπνηεί ην λεπηαγσγείν 3,33 2,44 2,47 2,19 2,72 5,953 ,000* 

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή απφ 

θφβν κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ 

λα δηνξζψζσ ζηελ ζπλέρεηα 

1,81 1,80 2,03 2,18 2,48 2,583 ,038* 

Μνπ αξέζεη λα αλαλεψλσ ζπρλά ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ππνινγηζηή κε ηηο λέεο εθδφζεηο 

3,81 3,40 3,55 3,45 3,33 1,055 ,380 

ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ 

ππνινγηζηή, θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ κφλνο κνπ 

3,14 3,28 2,98 2,90 2,62 2,180 ,072 

Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα 

ρξεζηκνπνηείο ππνινγηζηή 

1,52 1,60 1,71 1,88 2,09 2,688 ,032* 

Βνεζάεη ζηελ αλεχξεζε θαη δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ 

θαη επνπηηθνχ πιηθνχ 

4,43 4,64 4,36 4,43 4,34 1,415 ,230 



 

70 

 

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ εηδηθφηεηα κνπ 

3,86 3,72 3,62 3,63 3,36 1,143 ,337 

 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο One-way ANOVA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα βξεζνχλ νη 

δηαθνξέο γηα θάζε κηα απφ ηηο ηξηάληα δχν  απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζε ζρέζε κε ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ δείγκαηνο (αλεπαξθείο, 

κέηξηεο, άξηζηεο), θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο έρεη ρσξηζηεί ην δείγκα. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο ππάξρνπλ  ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο ζε φιν ην εχξνο ησλ 

εξσηήζεσλ εθηφο απφ ηελ εξψηεζε: “Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ελεκέξσζε”,  

F(2,234)=1,392, p<0,05 (p=,251) ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά. (πίλαθαο 4) 

 

Πίλαθαο 4: One-way ANOVA: Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

αλάινγα κε ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ δείγκαηνο ηνπ δείγκαηνο 

Απότειρ για ηην σπήζη ηυν ΣΠΔ ζηην πποζσολική 

αγυγή – επίπεδο γνώζευν ζηην σπήζη Η/Τ 

Ανεπαπκείρ 

Μ.Ο 

Μέηπιερ 

Μ.Ο 

Άπιζηερ 

Μ.Ο 

F p 

πληειεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ κνπ 

έξγνπ 

3,64 4,10 4,41 8,686 ,000* 

Καζηζηά ηελ δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα 3,64 4,43 4,60 13,424 ,000* 

πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο 

3,21 3,85 4,09 8,558 ,000* 

Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην 

κάζεκα 

2,79 3,75 4,40 19,752 ,000* 

Βνεζάεη ζηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εμεξγαζηψλ 4,14 4,67 4,77 8,299 ,000* 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δηαζθεδαζηηθνί 3,64 4,00 4,24 4,683 ,010* 

Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ 

2,29 3,24 4,35 52,991 ,000* 

Ο ππνινγηζηήο ππνθαζηζηά ησλ εθπαηδεπηηθφ 2,43 1,59 1,62 7,849 ,001* 

Ο ππνινγηζηήο δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 3,43 3,77 4,05 3,832 ,023* 

Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο 2,57 1,65 1,24 23,266 ,000* 

Πεξηνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο παηδηψλ - λεπηαγσγνχ 3,21 2,44 1,83 16,706 ,000* 

Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ππνινγηζηέο 

2,29 3,48 4,45 57,893 ,000* 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ελεκέξσζε 4,36 4,32 4,45 1,392 ,251 

Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ 

έλαλ ππνινγηζηή 

2,57 3,51 4,10 28,742 ,000* 

Δπηδξά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 2,43 3,35 3,91 20,225 ,000* 

Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ππνινγηζηέο 

2,50 1,63 1,32 13,743 ,000* 

Βνεζάεη ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε 3,36 3,48 3,96 10,741 ,000* 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη 3,29 2,01 1,63 21,300 ,000* 

Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ 

3,86 4,14 4,59 13,612 ,000* 

Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ πψο λα ρεηξίδνκαη έλα 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή 

2,86 3,80 4,28 21,220 ,000* 

Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

ππνινγηζηή 

1,93 3,03 3,94 41,666 ,000* 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ςπραγσγία 3,50 3,76 4,17 10,060 ,000* 

Μπνξψ λα θάλσ πνιχ δχζθνιεο εξγαζίεο κε έλαλ 

ππνινγηζηή 

2,57 3,17 4,15 35,153 ,000* 



 

71 

 

Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ 3,36 2,87 2,27 12,486 ,000* 

Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε ζεκηλάξηα γηα ππνινγηζηέο 2,43 3,26 4,22 52,701 ,000* 

ρνιεηνπνηεί ην λεπηαγσγείν 3,36 2,53 2,37 5,539 ,004* 

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή απφ θφβν 

κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ 

ζηελ ζπλέρεηα 

3,64 2,36 1,46 38,215 ,000* 

Μνπ αξέζεη λα αλαλεψλσ ζπρλά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ππνινγηζηή κε ηηο λέεο εθδφζεηο 

2,50 3,29 3,99 23,574 ,000* 

ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ ππνινγηζηή, 

θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ κφλνο κνπ 

1,93 2,61 3,67 42,043 ,000* 

Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο 

ππνινγηζηή 

2,71 1,87 1,58 11,221 ,000* 

Βνεζάεη ζηελ αλεχξεζε θαη δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ θαη 

επνπηηθνχ πιηθνχ  

4,36 4,32 4,59 6,072 ,003* 

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ εηδηθφηεηα κνπ 

2,43 3,32 4,29 40,647 ,000* 

 

Γηα λα βξεζεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ηελ Δπηκφξθσζε Δπηπέδνπ Α θαη ζε απηνχο πνπ δελ ηελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη , ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ μερσξηζηά t-test γηα αλεμάξηεηεο νκάδεο γηα θάζε κηα απφ 

ηηο απφςεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ 

γηα ηηο αθφινπζεο απφςεηο: “Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην 

κάζεκα”t(235)=2,812, p=,007, “Ο ππνινγηζηήο ππνθαζηζηά ησλ εθπαηδεπηηθφ”, 

t(235)=-2,084, p=,038,“Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο”, t(235)=-2,248, 

p=,026,“Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο”, 

t(235)=3,368, p=,001,“Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ 

ππνινγηζηή”, t(235)=2,616,p=,011,“Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ πνηέ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο”,t(235)=-2,170, p=,034,“Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη”, 

t(235)=-2,551, p=,014, “Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε ζεκηλάξηα γηα ππνινγηζηέο”, 

t(235)=2,089,p=,038, “ρνιεηνπνηεί ην λεπηαγσγείν”, t(235)=-4,883,p=,000, “Γηζηάδσ 

λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή απφ θφβν κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα 

κπνξψ λα δηνξζψζσ ζηελ ζπλέρεηα”, t(235)=-2,173,p=,031,“Δλεκεξψλνκαη ζπρλά 

ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ εηδηθφηεηα κνπ”, t(235)=-

2,796,p=,006.  (πίλαθαο 5) 
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Πίλαθαο 5:T-test: Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή αλάινγα κε ηελ 

επηκφξθσζε Α‟ Δπηπέδνπ ηνπ δείγκαηνο ηνπ δείγκαηνο 

Απότειρ για ηην σπήζη ηυν ΣΠΔ ζηην πποζσολική αγυγή –

επιμόπθυζη Α’ Δπιπέδος 

Ναι 

Μ.Ο 

Όσι 

Μ.Ο 

t-test p 

πληειεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ κνπ έξγνπ 4,17 4,20 ,228 ,820 

Καζηζηά ηελ δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα 4,48 4,29 1,717 ,087 

πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 3,93 3,71 1,614 ,112 

Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην κάζεκα 4,03 3,40 2,812 ,007* 

Βνεζάεη ζηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εμεξγαζηψλ 4,70 4,56 1,418 ,161 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δηαζθεδαζηηθνί 4,10 3,89 1,351 ,182 

Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 3,61 3,27 1,676 ,099 

Ο ππνινγηζηήο ππνθαζηζηά ησλ εθπαηδεπηηθφ 1,60 1,87 -2,084 ,038* 

Ο ππνινγηζηήο δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 3,82 3,91 -,564 ,573 

Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο 1,52 1,80 -2,248 ,026* 

Πεξηνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο παηδηψλ - λεπηαγσγνχ 2,24 2,49 -1,459 ,146 

Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο 3,85 3,22 3,368 ,001* 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ελεκέξσζε 4,39 4,29 1,138 ,259 

Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ 

ππνινγηζηή 

3,73 3,31 2,616 ,011* 

Δπηδξά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 3,54 3,24 1,636 ,107 

Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο 1,51 1,87 -2,170 ,034* 

Βνεζάεη ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε 3,68 3,42 1,621 ,110 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη 1,86 2,38 -2,551 ,014* 

Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ 4,31 4,13 1,469 ,143 

Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ πψο λα ρεηξίδνκαη έλα 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή 

3,97 3,62 1,940 ,058 

Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ππνινγηζηή 3,33 3,00 1,904 ,058 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ςπραγσγία 3,90 3,80 ,641 ,524 

Μπνξψ λα θάλσ πνιχ δχζθνιεο εξγαζίεο κε έλαλ ππνινγηζηή 3,53 3,16 1,863 ,067 

Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ 2,67 2,82 -,872 ,384 

Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε ζεκηλάξηα γηα ππνινγηζηέο 3,59 3,27 2,089 ,038* 

ρνιεηνπνηεί ην λεπηαγσγείν 2,38 3,18 -4,883 ,000* 

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή απφ θφβν κήπσο θάλσ 

θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ ζηελ ζπλέρεηα 

2,06 2,47 -2,173 ,031* 

Μνπ αξέζεη λα αλαλεψλσ ζπρλά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή κε 

ηηο λέεο εθδφζεηο 

3,53 3,24 1,725 ,086 

ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ ππνινγηζηή, 

θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ κφλνο κνπ 

2,97 2,69 1,584 ,115 

Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο ππνινγηζηή 1,78 2,00 -1,497 ,136 

Βνεζάεη ζηελ αλεχξεζε θαη δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ θαη επνπηηθνχ 

πιηθνχ  

4,44 4,31 1,556 ,124 

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ εηδηθφηεηα κνπ 

3,68 3,20 2,796 ,006* 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπηκφξθσζεο Δπηπέδνπ Β  γηα λα βξεζνχλ νη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζε απηνχο πνπ ηελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη ζε απηνχο πνπ δελ ηελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη , ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ μερσξηζηά t-test γηα αλεμάξηεηεο νκάδεο γηα θάζε κηα απφ 

ηηο απφςεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηελ επηκφξθσζε επηπέδνπ Β, ζηηο 
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πεξηζζφηεξεο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθηφο απφ ηηο παξαθάησ : “πληειεί ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ κνπ έξγνπ”,t(235)=1,261,p=,208,“Βνεζάεη ζηελ 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εμεξγαζηψλ”,t(235)=1,765,p=,079,“Ο ππνινγηζηήο 

ππνθαζηζηά ησλ εθπαηδεπηηθφ”,t(235)=-1,931,p=,055,“Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη 

ςπραγσγία”,t(235)=1,901,p=,059.(πίλαθαο 6) 

 

Πίλαθαο 6:T-test: Απφςεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή αλάινγα κε ηελ 

επηκφξθσζε Β‟ Δπηπέδνπ ηνπ δείγκαηνο ηνπ δείγκαηνο 

Απότειρ για ηην σπήζη ηυν ΣΠΔ ζηην πποζσολική αγυγή –

επιμόπθυζη Β’ Δπιπέδος 

Ναι 

Μ.Ο 

Όσι 

Μ.Ο 

t-test p 

πληειεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ κνπ έξγνπ 4,27 4,14 1,261 ,208 

Καζηζηά ηελ δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα 4,63 4,36 3,279 ,001* 

πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 4,07 3,81 2,396 ,017* 

Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην κάζεκα 4,45 3,65 6,446 ,000* 

Βνεζάεη ζηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εμεξγαζηψλ 4,76 4,63 1,765 ,079 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δηαζθεδαζηηθνί 4,23 3,98 2,258 ,025* 

Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 4,04 3,32 5,337 ,000* 

Ο ππνινγηζηήο ππνθαζηζηά ησλ εθπαηδεπηηθφ 1,51 1,72 -1,931 ,055 

Ο ππνινγηζηήο δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 4,11 3,72 3,284 ,001* 

Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο 1,23 1,73 -5,758 ,000* 

Πεξηνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο παηδηψλ - λεπηαγσγνχ 1,91 2,46 -4,156 ,000* 

Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο 4,28 3,48 7,039 ,000* 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ελεκέξσζε 4,49 4,31 2,440 ,016* 

Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ 

ππνινγηζηή 

4,01 3,48 4,783 ,000* 

Δπηδξά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 3,76 3,35 3,319 ,001* 

Θα ήζεια λα κελ ρξεηαδφηαλ πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο 1,23 1,74 -5,753 ,000* 

Βνεζάεη ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε 3,85 3,52 3,088 ,002* 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη 1,60 2,12 -4,027 ,000* 

Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ 4,45 4,19 2,651 ,009* 

Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ πψο λα ρεηξίδνκαη έλα 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή 

4,25 3,74 4,324 ,000* 

Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ππνινγηζηή 3,75 3,04 5,060 ,000* 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ςπραγσγία 4,01 3,81 1,901 ,059 

Μπνξψ λα θάλσ πνιχ δχζθνιεο εξγαζίεο κε έλαλ ππνινγηζηή 3,97 3,22 5,967 ,000* 

Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ 2,39 2,85 -3,219 ,001* 

Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε ζεκηλάξηα γηα ππνινγηζηέο 4,00 3,31 5,884 ,000* 

ρνιεηνπνηεί ην λεπηαγσγείν 2,20 2,68 -3,371 ,001* 

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή απφ θφβν κήπσο θάλσ 

θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ ζηελ ζπλέρεηα 

1,55 2,41 -6,703 ,000* 

Μνπ αξέζεη λα αλαλεψλσ ζπρλά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή κε 

ηηο λέεο εθδφζεηο 

3,92 3,27 5,192 ,000* 

ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ ππνινγηζηή, θαηαθέξλσ 

λα ην ιχζσ κφλνο κνπ 

3,56 2,62 6,902 ,000* 

Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο ππνινγηζηή 1,57 1,94 -3,005 ,003* 

Βνεζάεη ζηελ αλεχξεζε θαη δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ θαη επνπηηθνχ 

πιηθνχ  

4,59 4,33 3,319 ,001* 

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ εηδηθφηεηα κνπ 

4,21 3,30 7,795 ,000* 
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Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο One-way ANOVA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα βξεζνχλ νη 

δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν ζε ζρέζε κε ηα 

ηέζζεξα ειηθηαθά γθξνππ (25-35εηψλ, 36-45 εηψλ, 46-55 εηψλ, 56+ εηψλ ) ζηα νπνία 

έρεη ρσξηζηεί ην δείγκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηα παξαθάησ ινγηζκηθά: “Kidspiration”,F(3,233 )=5,977, p<0,05 (p=,001), 

“TuxPaint”,F(3,233 )=3,330 , p<0,05 (p=,020),“You tube”,F(3,233 )=3,367, p<0,05 

(p=,019). (πίλαθαο 7) 

 

Πίλαθαο7: One-way ANOVA: Υξεζηκφηεηα ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ηνπ δείγκαηνο 

Υξεζηκφηεηα ινγηζκηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν - ειηθία 
Ηλικία 

25-35 εηών 

Μ.Ο 

Ηλικία 

36-45εηών 

Μ.Ο 

Ηλικία 

46-55εηών 

Μ.Ο 

Ηλικία 

56+εηών 

Μ.Ο 

F p 

Kidspiration 4,28 4,15 3,88 3,46 5,977 ,001* 

Tux Paint 4,13 4,02 3,87 3,38 3,330 ,020* 

Power Point 3,97 4,13 3,88 3,85 2,138 ,096 

Revelation Natural Art 3,84 3,99 3,87 3,38 2,369 ,071 

Google Junior 4,16 4,10 3,92 3,77 1,962 ,120 

Tools for schools 3,94 3,79 3,67 3,46 1,778 ,152 

Storybook weaver 3,72 3,60 3,52 3,38 ,872 ,457 

Smart notebook software 3,50 3,32 3,34 3,08 1,135 ,335 

You tube 4,03 4,37 4,09 3,77 3,367 ,019* 

Quiz maker 3,63 3,60 3,48 3,08 1,621 ,185 

Hot potatoes 3,50 3,42 3,49 2,92 1,222 ,303 

Google earth 4,19 4,04 4,06 3,62 1,944 ,123 

Moviemaker 3,81 3,94 3,77 3,38 1,950 ,122 

GCompris 3,50 3,55 3,57 3,08 1,404 ,244 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο One-way ANOVA ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν ζε ζρέζε κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο (0-

5εηψλ, 6-10 εηψλ, 11-15 εηψλ, 16-20εηψλ, 21+ εηψλ), ζηα νπνία έρεη ρσξηζηεί ην δείγκα,  

έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο 56+ 

ζηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά εθηφο απφ ηα παξαθάησ:“PowerPoint”F(4,232 )=1,174, 

p<0,05 (p=,323), “Storybook weaver”, F(4,232)=1,521, p<0,05 (p=,197), “You tube”, 

F(4,232)=1,226, p<0,05 (p=,300).(πίλαθαο 8) 

 

 

 



 

75 

 

Πίλαθαο8: One-way ANOVA: Υξεζηκφηεηα ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν αλάινγα κε ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ δείγκαηνο 

Υπηζιμόηηηα λογιζμικών ζηο 

νηπιαγυγείο – σπόνια πποϋπηπεζίαρ 

 

0-5  

έηη 

Μ.Ο 

6-10 

έηη 

Μ.Ο 

11-15 

έηη 

Μ.Ο 

16-20 

έηη 

Μ.Ο 

21+ 

Έηη 

Μ.Ο 

F p 

Kidspiration 4.57 4,08 4,08 4,00 3,71 5,708 ,000* 

Tux Paint 4,33 3,96 3,97 3,96 3,71 2,598 ,037* 

Power Point 4,00 4,04 4,08 4,00 3,81 1,174 ,323 

Revelation Natural Art 4,10 3,88 3,91 4,04 3,59 3,378 ,010* 

Google Junior 4,38 4,12 3,94 4,21 3,66 7,264 ,000* 

Tools for schools 4,33 3,64 3,77 3,75 3,50 5,201 ,000* 

Storybook weaver 3,81 3,76 3,52 3,58 3,43 1,521 ,197 

Smart notebook software 3,76 3,24 3,29 3,46 3,16 3,636 ,007* 

You tube 4,14 4,40 4,23 4,27 3,97 1,226 ,300 

Quiz maker 3,90 3,52 3,56 3,66 3,17 4,117 ,003* 

Hot potatoes 3,76 3,20 3,38 3,78 3,09 4,640 ,001* 

Google earth 4,24 4,20 4,02 4,16 3,79 2,947 ,021* 

Moviemaker 3,95 3,76 3,85 4,00 3,53 2,780 ,028* 

GCompris 3,43 3,60 3,61 3,69 3,26 2,428 ,049* 

 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο One-way ANOVA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα βξεζνχλ νη 

δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν γλψζεσλ ηνπ δείγκαηνο (αλεπαξθείο, κέηξηεο, άξηζηεο), θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

έρεη ρσξηζηεί ην δείγκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηα άηνκα πνπ έρνπλ αλεπαξθείο γλψζεηο ππνινγηζηψλ ζε φια ηα 

πξναλαθεξφκελα ινγηζκηθά γηαηί ην p<0,05. (πίλαθαο 9) 
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Πίλαθαο9: One-way ANOVA: Υξεζηκφηεηα ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν αλάινγα κε ην 

επίπεδν γλψζεσλ ηνπ δείγκαηνο  

Υπηζιμόηηηα λογιζμικών ζηο νηπιαγυγείο –

επίπεδο γνώζευν Η/Τ 

Ανεπαπκείρ 

Μ.Ο 

Μέηπιερ 

Μ.Ο 

Άπιζηερ 

Μ.Ο 

F p 

Kidspiration 3,21 3,90 4,36 20,099 ,000* 

Tux Paint 3,00 3,83 4,29 22,138 ,000* 

Power Point 3,43 3,90 4,22 10,004 ,000* 

Revelation Natural Art 3,07 3,78 4,22 18,554 ,000* 

Google Junior 3,43 3,98 4,15 6,616 ,002* 

Tools for schools 3,14 3,68 3,94 7,861 ,000* 

Storybook weaver 3,00 3,50 3,79 8,679 ,000* 

Smart notebook software 2,79 3,34 3,45 5,264 ,006* 

You tube 3,57 4,14 4,32 5,273 ,006* 

Quiz maker 2,71 3,50 3,69 8,279 ,000* 

Hot potatoes 2,57 3,45 3,56 5,725 ,004* 

Google earth 3,36 4,01 4,23 9,602 ,000* 

Moviemaker 3,00 3,70 4,17 17,208 ,000* 

GCompris 2,79 3,48 3,76 9,318 ,000* 

 

Γηα λα βξεζεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ηελ Δπηκφξθσζε Δπηπέδνπ Α θαη ζε απηνχο πνπ δελ ηελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη, ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκφηεηα ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ μερσξηζηά t-test γηα αλεμάξηεηεο νκάδεο γηα θαζέλα απφ ηα 

ινγηζκηθά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηα ινγηζκηθά: “PowerPoint”, t(235)=2,558, p=,010, “You tube”, t(235 )=2,104,p=,036, 

“Hot potatoes”, t(235)=2,322, p=,023, “Google earth”, t(235)=2,462, p=,017, 

“Moviemaker”, t(235 )=2,978, p=,003. (πίλαθαο 10) 

 

Πίλαθαο 10:T-test: Υξεζηκφηεηα ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν αλάινγα κε ηελ επηκφξθσζε Α‟ 

Δπηπέδνπ ηνπ δείγκαηνο  

Υπηζιμόηηηα λογιζμικών ζηο νηπιαγυγείο – 

επιμόπθυζη Α’ Δπιπέδος 

Ναι 

Μ.Ο 

Όσι 

Μ.Ο 

t-test p 

Kidspiration 4,02 3,96 ,451 ,653 

Tux Paint 3,96 3,80 1,106 ,273 

Power Point 4,04 3,73 2,588 ,010* 

Revelation Natural Art 3,92 3,71 1,433 ,157 

Google Junior 4,03 3,91 ,969 ,334 

Tools for schools 3,74 3,71 ,199 ,843 

Storybook weaver 3,59 3,47 ,976 ,330 

Smart notebook software 3,35 3,29 ,549 ,584 

You tube 4,22 3,93 2,104 ,036* 

Quiz maker 3,55 3,38 1,230 ,220 

Hot potatoes 3,50 3,16 2,322 ,023* 

Google earth 4,11 3,76 2,462 ,017* 

Moviemaker 3,89 3,49 2,978 ,003* 

GCompris 3,58 3,31 1,939 ,054 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ t-testγηα αλεμάξηεηεο νκάδεο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηελ Δπηκφξθσζε Δπηπέδνπ Β θαη ζε απηνχο πνπ δελ ηελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη , ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκφηεηα ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν, έδεημαλ 

φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά. Γελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  ζηα ινγηζκηθά: “Tools for schools”, 

t(235)=,914, p=,362, “Smart notebook software”, t(235 )=,751, p=,454, “You tube”,  

t(235)=,619, p=,537. (πίλαθαο 11) 

 

Πίλαθαο 11:T-test: Υξεζηκφηεηα ινγηζκηθψλ ζην λεπηαγσγείν αλάινγα κε ηελ επηκφξθσζε Β‟ 

Δπηπέδνπ ηνπ δείγκαηνο  

Υπηζιμόηηηα λογιζμικών ζηο νηπιαγυγείο – 

επιμόπθυζη B’ Δπιπέδος 

Ναι 

Μ.Ο 

Όσι 

Μ.Ο 

t-test p 

Kidspiration 4,21 3,91 2,849 ,005* 

Tux Paint 4,27 3,78 4,557 ,005* 

Power Point 4,19 3,88 3,095 ,002* 

Revelation Natural Art 4,29 3,69 5,931 ,000* 

Google Junior 4,21 3,91 3,115 ,002* 

Tools for schools 3,80 3,70 ,914 ,362 

Storybook weaver 3,73 3,49 2,198 ,030* 

Smart notebook software 3,40 3,31 ,751 ,454 

You tube 4,21 4,14 ,619 ,537 

Quiz maker 3,72 3,43 2,485 ,014* 

Hot potatoes 3,64 3,34 2,096 ,037* 

Google earth 4,31 3,92 3,911 ,000* 

Moviemaker 4,15 3,66 4,361 ,000* 

GCompris 3,87 3,37 4,412 ,000* 

 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο One-way ANOVA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα βξεζνχλ νη 

δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ ζε ζρέζε κε ηα ηέζζεξα ειηθηαθά 

γθξνππ (25-35εηψλ, 36-45 εηψλ, 46-55 εηψλ, 56+ εηψλ ) ζηα νπνία έρεη ρσξηζηεί ην 

δείγκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ γηαηί ην p<0,05. 

(πίλαθαο 12) 
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Πίλαθαο 12: One-way ANOVA: Δπηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ 

δείγκαηνο 

Δπιμόπθυζη ζε θέμαηα Η/Τ- ηλικία Ηλικία 

25-35 

εηών 

Μ.Ο 

Ηλικία 

36-45 

εηών 

Μ.Ο 

Ηλικία 

46-55 

εηών 

Μ.Ο 

Ηλικία 

56+ 

εηών 

Μ.Ο 

F p 

Πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο ζε Ζ/Τ 4,53 4,26 3,93 3,46 6,878 ,000* 

Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 4,47 4,33 4,21 3,77 3,342 ,020* 

Ηδέεο γηα ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηε ηάμε 4,72 4,61 4,50 3,92 5,477 ,001* 

Υξήζε θαη δηαζεζηκφηεηα ειεχζεξσλ/αλνηθηψλ 

ινγηζκηθψλ 

 

4,38 

 

4,24 

 

4,02 

 

3,23 

 

7,799 

 

,000* 

Υξήζε εξγαιείσλ Web 2 (wikis, blogs, 

YouTube θ.α.) 

 

4,41 

 

4,27 

 

4,14 

 

2,91 

 

13,905 

 

,000* 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ θαη 

παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζηελ ηάμε 

 

4,78 

 

4,40 

 

4,30 

 

3,31 

 

13,936 

 

,000* 

χλδεζε δηακέζνπ ΣΠΔ κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζρνιεία κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα  

 

4,69 

 

4,51 

 

4,31 

 

3,85 

 

6,304 

 

,000* 

 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο One-way ANOVA ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα λα 

βξεζνχλ νη δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ θαη ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο (0-5εηψλ, 6-10 εηψλ, 11-15 εηψλ, 16-20 εηψλ, 21+ εηψλ), ζηα νπνία έρεη 

ρσξηζηεί ην δείγκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία θαη ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ 

γηαηί ην p<0,05. (πίλαθαο 13) 

 

Πίλαθαο 13: One-way ANOVA: Δπηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ αλάινγα κε ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ηνπ δείγκαηνο 

Δπιμόπθυζη ζε θέμαηα Η/Τ- σπόνια 

πποϋπηπεζίαρ 

 

0-5  

έηη 

Μ.Ο 

6-10  

έηη 

Μ.Ο 

11-15 

έηη 

Μ.Ο 

16-20 

έηη 

Μ.Ο 

21+ 

έηη 

Μ.Ο 

F p 

Πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο ζε Ζ/Τ 4,62 4,40 4,27 4,13 3,55 8,916 ,000* 

Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 4,57 4,40 4,35 3,22 4,05 2,712 ,031* 

Ηδέεο γηα ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηε ηάμε 4,81 4,60 4,55 4,58 4,34 2,406 ,050 

Υξήζε θαη δηαζεζηκφηεηα 

ειεχζεξσλ/αλνηθηψλ ινγηζκηθψλ 

 

4,38 

 

4,40 

 

4,21 

 

4,04 

 

3,81 

 

3,798 

 

,005* 

Υξήζε εξγαιείσλ Web 2 (wikis, 

blogs, You tube θ.α) 

 

4,52 

 

4,28 

 

4,26 

 

4,16 

 

3,84 

 

3,900 

 

,004* 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαζέζηκν 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ θαη παξαδείγκαηα 

αμηνπνίεζεο ηνπ ζηελ ηάμε 

 

4,86 

 

4,56 

 

4,39 

 

4,37 

 

3,98 

 

6,935 

 

,000* 

χλδεζε δηακέζνπ ΣΠΔ κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζρνιεία κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα  

 

4,81 

 

4,56 

 

4,45 

 

4,42 

 

4,12 

 

4,859 

 

,001* 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο One-way ANOVAζρεηηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ δείγκαηνο 

(αλεπαξθείο, κέηξηεο, άξηζηεο), θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο έρεη ρσξηζηεί ην δείγκα, θαη ηελ 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ γηαηί ην p<0,05 (.πίλαθαο 14) 

 

Πίλαθαο 14: One-way ANOVA: Δπηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ αλάινγα κε ην επίπεδν γλψζεσλ 

ρξήζεο Ζ/Τ ηνπ δείγκαηνο  

Δπιμόπθυζη ζε θέμαηα Η/Τ- ηλικία Ανεπαπκείρ 

Μ.Ο 

Μέηπιερ 

Μ.Ο 

Άπιζηερ 

Μ.Ο 

F p 

Πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο ζε Ζ/Τ 3,36 4,01 4,41 10,204 ,000* 

Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 3,86 4,21 4,45 5,279 ,006* 

Ηδέεο γηα ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηε ηάμε 4,29 4,47 4,71 4,621 ,011* 

Υξήζε θαη δηαζεζηκφηεηα ειεχζεξσλ/αλνηθηψλ 

ινγηζκηθψλ 

 

3,50 

 

3,97 

 

4,45 

 

13,846 

 

,000* 

Υξήζε εξγαιείσλ Web 2 (wikis, blogs, You tube 

θ.α) 

 

3,43 

 

4,08 

 

4,44 

 

12,361 

 

,000* 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ θαη 

παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζηελ ηάμε 

 

4,00 

 

4,30 

 

4,49 

 

3,093 

 

,047* 

χλδεζε δηακέζνπ ΣΠΔ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ζρνιεία κέζα απφ πξνγξάκκαηα  

 

4,14 

 

4,31 

 

4,63 

 

6,600 

 

,002* 

 

Γηα λα βξεζεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ηελ Δπηκφξθσζε Δπηπέδνπ Α΄ θαη ζε απηνχο πνπ δελ ηελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη , ζε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

μερσξηζηά t-test γηα αλεμάξηεηεο νκάδεο γηα θαζέλα απφ ηα ζέκαηα. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηελ επηκφξθσζε Δπηπέδνπ Α΄ θαη ζε απηνχο πνπ δελ ηελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη. (πίλαθαο 15) 

 

 

 

 

 



 

80 

 

Πίλαθαο 15:T-test: Δπηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ αλάινγα κε ηελ επηκφξθσζε Α‟ Δπηπέδνπ ηνπ 

δείγκαηνο  

Δπιμόπθυζη ζε θέμαηα Η/Τ- επιμόπθυζη Α’ 

Δπιπέδος 

Ναι 

Μ.Ο 

Όσι 

Μ.Ο 

t-test p 

Πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο ζε Ζ/Τ 4,14 3,96 1,164 ,245 

Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 4,27 4,24 ,217 ,828 

Ηδέεο γηα ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηε ηάμε 4,56 4,44 ,876 ,385 

Υξήζε θαη δηαζεζηκφηεηα ειεχζεξσλ/αλνηθηψλ 

ινγηζκηθψλ 

 

4,14 

 

3,96 

 

1,323 

 

,187 

Υξήζε εξγαιείσλ Web 2 (wikis, blogs, You tube 

θ.α) 

 

4,17 

 

4,09 

 

,625 

 

,532 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ θαη 

παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζηελ ηάμε 

 

4,36 

 

4,27 

 

,779 

 

,437 

χλδεζε δηακέζνπ ΣΠΔ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ζρνιεία κέζα απφ πξνγξάκκαηα  

 

4,42 

 

4,36 

 

,448 

 

,656 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ μερσξηζηά t-test γηα αλεμάξηεηεο νκάδεο, γηα λα βξεζεί αλ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηελ Δπηκφξθσζε 

Δπηπέδνπ Β θαη ζε απηνχο πνπ δελ ηελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη , ζε ζρέζε κε ηελ 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ . Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζέκαηα φπσο: “Πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο ζε Ζ/Τ”, 

t(235)=2,173, p=,031, “Υξήζε θαη δηαζεζηκφηεηα ειεχζεξσλ/αλνηθηψλ ινγηζκηθψλ” 

t(235)=3,734, p=,000, Υξήζε εξγαιείσλ Web 2 (wikis, blogs, You tube θ.α), 

t(235)=3,631, p=,000, “χλδεζε δηακέζνπ ΣΠΔ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ζρνιεία 

κέζα απφ πξνγξάκκαηα”, t (235 )=2,553, p=,011. (πίλαθαο 16) 

 

Πίλαθαο 16:T-test: Δπηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζ/Τ αλάινγα κε ηελ επηκφξθσζε Β‟ Δπηπέδνπ ηνπ 

δείγκαηνο  

Δπιμόπθυζη ζε θέμαηα Η/Τ- επιμόπθυζη Β’ 

Δπιπέδος 

Ναι 

Μ.Ο 

Όσι 

Μ.Ο 

t-test p 

Πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο ζε Ζ/Τ 4,29 4,01 2,173 ,031* 

Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 4,25 4,27 ,158 ,858 

Ηδέεο γηα ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηε ηάμε 4,61 4,50 1,255 ,211 

Υξήζε θαη δηαζεζηκφηεηα ειεχζεξσλ/αλνηθηψλ 

ινγηζκηθψλ 

 

4,39 

 

3,97 

 

3,734 

 

,000* 

Υξήζε εξγαιείσλ Web 2 (wikis, blogs, You 

tubeθ.α) 

 

4,43 

 

4,03 

 

3,631 

 

,000* 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ θαη 

παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζηελ ηάμε 

 

4,44 

 

4,30 

 

1,301 

 

,195 

χλδεζε δηακέζνπ ΣΠΔ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ζρνιεία κέζα απφ πξνγξάκκαηα  

 

4,57 

 

4,33 

 

2,553 

 

,011* 
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4.2 ςμπεπάζμαηα 

ηελ Διιάδα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ε ρξήζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

απμάλεηαη ζπλερψο, θαζψο ηα ζρνιεία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα εμνπιίδνπλ ηηο αίζνπζέο ηνπο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη εξγαιεία 

ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, αλαπηχζζνληαο καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα θαηάιιεια θαη ηθαλά λα βειηηψζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο καζεζηαθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, κε ηηο πνηθίιεο κνξθέο πεξηγξαθήο, παξνπζίαζεο θαη 

κεηάδνζεο πνπ πξνζθέξνπλ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κφλν ην 5,9% (14 άηνκα) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άλδξεο ελψ ην 94,1% γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ 

εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο ην αθνινπζνχλ θαηά θχξην ιφγν γπλαίθεο θαη κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλδξψλ ζηνλ ρψξν απηφ. Παξφκνηα είλαη 

θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πιεζψξα εξεπλψλ ( Hlasna et al., 2017) ηνπ 

εμσηεξηθνχ φπνπ θαη εθεί παξαηεξείηαη κηθξφο αξηζκφο ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ελψ ζε άιιεο έξεπλεο δελ γίλεηαη θαλ αλαθνξά ζην θχιιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Blackwell, Lauricella & Wartella 2014). 

Σν 61,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο δήισζε πσο νη γλψζεηο 

ηνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ήηαλ κέηξηεο, πνζνζηφ πνιχ πςειφ δεδνκέλνπ φηη δηαλχνπκε 

ηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξαθνινχζεζε ηελ επηκφξθσζε ηνπ επηπέδνπ Α, ε νπνία  αθνξά ηελ 

απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαιχπηεη εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη βαζηθά 

ζηνηρεία ρξήζε πξνζσπηθνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ρξήζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, ζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ηελ  απφθηεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο ρξήζεο πξντφλησλ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ (www.pi-schools.gr),δεκηνπξγεί κηα αληίζεζε πνπ πηζαλά εμεγείηαη απφ ην 

κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηκφξθσζε επηπέδνπ Β. 

Ζ επηκφξθσζε επηπέδνπ Β αθνξά πην εμειηγκέλεο δεμηφηεηεο ζηελ ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ θαη πην ζπγθεθξηκέλα λέεο ςεθηαθέο ππνδνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη  γηα ηα 

ζρνιεία κέζα απφ δξάζεηο θαη έξγα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο 

θαη απνζεηήξηα ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζχγρξνλσλ 

εξγαιείσλ γεληθήο ρξήζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ ζεκάησλ αζθαιείαο 

http://www.pi-schools.gr/
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δηαδηθηχνπ), κέζα απφ παξαδείγκαηα θαη πξαθηηθέο, πνπ ζα αμηνπνηνχλ φια ηα 

παξαπάλσ (www.e-pimorfosi.cti.gr).  

Απφ απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ (Μπνχγηα θ.α., 2006) πξνθχπηεη φηη ε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη βειηησζεί, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη άιιεο βαζηθέο ππνδνκέο, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεη ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζηελ νπνία θαίλεηαη  φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ηελ 

θαηάιιειε επηκφξθσζε ηνπο θαη αθνινπζνχλ θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο εθθξάδνπλ ζεηηθή άπνςε θαη ζηάζε γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη ζε δηεζλείο έξεπλεο (Konca, et al., 2016; Liu, & 

Pange2015) θαη ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν κάζεζεο θαη 

ελίζρπζεο ηεο δηδαζθαιίαο εχξεκα πνπ έρεη γίλεη απνδεθηφ θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο 

(Tsitouridou & Vrizas, 2004; Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2008; Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο, 

2004; Tezci, 2011). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε, φηη ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ζπκπίπηνπλ κε δηεζλείο έξεπλεο, θαη δείρλνπλ πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Γαθέξδνπ, θ.α., 2006), ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο (Parrete et al., 2008; Kervin & Mantei, 2009; Ljung-Djärf et al., 2005), θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ζεηηθή 

άπνςε φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ «Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ». Ο ππνινγηζηήο είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ην νπνίν ζνπ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο γηα εμαηνκηθεπκέλεο θαζψο θαη γηα νκαδηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βνεζνχλ ζηε ζπγθέληξσζε αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ παηδηψλ (Αγαιηψηεο, 2011). Αθφκε  ζχκθσλα κε ηνλ Ράπηεο & 

Ράπηε (2001) ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ βνεζηνχληαη  λα θαιχςνπλ ηα 

καζεζηαθά ηνπο θελά  θαη λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. 

Έλα επίζεο ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη νη ΣΠΔ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Μπέζε & Εηψγνπ 2012). Αλ θαη ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ εηζάγεη λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη κφλνη 

ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ηάμε 

ηνπο (Kervin & Mantei, 2009). πλεπψο νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα είλαη ηθαλνί θαη 

http://www.e-pimorfosi.cti.gr/


 

83 

 

λα γλσξίδνπλ  ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ , έηζη ψζηε λα απνηεινχλ απαξαίηεην 

θνκκάηη ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Γηαβξίκεο θ.ά., 2010). 

Αλ θαη ην 72% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί 

απφιπηα ζηελ εξψηεζε «Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην 

κάζεκα» ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ παξαπάλσ άπνςε. Πην ζπγθεθξηκέλα 

νη εθπαηδεπηηθνί κεγαιχηεξεο ειηθίαο ήηαλ απηνί πνπ θνβνχληαη πεξηζζφηεξν ηελ 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηελ κε εμνηθείσζε ηνπο κε ηηο ΣΠΔ. 

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί, φηη ε θνπιηνχξα ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζρνιείνπ είλαη δχζθνιν λα θαηαηξηθζεί θαη λα επηηξέςεη ηελ εχθνιε εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ φπσο νη ΣΠΔ. Οη εθπαηδεπηηθνί  κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη κε πεξηζζφηεξα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρνπλ επαλαπαπηεί ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο θαζψο 

αξλνχληαη  θαη αληηζηέθνληαη ζε πξνζπάζεηεο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ελψ δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη αθφκε 

ηελ πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζην λέα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο (Blackledge & Hunt, 2000; Γηαβξίκεο θ.α., 2009). 

Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία γηα ηηο παξαθάησ 

απφςεηο γηα ηηο ΣΠΔ :«Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ» θαη «Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ» εξκελεχεηαη 

απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη παιαηφηεξεο γεληέο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ άξλεζε ηνπο λα δερζνχλ ηηο λέεο εμειίμεηο (Γηαβξίκεο 

θ.α., 2009) Παξάιιεια νη εθπαηδεπηηθνί ηεο λέαο γεληάο πνπ έρνπλ γαινπρεζεί κέζα 

απφ ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη ζην λα ελεκεξψλνληαη 

ζπλερψο γηα ηα λέα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο.  

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, παξάγνληαο βέβαηα ζε άκεζε ζπλάξηεζε 

θαη κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην αλαιπηηθά ζηηο παξαθάησ απφςεηο «Έρσ 

κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ», «Δίκαη ερζξηθφο 

απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο» θαη  «Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα 

ρξεζηκνπνηείο ππνινγηζηή» ε χπαξμε ζεκαληηθά ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ δείρλεη πσο ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο επεξεάδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε παιηφηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο (π.ρ. παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο) θαη θνβνχληαη ηηο 

αιιαγέο, βιέπνληαο ηεο σο θάηη ην απεηιεηηθφ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη θαη κε 
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άιιεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη θελνθνβία θαη άγρνο γηα ηηο λέεο 

θαηλνηνκίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηηο ζηαζεξέο θαη παξαδνζηαθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο (Κνληδάξε, 2005, Σάζε, 2014) 

 Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο 

ΣΠΔ είλαη θαη ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απφςεσλ γηα ηηο 

ΣΠΔ θαη ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ άξηζηεο 

γλψζεηο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην εξγαιείν θαη κπνξνχλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κε άλεζε θαη ρσξίο θφβν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξφκνηα 

είλαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα άιισλ εξεπλψλ (Μάλεζε, 2016; Καξηπίδε, 2013; 

Μεηζηνπνχινπ & Βεθχξε, 2011,) ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη ε επηηπρία ηεο έληαμεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη άκεζε ζπλάξηεζε θπξίσο κε ηελ έιιεηςε 

γλψζεσλ ρεηξηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Kankaanranta,et al., 2003). 

 Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ  επηκφξθσζε επηπέδνπ Α θαη Β θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ έδεημε φηη 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  δηαθνξέο γηα απφςεηο φπσο: «Έρσ κεγάιε 

απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ», «Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

έλαλ ππνινγηζηή απφ θφβν κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα κπνξψ λα δηνξζψζσ 

ζηελ ζπλέρεηα», «Μνπ αξέζεη λα αλαλεψλσ ζπρλά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή κε 

ηηο λέεο εθδφζεηο», «Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ 

ππνινγηζηή», «Πεξηνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο παηδηψλ – λεπηαγσγνχ», «Οη 

ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη». Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ηνπ επηπέδνπ Α 

φζν θαη ηνπ Β ζεσξείηαη σο ν πνην ζεκαληηθφο παξάγνληαο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηάιιειε έληαμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή (Parette et al., 

2010; Νηθνινπνχινπ, 2010;  Keengwe & Onchwari, 2009). Ζ επηκφξθσζε κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζρεδίαζε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ελζσκάησζε θαη ρξήζε θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ ζηελ ηάμε 

(Μηθξφπνπινο & Μπέιινπ, 2010).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ άπνςε (Ράπηεο & Ράπηε, 

2001; Yurt, & Cevher-Kalburan, 2011 ), φηη ππάξρνπλ πνιιά θαη εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά γηα καζεηέο πνπ ηνπο παξέρνπλ επθαηξίεο ηφζν ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπο φζν 

θαη ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ γηα ηνλ θφζκν. Τπάξρεη φκσο θαη έλα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ην νπνίν δείρλεη λα είλαη αλαπνθάζηζην γηα ηε ρξεζηκφηεηα απηψλ. 
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Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ελεκεξσκέλνη  

θαη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ επηκφξθσζε επηπέδνπ Β  ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν 

ηελ εθκάζεζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(ΔΑΗΣΤ-ΠΗ, 2013), κε απνηέιεζκα λα θνβνχληαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε γηα κειινληηθή 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ, αλέδεημε ηελ απφιπηε ζπκθσλία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο λα απνθηήζνπλ επηπιένλ γλψζεηο θαη θαηάξηηζε ζε 

πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ, ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ειεχζεξσλ 

ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα θαη ησλ εξγαιείσλ Web 2.0, ζηελ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπα, ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηδεψλ γηα ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε, 

θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ζρνιεία. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θξίλεηαη ην γεγνλφο απηφ, 

θαζψο καο παξέρεη ζηνηρεία γηα ηελ αιιαγή ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη 

ζηε έληαμε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε. Ζ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπλερή 

επηκφξθσζε δειψλεη φηη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο ζηφρσλ. 

4.3 Αξιολόγηζη ηηρ έπεςναρ 

Αμηνινγψληαο ηελ εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαγλσξίζνπκε φηη ππήξμαλ πεξηνξηζκνί θαη αδπλακίεο, πνπ ελδέρεηαη λα επεξέαζαλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο. Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ν 

ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν πεξηνξίζηεθε ζηα φξηα ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο, θαη ην είδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο (δείγκα επθνιίαο), ην νπνίν δελ 

επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο  αδπλακία ζεσξείηαη θαη ην γεγνλφο φηη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην 

κέηξεζεο ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ελδέρεηαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη  απφ ηηο πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξαθηηθέο. Ζ ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηαδηθαζία 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ε έξεπλα.  

4.4 Πποηάζειρ 

Γλσξίδνπκε απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία φηη ζην ρψξν ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, εμαηηίαο ηεο πξφζθαηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην ρψξν.  
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Οη κειινληηθέο έξεπλεο θαιφ είλαη λα επεθηαζνχλ θαη λα εμεηάζνπλ ηηο ζρεηηθέο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ζηηο ππφινηπεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδνο έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα πην εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα ησλ 

απφςεσλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Αθφκε ζεκαληηθφ ζα ήηαλ ε έξεπλα λα επεθηαζεί 

θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο γηα λα ππάξρεη κηα νπηηθή ηνπ ηη 

επηθξαηεί θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. εκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ ζα είρε λα γίλεη ζχγθξηζε 

ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ γηα λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαθνξέο. 

Να δηεξεπλεζνχλ νη επξχηεξεο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε θαζψο θαη ηελ  

πξνζθνξά, ηνπ δηαδηθηχνπ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο αγσγήο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

ππάξρεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απαξαίηεην θξίλεηαη ζην ζεκείν απηφ λα βξεζνχλ ηξφπνη παξαθίλεζεο θαη 

ελίζρπζεο   ηεο απηνεθηίκεζεο θαη  απηνπεπνίζεζεο θαη ησλ κεγαιπηέξσλ ειηθηαθά 

εθπαηδεπηηθψλ έηζη ψζηε ζηαδηαθά λα πεηξακαηηζηνχλ θαη απηνί κε ηελ έληαμε θαη 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

Ζ επηκφξθσζε ησλ λεπηαγσγψλ ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ρξήζεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν 

ζην Νεπηαγσγείν. 

Σν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα ΣΠΔ πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κεηά ηελ πξψηε επηκφξθσζε 

ζέινπλ λα εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ινγηζκηθψλ 

πνπ έρνπλ δηαζέζηκα ζηα ζρνιεία ηνπο θάηη ην νπνίν απαηηεί εηδηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

εθαξκνγή πην εθηεηακέλσλ ρξνληθά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σέινο, ζπλίζηαηαη ε δηελέξγεηα κειινληηθψλ εξεπλψλ κε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, 

φπσο νη παηδαγσγνί Δηδηθήο Αγσγήο. 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο είλαη πεπεηζκέλνη φηη νη ΣΠΔ                     

(ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο)  ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή παξέρνπλ 

πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε ζηα κηθξά παηδηά.   

Δξεπλεηέο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ επηζεκαίλνπλ ηελ εμαηξεηηθή δπλαηφηεηα ησλ 

ΣΠΔ λα εληζρχνπλ ηηο καζεζηαθέο θαη αλαπηπμηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, θαζψο 

ηνπο πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο γηα ζπκκέηνρε ζε έλα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, 

επηθνηλσλίαο θαη εμεξεχλεζεο. 
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Κξίλεηαη  ζεκαληηθή ε επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, θαη ε ελαζρφιεζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηε ζσζηή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, θαζψο θαη κε 

ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ φισλ ησλ κνλάδσλ κε ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

.  
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ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 
 

 ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο ζπληάρζεθε ην παξφλ 

εξσηεκαηνιφγην πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο θαη ζθνπφ έρεη λα δηεξεπλήζεη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλώλπκν θαη ζθνπφ έρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Οη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη παξακέλνπλ απόξξεηεο. Ζ 

ζπκπιήξσζή ηνπ δηαξθεί πεξίπνπ 10-15 ιεπηά. 

Ζ έξεπλα απηή δε ζα είλαη δπλαηή ρσξίο ηε δηθή ζαο δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, γηα ηελ νπνία ζαο 

επραξηζηψ ζεξκά. 

                                                                                Ζ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα  

 

                                                                                     νθία Γθέγθα 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  

 

Φχιν:        Άλδξαο            Γπλαίθα 

 Ζιηθία:     25–35        36-45       46-55       56 + 

 Έηε ππεξεζίαο:    0-5       6-10       11-15       16-20       21 θαη άλσ 

Οη γλψζεηο κνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ είλαη:  

  αλεπαξθείο      κέηξηεο      άξηζηεο 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη ηελ επηκφξθσζε Α΄ Δπηπέδνπ         Ναη       ρη 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη ηελ επηκφξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ         Ναη       ρη 

Πηζηεχεηε φηη νη ΣΠΔ έρνπλ ζέζε ζην Νεπηαγσγείν;            Ναη       ρη 

Πνηεο απφ ηα παξαθάησ εθαξκνγέο γλσξίδεηε λα   ρξεζηκνπνηείηε: 

  Word       Excel       Internet       Power point 

  Corel photo shop       εθαξκνγή πνιπκέζα       άιιν…………………… 

 Πνηεο ζεσξείηε απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην Νεπηαγσγείν; 

      (ζεκεηψζηε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηελ επηινγή ζαο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

         Καηάιιειν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

 Καηάιιειε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

 Καηάιιεινο εμνπιηζκφο 

 Καηάιιειε θηεξηαθή ππνδνκή 

 Καηάιιειε ηερληθή ππνζηήξημε 

 Καηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

 Άιιν…………….    

 

Παπακαλώ να κςκλώζεηε έναν απιθμό ζε κάθε ππόηαζη δηλώνονηαρ αςηό πος ζαρ 

ανηιπποζυπεύει ( 1 = διαθυνώ απόλςηα 2= διαθυνώ 3= Αναποθάζιζηορ 4=ζςμθυνώ  5= 

ζςμθυνώ απόλςηα)  
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 Ζ άπνςε κνπ γηα ηε ρξήζε  ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ Αλαπνθάζηζηνο πκθσλψ  πκθσλψ 

απφιπηα 
πληειεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνπ έξγνπ 
1 2 3 4 5 

Καζηζηά ηε δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα 
1 2 3 4 5 

πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
1 2 3 4 5 

Γελ κε θνβίδεη θαζφινπ ε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ζην κάζεκα 
1 2 3 4 5 

Βνεζάεη ζηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ 

εξγαζηψλ 
1 2 3 4 5 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δηαζθεδαζηηθνί 1 2 3 4 5 

Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 
1 
 

2 3 4 5 

Ο ππνινγηζηήο ππνθαζηζηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ 1 2 3 4 5 

Ο ππνινγηζηήο δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 1 2 3 4 5 

Δίκαη ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο 1 2 3 4 5 

Πεξηνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο παηδηψλ - 

λεπηαγσγνχ 
1 2 3 4 5 

Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο 
1 2 3 4 5 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ελεκέξσζε 1 2 3 4 5 

Με ζπλεπαίξλεη ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή 
1 2 3 4 5 

Δπηδξά ζηε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 1 2 3 4 5 

Θα ήζεια λα κε ρξεηαδφηαλ πνηέ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο 
1 2 3 4 5 

Βνεζάεη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 1 2 3 4 5 

Οη ππνινγηζηέο είλαη δπζλφεηνη 1 2 3 4 5 

Γίλεη δπλαηφηεηεο θαη ζε παηδηά κε 

ηδηαηηεξφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ 
1 2 3 4 5 

Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ πψο λα 

ρεηξίδνκαη έλα νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζηνλ 

ππνινγηζηή 

1 2 3 4 5 

Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ππνινγηζηή 
1 2 3 4 5 

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ςπραγσγία  1 2 3 4 5 

Μπνξψ λα θάλσ πνιχ δχζθνιεο εξγαζίεο κε 

έλαλ ππνινγηζηή 
     

Δκπνδίδεη ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο ησλ 

παηδηψλ 
1 2 3 4 5 

Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε ζεκηλάξηα γηα 

ππνινγηζηέο 
1 2 3 4 5 

ρνιεηνπνηεί ην Νεπηαγσγείν 1 2 3 4 5 

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ππνινγηζηή 

απφ θφβν κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δελ ζα 

κπνξψ λα δηνξζψζσ ζηε ζπλέρεηα 

1 2 3 4 5 

Μνπ αξέζεη λα αλαλεψλσ ζπρλά ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή κε ηηο λέεο 

1 2 3 4 5 
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εθδφζεηο 

ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ 

ππνινγηζηή, θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ κφλνο κνπ 
1 2 3 4 5 

Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα 

ρξεζηκνπνηείο έλαλ ππνινγηζηή 
1 2 3 4 5 

Βνεζάεη ζηελ αλεχξεζε θαη δεκηνπξγία 

δηδαθηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ  
1 2 3 4 5 

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

εηδηθφηεηα κνπ 

1 2 3 4 5 

 

 

 Σα παξαθάησ πξνγξάκκαηα - ινγηζκηθά είλαη ρξήζηκα ζην λεπηαγσγείν; 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ Αλαπνθάζηζηνο πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 
Kidspiration 1 2 3 4 5 

Tux Paint 1 2 3 4 5 

Power Point 1 2 3 4 5 

Revelation Natural Art 1 2 3 4 5 

Google Junior 1 2 3 4 5 

Tools for schools 1 2 3 4 5 

Storybook weaver 1 2 3 4 5 

Smart notebook software 1 2 3 4 5 

You tube 1 2 3 4 5 

Quiz maker 1 2 3 4 5 

Hot potatoes 1 2 3 4 5 

Google earth 1 2 3 4 5 

Moviemaker 1 2 3 4 5 

GCompris 1 2 3 4 5 

 

 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε θαηά πφζν ζπκθσλείηε λα επηκνξθσζείηε ζην κέιινλ ζε δηάθνξα 

ζέκαηα: 

 Γηαθσλ

ψ 

απφιπηα 

Γηαθσλ

ψ 
Αλαπνθάζ

ηζηνο 
πκθσλψ  πκθσλψ 

απφιπηα 

Πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο ζε Ζ/Τ 1 2 3 4 5 

Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 1 2 3 4 4 
Ηδέεο γηα ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηε ηάμε 1 2 3 4 5 
Υξήζε θαη δηαζεζηκφηεηα ειεχζεξσλ/αλνηθηψλ 

ινγηζκηθψλ 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

Υξήζε εξγαιείσλ Web 2 (wikis, blogs, You tube 

θ.α) 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ θαη 

παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζηελ ηάμε 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

χλδεζε δηακέζνπ ΣΠΔ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ζρνιεία κέζα απφ πξνγξάκκαηα  
 

1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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«Γειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ 

πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο 

αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

κόλνλ.» 

 

 


