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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία διερευνά το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών 

ενηλίκων σε κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του 

Νομού Θεσσαλονίκης και εξετάζει αν υπάρχει επίδραση των δημογραφικών παραγόντων, 

όπως το «φύλο», η «ηλικία», τα «έτη προϋπηρεσίας», το «επίπεδο εκπαίδευσης» και η 

«ειδικότητα» των εκπαιδευτών στο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού τους. Επίσης, η 

παρούσα έρευνα παρουσιάζει τα είδη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους οι εκπαιδευτές ενηλίκων, τον βαθμό χρήσης τους, 

καθώς και τη σημασία που αυτές κατέχουν, κατά τη γνώμη τους, στο εκπαιδευτικό τους 

έργο. Επιπλέον, δείχνει αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο 

ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών και στον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

τους. 

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2018. Η 

μεθοδολογία της  έρευνας ήταν ποσοτική. Το τελικό δείγμα αποτελείται από 83 εκπαιδευτές 

ενηλίκων που εργάζονταν σε ιδιωτικά κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Ινστιτούτα 

Εκπαιδευτικής Κατάρτισης του Ν. Θεσσαλονίκης. Ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το πρώτο μέρος του οποίου αντλήθηκε από έρευνα του  

Browne (2007) και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της έρευνας από την ερευνήτρια, ενώ το 

δεύτερο κατασκευάστηκε με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ένα καλό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών. Ακόμη, από 

τους παράγοντες που εξετάστηκαν, μόνο το «φύλο» φαίνεται να έχει επίδραση στο επίπεδο 

ψηφιακού γραμματισμού τους. Οι εκπαιδευτές με ειδικότητα «Πληροφορική», «Θετικές 

Επιστήμες» ή «Μηχανικοί» εμφανίζουν διαφορετικό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού από 

τους εκπαιδευτές των άλλων ειδικοτήτων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 

στη διδασκαλία «μέτρια» έως «αρκετά» συχνά, ενώ τα είδη που χρησιμοποιούν καθημερινά 

είναι το «διαδίκτυο» για αναζήτηση πληροφοριών, η «επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και συνομιλιών» και η «επεξεργασία κειμένου». Ακόμη, οι εκπαιδευτές 

πιστεύουν ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία βοηθάει το διδακτικό τους έργο. Τέλος, 

υπάρχει μία ελαφριά συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού και του 

βαθμού χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 

Λέξεις- κλειδιά: ψηφιακός γραμματισμός, ΤΠΕ, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτές 

ενηλίκων 
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ABSTRACT 

This thesis investigates the level of digital literacy of adult educators who work in 

Lifelong Learning centres and in Vocational Training Institutes in the Prefecture of 

Thessaloniki and it examines whether the demographic factors, such as “gender”, “age”, 

“years of experience”, “level of education” and “specialisation”, affect their level of digital 

literacy. In addition, this research demonstrates the Information and Communication 

Technologies tools which the educators use in teaching, their degree of use, as well as the 

importance they have at their educational work, according to the educators’ opinion. 

Moreover, this research shows if there is a statistical relation between the level of digital 

literacy and the degree of the use of ICT tools in teaching.  

This research was carried out from May until October 2018. The method of the 

research was quantitative. The sample consists of 83 adult educators who work in Lifelong 

Learning centres and in Vocational Training Institutes in the Prefecture of Thessaloniki. A 

questionnaire was used as a tool for the data collection, the first part of which comes from 

Browne’s research (2007) and it was adapted to the needs of this research by the researcher, 

whereas the second part was made according to bibliographic literature. The results of the 

research reveal a good level of digital literacy of adult educators. Furthermore, the only factor 

which seems to affect the level of digital literacy is the “gender”. The educators with 

specialisation “Informatics”, “Science” or “Engineers” present a different level of digital 

literacy from those with other specialisations. Moreover, the educators use “moderately” up 

to “quite” often the ICT tools in teaching, whereas the tools which they use daily are the 

“internet” for searching information, the “communication via email and chat”, as well as the 

“word processing”. In addition, the educators believe that using ICT tools in teaching helps 

their teaching work. Last but not least, there is a slight relation between the level of digital 

literacy and the use of ICT tools in teaching. 

Key words: digital literacy, ICT, adult education, adult educators 
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Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες ένα νέο σχετικά είδος γραμματισμού έχει απασχολήσει 

έντονα τον κόσμο της εκπαίδευσης, αυτό του ψηφιακού γραμματισμού. Μάλιστα, ο 

ψηφιακός γραμματισμός των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ενηλίκων έχει γίνει συχνά 

αντικείμενο έρευνας. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να δώσει μια εικόνα για το επίπεδο 

ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και 

Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης του Ν. Θεσσαλονίκης και επιπλέον, να παρουσιάσει 

τα είδη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που χρησιμοποιούν στη 

διδασκαλία τους οι εκπαιδευτές ενηλίκων, την έκταση χρήσης τους, καθώς και τα οφέλη που 

προσφέρουν αυτά, κατά τη γνώμη τους, στο εκπαιδευτικό τους έργο. Επίσης, αποσκοπεί στο 

να διερευνήσει τη σχέση που έχει το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών με 

τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη: 

Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η έρευνα. Στο 1
ο
 

κεφάλαιο περιγράφεται ο σκοπός, η σημασία και το περιεχόμενο της παρούσας μελέτης κι 

επίσης, δίνεται η σημασία κάποιων βασικών εννοιών. Το 2
ο
 κεφάλαιο αφορά τις ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Πρώτα, γίνεται μια ιστορική αναδρομή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, έπειτα, 

περιγράφονται τα εργαλεία των ΤΠΕ, παρουσιάζονται τα οφέλη χρήσης τους στην 

εκπαίδευση, τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούν, καθώς και οι παράγοντες που 

διευκολύνουν ή εμποδίζουν τη χρήση τους. Το 3
ο
 κεφάλαιο αφορά τον ψηφιακό 

γραμματισμό των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών. Δίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και 

εκπαιδευτή και παρουσιάζονται οι αντιλήψεις τους για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

Έπειτα, αναλύεται ο ψηφιακός γραμματισμός των εκπαιδευτών σήμερα, δίνεται η σχέση 

ψηφιακού γραμματισμού με τους παράγοντες φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία, επίπεδο σπουδών 

και ειδικότητα, καθώς κι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία κι η σχέση του ψηφιακού 

γραμματισμού με αυτήν, σύμφωνα με έρευνες. 

Το δεύτερο μέρος αποτελεί την ερευνητική προσέγγιση. Στο 4
ο
 κεφάλαιο δίνεται ο 

στόχος κι η μεθοδολογία της έρευνας και περιγράφεται το δείγμα. Έπειτα, παρουσιάζεται το 

εργαλείο της έρευνας, καθώς κι η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Στο 5
ο
 κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Δίνεται το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού 

των εκπαιδευτών του δείγματος κι η σχέση του επιπέδου με τους παράγοντες φύλο, ηλικία, 

έτη προϋπηρεσίας, επίπεδο σπουδών και ειδικότητα. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα είδη 
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και η συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των εκπαιδευτών, καθώς κι η στάση 

απέναντι στη χρήση τους. Τέλος, δίνεται η σχέση του βαθμού χρήσης των ΤΠΕ με τον 

παράγοντα φύλο. Στο 6
ο
 κεφάλαιο γίνεται μια συζήτηση των αποτελεσμάτων. Στο 7

ο
 

κεφάλαιο περιγράφονται το οφέλη που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα. Στο 8
ο
 

κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι περιορισμοί που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Στο τελευταίο κεφάλαιο, το 9
ο
, γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία της εργασίας και στα παραρτήματα 

περιλαμβάνονται το ερωτηματολόγιο με τη συνοδευτική επιστολή της έρευνας, καθώς κι η 

επιστολή της άδειας χρήσης του αρχικού ερωτηματολογίου από τον δημιουργό.  
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Μέρος Πρώτο: Θεωρητικό Πλαίσιο 

1. Σκοπός, σημασία και περιεχόμενο της παρούσας μελέτης 

1.1 Σκοπός και σημασία της παρούσας μελέτης 

Στη σημερινή εποχή, γίνεται έντονος διάλογος για τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας 

και επικοινωνίας και πώς αυτές  χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. Έχουμε πλέον μπει τις 

τελευταίες δεκαετίες σε μια νέα ψηφιακή εποχή, όπου η απλή χρήση υπολογιστών και 

ψηφιακών μέσων δεν επαρκεί ώστε να συμβαδίζουμε με αυτήν. Για αυτόν τον λόγο, οι 

διδάσκοντες έχουν να αναλάβουν το έργο της σωστής κατάρτισής τους πάνω στις νέες 

τεχνολογίες, καθώς και της χρήσης και ενσωμάτωσής τους στο εκπαιδευτικό τους έργο. Αυτό 

φυσικά, όπως έχει αποδειχθεί δε σημαίνει και την αντικατάσταση των ίδιων από τις 

τεχνολογίες αυτές, αλλά τη συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό της διδακτικής πράξης. Έτσι, 

προκύπτει η ανάγκη για μία μορφή γραμματισμού που εισήχθη τις τελευταίες δεκαετίες του 

προηγούμενου αιώνα στην κοινωνία αλλά και στην εκπαίδευση (Τζιφόπουλος, 2014), του 

ψηφιακού. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι πολλές φορές στο παρελθόν ο ψηφιακός 

γραμματισμός των εκπαιδευτικών έχει γίνει αντικείμενο ενδιαφέροντος και μελέτης. 

Aντιληφθήκαμε ότι ο ψηφιακός γραμματισμός έχει ερευνηθεί αρκετές φορές στους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε λοιπόν το 

ενδιαφέρον διερεύνησης του ψηφιακού γραμματισμού στους εκπαιδευτές ενηλίκων. Η 

παρούσα εργασία διερευνά το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων 

σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης του Ν.  

Θεσσαλονίκης και επιπλέον, ελέγχει αν υπάρχει επίδραση των δημογραφικών παραγόντων, 

όπως το «φύλο», η «ηλικία», τα «έτη προϋπηρεσίας» και το «επίπεδο εκπαίδευσης» των 

εκπαιδευτών στο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού τους. Επίσης, η παρούσα έρευνα 

παρουσιάζει τα είδη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που 

χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους οι εκπαιδευτές ενηλίκων, την έκταση χρήσης τους, 

καθώς και τα οφέλη που προσφέρουν αυτά, κατά τη γνώμη τους, στο εκπαιδευτικό τους 

έργο. Τέλος, διερευνάται και η σχέση που έχει το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των 

εκπαιδευτών με τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 

Ως εκ τούτου, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, δηλαδή τα ερευνητικά ερωτήματα 

στα οποία καλείται να δώσει απάντηση είναι τα εξής: 
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1. Ποιο είναι το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων στα 

ιδιωτικά Κέντρα ΔΒΜ και ΙΕΚ του Ν. Θεσσαλονίκης; 

2. Υπάρχει διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών 

ενηλίκων ως προς τους δημογραφικούς παράγοντες φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, 

επίπεδο σπουδών και ειδικότητα; 

3. Ποια είναι τα είδη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιούν 

στη διδασκαλία τους οι εκπαιδευτές ενηλίκων, ποια είναι η έκταση και ποιοι οι λόγοι 

της χρήσης τους;   

4. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο ψηφιακού 

γραμματισμού των εκπαιδευτών και τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

τους; 

Όπως είπαμε παραπάνω, έχει ερευνηθεί και μελετηθεί αρκετές φορές ο ψηφιακός 

γραμματισμός σε εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, λοιπόν, στην παρούσα έρευνα έγινε μια απόπειρα να 

σχηματιστεί μια εικόνα για τον ψηφιακό γραμματισμό των εκπαιδευτών ενηλίκων. Επίσης, 

έχουμε επισημάνει τη σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 

γι’ αυτόν τον λόγο κρίνεται αρκετά ενδιαφέρον να δοθεί σημασία στις ψηφιακές γνώσεις και 

δεξιότητες των εκπαιδευτών. Επιπλέον, όπως είπαμε, οι δεξιότητες ΤΠΕ θεωρούνται 

απαραίτητα προσόντα στον σύγχρονο πολίτη. Για αυτό, η χρήση των ΤΠΕ στην ίδια τη 

διδασκαλία των ενηλίκων θα τους εφοδιάσει κατάλληλα όχι μόνο για την επαγγελματική, 

αλλά και για την προσωπική τους εξέλιξη. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να γνωρίσουμε μέσα από 

την παρούσα έρευνα τον βαθμό που αυτές χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευσή τους. Τέλος, η 

Δια Βίου Μάθηση αποτελεί έναν μεγάλο τομέα ενδιαφέροντος της ευρωπαϊκής και ελληνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, έτσι λοιπόν είναι σημαντικό τα κέντρα ΔΒΜ, καθώς και τα ΙΕΚ, να 

κατέχουν ενημερωμένους εκπαιδευτές προσαρμοσμένους στη σημερινή πραγματικότητα της 

εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Είναι καλό να γνωρίσουμε, μέσω της έρευνας, το επίπεδο 

ψηφιακών γνώσεων και τη χρήση ΤΠΕ στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα.  

 

1.2 Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων 

1.2.1 Ψηφιακός γραμματισμός  

Με την είσοδο του ψηφιακού γραμματισμού σε όλους σχεδόν τομείς της ζωής μας και 

κυρίως στην εκπαίδευση, είναι αναγκαίο να δώσουμε τον ορισμό που έχει διαμορφωθεί τα 
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τελευταία χρόνια. Από τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, εισήχθη ο όρος 

«τεχνολογικός γραμματισμός» (“computer literacy”). Ο όρος αυτός, σύμφωνα με τον 

Bawden, αναφέρεται στο να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει χρήση μόνο των βασικών 

προγραμμάτων και των εφαρμογών του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Τζιφόπουλος, 2014). 

Είναι βέβαια εμφανές, στη σημερινή εποχή, με το μέγεθος της χρήσης των υπολογιστών και 

με το πλήθος των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στις διάφορες επιστήμες και 

επαγγέλματα, ένας ορισμός να μην καλύπτει όλους τους επιστημονικούς τομείς. Για αυτό, 

κρίνεται απαραίτητο ο ορισμός να διαμορφώνεται σε διαφορετικά πλαίσια για τον κάθε 

τομέα (Τζιφόπουλος, 2014).  

Με το τέλος του 20
ου

 αιώνα και την αυγή του 21
ου

 αιώνα, όπου η τεχνολογία 

εξελίχθηκε με ραγδαίους ρυθμούς και πρόσφερε τις πολλαπλές δυνατότητες κι εφαρμογές 

της στην καθημερινή πλέον ζωή, δεν αρκεί να περιοριζόμαστε στις βασικές γνώσεις του 

υπολογιστή. Αρχίζουμε να μιλάμε, λοιπόν, για «ψηφιακό γραμματισμό» (“digital literacy”). 

Όσο, όμως, οι δυνατότητες αυξάνονται και εξαπλώνονται, δημιουργούνται και πάλι 

διαφορετικές ανάγκες για τον προσδιορισμό του όρου από τις διάφορες επιστημονικές 

περιοχές. Σύμφωνα με τους Bawden και Robinson, οι ψηφιακές ικανότητες δεν περιορίζονται 

μόνο στη χρήση των βασικών προγραμμάτων του υπολογιστή, αλλά αναφέρονται και στο να 

μπορεί ο χρήστης να βρίσκει, να χρησιμοποιεί και να ελέγχει ηλεκτρονικές πηγές 

(Τζιφόπουλος, 2010).   

Η σχετική με τον ψηφιακό γραμματισμό βιβλιογραφία τείνει να κατατάσσει τις 

διάφορες διαστάσεις του σε κατηγορίες. Έτσι, ο ψηφιακός γραμματισμός προκύπτει ως 

συνδυασμός από  δεξιότητες: α) διαδικαστικές- τεχνικές, όπως η επεξεργασία δεδομένων 

στον υπολογιστή,  β) γνωστικές, που αναφέρονται στην ικανότητα εύρεσης πληροφοριών στο 

διαδίκτυο και γ) κοινωνικο- συναισθηματικές, που αφορούν τη σωστή χρήση κοινωνικών 

εφαρμογών του υπολογιστή, όπως των «δωματίων» διαλόγου (chat rooms) και των 

«σελίδων» κοινωνικής δικτύωσης (social media) (Τζιφόπουλος, 2014). 

1.2.2 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επικρατήσει ευρέως αντί του όρου «Πληροφορική», ο 

όρος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (“Information and 

Communications Technologies-ICT”). Σύμφωνα με τον Κόμη (2004, σελ. 16), οι ΤΠΕ 

αναφέρονται στις «τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας 

ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και 
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αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων». Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι 

αφορούν συγχρόνως και το μήνυμα της πληροφορίας σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή, αλλά 

και το μέσο που επεξεργάζεται και μεταφέρει αυτό το μήνυμα.  

Με την εξέλιξη των τεχνολογιών και την απαραίτητη προσαρμογή των πολιτών στις 

νέες γνώσεις, φαίνεται ξεκάθαρα πόσο σημαντική και αναγκαία κρίνεται η είσοδος των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση μαθητών αλλά και ενήλικων εκπαιδευόμενων. Με σκοπό την παγκόσμια 

πορεία προς αυτή την κατεύθυνση, τα διάφορα κράτη μέσω της εκπαιδευτικής τους πολιτικής 

έχουν ήδη ξεκινήσει τις τελευταίες δεκαετίες να προετοιμάζουν μέσα από επιμόρφωση τους 

τωρινούς αλλά και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, έτσι ώστε να μπορούν να 

κάνουν χρήση πολλών από τις δυνατότητες των ΤΠΕ στο διδακτικό τους έργο. Πέρα όμως 

από την κατάλληλη επιμόρφωση και κατάρτιση, πρωτεύουσα σημασία για την ουσιαστική 

και αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους είναι η πρόθεση, η επιθυμία 

κι η αυτοπεποίθηση των ίδιων των διδασκόντων (Τζιφόπουλος, 2014). 

1.2.3 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Εκπαίδευση 

Η έννοια της Δια Βίου Εκπαίδευσης εισήχθη τη δεκαετία του 1970 από την UNESCO 

με σκοπό όλα τα άτομα, σε κάθε ηλικία της ζωής τους, να μπορούν να μάθουν και να 

επιτύχουν, με στόχο την αυτοπραγμάτωσή τους. Οι άνθρωποι από τη φύση τους έχουν την 

ικανότητα και την ανάγκη να μαθαίνουν, να αποκτούν  και να αναπτύσσουν νέες γνώσεις και 

δεξιότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται 

στην κοινωνία που συνεχώς αλλάζει. Στη συνεχή αυτή προσπάθεια να συμβαδίζουμε με την 

εξέλιξη της κοινωνίας, βασικό ρόλο παίζει η συνεχής εκπαίδευση κι η δια βίου μάθηση. 

(Παπασταμάτης, 2011 (1)). Το βασικό χαρακτηριστικό της Δια Βίου Εκπαίδευσης είναι ότι 

πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Επίσης, αυτή προσφέρεται σε 

κάθε περιβάλλον τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης, σε διδακτικές δομές στις οποίες είναι 

επιτρεπτό να πραγματοποιείται η μάθηση από τη νηπιακή μέχρι τη γεροντική ηλικία του 

ατόμου (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2013).  

Για την Εκπαίδευση Ενηλίκων οι Καψάλης και Παπασταμάτης (2013, σελ. 36) δίνουν 

έναν γενικό ορισμό ως «μία διαδικασία, μέσω της οποίας άτομα ενήλικα, τα οποία δεν φοιτούν 

πλέον στο σχολείο, αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες, με πρόθεση να αποκτήσουν 

γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις κ.λπ., έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να 

επιλύουν με αποτελεσματικότητα ατομικά και συλλογικά προβλήματα». Σύμφωνα με την 

UNESCO, η Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν αποτελεί μία αυτόνομη εκπαιδευτική προσπάθεια, 
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αλλά ανήκει ως υποκατηγορία στον ευρύτερο όρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης. 

Δίνοντας έναν πιο εξειδικευμένο ορισμό, η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά όλες τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενήλικα άτομα, συγκεκριμένα τις 

οργανωμένες διαδικασίες μάθησης, που βοηθούν τους ενήλικες στη γενικότερη μόρφωση και 

αυτοπραγμάτωσή τους, καθώς και στην επαγγελματική επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση 

(Καψάλης & Παπασταμάτης, 2013).  

Επιπλέον, η εκπαίδευση ενηλίκων κρίνεται απαραίτητη στην επαγγελματική ζωή των 

ανθρώπων, με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων τους και την ανταπόκριση στην τωρινή ή 

μελλοντική θέση εργασίας τους. Αυτή η επαγγελματική εκπαίδευση είναι σήμερα και η 

συνηθέστερη μορφή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων παγκοσμίως και αποσκοπεί στην εξέλιξη 

των επαγγελματικών γνώσεων, στη βελτίωση των προσόντων των ατόμων και στη 

διαφοροποίηση ανάμεσα στους επαγγελματικούς ρόλους που αποκτούν οι εργαζόμενοι. Ως 

αποτέλεσμα, αυξάνει τελικά η αποδοτικότητα της οικονομίας κάθε κράτους (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2013). Έτσι, οι πολίτες συνεχώς προετοιμάζονται και προσαρμόζονται σε 

μία κοινωνία που διαρκώς μεταβάλλεται. Παρόλα αυτά, συχνά συναντάται μια ανεπάρκεια 

στο εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκριθεί στις μαθησιακές ανάγκες πολλών 

εκπαιδευόμενων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες, να μειώνεται η 

αυτοεκτίμησή τους και να προκύπτουν προβλήματα στην κοινωνική συνοχή και την 

οικονομία (Παπασταμάτης, 2011 (1)).  

 

1.3 Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και τα Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης 

Κύριος στόχος για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίως αποτελεί 

η απόκτηση από τα άτομα δεξιοτήτων- κλειδιών, όπως οι βασικές δεξιότητες (ανάγνωση,  

μαθηματικά, θετικές επιστήμες), αλλά και οι οριζόντιες δεξιότητες (ξένες γλώσσες, ΤΠΕ, 

επιχειρηματικότητα). Αυτές τις ικανότητες που αποκτούν στη φοίτησή τους θα βελτιώσουν 

και θα εξελίξουν αργότερα στη διάρκεια της ζωής τους μέσω της Δια Βίου Μάθησης. Όσων 

αφορά τις γνώσεις ΤΠΕ, όπως δηλώνουν οι πολίτες, στην Ελλάδα το 51% των ενηλίκων δεν 

έχουν καθόλου γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, καταλαμβάνοντας την τρίτη χειρότερη 

θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης (Σιμόπουλος & Κύρδη, 2013). Η εκπαίδευση και 

κατάρτιση ενηλίκων αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα στη διαδικασία μάθησης στη ζωή κάθε 

ατόμου. Χάρη στη συνεχιζόμενη κατάρτιση, το άτομο έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει και 

να αποκτήσει νέες δεξιότητες, ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στις αλλαγές και τεχνικές 



15 
 

εξελίξεις, να βελτιώσει και να εξελίξει την καριέρα του ή να επανέλθει στην εργασία 

(Σιμόπουλος & Κύρδη, 2013). 

Οι φορείς που εμπλέκονται στη ΔΒΜ, είτε αυτοί παρέχουν υπηρεσίες ΔΒΜ, όπως το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είτε είναι φορείς της διοίκησης, 

όπως η Γενική Γραμματεία ΔΒΜ και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), δικτυώνονται σε εθνικό επίπεδο, το 

Εθνικό Δίκτυο ΔΒΜ, ώστε να μπορούν να δρουν συλλογικά. Οι φορείς ΔΒΜ εγγράφονται σε 

ενιαίο Μητρώο Φορέων ΔΒΜ. Μέσω της λειτουργίας συλλογικών οργάνων (Συμβούλιο 

ΔΒΜ και Σύνδεσης με την Απασχόληση, Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, Επιτροπή Παρακολούθησης Εθνικού Προγράμματος ΔΒΜ) δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό ενιαίας στρατηγικής, καθώς και τη 

συναρμογή της με την απασχόληση (Σιμόπουλος & Κύρδη, 2013). Η Γενική Γραμματεία 

ΔΒΜ παρακολουθεί βάσει τυποποιημένου υποδείγματος το σύνολο των δράσεων των 

φορέων ΔΒΜ, ώστε να διορθώνονται οι αστοχίες του σχεδιασμού και τυχόν αδυναμίες της 

υλοποίησης. Στο τέλος κάθε έτους γίνεται απολογισμός των δράσεων της ΔΒΜ (Ετήσια 

Έκθεση για τη ΔΒΜ στην Ελλάδα), εντοπίζονται καλές πρακτικές, και εξάγονται γενικά 

συμπεράσματα και βελτιωτικές προτάσεις (Σιμόπουλος & Κύρδη, 2013). 

Συγκεκριμένα, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ι και ΙΙ και τα Ινστιτούτα 

Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), με τα οποία ασχολείται η συγκεκριμένη έρευνα, 

ανήκουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών ΔΒΜ. Στους φορείς ανήκουν επίσης το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), οι Σχολές Γονέων και τα Κέντρα 

ΔΒΜ των Δήμων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού, καθώς και τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) 

(Σιμόπουλος & Κύρδη, 2013). 

 

2. Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

2.1 Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση- Ιστορική αναδρομή 

Όπως είδαμε παραπάνω, ο ψηφιακός γραμματισμός κρίνεται πολύ σημαντικός για την 

επαγγελματική αλλά και προσωπική ζωή του κάθε ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία. Όλες οι 

δραστηριότητες στη σημερινή αγορά εργασίας απαιτούν τη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση 
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του ανθρώπινου δυναμικού κάθε χώρας στη χρήση των ΤΠΕ. Η ανάπτυξη κατάλληλων 

δεξιοτήτων των εργαζομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 

γενικά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η UNESCO στην πρόταση UNESCO’s ICT 

Competency Standards for Teachers- Towards ICT Skills for Teachers (2008), αναφέρει ότι 

«η εισαγωγή των ΤΠΕ πρέπει να συνδέεται με την ικανότητα των εκπαιδευόμενων να» 

(Κυριαζής, Ψυχάρης & Κορρές, 2012, σελ. 61): 

 Χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην καθημερινή τους ζωή. 

 Να αναλύουν και να αξιολογούν την παρεχόμενη πληροφορία. 

 Να λύνουν προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις με τη χρήση ΤΠΕ. 

 Να χρησιμοποιούν με δημιουργικότητα τα εργαλεία ΤΠΕ. 

 Να κάνουν χρήση των ΤΠΕ ώστε να είναι υπεύθυνοι πολίτες. 

(Κυριαζής, Ψυχάρης & Κορρές, 2012) 

Ένας ψηφιακά ενημερωμένος πολίτης δεν είναι μόνο ανταγωνιστικός στην αγορά 

εργασίας, αλλά και ικανός να συμμετέχει ενεργά στις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Για αυτόν 

τον λόγο, η είσοδος των ΤΠΕ στην κοινωνία και τη σύγχρονη ζωή καθιστά απαραίτητη την 

είσοδό τους και στην εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαίδευση, ο μελλοντικός πολίτης και 

ενήλικος θα μπορέσει να ανταποκριθεί ικανά στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας και 

κοινωνία γενικότερα (Τζιφόπουλος, 2010).  

Στην εκπαίδευση διακρίνουμε τέσσερις φάσεις εισαγωγής των νέων τεχνολογιών. 

Πριν το 1970, έχουμε την περίοδο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών 

μηχανών. Τη δεκαετία του 1970, έχουμε την πληροφορική προσέγγιση. Κατά τη δεκαετία 

του 1980, η πληροφορική γίνεται μέσο αλλά και αντικείμενο εκπαίδευσης με την είσοδο του 

υπολογιστή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τέλος, μετά το 1990, οι Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθίστανται ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης (Κόμης, 

2004). Τις τελευταίες δεκαετίες οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται εντατικά σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης, αφού αποτελούν σημαντικό εργαλείο στον εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά και στην 

κοινωνία γενικότερα. Έτσι, χρησιμοποιούνται κυρίως ως μέσα για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση, καθώς και για την προετοιμασία για τον επαγγελματικό κόσμο στις υψηλότερες 

βαθμίδες. Η εξάπλωσή τους, οφείλεται κατά βάση στην εξέλιξη των δικτύων υπολογιστών 

και του Διαδικτύου, καθώς και των πολυμέσων (κέιμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) (Κόμης, 

2004). 
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Σχήμα 1: Χρονολογική εξέλιξη της θέσης των τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η εισαγωγή των ΤΠΕ ξεκίνησε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή στα σχολεία. Έως και τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990, η εισαγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή γινόταν ακόμη 

πιλοτικά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπου το μάθημα πληροφορικής εισάγεται στα 

Ενιαία Λύκεια της χώρας, ξεκινάει η προσπάθεια για χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ως μέσο πια διδασκαλίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

γίνεται εξοπλισμός των σχολικών μονάδων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και μια 

προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, δεν ήταν αυτά που 

αναμένονταν. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην έλλειψη μιας μεθοδευμένης καινοτομίας, όπως 

αναθεώρηση των προγραμμάτων διδασκαλίας, αλλά και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

έπειτα εξοπλισμός των σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Τζιφόπουλος, 2010). 

Η αλλαγές στην κοινωνία κατά την έλευση του 21
ου

 αιώνα, με την εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ζωής των ατόμων, οδηγεί και στις ανάλογες 

μεταβολές στην εκπαίδευση, με την είσοδο και τη χρήση των ΤΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

πολίτες θα είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι νέες 

τεχνολογίες αποτελούν πλέον απαραίτητο μέσο για τη διευκόλυνση της διδακτικής πράξης 

(Τζιφόπουλος, 2010). Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σταδιακής ένταξης των πληροφορικών 
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μέσων σε όλες τις πτυχές του προγράμματος σπουδών. Όμως, για την επιτυχημένη αυτή 

προσέγγιση ένταξης, δεν αρκεί να δοθεί βάση μόνο στην εξέλιξη των τεχνολογιών, αλλά και 

στο να αναπτυχθούν κατάλληλα περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστές και φυσικά στο να 

επιμορφωθούν σωστά οι υπηρετούντες την εκπαίδευση (Κόμης, 2004). 

 

2.2 Εργαλεία των ΤΠΕ 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να δούμε ποιες είναι οι κατηγορίες και τα είδη 

των ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται κυρίως στην εκπαίδευση. 

Αρχικά, ας δούμε κάποια εργαλεία γενικής χρήσης που έχουν μεγάλη κλίμακα χρήσης στην 

εκπαίδευση: 

Επεξεργαστές κειμένου 

Οι επεξεργαστές κειμένου είναι προϊόντα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή, την τροποποίηση, τη μορφοποίηση και την εκτύπωση γραπτών κειμένων μέσω 

υπολογιστή. Γενικά, αποτελούν το λογισμικό με την πιο ευρεία χρήση στον εκπαιδευτικό 

τομέα (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Υπολογιστικά φύλλα 

Τα υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι προϊόντα λογισμικού που 

χρησιμοποιούνται για την οργάνωση, επεξεργασία, αποθήκευση και παρουσίαση 

διαφορετικών ειδών δεδομένων, όπως αριθμητικών. Χρησιμεύουν στον υπολογισμό, στην 

επίλυση προβλημάτων και τη μοντελοποίηση δεδομένων. Βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς 

τομείς, όπως μαθηματικά, οικονομικές επιστήμες, μηχανική. Αποτελούν σημαντικά εργαλεία 

υπολογισμού και χρησιμεύουν στην ανάλυση δεδομένων και την αναζήτηση λύσεων σε 

ανοιχτά και σύνθετα αριθμητικά προβλήματα (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Διαδίκτυο (αναζήτηση πληροφοριών) 

Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές πηγές πληροφοριών και 

εξυπηρετεί ευρέως την εκπαίδευση και τη μάθηση. Το Διαδίκτυο συμβάλλει στη βελτίωση 

ορισμένων ικανοτήτων υψηλού επιπέδου, γνωστές ως «πληροφοριακές δεξιότητες». Οι 

δεξιότητες αυτές αφορούν τις διεργασίες αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και 

έχουν άμεση σχέση με τη λήψη αποφάσεων και την κριτική σκέψη, αφού βοηθούν τον 
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εκπαιδευόμενο να εντοπίζει τις πληροφορίες που χρειάζεται, να τις αξιολογεί και να τις 

αξιοποιεί αποτελεσματικά. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες συστημάτων αναζήτησης 

πληροφοριών είναι οι δικτυακές πύλες και τα συστήματα καταλόγου, όπου ενσωματώνονται 

οι μηχανές αναζήτησης. Στις δικτυακές πύλες, η αναζήτηση γίνεται με την εκ των προτέρων 

κατηγοριοποίηση και πραγματοποιείται σε ιστοσελίδες, ενώ στα συστήματα καταλόγου 

γίνεται μέσα από έρευνες με τη βοήθεια λέξεων- κλειδιών που τοποθετεί ο χρήστης και 

πραγματοποιείται σε πεδία βάσης δεδομένων (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).   

Συγκεκριμένα, οι δικτυακές πύλες είναι ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες που 

οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουν στον χρήστη είσοδο σε 

πληροφοριακές πηγές που αφορούν ένα θέμα που θέλει να διερευνήσει. Οι μηχανές 

αναζήτησης που ενσωματώνονται στα συστήματα καταλόγου αποτελούν αυτόματους 

μηχανισμούς ενεργοποίησης βάσεων δεδομένων που αποτελούνται από διαδικτυακές πηγές, 

όπως ιστοσελίδες, φόρουμ κ.ά. και συγκεντρώνονται με τη μορφή αρχείων. Τέτοιες μηχανές 

είναι η Google και η Altavista. Η αναζήτηση γίνεται με βάση λέξεις-κλειδιά από τον χρήστη 

(Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Βάσεις δεδομένων 

Οι βάσεις δεδομένων (ΒΔ) ή τα συστήματα διαχείρησης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) 

αποτελούν υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση, την εγγραφή, 

την αναζήτηση και τη διατήρηση ενός συνόλου δεδομένων με βάση κάποια συγκεκριμένα 

κριτήρια. Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στις 

εκπαιδευτικές μονάδες, είτε για την αναζήτηση πληροφοριών, είτε ως αντικείμενο 

εκμάθησης των τεχνολογιών πληροφορικής. Ευνοούν τη διαχείριση αρχείων δεδομένων και 

τον ορισμό σχέσεων μεταξύ τους, τη διατύπωση ερωτήσεων και αναζήτηση πληροφοριών με 

συγκεκριμένα στοιχεία, την παρουσίαση δεδομένων και την εκτύπωση αναφορών (Depover, 

Karsenti & Κόμης, 2010).  

Επεξεργασία πολυμέσων 

Η χρήση των μέσων εικόνας, ήχου και βίντεο κατά τη διδασκαλία βοηθά τους 

εκπαιδευτές στην παρουσίαση ποικίλων πληροφοριών που εμπλουτίζουν, αποσαφηνίζουν και 

επεξηγούν καλύτερα τα γραπτά κείμενα και την προφορική πληροφορία. Έτσι, θεωρούμε τα 

μέσα εικόνας και βίντεο ως εργαλεία αναπαράστασης. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε 

μια εποχή, όπου τα μέσα λήψης και επεξεργασίας των πολυμέσων, όπως ψηφιακές συσκευές, 
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κάμερες, βιντεοσκόπια, γνωρίζουν μια τεράστια πρόοδο, αλλά και μείωση του κόστους. Σαν 

συνέπεια, βρίσκουν ευρεία χρήση στην καθημερινή ζωή, αλλά και στην εκπαίδευση. Τα μέσα 

της εικόνας, του ήχου και του βίντεο μετά τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή 

(φωτογραφίες, σχέδια, ψηφιακοί ήχοι, αποσπάσματα βίντεο) μπορούν να υποστούν 

επεξεργασία και κατάλληλη προσαρμογή με χρήση προϊόντων λογισμικού. Υπάρχει μεγάλο 

πλήθος τέτοιων προϊόντων στην αγορά ανάλογα με τον σκοπό χρήσης, πολλά από αυτά 

διανέμονται δωρεάν (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Παρουσίαση πολυμέσων 

Τα προϊόντα λογισμικού παρουσίασης πολυμέσων χρησιμεύουν στην προετοιμασία 

και την παρουσίαση των πληροφοριών που αποτελούνται από κείμενα, εικόνες και βίντεο με 

τη μορφή διαφανειών. Θα λέγαμε ότι αντικαθιστούν το διαφανοσκόπιο, που χρησιμοποιείται 

ακόμη και σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Εργαλεία επικοινωνίας 

Τα περασμένα χρόνια που χρησιμοποιούσαμε τα εργαλεία επικοινωνίας, συνηθίζαμε 

να τα διαχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες με κριτήριο τον χρόνο. Ετσι, είχαμε τα εργαλεία της 

σύγχρονης επικοινωνίας, δηλαδή ταυτόχρονα, όπως η στιγμιαία συνομιλία (chat), και αυτά 

της ασύγχρονης επικοινωνίας, δηλαδή σε διαφορετικό χρόνο, όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail). Τα τελευταία χρόνια όμως αυτός ο διαχωρισμός αρχίζει να εξασθενεί, 

καθώς τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία διαθέτουν και τους δύο τρόπους επικοινωνίας 

(Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). Έτσι, θα μιλήσουμε παρακάτω για όλα τα μέσα που 

ευνοούν την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί ίσως το πιο συνηθισμένο εργαλείο 

επικοινωνίας, τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στην εκπαίδευση. Το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο επιτρέπει την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων από τον έναν χρήστη στον 

άλλο, τα οποία μπορούν να περιέχουν εκτός από κείμενο, εικόνες, ήχους και βίντεο. Είναι 

πολύ δημοφιλές καθώς είναι ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση (Depover, Karsenti & Κόμης, 

2010).  

Ιστολόγιο (Blog) 
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Το ιστολόγιο είναι μία ιστοσελίδα που δημιουργεί κάποιος στην οποία μπορεί ο 

καθένας να γράφει τις απόψεις του για κάποια θέματα. Η αγγλικός όρος blog προέρχεται από 

τη σύνμηση δύο λέξεων “web log”. Οι πληροφορίες εμφανίζονται με βάση την ημερομηνία 

και ώρα που αναρτήθηκαν και οι επισκέπτες του ιστολογίου μπορούν συνήθως να τις 

σχολιάσουν. Ο ιδιοκτήτης που δημιουργεί το ιστολόγιο δημοσιεύει όποιες πληροφορίες 

θέλει, ενώ οι επισκέπτες απλώς τις σχολιάζουν (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). 

Φόρουμ (forum) 

Το φόρουμ είναι μία ιστοσελίδα όπου μια ομάδα ατόμων ανταλλάσσουν τις απόψεις 

τους για ένα ορισμένο θέμα σε διαφορετικό χρόνο. Είναι επίσης ένα πολύ δημοφιλές 

εργαλείο επικοινωνίας. Τα φόρουμ σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα και μπορούν να 

διαχωριστούν στα φόρουμ συζήτησης και στα φόρουμ ειδικού ενδιαφέροντος. Τα πρώτα 

στοχεύουν στη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών, ενώ τα δεύτερα χρησιμοποιούνται για 

την ανταλλαγή πληροφοριών. Τα φόρουμ συζήτησης χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό 

στον εκπαιδευτικό χώρο (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Ταχυδρομικός Κατάλογος (mailing list) 

Ο ταχυδρομικός κατάλογος ή λίστα λειτουργεί με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και μέσα από τη διατήρηση ενός καταλόγου ταχυδρομικών διευθύνσεων 

συνδρομητών. Έτσι, διευκολύνει τον εκπαιδευτή να στέλνει ένα μήνυμα σε μία ηλεκτρονική 

διεύθυνση και αυτό να αποστέλλεται στις διευθύνσεις όλων των εκπαιδευόμενών του. 

Ταυτόχρονα, μπορούν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι να ενημερώνονται για τις απαντήσεις και τα 

σχόλια των συναδέλφων τους. Πρόκειται συνήθως για μία αμφίδρομη επικοινωνία. Ο 

διαχειριστής της ομάδας, ενδεχομένως ο εκπαιδευτής, είναι αυτός που μπορεί να προσθέτει 

και να διαγράφει άτομα από τη λίστα (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Συνομιλία (chat) 

Η συνομιλία (chat) είναι στιγμιαία αποστολή και λήψη μηνυμάτων και επιτρέπει την 

άμεση επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους χρήστες μέσω των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ή των κινητών συσκευών. Σε αντιδιαστολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η 

συνομιλία προσφέρει σύγχρονη κυρίως επικοινωνία, δηλαδή στον ίδιο χρόνο. Παλιότερα, τα 

συστήματα συνομιλίας επέτρεπαν την ανταλλαγή μόνο μηνυμάτων κειμένου. Εδώ και 

κάποια χρόνια, τα μηνύματα εμπλουτίζονται με ανταλλαγή αρχείων και εικόνων, ακουστική 

επικοινωνία και βιντεοσυνομιλία. Επιπλέον, συνδυάζουν τις δυνατότητες της ασύγχρονης με 
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αυτές της σύγχρονης επικοινωνίας, αφού επιτρέπουν την αποστολή εικόνων, ήχου και βίντεο 

(Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Εργαλεία τηλεδιάσκεψης (videoconference) 

Ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία τηλεδιάσκεψης, δηλαδή επικοινωνίας με βίντεο 

μέσω διαδικτύου, είναι το skype. Με το skype, ο χρήστης μπορεί να συνομιλήσει δωρεάν 

μέσω φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης με οποιονδήποτε υπολογιστή σε οποιοδήποτε μέρος 

του πλανήτη, με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Είναι απαραίτητο να έχουν και οι δύο χρήστες, 

εκτός από σύνδεση στο Διαδίκτυο, κάμερα, μικρόφωνο και ακουστικά. Εκτός από να 

πραγματοποιούν κλήσεις, οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα ή 

μηνύματα αρχείων και πολυμέσων, όπως και στη στιγμιαία συνομιλία (chat). Έχουμε λοιπόν 

μια σύγχρονη κυρίως επικοινωνία (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Μετάδοση αρχείων ήχου και εικόνας (podcasting) 

Με το podcasting ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου και βίντεο, που 

διατίθενται στο Διαδίκτυο. Η ευρεία χρήση του στην εκπαίδευση ξεκίνησε από μερικά 

μεγάλα πανεπιστήμια, όπως του Χάρβαρντ, που το χρησιμοποίησαν στα μαθήματά τους. Το 

podcasting επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ακούσουν και να δουν αρχεία με τις 

διαλέξεις των εκπαιδευτών τους ή άλλα αρχεία ήχου και βίντεο, τα οποία ονομάζονται 

podcasts, οποιαδήποτε στιγμή αποθηκεύοντάς τα στον υπολογιστή τους (Depover, Karsenti 

& Κόμης, 2010). 

Εκπαιδευτικά προϊόντα λογισμικού 

Τα εκπαιδευτικά προϊόντα λογισμικού μπορούν γενικά να διακριθούν σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες. Αυτά που ευνοούν τη διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή και αυτά που 

ευνοούν τη μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστή. Η διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή 

ασχολείται με τη μοντελοποίηση της γνώσης, καθώς και του τρόπου που πρέπει αυτή να 

μεταδοθεί στον εκπαιδευόμενο. Αφορά, λοιπόν, τη δομημένη μετάδοση γνώσεων από το 

σύστημα στον εκπαιδευόμενο. Από την άλλη, η μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστή 

ασχολείται με τον σχεδιασμό περιβάλλοντος με εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευόμενοι πάνω σε έννοιες και διεργασίες, ώστε να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν 

τη γνώση και να επιλύσουν προβλήματα (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

i) Διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή  
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Τα υπολογιστικά συστήματα που είναι σχεδιασμένα για απόκτηση γνώσεων 

περιλαμβάνουν τα κλασικά προϊόντα λογισμικού καθοδήγησης, τα προϊόντα λογισμικού 

εξάσκησης και πρακτικής, τα πολυμέσα, καθώς και τα συστήματα υπερμέσων.  

Συστήματα καθοδήγησης- Προϊόντα λογισμικού εξάσκησης και πρακτικής 

Τα συστήματα καθοδήγησης είναι προϊόντα λογισμικού που ευνοούν την 

επιμόρφωση του εκπαιδευόμενου σε ένα συγκεκριμένο θέμα με τη βοήθεια του υπολογιστή. 

Συνήθως έχουν ως στόχο την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και τεχνογνωσίας. 

Βρίσκουν ιδιαίτερη θέση σε επιμόρφωση επαγγελματικών τομέων. Τα προϊόντα λογισμικού 

εξάσκησης και πρακτικής αποτελούν εκπαιδευτικά προϊόντα λογισμικού που αποσκοπούν 

στην εκμάθηση συγκεκριμένων γνώσεων και όχι στο να μεταδώσουν νέες γνώσεις. Βοηθούν 

τον εκπαιδευόμενο να εξασκηθεί και να εμπεδώσει τις γνώσεις που απέκτησε με τη βοήθεια 

δραστηριοτήτων. Τα συστήματα καθοδήγησης που αναφέραμε χρησιμεύουν στην 

καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου με σκοπό τη μάθηση, ενώ τα προϊόντα λογισμικού 

εξάσκησης και πρακτικής βοηθούν στην εξάσκηση και εμπέδωση γνώσεων που έχουν 

αποκτηθεί ενδεχομένως μέσω ενός συστήματος καθοδήγησης (Depover, Karsenti & Κόμης, 

2010).  

Συστήματα πολυμέσων 

Ο όρος «πολυμέσα» αναφέρθηκε αρχικά για τις εφαρμογές υπολογιστών με τις οποίες 

χειριζόμαστε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα μέσα. Σήμερα με τον όρο αυτόν εννοούμε τη 

δυνατότητα παρουσίασης πληροφοριών πολλών ειδών σε ένα ψηφιακό μέσο. Έτσι, δίνεται η 

δυνατότητα στα ψηφιακά συστήματα να παρουσιάζουν πολλά κανάλια πληροφορίας, που 

περιλαμβάνουν κείμενα, εικόνες, ήχους και βίντεο. Μπορούμε να συναντήσουμε 

εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων όπου αυτά παρουσιάζονται με απλή δομή, όπως για 

παράδειγμα τα ηλεκτρονικά βιβλία, που στηρίζονται στη γραμμική δομή. Επιπλέον, 

συναντάμε και εφαρμογές που στηρίζονται σε δικτυωτή δομή, όπου οι πληροφορίες 

παρουσιάζονται σε κόμβους που συνδέονται με συνδέσμους, όπως για παράδειγμα στα 

προϊόντα λογισμικού που ονομάζονται υπερκείμενα (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).   

Υπερμέσα 

Ο όρος «υπερκείμενο» είναι ένα σύνολο ψηφιοποιημένων δεδομένων τα οποία 

κατανέμονται σε κόμβους πληροφορίας. Οι κόμβοι αυτοί δε συνδέονται σειριακά, αλλά 

τονίζονται με χρήση συνδέσμων, όπως λέξεις ή φράσεις που οδηγούν τον χρήστη σε περιοχές 
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πληροφορίας. Πριν μερικές δεκαετίες, ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) σχεδιάστηκε 

με βάση την ιδέα του υπερκειμένου. Το υπερμέσο γενικά αποτελεί μια δομή οργάνωσης είτε 

κειμένων, οπότε έχουμε υπερκείμενο, είτε πληροφοριών πολυμέσων, οπότε έχουμε 

υπερμέσο, σε δίκτυο. Οι πληροφορίες αποτελούν κόμβους οι οποίοι συνδέονται με μη 

γραμμικές σχέσεις, τους συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι οδηγούν σε άμεση μετάβαση από τον 

έναν κόμβο στον άλλο. Οι κόμβοι μπορεί να είναι λέξεις, σελίδες, εικόνες, γραφήματα, ήχοι, 

βίντεο ή υπερκείμενα (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής υπερμέσων είναι η ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια γενικού ενδιαφέροντος Wikipedia. Η Wikipedia περιέχει πληροφορίες 

κειμένου και εικόνας σε μορφή υπερκειμένου στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης με βάση 

λέξεις- κλειδιά. Η Wikipedia δημιουργήθηκε συλλογικά από μια ομάδα χρηστών του 

διαδικτύου και ενημερώνεται σε μόνιμη βάση. Σήμερα, εκτιμάται ότι περιέχει πάνω από 1,5 

εκατομμύρια λήμματα στα αγγλικά (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).   

ii) Μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστή 

Τα υπολογιστικά περιβάλλοντα που είναι σχεδιασμένα για οικοδόμηση γνώσεων  

παρουσιάζουν πιο ενδιαφέρον γνωστικό δυναμικό από αυτά της απόκτησης γνώσεων. Αυτά  

περιλαμβάνουν τα περιβάλλοντα με τα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρουσιάζουν 

τις γνώσεις τους, όπως ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (portfolios), να αναπαριστούν τις γνώσεις 

τους, όπως εννοιολογικοί χάρτες, ή να δημιουργούν νέα συστήματα παρουσίασης γνώσεων. 

Επίσης, περιλαμβάνουν τα συστήματα που είναι βασισμένα σε επιστημονικά μοντέλα τα 

οποία ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να οικειοποιηθεί, χρησιμοποιώντας την ανακάλυψη και 

τη διερεύνηση, όπως τα περιβάλλοντα προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας. 

Επιπλέον, περιλαμβάνουν τα συστήματα με τη βοήθεια των οποίων ο εκπαιδευόμενος 

δημιουργεί μοντέλα, μέσα από την παρατήρηση και το πείραμα, και οικοδομεί γνώσεις, όπως 

τα περιβάλλοντα μοντελοποίησης (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Βιντεοπροβολέας  

Ο βιντεοπροβολέας (προτζέκτορας) είναι μια συσκευή που λαμβάνει σήμα βίντεο και 

το προβάλλει πάνω σε μια επιφάνεια ή πίνακα που βρίσκεται σε κάποια απόσταση, μέσω 

ενός συστήματος φακών. Όλοι οι προβολείς χρησιμοποιούν λαμπτήρες για δυνατό φωτισμό 

ώστε να μπορέσουν να προβάλουν την εικόνα. Οι σύγχρονοι προτζέκτορες μπορούν να 
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συνδυαστούν με τον διαδραστικό πίνακα και να προσφέρουν μία διαδραστική διδασκαλία 

μέσα στην αίθουσα (Wikipedia). 

Διαδραστικός πίνακας 

 Ο διαδραστικός πίνακας (interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής 

που συνδέεται με έναν υπολογιστή και έναν προτζέκτορα. Ο προτζέκτορας προβάλλει την 

εικόνα του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

τις εικόνες, να μαρκάρει ή να γράψει σημειώσεις χρησιμοποιώντας την αφή ή ηλεκτρονική 

γραφίδα, καθώς και να ενσωματώνει γραφήματα, εικόνες ή βίντεο. Τα εξελιγμένα μοντέλα 

των διαδραστικών πινάκων έχουν ψηφιακό πληκτρολόγιο και ποντίκι (Davis, 2007). Ακόμη, 

συνοδεύονται από διαφορετικούς ψηφιακούς μαρκαδόρους και ψηφιακό σφουγγάρι 

(Βερύκιος, 2010). Οι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν το πρώτο ηλεκτρονικό διδακτικό μέσο 

που σχεδιάστηκε εξαρχής για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τον υψηλότερο βαθμό χρήσης των 

διαδραστικών πινάκων στην εκπαίδευση παγκοσμίως κατείχε το Ηνωμένο Βασίλειο (73%). 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας διαδραστικός πίνακας υπάρχει κατά μέσο όρο ανά τρεις 

σχολικές αίθουσες (Λεγοντής, 2015).  

 

2.3 Oφέλη χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

2.3.1 Γενικά οφέλη χρήσης των ΤΠΕ 

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, η χρήση του κάθε τεχνολογικού εργαλείου 

έχει να προσφέρει πλήθος από οφέλη στην εκπαίδευση. Θα αναφέρουμε μερικά οφέλη που 

μπορούν να προσφέρουν γενικά τα εργαλεία αυτά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. 

Πρώτα από όλα, όπως με όλα τα διδακτικά μέσα, η χρήση των ΤΠΕ προσφέρει 

καλύτερη κατανόηση του διδακτικού υλικού, με αποτέλεσμα να γίνεται και αποτελεσματική 

η αφομοίωσή του από τους εκπαιδευόμενους. Δεύτερον, προσφέρει ευκολία στην οργάνωση 

και παρουσίαση του υλικού, ιδιαίτερα σε κοινό μεγάλου μεγέθους, καθώς και στη μείωση 

του απαιτούμενου χρόνου. Επιπλέον, βοηθά στη σωστή αναπαράσταση του εκπαιδευτικού 

υλικού, κάνοντας το μάθημα πιο ζωντανό, με τη χρήση πολλών αισθήσεων (Newby et al., 

2009). Συγχρόνως, βοηθά στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων από τον εκπαιδευτή για να 

διαπιστώσει εύκολα την ύλη που έχουν αφομοιώσει. Επίσης, προσφέρει ένα πλήθος 

διαφορετικών μορφών πληροφορίας, όπως κείμενο, εικόνα, βίντεο, με αποτέλεσμα να 
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εμπλουτίζεται η πληροφορία που μεταφέρεται. Γενικά, συντελεί στην αποτελεσματικότητα 

της διδακτικής πράξης (Newby et al., 2009).  

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δε βοηθάει μόνο τους διδάσκοντες στο διδακτικό 

τους έργο, αλλά ευνοεί και τη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία 

μάθησης. Η ενασχόληση των εκπαιδευόμενων με τις ΤΠΕ θα τους δώσει την ευκαιρία να 

μάθουν να χειρίζονται τα προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τα υπόλοιπα μέσα 

και θα αναγνωρίσουν τη χρηστική τους αξία όχι μόνο για τις μαθησιακές τους ανάγκες, αλλά 

και για τις καθημερινές τους εργασίες (Τζιφόπουλος, 2010). Επίσης, η χρήση των ΤΠΕ 

προσελκύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων διατηρώντας την προσοχή τους στη 

διδασκαλία (Τζιφόπουλος, 2010). προσελκύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων 

διατηρώντας την προσοχή τους στη διδασκαλία (Τζιφόπουλος, 2010). Στο ίδιο αποτέλεσμα 

συμφώνησε  και η πλειοψηφία των καθηγητών φυσικών επιστημών στην έρευνα του 

Λεγοντή (2010), ενώ στην ίδια έρευνα, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η χρήση ΤΠΕ 

βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση κάποιων εννοιών από τους εκπαιδευόμενους, καθώς και 

στην εξοικονόμηση χρόνου. 

Επιπλέον, χρήση των ΤΠΕ ευνοεί την επικοινωνία τους με άλλους εκπαιδευόμενους 

με ποικίλους τρόπους μέσω των εργαλείων που αναφέραμε. Συγχρόνως, τους προσφέρεται 

ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών που μπορούν να εντοπίζουν με ευκολία μέσω του 

διαδικτύου (Τζιφόπουλος, 2010). Ακόμη, δίνει κίνητρα στους εκπαιδευόμενους, ώστε να 

τους κινητοποιήσει να συμμετέχουν και να επιτύχουν τον μαθησιακό στόχο. Έτσι, θα 

αποκτήσουν έναν ενεργό ρόλο στη μάθηση (Newby et al., 2009). Βέβαια, οι δυνατότητες που 

τους προσφέρει θα έχουν την καλύτερη αξιοποίηση, εφόσον γίνεται μέσα από την κατάλληλη 

καθοδήγηση και την οργανωμένη χρήση από τους διδάσκοντες. Όπως αναφέρθηκε, η 

επιτυχία όλων των παραπάνω καθίσταται δυνατή μετά από την εκμάθηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ από τους διδάσκοντες και την εξοικείωσή τους με τα νέα μέσα 

(Τζιφόπουλος, 2010).  

2.3.2 Οφέλη χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ 

Ακολούθως, θα αναφέρουμε τα οφέλη που προσφέρουν στην εκπαίδευση τα είδη 

ΤΠΕ που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. Η χρήση των επεξεργαστών κειμένου 

μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρησης της πληροφορίας, σε συνδυασμό 

και με άλλα προϊόντα λογισμικού, για παράδειγμα συστήματα επεξεργασίας εικόνας. Επίσης, 

ευνοεί την παραγωγή μεγαλύτερων κειμένων. Παράλληλα, μαζί με τη χρήση του εργαλείου 
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ορθογραφικής διόρθωσης, φαίνεται να έχει θετική δράση στην ορθογραφία, τη γραμματική 

και τη σύνταξη. Τέλος, οι επεξεργαστές κειμένου θεωρούνται ως εργαλεία με γνωστικό 

δυναμικό που ευνοούν την οργάνωση και δόμηση της σκέψης, αλλά και την εκμάθηση της 

αναθεώρησης (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).   

Η χρήση των υπολογιστικών φύλλων ευνοεί την εμπειρική ανακάλυψη, την επίλυση 

προβλημάτων, τη διατύπωση προβλέψεων, τη στατιστική ανάλυση δεδομένων, την ανάπτυξη 

μοντέλων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, τα  υπολογιστικά φύλλα αποτελούν 

εργαλείο με γνωστικό δυναμικό που συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής σκέψης, 

όπως αξιολόγηση της πληροφορίας, ικανοτήτων δημιουργικής σκέψης, όπως σύλληψη ιδεών, 

καθώς και ικανοτήτων σύνθετης σκέψης, όπως επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 

(Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Όσων αφορά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, οι δικτυακές πύλες 

προσφέρουν στον χρήστη είσοδο σε πληροφοριακές πηγές που αφορούν ένα θέμα που θέλει 

να διερευνήσει, οπότε ευνοούν τη διερεύνηση και την ανακάλυψη. Από την άλλη, οι μηχανές 

αναζήτησης είναι εργαλεία με ισχυρό γνωστικό δυναμικό, καθώς βοηθούν στην επίλυση 

μεγάλου εύρους προβλημάτων που αφορούν την αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών. 

Επίσης, διεγείρουν την κριτική σκέψη, αφού ο εκπαιδευόμενος επιλέγει, εξετάζει και 

αξιολογεί τις πληροφορίες που συναντά. Τέλος, διεγείρουν τη δημιουργική και τη σύνθετη 

σκέψη, αφού ευνοούν τη σκόπιμη αναζήτηση (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν εργαλείο με γνωστικό δυναμικό, είτε όταν οι 

εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν προκατασκευασμένες βάσεις δεδομένων, είτε όταν οι ίδιοι 

δημιουργούν τις βάσεις. Ευνοούν τη δόμηση της πληροφορίας και τη δημιουργία τάσεων ή 

μοντέλων. Ακόμη, βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως κατηγοριοποίηση, διατύπωση 

και επαλήθευση υποθέσεων, στην αναζήτηση πληροφοριών, στην απάντηση ερωτήσεων και 

στην επίλυση ενός προβλήματος (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). 

Τα εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων, όπως είδαμε, βρίσκουν ευρεία χρήση στην 

εκπαίδευση, καθώς προσφέρουν πλήθος από οφέλη. Συγκεκριμένα, ευνοούν όχι μόνο την 

ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης, δόμησης και 

σύνθεσης των ιδεών των εκπαιδευόμενων. Τα εργαλεία παρουσίασης πολυμέσων ευνοούν 

ιδιαίτερα την προετοιμασία και την παρουσίαση του διδακτικού αντικειμένου από τους 

εκπαιδευτές και τους βοηθούν στην αναπαράσταση της πληροφορίας και τον εμπλουτισμό 

του ίδιου του αντικειμένου, κάνοντας τη μάθηση πολύ πιο ελκυστική. Παράλληλα, έλκουν το 
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ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, τους δίνουν κίνητρα συμμετοχής και τους βοηθούν στην 

οργάνωση και δόμηση των γνώσεων (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). 

Όσων αφορά τα μέσα επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσφέρει 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή και βελτιώνει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι έχουν περισσότερη ελευθερία να 

εκφραστούν, ενώ ο εκπαιδευτής αποκτά μια εξατομικευμένη επικοινωνία μαζί τους. 

Επιπλέον, ευνοεί τη γρήγορη και πλούσια παροχή πληροφοριών, ενώ αυξάνει γενικότερα την 

ποιότητα της διαδικασίας της μάθησης (Δημητριάδης κ.ά., 2015). Ακόμη, δίνει στον κάθε 

εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα επικοινωνίας οποτεδήποτε και από οπουδήποτε, 

χρησιμοποιώντας όχι μόνο υπολογιστή, αλλά και κινητές συσκευές (smartphone, tablet). 

Επιπλέον, του δίνει τον χρόνο να σκεφτεί την ερώτηση ή την απάντηση που θέλει να δώσει 

στον εκπαιδευτή του, απαλάσσοντάς τον έτσι από το άγχος της ομιλίας μέσα στην αίθουσα 

διδασκαλίας. Θα λέγαμε ότι κατέχει ισχυρό γνωστικό δυναμικό, αφού ευνοεί την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στην γραπτή επικοινωνία, καθώς και κοινωνικών δεξιοτήτων (Depover, Karsenti 

& Κόμης, 2010).  

Τα άλλα μέσα ασύγχρονης επικοινωνίας, όπως το ιστολόγιο, το φόρουμ και ο 

ταχυδρομικός κατάλογος, γενικά ευνοούν την ασύγχρονη επικοινωνία μιας ομάδας 

εκπαιδευόμενων με τον εκπαιδευτή τους, αφού αποστέλλονται λίγα μηνύματα, τα οποία 

διαβάζουν όλα τα μέλη της ομάδας, χωρίς να υπάρχει περιορισμός χρόνου και τόπου. 

Επιπλέον, όπως και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει την 

ελευθερία και τον απαραίτητο χρόνο για να εκφράσει μια άποψη, ενώ αναπτύσσει τη 

συνεργατικότητα με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους (Δημητριάδης κ.ά., 2015). 

Πιο αναλυτικά, τα ιστολόγια παροτρύνουν τους εκπαιδευόμενους να επαληθεύουν 

την εγκυρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν, καθώς και να δίνουν προσοχή στην 

ορθογραφία των μηνυμάτων τους. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι διαμοιράζονται τις 

πληροφορίες τους και με αυτόν τον τρόπο ευνοείται η συνεργασία μεταξύ τους. Τα ιστολόγια 

χρησιμοποιούνται όχι μόνο από τους εκπαιδευόμενους, αλλά και από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτές, οι οποίοι διαμοιράζονται τις γνώσεις τους και με τους συναδέλφους, αλλά και 

με τους εκπαιδευόμενούς τους (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). Ταυτόχρονα, επιτρέπουν, 

όπως είπαμε, στους εκπαιδευόμενους να διατυπώνουν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα 

και να τις μοιράζονται με τους υπόλοιπους χρήστες. Συνεπώς, ο εκπαιδευόμενος 

αναλαμβάνει έναν πιο ενεργό ρόλο στη μάθηση. Τα φόρουμ έχουν ισχυρό γνωστικό 
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δυναμικό, αφού ευνοούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, αλλά και κοινωνικών 

δεξιοτήτων, όπως τη συνεργασία. Από την άλλη, ο ταχυδρομικός κατάλογος ευνοεί την 

επικοινωνία ολιγομελών ομάδων, αφού δίνει τη δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων, 

απόκτηση γνώσεων και συνεργασία (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Παρόμοια οφέλη με τα εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας θα λέγαμε ότι 

παρουσιάζουν και τα εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας, η υπηρεσία συνομιλίας (chat). 

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία συνομιλίας ευνοεί την άμεση επικοινωνία ανάμεσα στον 

εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους σε συγκεκριμένες ώρες. Ο εκπαιδευτής έχει την 

ευκολία να κατευθύνει τη συζήτηση και να απαντά σε ερωτήματα την ίδια ώρα που 

διατυπώνονται. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις 

για τα θέματα που τους απασχολούν εντός και εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου 

(Δημητριάδης κ.ά., 2015). Επιπλέον, ευνοούν την ανάπτυξη του αισθήματος ότι ανήκουν σε 

μια ομάδα, ενώ παράλληλα βοηθούν και τον εκπαιδευτή στην προσπάθειά του να κάνει τους 

εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργά (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). Γενικότερα, 

θα λέγαμε ότι ευνοούν την αλληλεπίδραση και τη συνεργατικότητα μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων, ενώ βοηθούν στην απόκτηση ουσιαστικής μάθησης (Δημητριάδης κ.ά., 

2015). Επίσης, θα λέγαμε ότι ωφελούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, γεγονός που τα 

καθιστά ως εργαλεία με ισχυρό γνωστικό δυναμικό, ενώ η βιντεοσυνομιλία κάνει πιο άμεση 

και αληθινή την αλληλεπίδραση, πράγμα που ενισχύει το γνωστικό δυναμικό (Depover, 

Karsenti & Κόμης, 2010)  

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας, αυτό της τηλεδιάσκεψης 

(videoconference), προσφέρει συγχρόνως μετάδοση εικόνας και ήχου, πλησιάζοντας έτσι τις 

συνθήκες της δια ζώσης επικοινωνίας. Παράλληλα με τη δυνατότητα εικόνας και ήχου, δίνει 

και την ευκολία της διαμοίρασης αρχείων. Επιπλέον, ευνοεί τη σύγχρονη και άμεση 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή και αναπτύσσει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ακόμη, δημιουργείται η αίσθηση φυσικής επικοινωνίας 

«πρόσωπο με πρόσωπο» και αναπτύσσεται ένα κλίμα οικειότητας και συνεργατικότητας 

(Δημητριάδης κ.ά., 2015). Είναι φανερό ότι ένα τέτοιο εργαλείο προσφέρει ισχυρό γνωστικό 

δυναμικό, καθώς ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων με τον εκπαιδευτή τους, 

αλλά και μεταξύ τους. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμο σε προγράμματα ανοιχτής και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου η διδασκαλία γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία των 

εκπαιδευόμενων σε έναν χώρο (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). 
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Το εργαλείο για τη μετάδοση αρχείων ήχου και εικόνας (podcasting) κατέχει υψηλό 

γνωστικό δυναμικό, καθώς προσφέρει γρήγορη μετάδοση αρχείων ήχου και βίντεο και έτσι 

δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να διαμοιράσει στους εκπαιδευόμενούς του δικό του 

υλικό ή ελεύθερο υλικό από το Διαδίκτυο (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). 

Στα εκπαιδευτικά προϊόντα λογισμικού η διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή, 

αφορά, όπως είδαμε, τη δομημένη μετάδοση γνώσεων από το σύστημα στον εκπαιδευόμενο. 

Συγκεκριμένα, τόσο τα συστήματα καθοδήγησης, όσο και τα προϊόντα λογισμικού 

εξάσκησης και πρακτικής, βρίσκουν μεγάλη χρηστικότητα, αφού μπορούν να απευθύνονται 

σε εκπαιδευόμενους μεγάλου εύρους ηλικίας. Επίσης, είναι ιδανικά για εξατομικευμένη 

μάθηση, καθώς και για άμεση ανατροφοδότηση του εκπαιδευόμενου, αφού παρέχουν 

δραστηριότητες που αναγνωρίζουν τα λάθη του (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). Με τη 

βοήθεια των συστημάτων πολυμέσων, δίνεται η δυνατότητα να εισαγάγουμε τον 

εκπαιδευόμενο σε μια κατάσταση που προσεγγίζει κατά πολύ την πραγματικότητα, όταν δεν 

υπάρχει περιβάλλον πραγματικών συνθηκών. Όσων αφορά τα υπερμέσα, θα λέγαμε ότι 

διαθέτουν υψηλό γνωστικό δυναμικό, αφού σχεδιάζονται με σκοπό την οικοδόμηση γνώσεων 

και οι μαθησιακοί τους στόχοι αφορούν τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου (Depover, Karsenti & 

Κόμης, 2010). Η αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το συγκεκριμένο λογισμικό βοηθά 

στην αυτονομία και στην ανάμειξη του ίδιου με τη διαδικασία της μάθησης. Από την άλλη, η 

μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστή ασχολείται με τον σχεδιασμό περιβάλλοντος, ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν τη γνώση και να επιλύσουν 

προβλήματα (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  

Στη διδασκαλία και ιδιαίτερα στο διδακτικό αντικείμενο των θετικών επιστημών 

όπως τα Μαθηματικά, ο διαδραστικός πίνακας βελτιώνει την ποιότητα του μαθήματος και 

κεντρίζει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, προσφέροντας εργαλεία για την επίλυση 

ασκήσεων και την αποτύπωση σχημάτων με χρώματα και εφέ (Βερύκιος, 2010). Ως 

διδακτικό εργαλείο είναι ιδαίτερα απλό και φιλικό προς τον κάθε χρήστη και ως αποτέλεσμα, 

βελτιώνει την παρουσίαση και ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα στον 

εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους. Ακόμη, καθιστά το μάθημα πιο διασκεδαστικό, 

αυξάνοντας την αλληλεπίδραση και αυξάνει τη δυνατότητα αφομοίωσης δύσκολων εννοιών 

(Βερύκιος, 2010). Επιπλέον, προσφέρει στον εκπαιδευτή ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου, 

καθώς μπορούν να εφαρμοστούν πολλοί από τους πόρους που στηρίζονται στο διαδίκτυο και 

το περιεχόμενό τους να επαναχρησιμοποιηθεί (Λεγοντής, 2015). Η χρήση διαδραστικού 

πίνακα βοηθάει στο να μειωθεί ο φόρτος εργασίας και να εξοικονομηθεί χρόνος. Επιπλέον, 
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όπως και με τα υπόλοιπα τεχνολογικά μέσα, η χρήση του μπορεί να δώσει κίνητρα στους 

εκπαιδευόμενους και συνεπώς να συμμετέχουν οι ίδιοι περισσότερο στο εκπαιδευτικό έργο 

(Λεγοντής, 2015). 

 

2.4 Προβλήματα από τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε τα πλούσια οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση. Ας εξετάσουμε τώρα κάποια από τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη 

χρήση ορισμένων από τα τεχνολογικά μέσα που αναλύσαμε παραπάνω.  

Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τον διδάσκοντα απαιτεί 

σημαντικό χρόνο για την ανάγνωση, τη σύνταξη των μηνυμάτων και την αποστολή του 

κατάλληλου υλικού. Επίσης, υπάρχει απουσία της λεκτικής επικοινωνίας, την οποία μπορεί 

πολλοί εκπαιδευόμενοι να προτιμούν σε σχέση με τη γραπτή. Ακόμη, αυτού του είδους η 

επικοινωνία παρουσιάζει έλλειψη συνέχειας και οργάνωσης (Δημητριάδης κ.ά., 2015). Όσων 

αφορά τα φόρουμ, για να είναι αποτελεσματική η χρήση τους χρειάζεται η συμμετοχή ενός 

ικανοποιητικού αριθμού εκπαιδευόμενων. Από την άλλη, στους ταχυδρομικούς καταλόγους, 

σε περιπτώσεις πολυάριθμων ομάδων, είναι ευνοϊκότερη η μονόδρομη επικονωνία, δηλαδή η 

αποστολή μηνυμάτων μόνο από τους διαχειριστές, ώστε να μην υπάρχει συσσώρευση 

μηνυμάτων που πολλές φορές δε διαβάζονται (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). Όσο για 

το εργαλείο της συνομιλίας, ευνοείται κυρίως η επικοινωνία μεταξύ περιορισμένου αριθμού 

ατόμων, αφού η ταυτόχρονη συνομιλία πολλών ατόμων θα οδηγούσε σε μη αποτελεσματική 

επικοινωνία. Παράλληλα, το εργαλείο αυτό περιορίζει την ανταλλαγή ποικίλων ιδεών, καθώς 

ευνοεί την αποστολή μόνο σύντομων απόψεων (Δημητριάδης κ.ά., 2015). 

Όσων αφορά το εργαλείο τηλεδιάσκεψης, παρόλο που όπως είπαμε δίνει μια αίθηση 

φυσικής επικοινωνίας, δεν παύει να δημιουργεί διαφορετική εντύπωση από μια ζωντανή 

συζήτηση ή διάλεξη, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζονται προβλήματα καθυστέρησης της 

εικόνας. Αυτό είναι πιθανό να προκαλέσει ένα αίσθημα ψυχρότητας ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες της συζήτησης και δεν μπορεί να προσφέρει το πλεονέκτημα της προσωπικής 

επικοινωνίας. Επιπλέον, η προετοιμασία μιας τηλεδιάσκεψης απαιτεί αρκετό χρόνο από τον 

διδάσκοντα, ενώ οι συζητήσεις δεν μπορούν να διαρκούν περισσότερο από μία έως δύο 

ώρες, καθώς μπορεί να γίνουν κουραστικές για τους εκπαιδευόμενους, αλλά και για τον 

εκπαιδευτή (Δημητριάδης κ.ά., 2015).  
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Η χρήση των υπερμέσων, παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, μπορεί να 

οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε αποπροσανατολισμό (disorientation), ο οποίος μπορεί 

εύκολα να χάσει τον στόχο αναζήτησής του κατά την πλοήγησή του μέσα σε ένα περίπλοκο 

σύστημα με πολλές διαδρομές. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα γνωστικής υπερφόρτωσης 

(cognitive overload), η οποία έχει σχέση με τη δυσκολία εύρεσης της γνώσης που ζητείται 

μέσα από έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών (Κόμης, 2004). 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την έρευνα του Κραγιόπουλου (2012), οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η χρήση των ΤΠΕ πολλές φορές δυσκολεύει το διδακτικό έργο 

λόγω των τεχνικών και οργανωτικών εμποδίων που παρουσιάζονται. Επίσης, μπορεί να 

οδηγήσει στον περιορισμό της δημιουργικής ικανότητας και της λήψης πρωτοβουλιών από 

τους εκπαιδευόμενους. 

 

2.5 Παράγοντες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

2.5.1 Παράγοντες που διευκολύνουν τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Υπάρχουν κάποιοι  παράγοντες που ενθαρρύνουν τη χρήση των τεχνολογικών μέσων 

από τους διδάσκοντες και διευκολύνουν την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία. Ας δούμε 

ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες. 

Πρώτα από όλα, είναι η προϋπάρχουσα εμπειρία των διδασκόντων στη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και των τεχνολογικών μέσων στην προσωπική τους ζωή, καθώς 

και στη διδασκαλία τους (Τζιφόπουλος, 2010). Επίσης, σημαντικός παράγοντας είναι η ίδια η 

προσωπική εικόνα που έχουν σχηματίσει για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και η δημιουργία 

εσωτερικών, αλλά και εξωτερικών κινήτρων, που αφορούν για παράδειγμα την 

επαγγελματική τους εξέλιξη.  Επιπλέον, ένας βασικός παράγοντας που διευκολύνει τη χρήση 

είναι οι επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

μέσων (Τζιφόπουλος, 2010). Ακόμη, η ίδια η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης 

τους ωθούν σε μεγαλύτερη και ουσιαστική χρήση των λογισμικών και των εφαρμογών  στη 

διδασκαλία τους (Ευαγγέλου, 2017). 

2.5.2 Εμπόδια στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Πέρα από τους παράγοντες που ενθαρρύνουν τη χρήση των ΤΠΕ, υπάρχουν και 

κάποιοι  παράγοντες που αναστέλλουν την επιτυχή αξιοποίησή τους στη διδασκαλία. Οι 
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κυριότεροι παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση, αναφέρονται παρακάτω. 

Πρώτα από όλα, είναι η έλλειψη προϋπάρχουσας εμπειρίας των διδασκόντων στη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των τεχνολογικών μέσων και η απουσία 

υποστήριξης από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς. Επίσης, εμπόδιο αποτελεί η 

έλλειψη ειδικών στη χρήση των ΤΠΕ για την κατάρτιση και εκπαίδευση των διδασκόντων 

(Τζιφόπουλος, 2010). Επιπλέον, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί η απουσία του κατάλληλου 

εξοπλισμού στις εκπαιδευτικές μονάδες, η έλλειψη οικονομικών πόρων, καθώς και ο 

περιορισμένος χρόνος για τη σωστή αξιοποιήση των μέσων στα Αναλυτικά Προγράμματα 

(Τζιφόπουλος, 2010). Στην απουσία του κατάλληλου εξοπλισμού στις εκπαιδευτικές μονάδες 

συμφωνούν και σχεδόν οι 7 στους 10 καθηγητές φυσικών επιστημών στην έρευνα του 

Λεγοντή (2010). Ακόμη, ως εμπόδιο αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα του Λεγοντή 

(2015), τον απαραίτητο χρόνο για την οργάνωση και την προετοιμασία της διδασκαλίας με 

τη βοήθεια ΤΠΕ.  

Επίσης, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών η οποία πραγματοποιείται με ραγδαίους 

ρυθμούς δε δίνει τον απαραίτητο χρόνο για να εκτιμηθούν, να αξιολογηθούν και να 

μπορέσουν να προσαρμοστούν στις εκπαιδευτικές συνθήκες και στις μαθησιακές ανάγκες 

κάθε εποχής. Μια τέτοια συνθήκη είναι για παράδειγμα το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών, 

που ίσως δεν αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

(Ευαγγέλου, 2017). Ένας ακόμη σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί η έλλειψη ή 

ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ από τους εκπαιδευτές, οι ασαφείς στόχοι για 

τη χρήση των ΤΠΕ ή ο ελλιπής σχεδιασμός (Ευαγγέλου, 2017). Επιπλέον, σημαντική είναι 

και η έλλειψη χρόνου που απαιτείται για τη σωστή κατάρτιση, καθώς κι η μειωμένη 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά των ίδιων των διδασκόντων (Τζιφόπουλος, 2010). 

Εντούτοις, σύμφωνα με τις έρευνες, κυριότερο εμπόδιο στη χρήση ΤΠΕ δεν αποτελεί 

τόσο η έλλειψη γνώσεων, όσο η στάση των ίδιων των διδασκόντων απέναντι στη χρήση 

τους. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, η στάση των εκπαιδευτών απέναντι στη χρήση ΤΠΕ φαίνεται 

να επηρεάζεται από την ηλικία τους, καθώς οι νεότεροι εκπαιδευτές βλέπουν πιο θετικά την 

εκπαιδευτική χρήση των τεχνολογιών σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία (Ευαγγέλου, 

2017). Τις στάσεις των διδασκόντων θα τις δούμε και παρακάτω σε επόμενη ενότητα. 

Αυτοί οι παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω εμποδίζουν συχνά την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ και δημιουργούν μια όχι τόσο θετική στάση των διδασκόντων απέναντι τους. 
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Συμπερασματικά, ο διδάσκοντας χρειάζεται να έχει θετική ματιά απέναντι στη χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση, να μπορεί να προετοιμάσει και να οργανώσει σωστά τη διδασκαλία 

του, να διευρύνει τις διδακτικές του μεθόδους, και κυρίως να επιμόρφωνεται όσο το δυνατόν 

συχνότερα (Τζιφόπουλος, 2010).  

 

3. Ψηφιακός γραμματισμός εκπαιδευτικών- εκπαιδευτών και οι ΤΠΕ  

3.1 Ρόλος εκπαιδευτικού- εκπαιδευτή και οι ΤΠΕ 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη προκαλεί αλλαγές στη μεθόδευση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να επηρεάζει το έργο του εκπαιδευτικού και του 

εκπαιδευτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να απαιτούνται και οι ανάλογες γνώσεις και 

δεξιότητες από μέρους του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στον νέο του ρόλο. Ο 

νέος ρόλος θα είναι διευρυμένος και βελτιωμένος, αφού η χρήση των ΤΠΕ δίνει πολλαπλές 

δυνατότητες κατά τη διάρκεια, αλλά και κατά την προετοιμασία του διδακτικού έργου 

(Τζιφόπουλος, 2010).  

Ο εκπαιδευτής ανάμεσα στα καθήκοντά του χρειάζεται να ενεργοποιεί την 

πνευματική δραστηριότητα των εκπαιδευόμενων. Πρόκειται δηλαδή, όχι για μια απλή 

μετάβαση γνώσεων, αλλά μια ταυτόχρονη παροχή και λήψη απόψεων και εμπειριών μεταξύ 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, όπου ο πρώτος αναλαμβάνει τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων μάθησης των δεύτερων. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτής δεν αρκεί να 

«μορφώνει» τον εκπαιδευόμενο, αλλά συγχρόνως να μορφώνεται κι ο ίδιος (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2013). Όλοι οι ρόλοι που έχει ο εκπαιδευτής συνοψίζονται σε δύο βασικές 

διαστάσεις, αυτή του διευκολυντή της μάθησης, δηλαδή να διευκολύνει και να συντονίζει τη 

μάθηση των εκπαιδευόμενων και όχι απλά να μεταφέρει τις γνώσεις και επίσης, αυτή του 

κριτικού εμψυχωτή, δηλαδή να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να στοχάζονται, καθώς και 

να τους ενθαρρύνει να ενεργούν με σκοπό την αλλαγή της κατάστασης (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2013).  

Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτή με την είσοδο των ΤΠΕ αρχίζει και διαφοροποιείται. 

Πρώτα από όλα, χρειάζεται να προτρέψει τους εκπαιδευόμενούς του  να συμμετέχουν ενεργά 

στη χρήση των νέων τεχνολογιών και να λαμβάνουν κριτικά τις πληροφορίες που δέχονται 

έτσι ώστε να γίνουν κριτικοί δέκτες των όσων προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Η χρήση των 

ΤΠΕ του προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου από τις καθημερινές διδαδικασίες διδασκαλίας, 
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όπως οργάνωση και παρουσίαση πληροφορίας, αξιολόγηση εκπαιδευόμενων, οπότε διαθέτει 

περισσότερο χρόνο και ενεργητικότητα για να ανταποκριθεί στον ουσιαστικό του ρόλο ως 

εκπαιδευτής (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

Προκειμένου ο εκπαιδευτής να ασκήσει τον νέο του ρόλο, χρειάζεται να 

ικανοποιηθούν κάποιες προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι να αποκτήσει ο ίδιος θετική 

στάση απέναντι στις ΤΠΕ και να αναγνωρίζει τις δυνατότητες που του προσφέρει η χρήση 

τους. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μπορεί να επιλέγει τα μέσα που χρειάζονται με σκοπό 

την οργάνωση και την προετοιμασία της διδασκαλίας του, αλλά και τον βελτιωμένο τρόπο 

μάθησης (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003˙ Τζιφόπουλος, 2010). Ακόμη μία προϋπόθεση 

είναι να υιοθετήσει ο εκπαιδευτής την εξατομικευμένη μάθηση και την ομαδική διδασκαλία 

με τη χρήση των ΤΠΕ, ώστε να αξιοποιεί τον χρόνο του για να αναγνωρίσει τις δυναότητες 

και τις δυσκολίες του κάθε εκπαιδευόμενου, να τον ενθαρρύνει και να τον καθοδηγεί. Τέλος, 

κυριότερη προϋπόθεση είναι να αποκτήσει την κατάλληλη κατάρτιση στη χρήση των ΤΠΕ 

μέσω συνεχούς επιμόρφωσης, ώστε να γνωρίζει τον καταλληλότερο τρόπο χρήσης του κάθε 

τεχνολογικού μέσου και να πετυχαίνει τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Κυριαζής & 

Μπακογιάννης, 2003˙ Τζιφόπουλος, 2010). 

Θα λέγαμε ότι για να είναι αποτελεσματική η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση, απαιτείται από τους εκπαιδευτές να έχουν ικανότητα να σχεδιάσουν και να 

επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία, καθώς και δεξιότητες ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η 

χρησιμότητα των εργαλείων αυτών. Επίσης, χρειάζεται να γνωρίζουν το περιεχόμενο 

μάθησης, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, καθώς και να αντιλαμβάνονται τον τρόπο 

που μπορεί το κάθε εργαλείο να αξιοποιηθεί κατάλληλα, με σκοπό να επιτευχθούν οι 

μαθησιακοί στόχοι (Newby et al., 2009). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ίσως ότι κάθε τεχνολογικό 

μέσο αποτελεί μία διασύνδεση ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους, τον εκπαιδευτή και τη 

διδασκαλία. Όσο καλό και αν είναι το τεχνολογικό μέσο, η μάθηση δεν επιτυγχάνεται αν το 

μεταφερόμενο μήνυμα είναι σχεδιασμένο ανεπαρκώς. Επίσης, όσο καλά και αν έχει 

σχεδιαστεί το περιεχόμενο του μεταφερόμενου μηνύματος, η μάθηση δεν επιτυγχάνεται αν 

το μήνυμα παρέχεται με τρόπο που ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να κατανοήσει ή να 

ερμηνεύσει σωστά (Newby et al., 2009). 

Η UNESCO (2008) παρέχει «ένα σύνολο οδηγιών για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τα standards στις δεξιότητες αλλά και τη χρήση των ΤΠΕ και αιτιολογεί με ποιον τρόπο μπορεί 

να ενταχθεί η ανάπτυξη του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
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που θα πρέπει να ενσωματώσει την ένταξη των ΤΠΕ» (Κυριαζής, Ψυχάρης & Κορρές, 2012, 

σελ. 62), αφού γίνεται αναθεώρηση των εκπαιδευτικών συστημάτων από τα κράτη, ώστε να 

παραχθούν οι απαιτούμενες δεξιότητες από τον 21
ο
 αιώνα με σκοπό την κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη (Κυριαζής, Ψυχάρης & Κορρές, 2012).  

Δυστυχώς, με τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και την αργή είσοδο τους στην 

εκπαίδευση, πολλοί από αυτούς που υπηρετούν την εκπαίδευση δεν έχουν ίσως και τις 

βασικές δεξιότητες πάνω στις ΤΠΕ. Από την άλλη, η στροφή στις νέες τεχνολογίες με την 

εγκατάσταση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και εφαρμογών στις εκπαιδευτικές μονάδες, τη 

δημιουργία δικτύων και τη σύνδεση στο διαδίκτυο είναι σημαντικό βήμα προς αυτή την 

κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετό χωρίς την επιμόρφωση των εκπαιδευτών, καθώς και την 

προσωπική τους προσπάθεια. Η κατάρτιση που έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτές στις ΤΠΕ 

χρειάζεται να γίνει με συστηματικό και μεθοδευμένο τρόπο καθόλη την επαγγελματική τους 

πορεία (Τζιφόπουλος, 2010). 

Προκειμένου να γίνουν σωστές ενέργειες στην εκπαιδευτική πολιτική για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών, είναι σημαντικό πρώτα να διερευνηθούν οι απόψεις των ίδιων 

απένταντι στις νέες τεχνολογίες και στην εκπαιδευτική τους χρήση. Συνεπώς, χρειάζεται η 

αποβολή της αρνητικής στάσης από τους εκπαιδευτές και η συνειδητοποίηση ότι απαιτείται η 

δική τους προσπάθεια για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Χρειάζεται λοιπόν, να κατανοήσουν ότι οι νέες τεχνολογίες δεν αναιρούν το διδακτικό τους 

έργο, αλλά αντίθετα το υποβοηθούν και το καθιστούν ενδιαφέρον και ελκυστικό στους 

εκπαιδευόμενους με σκοπό την ενεργό μάθηση (Τζιφόπουλος, 2010).  

 

3.2 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών- εκπαιδευτών για τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία 

Η στάση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους φαίνεται από ένα πλήθος ερευνών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

Στη χώρα μας, στην έρευνα της Ευαγγέλου (2017), σχεδόν το σύνολο δασκάλων 

Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης έχουν θετική στάση στη χρήση των ΤΠΕ και πιστεύουν ότι 

μπορεί να ωφελήσει τη διδασκαλία. Στην έρευνα του Λεγοντή (2015), η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν βλέπουν θετικά την ένταξη των ΤΠΕ και πιστεύουν στην 

αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητά τους στη διδασκαλία. Επίσης, στην έρευνα της 

Παπαδοπούλου (2015), η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
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θεωρεί τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας μάθησης. 

Στην έρευνα των Ξαφάκου κ.ά. (2016), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

δηλώνουν θετική στάση απέναντι στη χρησιμότητα των διδακτικών σεναρίων με τη χρήση 

των ΤΠΕ. Στην έρευνα του Κραγιόπουλου (2012), οι εκπαιδευτικοί θετικών επιστημών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ έχει θετικό αντίκτυπο στο 

διδακτικό έργο και ότι αποτελούν σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο. Επιπλέον, στην έρευνα 

της Τσανίδου (2010), οι 7 στους 10 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης πιστεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στο διδακτικό τους έργο. Στην 

έρευνα των Γιαβρίμη κ.ά. (2010), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν γενικά 

μια θετική στάση απέναντι στη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Ακόμη, στην έρευνα 

των Σχορετσανίτου και Βεκύρη (2010), οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 

σύνολό τους φαίνεται να έχουν ουδέτερες έως θετικές στάσεις για τη χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Στην έρευνα της Φώκιαλη (2007), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

θεωρούν ότι οι γνώσεις στις ΤΠΕ είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική πράξη και 

ότι αποτελούν απαραίτητο κομμάτι των συνολικών τους γνώσεων. Επίσης, πιστεύουν ότι οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες στις ΤΠΕ βοηθούν σημαντικά το εκπαιδευτικό τους έργο. 

Επιπλέον, στην έρευνα των Τσιτουρίδου και Βρύζα (2007), τόσο οι άνδρες όσο και οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση 

των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο.  

Στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι θετικά. Οι 7 στους 10 

εκπαιδευτικούς που ρωτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 δηλώνουν θετική 

στάση απέναντι στα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ στις μαθησιακές διεργασίες (Ευαγγέλου, 

2017). Επίσης, στην έρευνα των Harangus, Horváth & Kovács (2016), οι υποψήφιοι Ούγγροι 

εκπαιδευτές πληροφορικής και μηχανικοί θεωρούν ότι είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτές να 

είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, δε θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να 

κατέχουν υψηλές γνώσεις στις ΤΠΕ.  

Παρόλα αυτά, σε κάποιες έρευνες οι αντιλήψεις των εκπαιδευτών δεν είναι τόσο 

θετικές. Στην έρευνα του Λεγοντή (2010), μόνο οι 6 στους 10 καθηγητές φυσικών επιστημών 

συμφωνούν στο ότι οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν τη διδασκαλία κάτω από 

προϋποθέσεις. Ακόμη, στην έρευνα των Τζιμογιάννη και Παπανικολάου, 1 στους 3 

εκπαιδευτικούς δεν πιστεύουν στη βελτίωση του διδακτικού έργου με τη χρήση των ΤΠΕ 

(Ευαγγέλου, 2017).   
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3.3 Ψηφιακός γραμματισμός εκπαιδευτικών- εκπαιδευτών σήμερα  

Με την έννοια της αυτο- αποτελεσματικότητας (self-efficacy) του ατόμου 

ασχολήθηκε ο Bandura (1977), και σχετίζεται με την αντίληψη που έχει το ίδιο το άτομο για 

τον εαυτό του και για τον βαθμό στον οποίο μπορεί αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει μια 

τρέχουσα κατάσταση (Τσακιρίδου, 2016). Η αίσθηση αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών στηρίχτηκε στη θεωρία του Bandura και αναφέρεται στην πεποίθησή τους για 

το αν μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των εκπαιδευόμενών τους, καθώς και για το αν 

μπορούν να επηρεάσουν θετικά την αποτελεσματικότητά τους. Ένα πλήθος ερευνών εξετάζει 

τον βαθμό αίσθησης αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και στηρίζεται στη θεωρία 

αυτή (Τσακιρίδου, 2016).   

Η παρούσα έρευνα, όπως θα δούμε και στο ερευνητικό μέρος, μετράει το επίπεδο 

αποτελεσματικότητας τεχνολογικής ενσωμάτωσης (technology integration efficacy), που 

αναφέρεται στην πεποίθηση των εκπαιδευτών για το κατά πόσο αποτελεσματικά μπορούν 

την τρέχουσα χρονική στιγμή να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στη δική τους διδασκαλία 

(Tyger, 2011). Με άλλα λόγια, μετράει την αυτο- αποτελεσματικότητα, που όπως είδαμε, 

δείχνει κατά πόσο οι ίδιοι πιστεύουν ότι κατέχουν τις ικανότητες για να ανταπεξέλθουν στις 

προκείμενες καταστάσεις. Το στοιχείο αυτό μπορεί πιθανότατα να προβλέψει καλύτερα την 

επιτυχία ή όχι μιας ενέργειας, σε σχέση με τη μέτρηση των ίδιων των γνώσεων και 

δεξιοτήτων στις τεχνολογίες (Tyger, 2011).  

Το επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στη 

χώρα μας φαίνεται από ένα πλήθος ερευνών. Στην έρευνα της Ευαγγέλου (2017), οι 

δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης που συμμετέχουν δηλώνουν υψηλό βαθμό ικανοτήτων 

στη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ. Επίσης, στην έρευνα του Λεγοντή (2015), οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν σημείωσαν αρκετά υψηλούς μέσους όρους σε εργαλεία συχνής χρήσης, 

δηλαδή στα βασικά εργαλεία, όπως επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, και στο 

διαδίκτυο. Στην έρευνα της Γιανακοπούλου (2012), το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών Πληροφορικής γνωρίζει «αρκετά καλά» τα βασικά γνωστικά πεδία ΤΠΕ. 

Επιπλέον, στην έρευνα της Τσανίδου (2010), σχεδόν οι 8 στους 10 εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνουν εξοικειωμένοι με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην έρευνα των Σχορετσανίτου και Βεκύρη (2010), οι 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνουν γενικά καλή αυτο-

αποτελεσματικότητα για την εκτέλεση εργασιών με χρήση των ΤΠΕ. 
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Αντίθετα, στην έρευνα της Παπαδοπούλου (2015), μόνο περίπου ο 1 στους 5 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν δηλώνουν ότι γνωρίζουν 

καλά τα εργαλεία web 2.0 και τα χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους. Στην έρευνα του 

Τζιφόπουλου (2014), ο 1 στους 3 υποψήφιους φιλόλογους εκπαιδευτικούς θεωρεί σε 

«αρκετά» μεγάλο βαθμό ότι κατέχει καλή σχέση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα 

προγράμματά του, ενώ ο 1 στους 3 από αυτούς έχουν «αρκετά» μεγάλη εξοικοίωση με τα 

βασικά προγράμματα του υπολογιστή. Στην έρευνα της Τσακιρίδου (2016), οι μισοί περίπου 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι μπορούν σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιήσουν 

περιβάλλοντα γενικής χρήσης στο εκπαιδευτικό έργο, όπως επεξεργαστές κειμένου, 

λογιστικά φύλλα κ.ά., ενώ περίπου οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι μπορούν σε «πολύ» μεγάλο 

βαθμό να αξιοποιήσουν βασικά εργαλεία πληροφορικής και πολυμεσικά εργαλεία. Στην 

έρευνα της Φώκιαλη (2007), περίπου 1 στους 3 εκπαιδευτικούς δηλώνει «καλές» γνώσεις και 

μόνο 1 στους 10 δηλώνει «άριστες» γνώσεις. Στην έρευνα των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και 

Κόζα Χ. (2007), 6 στους 10 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούν ότι δεν 

κατέχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων πληροφορικής.  

Όσων αφορά το επίπεδο εκπαιδευτών στο εξωτερικό, στην έρευνα των Fernandez- 

Cruz και Fernandez-Diaz (2016), για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς Δημοτικού και 

Γυμνασίου στη Μαδρίτη, Ισπανία, το προφίλ στις ΤΠΕ είναι «Μέτριο» έως «Χαμηλό». Στην 

έρευνα της Markauskaite (2007), οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, 

Αυστραλία, είναι «μετρίως» έως «αρκετά» σίγουροι όσων αφορά το επίπεδο αυτο- 

αποτελεσματικότητάς τους στις γνώσεις ΤΠΕ. Αντίθετα, στην έρευνα των Siddiq και Scherer 

(2016), οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Νορβηγίας σημείωσαν υψηλά 

επίπεδα «ψηφιακής αυτο-αποτελεσματικότητας» (computer self- efficacy) για τα 

περισσότερα αντικείμενα έρευνας, δηλαδή θεωρούν υψηλό το επίπεδο ψηφιακού 

γραμματισμού τους. Παρόμοια, στις ΗΠΑ, στην έρευνα της Tyger (2011), το επίπεδο 

τεχνολογικής αποτελεσματικότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών από τρία πανεπιστήμια 

βρέθηκε αρκετά υψηλό, αφού 8 στους 10 θεωρούν τους εαυτούς τους «αρκούντως» έως 

«εντελώς» σίγουρους στις εργασίες τεχνολογικής ενσωμάτωσης.  
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3.4 Σχέση ψηφιακού γραμματισμού με τους παράγοντες φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία, 

επίπεδο σπουδών και ειδικότητα 

3.4.1 Σχέση ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα φύλο 

Όπως γνωρίζουμε, η μεταβολή των ρόλων των δύο φύλων καθορίζεται κάθε φορά 

από τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις. Η σχέση 

των γυναικών με τις ΤΠΕ έχει εξελιχθεί ραγδαία με το πέρασμα των δεκαετιών. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1980, κύριαρχο θέμα της επιστημονικής έρευνας ήταν η σχέση των 

γυναικών με τις ΤΠΕ και η επιρροή που είχε η χρήση τους πάνω στις γυναίκες (Γεωργιάδου, 

2010). Στο τέλος της ίδιας δεκαετίας, το θέμα έρευνας ήταν η παρουσία των γυναικών στον 

χώρο των ΤΠΕ και κυρίως η απουσία τους από σπουδές και εργασίες σχετικές με τις ΤΠΕ. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, προβλήθηκε το θέμα του φύλου και ΤΠΕ, με τις νέες 

τεχνολογίες και τα μέσα ενημέρωσης να κατέχουν κρίσιμη θέση στην ισότητα των φύλων και 

στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών. Προς το τέλος της ίδιας δεκαετίας, στόχος της 

έρευνας ήταν κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο συμβάλλουν στην ενδυνάμωση 

και την απελευθέρωση της γυναίκας (Γεωργιάδου, 2010). 

Παγκοσμίως, εμφανίζονται ποικίλες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε 

θέματα εργασίας, μισθού, εκπαίδευσης, πολιτικής. Το γεγονός αυτό εμποδίζει τη δυνατότητα 

των γυναικών να λάβουν τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ, σε όλον τον κόσμο και στον 

ίδιο βαθμό με τους άνδρες. Βασικό θέμα είναι η δυσκολία πρόσβασης στις ΤΠΕ. Ακόμη, 

σημαντικό θέμα αποτελεί η εκπαίδευση και οι δεξιότητες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η 

πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση και στις ΤΠΕ είναι περιορισμένη και ως 

αποτέλεσμα οι γυναίκες κατέχουν λίγες δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ, που περιορίζονται 

στην επεξεργασία κειμένου και στα προγράμματα γραφείου (Γεωργιάδου, 2010). Επίσης, ένα 

άλλο θέμα είναι τα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά ζητήματα, τα οποία δημιουργούν 

διακρίσεις στην τεχνολογική εκπαίδευση των γυναικών Επιπλέον, ζήτημα δημιουργούν και 

τα στερεότυπα απέναντι στις γυναίκες που χρησιμοποιούν και εκπαιδεύονται στις νέες 

τεχνολογίες, σε πολλές χώρες του κόσμου. Επιπρόσθετα, περιορισμένα είναι τα μέσα 

πληροφορίας και ενημέρωσης σε θέματα φύλου. Οι γυναίκες απουσιάζουν εμφανώς από 

δομές λήψης αποφάσεων στους χώρους των νέων τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες, αλλά 

και στις αναπτυγμένες χώρες (Γεωργιάδου, 2010).  

Η απεικόνιση της προόδου των γυναικών στο θέμα των ΤΠΕ θα διευκόλυνε την 

είσοδό τους στις νέες τεχνολογίες και θα μείωνε σημαντικά τις άσχημες επιδράσεις που 
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έχουν αυτές (Γεωργιάδου, 2010). Ακόμη, χρειάζεται η εφαρμογή πολιτικών για την 

οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ που θα απευθύνονται σε γυναίκες, ώστε να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους. Επιπλέον, η εφαρμογή πολιτικών για τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, όπως διευθυντικές και θέσεις υψηλής 

εξειδίκευσης, θα έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη και καλύτερη εκμάθηση πολλαπλών 

τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για τις θέσεις αυτές 

(Μυλωνά, 2007). 

Στις έρευνες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στη χρήση των ΤΠΕ 

φαίνεται να παίζει ρόλο ο παράγοντας φύλο, καθώς οι γυναίκες τείνουν να μην τις 

χρησιμοποιούν στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες και να μην έχουν την ίδια αυτοπεποίθηση 

στη χρήση τους (Παπαδοπούλου, 2015). Η έρευνα των Νεοφώτιστου κ.ά. (2010) δείχνει 

επιφύλαξη και άγχος των γυναικών εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ. Στην 

έρευνα των Σχορετσανίτου και Βεκύρη (2010), όσων αφορά την αυτο-αποτελεσματικότητα 

για την εκτέλεση εργασιών με χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν μειωμένη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους συγκριτικά με τους άνδρες 

συναδέλφους τους. Επιπλέον, στην έρευνα των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και Κόζα Χ. (2007), οι 

άνδρες δάσκαλοι θεωρούν ότι κατέχουν «πολύ καλές» έως «άριστες» γνώσεις στις ΤΠΕ σε 

μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου οι μισοί, σε σχέση με τις γυναίκες που θεωρούν ότι κατέχουν 

τις ίδιες γνώσεις σε μικρότερο ποσοστό, περίπου 1 στις 3. Στην έρευνα των Τσιτουρίδου και 

Βρύζα (2007), το επίπεδο εμπειρίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 

χρήση ΤΠΕ παρουσιάζει διαφοροποίηση ως προς το φύλο, αφού οι άνδρες φαίνονται πιο 

έμπειροι, κι επομένως περισσότερο ψηφιακά εγγράμματοι από τις γυναίκες. Επίσης, σε 

έρευνα που έγινε σε δέκα τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 

2001-2003, οι άνδρες πανεπιστημιακοί χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο περισσότερο από τις 

γυναίκες συναδέλφους τους (Μυλωνά, 2007).   

Στην Ευρώπη, παρατηρείται μια παρόμοια εικόνα. Σε έρευνα που έγινε σε τμήματα 

του Πανεπιστημίου του Leeds το 2001-2003, οι άνδρες πανεπιστημιακοί και εδώ 

χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο περισσότερο από τις γυναίκες (Μυλωνά, 2007). Επιπλέον, σε 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Kent, Μεγάλη Βρετανία το 2000, οι 

άνδρες πανεπιστημιακοί χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο περισσότερο από τις γυναίκες 

συναδέλφους τους (Μυλωνά, 2007). Στην έρευνα των Siddiq και Scherer (2016), που έγινε 

σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Νορβηγίας, το φύλο φαίνεται να παίζει 

ρόλο στο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού τους αλλά σε περιορισμένο βαθμό. 
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Παρόλα αυτά, ο συνεχώς αυξανόμενος ρόλος των γυναικών στην ψηφιακή εποχή 

τείνει να μειώσει αυτές τις διαφορές που εξαρτώνται από το φύλο (Παπαδοπούλου, 2015). 

Στην έρευνα της Ευαγγέλου (2017), οι ικανότητες/δεξιότητες και η αποτελεσματικότητα 

χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ των δασκάλων Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης δεν είχαν κάποια 

διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο. Στην έρευνα του Λεγοντή (2015), η ικανότητα ένταξης 

και η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών, επίσης δεν είχαν κάποια 

διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο. Επιπλέον, στην έρευνα της Τσακιρίδου (2016), δεν 

υπήρχε διαφοροποίηση στην αίσθηση αποτελεσματικότητας από την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Το ίδιο συμβαίνει και σε τελευταίες 

έρευνες στην Ευρώπη, όπως στην έρευνα των Fernandez- Cruz & Fernandez-Diaz (2016), 

που διενεργήθηκε σε εκπαιδευτικούς Δημοτικού και Γυμνασίου στη Μαδρίτη, Ισπανία, όπου 

το προφίλ τους στις ΤΠΕ δεν έχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο. 

3.4.2 Σχέση ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα ηλικία 

Στην έρευνα της Ευαγγέλου (2017), οι ικανότητες/δεξιότητες και η 

αποτελεσματικότητα χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ των δασκάλων Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης 

δεν είχαν κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με την ηλικία. Στην έρευνα του Λεγοντή (2015), 

η ικανότητα ένταξης και η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών, επίσης δεν 

είχαν κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με την ηλικία. Στις ΗΠΑ, στην έρευνα της Tyger 

(2011), το επίπεδο τεχνολογικής αποτελεσματικότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών από 

τρία πανεπιστήμια επίσης δεν είχε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με την ηλικία.  

Αντίθετα, στην έρευνα των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και Κόζα Χ. (2007), μεγαλύτερο 

είναι το ποσοστό των δασκάλων μικρότερης ηλικίας, κάτω των 40 ετών, που θεωρούν το 

επίπεδο γνώσεών τους στην πληροφορική «πολύ καλό», σε σχέση με τους δασκάλους άνω 

των 50 ετών. Το ίδιο συμβαίνει και στην έρευνα των Fernandez- Cruz & Fernandez-Diaz 

(2016), όπου οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας (56- 66 ετών) παρουσιάζουν χαμηλότερο 

επίπεδο στο προφίλ στις ΤΠΕ από τους νεότερους συναδέλφους τους. Στην έρευνα των 

Siddiq και Scherer (2016), που έγινε σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

Νορβηγίας, η ηλικία επίσης παίζει αξιοσημείωτο ρόλο στο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού 

τους. Επιπλέον, στην έρευνα της Τσακιρίδου (2016), οι νεότεροι εκπαιδευτικοί φαίνονται πιο 

εξοικειωμένοι με θέματα διαδικτυακών και πολυμεσικών εργαλείων από τους μεγαλύτερους 

σε ηλικία.  



43 
 

3.4.3 Σχέση ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα προϋπηρεσία 

Στην έρευνα του Λεγοντή (2015), η ικανότητα ένταξης και η χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία των εκπαιδευτικών δεν είχαν κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τα έτη 

προϋπηρεσίας. Αντίθετα, στην έρευνα των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και Κόζα Χ. (2007), ένα 

μεγάλο ποσοστό των δασκάλων, περίπου οι μισοί, με προϋπηρεσία μεγαλύτερη από 10 έτη 

δηλώνουν μέτριο επίπεδο γνώσεων ΤΠΕ. Επιπλέον, στην έρευνα των Fernandez- Cruz & 

Fernandez-Diaz (2016), οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας παρουσιάζουν 

χαμηλότερο επίπεδο στο προφίλ στις ΤΠΕ από αυτούς με λιγότερα έτη.  

3.4.4 Σχέση ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα επίπεδο σπουδών 

Στην έρευνα του Λεγοντή (2015), η ικανότητα ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των 

εκπαιδευτικών σημείωσε διαφοροποίηση σε σχέση με το επίπεδο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί 

που κατείχαν μεταπτυχιακό είχαν μεγαλύτερη ικανότητα ένταξης από τους απόφοιτους ΑΕΙ. 

Επίσης, στην έρευνα της Τσακιρίδου (2016), οι κάτοχοι διδακτορικού φαίνονται πιο 

αποτελεσματικοί στην εφαρμογή ΤΠΕ από τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών. Στην έρευνα 

των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και Κόζα Χ. (2007), οι μεταπτυχιακές σπουδές συντελούν θετικά 

στο επίπεδο γνώσεων ΤΠΕ.  

3.4.5 Σχέση ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα ειδικότητα 

Στην έρευνα των Fernandez- Cruz & Fernandez-Diaz (2016), οι εκπαιδευτικοί με 

αντικείμενα διδασκαλίας τεχνολογία και φυσικές επιστήμες παρουσιάζουν υψηλότερο 

επίπεδο στο προφίλ στις ΤΠΕ. Σε έρευνα που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης το 2000, τα μέλη Δ.Ε.Π. των σχολών  Πολιτικών Μηχανικών και 

Πληροφορικής χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο περισσότερο από τους συναδέλφους των 

σχολών Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Παιδαγωγικού (Μυλωνά, 2007). Επιπλέον, στην έρευνα 

της Τσακιρίδου (2016), οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα βιολογίας νιώθουν «πολύ» έως «πάρα 

πολύ» αποτελεσματικοί στη χρήση των ΤΠΕ. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα 

μαθηματικών αισθάνονται λιγότερο αποτελεσματικοί στη χρήση των ΤΠΕ. 
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3.5 Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία εκπαιδευτικών- εκπαιδευτών 

3.5.1 Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία εκπαιδευτικών- εκπαιδευτών 

Η έκταση της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές 

στη χώρα μας φαίνεται από ένα πλήθος ερευνών. Στην έρευνα της Ευαγγέλου (2017), η 

πλειοψηφία των δασκάλων Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα 

εργαλεία «μερικές φορές την εβδομάδα», ενώ η πιο συχνή χρήση αφορά την αναζήτηση και 

άντληση πληροφοριακού υλικού μέσω του Διαδικτύου. Στην έρευνα της Τσανίδου (2010), 

περισσότεροι από 8 στους 10 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην εργασία τους. Επίσης, στην έρευνα 

του Λεγοντή (2010), περίπου οι 7 στους 10 καθηγητές φυσικών επιστημών χρησιμοποιούν τα 

εργαλεία ΤΠΕ, ενώ στην ίδια έρευνα, από τα είδη ΤΠΕ η πλειοψηφία χρησιμοποιεί τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά και οι 3 στους 4 τα εργαλεία παρουσίασης. Στην έρευνα των 

Τσιτουρίδου και Βρύζα (2007), στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, μόνο 1 στους 10 

άνδρες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου για την 

προετοιμασία ή τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες  

είναι 4 στις 10. Στην έρευνα της Μυτακίδου (2015), περισσότεροι από 7 στους 10 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνουν ότι 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στη διδασκαλία τους και μάλιστα σχεδόν οι μισοί από το 

σύνολο του δείγματος το χρησιμοποιούν εβδομαδιαία, ενώ αποθαρρυντικό είναι ότι οι 3 

στους 10 δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Ακόμη, στην έρευνα του Κραγιόπουλου (2012), το 

εργαλείο ΤΠΕ που χρησιμοποιούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι ο βιντεοπροβολέας με υπολογιστή και το λογισμικό προβολής παρουσιάσεων (power 

point), καθώς και τα εκπαιδευτικά λογισμικά και το διαδίκτυο για την εύρεση εκπαιδευτικού 

υλικού. Επιπλέον, στην Ευρώπη, στην έρευνα των Harangus, Horváth & Kovács (2016), το 

μεγαλύτερο ποσοστό των Ούγγρων πανεπιστημιακών χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην αίθουσα. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και έρευνες όπου οι ΤΠΕ δεν έχουν την αναμενόμενη χρήση 

στη διδασκαλία. Στην έρευνα των Ξαφάκου κ.ά. (2016), μικρό ποσοστό, λιγότεροι από 1 

στους 3, των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ασχολείται συχνά με την εφαρμογή 

διδακτικών σεναρίων με τη χρήση των ΤΠΕ. Στην έρευνα του Λεγοντή (2015), οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μέτρια τις ΤΠΕ, δηλαδή «μερικές φορές τον μήνα», ενώ την 

πιο συχνή χρήση έχει και εδώ η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 
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3.5.2 Σχέση ψηφιακού γραμματισμού με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

Πλήθος παλιότερων ερευνών έχει δείξει τη θετική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην 

αυτο-αποτελεσματικότητα για την ικανότητα χρήσης των υπολογιστών (computer self- 

efficacy) των εκπαιδευτικών και στην αξιοποίηση των νέων μέσων στη διδασκαλία τους. 

Έτσι, η υψηλή αντίληψη για γνώσεις υπολογιστών τους καθιστά θετικούς στην αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία (Τσακιρίδου, 2016). Στην έρευνα του Τζιφόπουλου 

(2014), οι υποψήφιοι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί όσο πιο υψηλά αξιολογούν τις γνώσεις τους σε 

προγράμματα υπολογιστή, τόσο πιο συχνά αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή 

και στην ακαδημαϊκή τους ζωή. Επίσης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι έχουν 

ικανοποιητικές έως υψηλές γνώσεις στα προγράμματα υπολογιστή, δηλαδή έχουν 

ικανοποιητικό έως υψηλό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού, αισθάνονται πιο έτοιμοι στο να 

χρησιμοποιήσουν μελλοντικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Τζιφόπουλος, 2014). Στην 

έρευνα του Κραγιόπουλου (2012), η συχνότητα που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ οι εκπαιδευτικοί 

θετικών επιστημών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετίζεται με τον βαθμό εξοικείωσής τους 

με αυτές, δηλαδή με το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού τους. Ακόμη, στην έρευνα των 

Σχορετσανίτου και Βεκύρη (2010), η αυτο-αποτελεσματικότητα χρήσης των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία.  

3.5.3 Oφέλη χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σύμφωνα με έρευνες 

Σύμφωνα με έρευνες των τελευταίων ετών, οι ΤΠΕ στη διδασκαλία έχει να 

προσφέρει πλήθος από οφέλη. Η πλειοψηφία των καθηγητών φυσικών επιστημών στην 

έρευνα του Λεγοντή (2010) συμφωνεί ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία βοηθά στο να 

διατηρείται η προσοχή των εκπαιδευόμενων στη διδασκαλία ενώ στην ίδια έρευνα, οι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι βοηθάει και στην καλύτερη κατανόηση κάποιων εννοιών από 

τους εκπαιδευόμενους, καθώς και στην εξοικονόμηση χρόνου. Παρόμοια αποτελέσματα 

δείχνει και η έρευνα του Κραγιόπουλου (2012), όπου οι εκπαιδευτικοί θετικών επιστημών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ προκαλεί το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευόμενων, ευνοεί την παραστατικότητα και την καλύτερη κατανόηση του διδακτικού 

αντικειμένου. Επίσης, αυξάνει τη συμμετοχή τους και βελτιώνει τις μαθησιακές επιδόσεις, 

ενώ παράλληλα βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου και βελτιώνει τη συνεργασία του 

εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους. Επιπλέον, στην έρευνα των Harangus, Horváth & 

Kovács (2016), οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πληροφορικής και μηχανικοί πιστεύουν ότι η 
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χρήση των ΤΠΕ βοηθάει τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση και την αφομοίωση του 

διδακτικού αντικειμένου. Ακόμη, στην ίδια έρευνα η πλειονότητα των πανεπιστημιακών 

χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα πολυμεσικά εργαλεία για τη βέλτιστη 

παρουσίαση των αντικειμένων τους και για να κεντρίσουν την προσοχή των 

εκπαιδευόμενων. Στην έρευνα της Τσακιρίδου (2016), μεγάλο ποσοστό των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών δηλώνει ότι το μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση των ΤΠΕ είναι η βελτίωση 

και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, στην έρευνα της Τσανίδου 

(2010), σχεδόν οι 9 στους 10 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης απάντησαν θετικά στην ερώτηση αν οι νέες τεχνολογίες «προάγουν την 

καλύτερη μάθηση και απόδοση». 
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Μέρος Δεύτερο: Εμπειρική προσέγγιση- Έρευνα 

4. Στόχος και μεθοδολογία της έρευνας 

4.1 Στόχος της έρευνας 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, δόθηκε με όσο το δυνατόν σαφή και 

έγκυρο τρόπο η έννοια του ψηφιακού γραμματισμού. Επίσης, αναλύσαμε τα είδη ΤΠΕ και 

τις λειτουργίες τους, τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, καθώς και τα διάφορα εμπόδια για 

τη χρήση τους. Επιπλέον, δείξαμε τον ρόλο του σημερινού εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή 

στις ισχύουσες συνθήκες και απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Ακόμη, έγινε μια επισκόπηση των 

ερευνών οι οποίες δείχνουν την κατάσταση των εκπαιδευτών σε Ελλάδα και Ευρώπη όσων 

αφορά το επίπεδο του ψηφιακού τους γραμματισμού, τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και 

τη στάση τους απέναντι σε αυτές.  

Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση αντιληφθήκαμε ότι παρότι στο παρελθόν ο 

ψηφιακός γραμματισμός των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

έχει γίνει αντικείμενο ενδιαφέροντος και μελέτης, ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί σε μεγάλο 

βαθμό ο ψηφιακός γραμματισμός των εκπαιδευτών ενηλίκων. Έτσι, η παρούσα έρευνα κάνει 

μια προσπάθεια να παρουσιάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο στη σημερινή εκπαίδευση 

στην Ελλάδα. Επιπλέον, επιχειρεί να δείξει τα είδη και τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία των εκπαιδευτών, καθώς και τα οφέλη που αυτά προσφέρουν κατά τη γνώμη 

τους στο εκπαιδευτικό τους έργο.  

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει το επίπεδο του ψηφιακού 

γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Ινστιτούτα 

Εκπαιδευτικής Κατάρτισης του Ν. Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, ελέγχει αν υπάρχει επίδραση 

των δημογραφικών παραγόντων, όπως το «φύλο», η «ηλικία», τα «έτη προϋπηρεσίας», το 

«επίπεδο εκπαίδευσης» και η «ειδικότητα» των εκπαιδευτών στο επίπεδο ψηφιακού τους 

γραμματισμού. Επίσης, η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τα είδη των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων, την έκταση χρήσης τους, καθώς και τους λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη 

τους η χρήση οφελεί το εκπαιδευτικό τους έργο. Τέλος, διερευνάται και η σχέση που έχει το 

επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών με τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους. 
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Ως εκ τούτου, τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία καλείται να δώσει απάντηση η 

έρευνα είναι τα εξής: 

1. Ποιο είναι το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων στα 

ιδιωτικά  Κέντρα ΔΒΜ και ΙΕΚ του Ν. Θεσσαλονίκης; 

2. Υπάρχει διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών 

ενηλίκων ως προς τους δημογραφικούς παράγοντες φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας,  

επίπεδο σπουδών και ειδικότητα; 

3. Ποια είναι τα είδη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιούν 

στη διδασκαλία τους οι εκπαιδευτές ενηλίκων, ποια είναι η έκταση και ποιοι οι λόγοι 

της χρήσης τους;   

4. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο ψηφιακού 

γραμματισμού των εκπαιδευτών και τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

τους; 

 

4.2 Μεθοδολογία  της έρευνας 

Για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική προσέγγιση. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η επισκόπηση. Η επισκόπηση αναφέρεται στη 

συστηματική συλλογή δεδομένων για ένα συγκεκριμένο διάστημα χρόνου που έχει ως σκοπό 

την περιγραφή των συνθηκών που επικρατούν ή τον εντοπισμό σταθερών με τις οποίες θα 

συγκριθούν οι επικρατούσες συνθήκες ή τέλος, τον προσδιορισμό σχέσεων που υφίστανται 

ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

Τα δεδομένα που είχε σκοπό να συλλέξει η συγκεκριμένη έρευνα ήταν: 

 Το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων, μετρώντας 

το επίπεδο αποτελεσματικότητας τεχνολογικής ενσωμάτωσης (technology 

integration efficacy) του δείγματος.  

 Τα είδη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές του δείγματος, καθώς και τον βαθμό χρήσης 

τους στη διδασκαλία. 

 Τη στάση τους απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τους λόγους 

για τους οποίους θεωρούν οι εκπαιδευτές ότι αυτές χρησιμεύουν στο 

διδακτικό τους έργο. 
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 Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος: φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας, 

επίπεδο σπουδών, ειδικότητα. 

Για τη συλλογή των παραπάνω δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που 

αποσκοπεί να απαντήσει στα ερευνητικά ερωτήματα. 

 

4.3 Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα αποτελείται από 83 

εκπαιδευτές ενηλίκων διαφόρων ηλικιών και ειδικοτήτων που διδάσκουν σε ιδιωτικά Κέντρα 

Δια Βίου Μάθησης και Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Συνολικά διανεμήθηκαν ιδιόχειρα 122 έντυπα ερωτηματολόγια σε Κέντρα ΔΒΜ και ΙΕΚ και 

επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 42 (ποσοστό συμμετοχής 34,4%). Τα υπόλοιπα 41 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά σε φόρμα υποβολής που 

δημιουργήθηκε με το εργαλείο Google Forms. Η δειγματοληψία έγινε τυχαία από τα διάφορα 

Κέντρα ΔΒΜ και ΙΕΚ του Νομού Θεσσαλονίκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα είναι 

αντιπροσωπευτικό το δείγμα.  

4.3.1 Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

Από το σύνολο των 83 εκπαιδευτών ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 32 

(ποσοστό 38,55%) είναι άνδρες και οι 51(ποσοστό 61,45%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω γράφημα. 

 

Σχήμα 2: Φύλο δείγματος 

38,55% 

61,45% 

Φύλο 

Άνδρες 

Γυναίκες 
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Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονται από 24 έως 65 έτη (Μ.Ο.=37,53, 

Τ.Α.=7,99). Οι ηλικίες συγκεντρώνονται κυρίως στις τιμές 35 και 36 έτη.  

Τα έτη υπηρεσίας των συμμετεχόντων κυμαίνονται από 1 έως 30 έτη (Μ.Ο.=10,48, 

Τ.Α.=7,68). Τα έτη υπηρεσίας συγκεντρώνονται κυρίως στις τιμές 1 έτος, 12 και 15 έτη.  

Από το σύνολο των 83 συμμετεχόντων, οι 32 (ποσοστό 38,55%) είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι 47 (ποσοστό 56,63%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και οι 4 (ποσοστό 

4,82%) είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα. 

 

Σχήμα 3: Επίπεδο σπουδών δείγματος 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων έχουν ειδικότητα φιλόλογου με ποσοστό 

32,53%. Ακολουθούν αυτοί που έχουν ειδικότητα πληροφορικής με ποσοστό 18,07% και 

αυτοί που έχουν ειδικότητα οικονομικών με ποσοστό 14,46%. Το σύνολο των ειδικοτήτων 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οι ειδικότητες με ποσοστό μικρότερο του 3% 

συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία «Άλλες Ειδικότητες». 

 

Ειδικότητα Ποσοστό (%) 

Φιλολογία 32,53 

Πληροφορική 18,07 

Οικονομικά 14,46 

Θετικές Επιστήμες 8,43 

38,55% 

56,63% 

4,82% 

Επίπεδο σπουδών 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 
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Κοινωνικές Επιστήμες 7,23 

Επιστήμες Υγείας 7,23 

Μηχανικοί 4,82 

Διατροφή- Γεωπονία 3,61 

Άλλες ειδικότητες 3,61 

Σύνολο 100 

Πίνακας 1: Ειδικότητες δείγματος 

 

4.4 Επιστημονικό εργαλείο έρευνας 

Ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο. Το παρόν ερωτηματολόγιο βασίστηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση 

προηγούμενων ερευνών που αφορούν τον ψηφιακό γραμματισμό εκπαιδευτών και τη χρήση 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο έχει έκταση 7 σελίδες και συνoδεύεται από επιστολή προς τους 

συμμετέχοντες, που δίνει τις οδηγίες συμπλήρωσης και επισημαίνει την ανωνυμότητα του 

ερωτηματολογίου και ότι τα στοιχεία του πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς.  

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιέχει τα δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτώμενων, δηλαδή το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, το επίπεδο 

σπουδών και την ειδικότητα. Έπειτα, ακολουθεί το κύριο μέρος του που χωρίζεται σε δύο 

μέρη. Το μέρος Α εξετάζει το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των ερωτώμενων και 

προέρχεται από το ερωτηματολόγιο που κατασκεύασε ο Browne (2007) το οποίο μετράει την 

Κλίμακα Σιγουριάς Τεχνολογικής Ενσωμάτωσης (The Technology Integration Confidence 

Scale Version 2 (TIC v2)). Οι προτάσεις που περιέχονται στο αρχικό ερωτηματολόγιο 

αφορούν την αποτελεσματικότητα τεχνολογικής ενσωμάτωσης και κατασκευάστηκαν  σε 

συμφωνία με τα Εθνικά Εκπαιδευτικά Τεχνολογικά Πρότυπα για Εκπαιδευτικούς της 

Διεθνούς Κοινότητας για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (International Society for 

Technology in Education’s, ISTE, National Educational Technology Standards for Teachers, 

NETS-T) (Browne, 2007). Πρόκειται για ένα εργαλείο που μετρά το επίπεδο 

αποτελεσματικότητας τεχνολογικής ενσωμάτωσης (technology integration efficacy) των 

εκπαιδευτών που, όπως είπαμε και στην 3.3, αναφέρεται στην πεποίθηση των εκπαιδευτών 

για το κατά πόσο αποτελεσματικά μπορούν την τρέχουσα χρονική στιγμή να αντιμετωπίσουν 
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τις τεχνολογικές καταστάσεις που τους παρουσιάζονται και να έχουν το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα για το διδακτικό τους έργο. 

Για τη χρήση του ερωτηματολογίου στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε σχετική άδεια 

από τον δημιουργό, ώστε να προσαρμοστούν οι ερωτήσεις στους εκπαιδευτές ενηλίκων στα 

Κέντρα ΔΒΜ και ΙΕΚ της χώρας μας. Η επιστολή του δημιουργού παρατίθεται στο 

παράρτημα ΙΙ. Το αρχικό ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε από την ερευνήτρια από τα 

αγγλικά στα ελληνικά. Κατόπιν, μεταφράστηκε η ελληνική έκδοση από μεταφράστρια εκ 

νέου στα αγγλικά και συγκρίθηκε με το αρχικό. Αφότου έγιναν κατάλληλες τροποποιήσεις 

ώστε να είναι κατανοητό και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της παρούσας έρευνας, πήρε την 

τελική του μορφή.  

Το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις, όπου ο 

ερωτώμενος καλείται να απαντήσει σε ποιον βαθμό νιώθει σίγουρος ώστε να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει στις εργασίες τεχνολογικής ενσωμάτωσης των προτάσεων που του δίνονται σε 

μια κλίμακα 6 διαβαθμίσεων τύπου Likert, όπου: 

1= Καθόλου σίγουρος/η  

2= Ελαφρώς σίγουρος/η  

3= Κάπως σίγουρος/η 

4= Αρκούντως σίγουρος/η 

5= Πολύ σίγουρος/η 

6= Εντελώς σίγουρος/η 

Οι προτάσεις διαχωρίζονται σε 5 ομάδες, οι οποίες αναφέρονται σε διαφορετικές 

εργασίες τεχνολογικές ενσωμάτωσης. Έτσι, οι προτάσεις 1 έως 8 εξετάζουν κατά πόσο ο 

ερωτώμενος κατέχει τις «Τεχνολογικές λειτουργίες και έννοιες». Μία ενδεικτική πρόταση 

αφορά ένα «παράθυρο» (window) με αρχεία στον υπολογιστή και είναι: «Εντοπίστε τα 

γραφικά αρχεία/ αρχεία εικόνας στο Παράθυρο Α». Οι προτάσεις 9 έως 14 εξετάζουν τις 

ικανότητες στην «Οργάνωση και σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων και εμπειριών». 

Μία ενδεικτική πρόταση είναι: «Το κέντρο δια βίου μάθησής σας παραχωρεί σε κάθε 

μάθημα κάποιες ώρες στο εργαστήριο υπολογιστών κάθε δύο εβδομάδες. Πόσο σίγουρος/η 

είστε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε σχέδια μαθήματος που χρησιμοποιούν αποδοτικά τον 
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χρόνο εργαστηρίου για τη μάθηση των εκπαιδευόμενων;». Οι προτάσεις 15 έως 19 εξετάζουν 

τις ικανότητες στη «Διδασκαλία, μάθηση και πρόγραμμα σπουδών». Μία ενδεικτική 

πρόταση είναι: «Οι εκπαιδευόμενοί σας χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να ερευνήσουν ένα 

θέμα. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να τους παρέχετε μία λίστα από υψηλής ποιότητας 

και αξιόπιστες ιστοσελίδες για να ξεκινήσουν;». Οι προτάσεις 20 έως 22 εξετάζουν τις 

ικανότητες στην «Εκτίμηση και αξιολόγηση». Μία ενδεικτική πρόταση είναι: «Οι 

εκπαιδευόμενοί σας χρησιμοποιούν υπολογιστές για να ολοκληρώσουν αρκετές εργασίες 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να βαθμολογήσετε και το 

τελικό αποτέλεσμα αυτών των εργασιών και τη χρήση τεχνολογίας από τους 

εκπαιδευόμενούς σας;». Τέλος, οι προτάσεις 23 έως 26 εξετάζουν τις ικανότητες στην 

«Παραγωγικότητα και επαγγελματική πρακτική». Μία ενδεικτική πρόταση είναι: «Ένας/Μία 

επινοητικός/ή εκπαιδευτής/τρια της περιοχής σας έχει δημιουργήσει μία ιστοσελίδα όπου οι 

εκπαιδευτές μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, πόρους και σχέδια μαθήματος. Πόσο 

σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα για να βελτιώσετε 

τη διδασκαλία σας;». 

Το μέρος Β εξετάζει τα είδη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές και την έκταση χρήσης τους στη διδασκαλία τους. Το μέρος 

αυτό περιλαμβάνει 13 είδη ΤΠΕ και μία επιπλέον επιλογή για να συμπληρώσει ο 

ερωτώμενος αν επιθυμεί. Τα 13 είδη ΤΠΕ είναι: 

 Επεξεργασία κειμένου (π.χ. Microsoft Word) 

 Υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Microsoft Excel) 

 Διαδίκτυο (αναζήτηση πληροφοριών) 

 Βάσεις δεδομένων (π.χ. Microsoft Access) 

 Λήψη και επεξεργασία πολυμέσων (εικόνας, ήχου, βίντεο) 

 Παρουσίαση πολυμέσων (εικόνας, ήχου, βίντεο) (π.χ. Microsoft PowerPoint) 

 Επικοινωνία μέσω ηλεκ/κού ταχυδρομείου, συνομιλιών (chat) 

 Χρήση εκπαιδευτικών blogs, forums, mailing lists 

 Μετάδοση αρχείων ήχου και εικόνας (podcasting) 

 Τηλεδιάσκεψη (π.χ. Skype) 

 Εκπαιδευτικά λογισμικά 

 Βιντεοπροβολέας 

 Διαδραστικός πίνακας 
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Ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει τη συχνότητα χρήσης της καθεμίας τεχνολογίας στη 

διδασκαλία του σε μια κλίμακα 5 διαβαθμίσεων τύπου Likert, όπου: 

1= Καθόλου  

2= Λίγο (μερικές φορές το έτος) 

3= Μέτρια (μερικές φορές τον μήνα) 

4= Αρκετά (μερικές φορές τη βδομάδα) 

5= Πολύ (σχεδόν κάθε μέρα) 

Τέλος, ακολουθεί μία ερώτηση ανοιχτού τύπου, όπου ζητείται από τον συμμετέχοντα 

να απαντήσει αν πιστεύει ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του βοηθάει στο διδακτικό 

του έργο και αν απαντήσει θετικά, ρωτάται για ποιον λόγο. 

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε και δόθηκε έντυπα, καθώς και σε ηλεκτρονική 

μορφή σαν φόρμα υποβολής με τη βοήθεια της εφαρμογής Google Forms, όπου κάθε 

ερώτηση είχε υποχρεωτική συμπλήρωση ώστε να μπορέσει ο χρήστης να συνεχίσει στην 

επόμενη. Στο τέλος, η ολοκλήρωση της φόρμας γινόταν με την επιλογή «Υποβολή», την 

οποία ακολουθούσε μήνυμα επιτυχούς υποβολής. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

απαιτούνται 10 έως 15 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα Ι. 

 

4.5 Εγκυρότητα και αξιοπιστία ερευνητικού εργαλείου 

Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου, διενεργήθηκε μία 

πιλοτική έρευνα σε σύνολο 8 εκπαιδευτών, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις. Επίσης, τους ρωτήθηκε αν ήταν σαφείς και κατανοητές οι προτάσεις και αν 

αντιμετώπισαν δυσκολία στις απαντήσεις τους. Όπως προέκυψε, οι προτάσεις ήταν 

κατανοητές και διατηρήθηκαν στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου.  

Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων του ερευνητικού εργαλείου 

εξασφαλίστηκε με τη μέτρηση του συντελεστή alpha του Cronbach για τις 26 ερωτήσεις του 

μέρους Α, κατά την πιλοτική έρευνα. Ο συντελεστής alpha του Cronbach φανερώνει την 

ομοιογένεια μίας κλίμακας, δηλαδή κατά πόσο διαφορετικές προτάσεις μετρούν την ίδια 

έννοια. Οι τιμές του κυμαίνονται από 0 έως 1. Όσο περισσότερο προσεγγίζει τη μονάδα τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής της κλίμακας (Gliem & Gliem, 2003).  
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Στο παρόν ερωτηματολόγιο, ο δείκτης Cronbach για τις ερωτήσεις του μέρους Α 

προκύπτει 0,92, γεγονός που φανερώνει υψηλή αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής των 

ερωτήσεων. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο αφού η αρχική έκδοση του 

ερωτηματολογίου του Browne (2007) δίνει επίσης υψηλή αξιοπιστία με συντελεστή 

Cronbach μεταξύ 0,8 και 0,9.  

 

4.6 Διαδικασία 

Η έρευνα διενεργήθηκε στο χρονικό διάστημα Μαΐου- Οκτωβρίου 2018. Σε πρώτο 

στάδιο, καταγράφηκαν τα ιδιωτικά Κέντρα ΔΒΜ και τα ΙΕΚ του Ν. Θεσσαλονίκης μέσα από 

τον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ. Έπειτα από μία πρώτη επικοινωνία με αυτά, δόθηκε από τα 

περισσότερα η θετική απάντηση για συμμετοχή των εκπαιδευτών στην έρευνα. Από μερικά 

κέντρα δε δόθηκε θετική απάντηση και δε συμμετείχαν στην έρευνα. 

Στα περισσότερα κέντρα διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια έντυπα με προσωπική 

παρουσία στον χώρο τους. Στα υπόλοιπα κέντρα, όπου η πρόσβαση ήταν δυσκολότερη 

στάλθηκαν ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κέντρων. Συνολικά μοιράστηκαν 

122 έντυπα ερωτηματολόγια από τα οποία επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 42 (ποσοστό 

συμμετοχής 34,4%). Τα υπόλοιπα 41 συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά, γεγονός που διευκόλυνε 

σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της έρευνας, αφού βοήθησε στην εξοικονόμηση χρόνου, πόρων 

για τη μετακίνηση στα εκάστοτε κέντρα και προσωπικής προσπάθειας. Ως αποτέλεσμα ο 

τελικός αριθμός των ερωτηματολογίων έφτασε τα 83 και κρίθηκε αρκετά ικανοποιητικός για 

τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.  

Κατόπιν, οι απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν και ακολούθησε η 

εισαγωγή των δεδομένων στο στατιστικό λογισμικό πακέτο SPSS 17.0 for Windows 

(Statistical Package for Social Sciences), όπου έγινε η στατιστική τους επεξεργασία και η 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

 

5. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

5.1 Το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού 

Αρχικά, θα απαντήσουμε στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα που είναι: Ποιο είναι το 

επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων στα ιδιωτικά  Κέντρα ΔΒΜ και 
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ΙΕΚ του Ν. Θεσσαλονίκης; Στο μέρος Α του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες καλούνται 

να απαντήσουν σε 26 προτάσεις βαθμολογώντας τον εαυτό τους κατά πόσο σίγουροι είναι 

ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τεχνολογικής ενσωμάτωσης που 

περιγράφονται, όπως αναλύθηκε και στην υποενότητα 4.4. Το επίπεδο σιγουριάς 

τεχνολογικής ενσωμάτωσης μας δείχνει το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των 

εκπαιδευτών, όπως αναλύθηκε και στις υποενότητες 3.3 και 4.4. Για τον υπολογισμό του 

δείκτη που μας δείχνει το επίπεδο των εκπαιδευτών σε καθεμία από τις 5 ομάδες ερωτήσεων, 

αθροίσαμε τα αποτελέσματα των απαντήσεων για τις ερωτήσεις της κάθε ομάδας και 

υπολογίσαμε τον μέσο όρο για την καθεμία. Έπειτα, υπολογίσαμε τις ποσοστιαίες 

συχνότητες των μέσων όρων και τις ομαδοποιήσαμε ως εξής: 

 Από 5 έως και 6 στην 6-βαθμη κλίμακα ερμηνεύεται ως «πολύ έως εντελώς 

σίγουροι/ες». 

 Από 3 έως 5 στην 6-βαθμη κλίμακα ερμηνεύεται ως «κάπως έως αρκούντως 

σίγουροι/ες». 

 Από από 1 έως 3 στην 6-βαθμη κλίμακα ερμηνεύεται ως «καθόλου έως ελαφρώς 

σίγουροι/ες». 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ομάδα που αφορά τις «Τεχνολογικές Λειτουργίες και 

Έννοιες», το 91,6% δηλώνουν «πολύ έως εντελώς σίγουροι/ες», το 7,2% «κάπως έως 

αρκούντως σίγουροι/ες» και το 1,2% «καθόλου έως ελαφρώς σίγουροι/ες». Παρατηρούμε 

δηλαδή ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει μεγάλη σιγουριά στο είδος αυτό των 

τεχνολογικών εργασιών. Στη δεύτερη ομάδα που αφορά την «Οργάνωση και σχεδιασμό 

μαθησιακών περιβαλλόντων και εμπειριών», το 43,4% δηλώνουν «πολύ έως εντελώς 

σίγουροι/ες», το 51,8% «κάπως έως αρκούντως σίγουροι/ες» και το 4,8% «καθόλου έως 

ελαφρώς σίγουροι/ες». Παρατηρούμε ότι οι μισοί περίπου δηλώνουν μέτρια σιγουριά, ενώ 

λίγο λιγότεροι από τους μισούς, περίπου 4 στους 10, δηλώνουν μεγάλη σιγουριά στο είδος 

αυτό. Στην τρίτη ομάδα που αφορά τη «Διδασκαλία, μάθηση και πρόγραμμα σπουδών», το 

41% δηλώνουν «πολύ έως εντελώς σίγουροι/ες», το 54,2% «κάπως έως αρκούντως 

σίγουροι/ες» και το 4,8% «καθόλου έως ελαφρώς σίγουροι/ες». Βλέπουμε ότι και εδώ 

περίπου οι μισοί δηλώνουν μέτρια σιγουριά, ενώ λιγότεροι από τους μισούς, περίπου 4 στους 

10, δηλώνουν μεγάλη σιγουριά. Στην τέταρτη ομάδα που αφορά την «Εκτίμηση και 

αξιολόγηση», το 61,4% δηλώνουν «πολύ έως εντελώς σίγουροι/ες», το 36,2% «κάπως έως 

αρκούντως σίγουροι/ες» και το 2,4% «καθόλου έως ελαφρώς σίγουροι/ες». Βλέπουμε εδώ 

ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο από το ήμισυ δηλώνουν μεγάλη σιγουριά, ενώ 
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λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο δηλώνουν μέτρια σιγουριά. Τέλος, στην πέμπτη ομάδα 

που αφορά την «Παραγωγικότητα και επαγγελματική πρακτική», το 61,4% δηλώνουν «πολύ 

έως εντελώς σίγουροι/ες», το 37,4% «κάπως έως αρκούντως σίγουροι/ες» και το 1,2% 

«καθόλου έως ελαφρώς σίγουροι/ες». Παρατηρούμε ότι σε αυτό το είδος, όμοια με το 

προηγούμενο, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο από το ήμισυ, δηλώνουν μεγάλη 

σιγουριά, ενώ λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο δηλώνουν μέτρια σιγουριά. Συνολικά, θα 

λέγαμε ότι στην πρώτη, στην τέταρτη και στην πέμπτη ομάδα τεχνολογικών εργασιών, το 

μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων απαντάει με μεγάλη σιγουριά ότι μπορεί να 

ανταπεξέλθει, ενώ στη δεύτερη και τρίτη ομάδα οι μισοί απαντούν με μέτρια σιγουριά. Με 

άλλα λόγια, οι εκπαιδευτές νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά στις εργασίες που σχετίζονται με 

«Τεχνολογικές Λειτουργίες και Έννοιες», «Εκτίμηση και αξιολόγηση», καθώς και 

«Παραγωγικότητα και επαγγελματική πρακτική», σε σχέση με τις εργασίες σχετικές με 

«Οργάνωση και σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων και εμπειριών» και «Διδασκαλία, 

μάθηση και πρόγραμμα σπουδών». Επίσης, σε όλες τις ομάδες των εργασιών, μικρά είναι τα 

ποσοστά (κάτω του 5%) των συμμετεχόντων που δηλώνουν μικρή έως καθόλου σιγουριά.  

Τα αποτελέσματα για όλες τις ομάδες φαίνονται στο παρακάτω γράφημα. 

 

Σχήμα 4: Επίπεδο σιγουριάς εργασιών τεχνολογικής ενσωμάτωσης 

 

Το συνολικό επίπεδο σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης δείχνει ότι το 53% 

δηλώνουν «πολύ έως εντελώς σίγουροι/ες», το 44,6% «κάπως έως αρκούντως σίγουροι/ες» 
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και το 2,4% δηλώνουν «ελαφρώς σίγουροι/ες». Επίσης, ο συνολικός μέσος όρος στην 6-

βαθμη κλίμακα είναι Μ.Ο.= 5,06, Τ.Α.= 0,7, δηλαδή «πολύ έως εντελώς σίγουροι/ες». Το 

αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι μισοί περίπου εκπαιδευτές δηλώνουν μεγάλη σιγουριά στο να 

ανταπεξέλθουν στο σύνολο των εργασιών που τους παρουσιάζονται, ενώ λίγο λιγότεροι από 

τους μισούς, περίπου 4 στους 10 δηλώνουν μέτρια σιγουριά. Ένα μικρό ποσοστό, κάτω του 

5% δηλώνει μικρή σιγουριά. Στο σύνολο λοιπόν της τεχνολογικής ενσωμάτωσης, οι μισοί 

μόνο φαίνεται να έχουν ένα υψηλό επίπεδο, ενώ λίγο λιγότεροι από τους μισούς 

παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο. Αυτό δίνει μια κάποια ελπίδα για το επίπεδο ψηφιακού 

γραμματισμού των εκπαιδευτών, αλλά δείχνει συγχρόνως ότι μένει ακόμα πολύς δρόμος 

μέχρι το επίπεδο αυτό να γίνει υψηλό. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω γράφημα. 

 

Σχήμα 5: Επίπεδο σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης 

 

5.2 Σχέση επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού με τους παράγοντες φύλο, ηλικία, έτη 

προϋπηρεσίας, επίπεδο σπουδών και ειδικότητα  

Στο σημείο αυτό, θα απαντήσουμε στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει 

διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων ως 
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προς τους δημογραφικούς παράγοντες φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, επίπεδο σπουδών και 

ειδικότητα; 

5.2.1 Σχέση επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα φύλο 

Αρχικά, θα ερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ του επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού και 

του παράγοντα φύλο. Για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόσαμε τη διαδικασία T-test, ώστε να δούμε 

αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 

εκπαιδευτές. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το φύλο, που είναι ποιοτική μεταβλητή κι η 

εξαρτημένη είναι το επίπεδο σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης, που είναι ποσοτική 

μεταβλητή και αναλύθηκε στην 5.1.  

Πρώτα από όλα, διενεργήσαμε τον έλεγχο κανονικότητας για τους μέσους όρους 

επιπέδου σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης των ανδρών και των γυναικών, ώστε να 

διαπιστωθεί αν πρόκειται για κανονική κατανομή. Με την εφαρμογή του ελέγχου 

κανονικότητας για τα δείγματα ανδρών και γυναικών προκύπτει ότι για το δείγμα ανδρών 

sig<0,05, που σημαίνει ότι το δείγμα δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Οπότε, 

προχωρήσαμε σε μη παραμετρικούς ελέγχους, που ελέγχουν την ομοιογένεια των μέσων 

όρων. Εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann- Whitney U στους μέσους όρους 

ανδρών και γυναικών. Προκύπτει ότι η σημαντικότητα είναι sig=0,02, δηλαδή μικρότερη από 

0,05. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι δύο μέσοι όροι ανδρών και γυναικών δεν 

παρουσιάζουν ομοιογένεια, που σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του 

μέσου όρου επιπέδου σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης ανάμεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες εκπαιδευτές. Με άλλα λόγια, οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδευτές στην έρευνά 

μας δεν κατέχουν το ίδιο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού και επομένως, υπάρχει 

διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων ως 

προς τον παράγοντα φύλο. 

5.2.2 Σχέση επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα ηλικία 

Εδώ, θα ερευνήσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού και του παράγοντα ηλικία. Για τον σκοπό αυτόν, 

εφαρμόσαμε τον έλεγχο συσχέτισης Pearson ανάμεσα στην ποσοτική μεταβλητή ηλικία και 

την ποσοτική μεταβλητή επίπεδο σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης. Ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson παίρνει τιμές από -1 έως 1. Το -1 δηλώνει τέλεια αρνητική συσχέτιση, 

δηλαδή όταν η μία μεταβλητή αυξάνει η άλλη μικραίνει, ενώ το 1 δηλώνει τέλεια θετική 
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συσχέτιση, δηλαδή όταν η μία μεταβλητή αυξάνει και η άλλη αυξάνει. Το 0 δηλώνει ότι δεν 

υπάρχει συσχέτιση.  

Αρχικά, ελέγξαμε την τιμή της σημαντικότητας p, ώστε να δούμε αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Με την εφαρμογή του 

ελέγχου συσχέτισης Pearson, βρέθηκε ότι η σημαντικότητα είναι p=0,82>0,05, που σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Το γεγονός 

αυτό δηλώνει ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των 

εκπαιδευτών ενηλίκων ως προς τον παράγοντα ηλικία. 

5.2.3 Σχέση επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα έτη 

προϋπηρεσίας 

Εδώ, θα ερευνήσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού και του παράγοντα έτη προϋπηρεσίας. Για τον σκοπό 

αυτόν, εφαρμόσαμε τον έλεγχο συσχέτισης Pearson ανάμεσα στην ποσοτική μεταβλητή έτη 

προϋπηρεσίας και την ποσοτική μεταβλητή επίπεδο σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης. 

Αρχικά, ελέγξαμε την τιμή της σημαντικότητας p, ώστε να δούμε αν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Με την εφαρμογή του ελέγχου 

συσχέτισης Pearson, βρέθηκε ότι p=0,06>0,05, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων ως 

προς τον παράγοντα έτη προϋπηρεσίας. 

5.2.4 Σχέση επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα επίπεδο 

σπουδών  

Εδώ, θα ερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ του επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού και 

του παράγοντα επίπεδο σπουδών. Για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόσαμε τη διαδικασία 

ανάλυσης διακύμανσης ANOVA (Analysis Of Variance), ώστε να δούμε αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες εκπαιδευτών που είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακού και κάτοχοι διδακτορικού. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι 

το επίπεδο σπουδών, που είναι ποιοτική μεταβλητή και η εξαρτημένη είναι το επίπεδο 

σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης, που είναι ποσοτική μεταβλητή.   

Πρώτα από όλα, διενεργήσαμε τον έλεγχο κανονικότητας για τους μέσους όρους 

επιπέδου σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης των τριών ομάδων, ώστε να διαπιστωθεί αν 
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πρόκειται για κανονική κατανομή. Με την εφαρμογή του ελέγχου κανονικότητας για τα τρία 

δείγματα προκύπτει ότι για τα δείγματα απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και κάτοχοι μεταπτυχιακού 

sig<0,05, που σημαίνει ότι το δείγμα δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Οπότε, 

προχωρήσαμε σε μη παραμετρικούς ελέγχους, που ελέγχουν την ομοιογένεια των μέσων 

όρων. Εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal- Wallis στους μέσους όρους των 

τριών ομάδων. Προκύπτει ότι η σημαντικότητα είναι sig=0,91>0,05 (χ
2
=0,18, df=2). Το 

γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι μέσοι όροι των τριών ομάδων παρουσιάζουν ομοιογένεια, που 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του μέσου όρου επιπέδου σιγουριάς 

τεχνολογικής ενσωμάτωσης ανάμεσα στους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, τους κατόχους 

μεταπτυχιακού και τους κατόχους διδακτορικού. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει διαφοροποίηση 

στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων ως προς τον παράγοντα 

επίπεδο σπουδών. 

5.2.5 Σχέση επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού με τον παράγοντα ειδικότητα 

Τέλος, θα ερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ του επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού και 

του παράγοντα ειδικότητα. Για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόσαμε τη διαδικασία ανάλυσης 

διακύμανσης ANOVA (Analysis Of Variance), ώστε να δούμε αν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτών διαφορετικών ειδικοτήτων. Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η ειδικότητα, που είναι ποιοτική μεταβλητή και η εξαρτημένη 

είναι το επίπεδο σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης, που είναι ποσοτική μεταβλητή.   

Πρώτα από όλα, ομαδοποιήσαμε τις ειδικότητες σε 5 μεγάλες ομάδες: α) Φιλολογικές 

και κοινωνικές επιστήμες, β) πληροφορική, θετικές επιστήμες και μηχανικοί, γ) οικονομικά, 

δ) επιστήμες υγείας και διατροφή, ε) άλλες ειδικότητες, που όπως είδαμε περιλαμβάνουν 

όλες τις υπόλοιπες. Κατόπιν, διενεργήσαμε τον έλεγχο κανονικότητας για τους μέσους όρους 

επιπέδου σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης των πέντε αυτών ομάδων, ώστε να 

διαπιστωθεί αν πρόκειται για κανονική κατανομή. Με την εφαρμογή του ελέγχου 

κανονικότητας για τα δείγματα των ομάδων προκύπτει ότι sig<0,05, που σημαίνει ότι το 

δείγμα δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Επειδή η τελευταία ομάδα αποτελείται από μικρό 

δείγμα και δεν προσφέρει κάποιο αποτέλεσμα, την εξαιρέσαμε από τον μη παραμετρικό 

έλεγχο. Οπότε, προχωρήσαμε σε μη παραμετρικούς ελέγχους, που ελέγχουν την ομοιογένεια 

των μέσων όρων. Εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal- Wallis στους μέσους 

όρους των τεσσάρων ομάδων. Προκύπτει ότι η σημαντικότητα είναι sig=0<0,05 (χ
2
=20,11, 

df=7). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι μέσοι όροι των τεσσάρων ομάδων δεν παρουσιάζουν 
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ομοιογένεια, που σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του μέσου όρου 

επιπέδου σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης ανάμεσα στους εκπαιδευτές των 

διαφορετικών ειδικοτήτων.  

Στη συνέχεια, ελέγξαμε ανά δύο τις ομάδες με μη παραμετρικό έλεγχο Mann- 

Whitney U, ώστε να βρούμε ποιες ομάδες διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Με την εφαρμογή 

των παραμετρικών ελέγχων Mann- Whitney U ανά δύο στις ομάδες προκύπτει ότι:  

 Ομάδα «Φιλολογικές και κοινωνικές επιστήμες» και ομάδα «πληροφορική, 

θετικές επιστήμες και μηχανικοί» δεν παρουσιάζουν ομοιογένεια μεταξύ τους. 

 Ομάδα «Φιλολογικές και κοινωνικές επιστήμες» και ομάδα «οικονομικά» 

παρουσιάζουν ομοιογένεια μεταξύ τους. 

 Ομάδα «Φιλολογικές και κοινωνικές επιστήμες» και ομάδα «επιστήμες υγείας 

και διατροφή» παρουσιάζουν ομοιογένεια μεταξύ τους. 

 Ομάδα «πληροφορική, θετικές επιστήμες και μηχανικοί» και ομάδα 

«οικονομικά» παρουσιάζουν ομοιογένεια μεταξύ τους. 

 Ομάδα «πληροφορική, θετικές επιστήμες και μηχανικοί» και ομάδα 

«επιστήμες υγείας και διατροφή» δεν παρουσιάζουν ομοιογένεια μεταξύ τους. 

 Ομάδα «οικονομικά» και ομάδα «επιστήμες υγείας και διατροφή» 

παρουσιάζουν ομοιογένεια μεταξύ τους. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι εκπαιδευτές με ειδικότητες πληροφορική, θετικές 

επιστήμες ή μηχανικοί διαφοροποιούνται στο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού από τους 

εκπαιδευτές με ειδικότητες φιλολογικές ή κοινωνικές επιστήμες, όπως επίσης και από τους 

εκπαιδευτές με ειδικότητες επιστήμες υγείας ή διατροφή. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων ως 

προς τον παράγοντα ειδικότητα. 

 

5.3 Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

Στο σημείο αυτό, θα απαντήσουμε στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι τα είδη 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων, ποια είναι η έκταση και ποιοι οι λόγοι της χρήσης τους; 
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5.3.1 Τα είδη των ΤΠΕ και η συχνότητα χρήσης τους στη διδασκαλία 

Στο μέρος Β του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 13 

προτάσεις που περιγράφουν τα είδη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές, βαθμολογώντας τη συχνότητα χρήσης τους στη διδασκαλία 

τους, όπως περιγράφηκε στην υποενότητα 4.4. Για τον υπολογισμό της συχνότητας χρήσης 

του κάθε είδους ΤΠΕ, υπολογίσαμε την ποσοστιαία συχνότητα της κάθε πρότασης. 

Επιπλέον, υπολογίσαμε τον μέσο όρο του κάθε είδους. 

Συγκεκριμένα, την «επεξεργασία κειμένου» τη χρησιμοποιεί «πολύ» το 61,45%. Τα 

«υπολογιστικά φύλλα» τα χρησιμοποιεί «πολύ» το 32,53%. Το «διαδίκτυο» για αναζήτηση 

πληροφοριών το χρησιμοποιεί «πολύ» το 86,75%. Τις «βάσεις δεδομένων» το 33,73% δεν τις 

χρησιμοποιεί «καθόλου», ενώ μόνο 13,25% τις χρησιμοποιεί «πολύ». Τη «λήψη και 

επεξεργασία πολυμέσων» την εφαρμόζει «πολύ»  το 50,6%. Την «παρουσίαση πολυμέσων» 

την εφαρμόζει «πολύ» επίσης το 50,6%. «Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

συνομιλιών» πραγματοποιεί «πολύ» το 78,31%. «Χρήση εκπαιδευτικών blogs, forums, 

mailing lists» κάνει «πολύ» το 37,35%. «Μετάδοση αρχείων ήχου και εικόνας» εφαρμόζει 

«μέτρια» το 26,51%, ενώ «πολύ» το 20,48%. Την «τηλεδιάσκεψη» χρησιμοποιεί «πολύ» το 

22,89% και «αρκετά» το 24,2%, αλλά ίδιο ποσοστό τη χρησιμοποιεί και «λίγο». Τα 

«εκπαιδευτικά λογισμικά» τα χρησιμοποιεί «πολύ» το 24,1% και «μέτρια» το 26,51%. Τον 

«βιντεοπροβολέα» τον χρησιμοποιεί «πολύ» το 46,99%. Τέλος, τον «διαδραστικό πίνακα» 

τον χρησιμοποιεί «πολύ» μόνο το 21,69%, ενώ το 31,33% δεν τον χρησιμοποιεί «καθόλου».  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα είδη ΤΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά 

καθημερινής χρήσης είναι το «διαδίκτυο» για αναζήτηση πληροφοριών, η «επικοινωνία 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνομιλιών» και η «επεξεργασία κειμένου». Αντίθετα, 

τα είδη ΤΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά μηδενικής χρήσης  είναι οι «βάσεις δεδομένων» κι ο 

«διαδραστικός πίνακας». Τέλος, τα είδη με μέτριο βαθμό χρήσης είναι η «μετάδοση αρχείων 

ήχου και εικόνας», τα «εκπαιδευτικά λογισμικά» και τα «εκπαιδευτικά blogs, forums, 

mailing lists». Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω γράφημα. 
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Σχήμα 6: Χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

Επιπρόσθετα, για κάθε είδος ΤΠΕ που εξετάστηκε υπολογίστηκε και ο μέσος όρος 

της συχνότητας χρήσης στην 5-βαθμη κλίμακα. Συγκεκριμένα, την «επεξεργασία κειμένου» 

τη χρησιμοποιούν  με ΜΟ=4,34, δηλαδή «αρκετά έως πολύ». Τα «υπολογιστικά φύλλα» τα 

χρησιμοποιούν με ΜΟ=3,34, δηλαδή «μέτρια έως αρκετά». Το «διαδίκτυο» για αναζήτηση 

πληροφοριών το χρησιμοποιούν με ΜΟ=4,8, δηλαδή «αρκετά έως πολύ». Τις «βάσεις 

δεδομένων» τις χρησιμοποιούν με ΜΟ=2,49, δηλαδή «λίγο έως μέτρια». Τη «λήψη και 

επεξεργασία πολυμέσων» την εφαρμόζουν με ΜΟ=4,24, δηλαδή  «αρκετά έως πολύ». Την 

«παρουσίαση πολυμέσων» την εφαρμόζουν με ΜΟ=4,12, δηλαδή επίσης «αρκετά έως 

πολύ». «Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνομιλιών» πραγματοποιούν με 

ΜΟ=4,54, δηλαδή «αρκετά έως πολύ». «Χρήση εκπαιδευτικών blogs, forums, mailing lists» 

κάνουν με ΜΟ=3,82, δηλαδή «μέτρια έως αρκετά». «Μετάδοση αρχείων ήχου και εικόνας» 

εφαρμόζουν με ΜΟ=3,16, δηλαδή «μέτρια έως αρκετά». Την «τηλεδιάσκεψη» 
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χρησιμοποιούν με ΜΟ=3,27, δηλαδή «μέτρια έως αρκετά». Τα «εκπαιδευτικά λογισμικά» 

χρησιμοποιούν με ΜΟ=3,23, δηλαδή «μέτρια έως αρκετά». Τον «βιντεοπροβολέα» 

χρησιμοποιούν με ΜΟ=3,82, δηλαδή «μέτρια έως αρκετά». Τέλος, τον «διαδραστικό 

πίνακα» χρησιμοποιούν με ΜΟ=2,82, δηλαδή «λίγο έως μέτρια». Επιπλέον, υπολογίσαμε τον 

μέσο όρο συχνότητας χρήσης του συνόλου των ΤΠΕ, οποίος βρέθηκε ΜΟ=3,69, 

(Τ.Α.=0,76), στην 5- βαθμη κλίμακα. 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή σχεδόν σε 

καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, χρησιμοποιούνται το «διαδίκτυο» για αναζήτηση 

πληροφοριών, η «επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνομιλιών», η 

«επεξεργασία κειμένου», η «λήψη και επεξεργασία», καθώς κι η «παρουσίαση πολυμέσων». 

Ακολουθούν σε μέτριο βαθμό, δηλαδή μερικές φορές τη βδομάδα ή τον μήνα η «χρήση 

εκπαιδευτικών blogs, forums, mailing lists», ο «βιντεοπροβολέας», τα «υπολογιστικά 

φύλλα», η «τηλεδιάσκεψη», τα «εκπαιδευτικά λογισμικά» κι η «μετάδοση αρχείων ήχου και 

εικόνας». Τέλος, χρήση σε μικρότερο βαθμό, μερικές φορές τον μήνα ή το έτος, 

παρουσιάζουν ο «διαδραστικός πίνακας» και οι «βάσεις δεδομένων». Από τον συνολικό 

μέσο όρο συχνότητας χρήσης των ΤΠΕ, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν «μέτρια 

έως αρκετά» τα είδη ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 

 Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω γράφημα. 
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Σχήμα 7: Μέσος όρος συχνότητας χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

5.3.2 Στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και λόγοι χρήσης 

τους 

Εδώ θα ερευνήσουμε ποια είναι η στάση των εκπαιδευτών απένατι στη χρήση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και ποιοι είναι οι λόγοι της χρήσης τους. Στην ερώτηση ανοιχτού τύπου 

οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να απαντήσουν αν θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

τους βοηθάει στο διδακτικό τους έργο. Με άλλα λόγια, ζητήθηκε η στάση τους απέναντι στη 

χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Από το δείγμα των 83 εκπαιδευτών οι 73, το 87,95%, 

απάντησαν θετικά, δηλαδή ότι ευνοεί το διδακτικό τους έργο, οι 2, το 2,41%, απάντησαν ότι 

το ευνοεί σε μέτριο βαθμό, ενώ οι 8, το 9,64%, δεν έδωσαν καμία απάντηση. Συμπεραίνουμε 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτών θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ βοηθάει στο 

διδακτικό τους έργο. Τα ποσοστά των απαντήσεων φαίνονται στο παρακάτω γράφημα. 
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Σχήμα 8: Στάση εκπαιδευτών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

 Η ερώτηση ανοιχτού τύπου περιείχε και δεύτερο σκέλος, στο οποίο αν η απάντηση 

στο πρώτο σκέλος ήταν θετική, ζητούνταν για ποιον ή ποιους λόγους πιστεύουν ότι βοηθάει 

η χρήση των ΤΠΕ. Με άλλα λόγια, ζητήθηκε να δοθούν τα οφέλη που θεωρούν ότι 

προσφέρει η χρήση των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο. Δόθηκαν συνολικά 108 απαντήσεις, οι 

οποίες κωδικοποιήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε 13 λόγους- οφέλη. Έπειτα, υπολογίστηκε η 

ποσοστιαία συχνότητα των λόγων.  

Οι λόγοι που δόθηκαν κατά σειρά συχνότητας φαίνονται στο παρακάτω γράφημα. Οι 

λόγοι που κυριαρχούν είναι πρώτα ότι η χρήση των ΤΠΕ προκαλεί το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευόμενων (26,9%), δεύτερον ότι συμβάλλει στην ευκολία και την αποδοτικότητα της 

διδασκαλίας (14,8%) και τρίτον ότι βοηθάει στην κατανόηση και την αφομοίωση του 

διδακτικού αντικειμένου (13,9%). Ακολουθούν οι υπόλοιποι λόγοι με μικρότερα ποσοστά 

απαντήσεων. Τέλος, οι «άλλοι λόγοι» περιλαμβάνουν το ότι ευνοεί την «κριτική σκέψη» και 

την «εξάσκηση» με ποσοστά 0,9% ο καθένας, οπότε λόγω μικρής συχνότητας 

ομαδοποιήθηκαν σε μία ομάδα. 
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Σχήμα 9: Λόγοι χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

5.4 Σχέση επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού και βαθμού χρήσης ΤΠΕ 

Θα εξετάσουμε το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή αν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών και 

τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Έπειτα, εφαρμόσαμε τον έλεγχο 

συσχέτισης Pearson ανάμεσα στην ποσοτική μεταβλητή επίπεδο σιγουριάς τεχνολογικής 

ενσωμάτωσης και τον συνολικό μέσο όρο συχνότητας χρήσης των ΤΠΕ, που είναι επίσης 

ποσοτική μεταβλητή.  

Αρχικά, ελέγξαμε την τιμή της σημαντικότητας p, ώστε να δούμε αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Με την εφαρμογή του 

ελέγχου συσχέτισης Pearson, βρέθηκε ότι η σημαντικότητα είναι p=0,002<0,01, που 

σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01. Επίσης, ο συντελεστής συσχέτισης βρέθηκε r=0,33, που είναι 

ένας χαμηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

χαμηλή θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια ελαφριά αλλά όχι ισχυρή τάση όταν το 

επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών είναι υψηλό, να είναι μεγάλος κι ο 

1.80% 

3.70% 

3.70% 

4.60% 

4.60% 

5.60% 

5.60% 

6.50% 

8.30% 

13.90% 

14.80% 

26.90% 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Άλλοι λόγοι 

Εξειδίκευση-Πολυγραμματισμός 

Ταχύτητα- Εξοικονόμηση χρόνου 

Κίνητρο στους εκπαιδευόμενους 

Απαραίτητο εργαλείο 

Παραστατικότητα 

Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορία 

Εμπλουτισμός εκπαιδευτικών τεχνικών 

Αμεσότητα- Διαδραστικότητα 

Κατανόηση- Αφομοίωση 

Ευκολία- Αποδοτικότητα διδασκαλίας 

Ενδιαφέρον εκπαιδευόμενων 



69 
 

βαθμός χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

 Μέσος όρος χρήσης ΤΠΕ 

Επίπεδο σιγουριάς 

τεχνολογικής 

ενσωμάτωσης 

r=0,33** 

Η συσχέτιση με ** είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01. 

Πίνακας 2: Συσχέτιση επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού 

και βαθμού χρήσης ΤΠΕ 

 

5.5 Σχέση βαθμού χρήσης ΤΠΕ με τον παράγοντα φύλο 

Θα δούμε τώρα ένα ακόμη αποτέλεσμα που δεν απαντάει στα αρχικά ερευνητικά 

ερωτήματα, αλλά κρίθηκε ενδιαφέρον προς διερεύνηση κατά την επεξεργασία των 

δεδομένων. Θα ερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ του βαθμού χρήσης ΤΠΕ και του παράγοντα 

φύλο. Για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόσαμε τη διαδικασία T-test, ώστε να δούμε αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες εκπαιδευτές. Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το φύλο, που είναι ποιοτική μεταβλητή κι η εξαρτημένη είναι ο 

μέσος όρος χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία, που είναι ποσοτική μεταβλητή, όπως 

αναλύθηκε στην 5.4.  

Πρώτα από όλα, διενεργήσαμε τον έλεγχο κανονικότητας για τους μέσους όρους 

χρήσης των ΤΠΕ των ανδρών και των γυναικών, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για 

κανονική κατανομή. Με την εφαρμογή του ελέγχου κανονικότητας για τα δείγματα ανδρών 

και γυναικών προκύπτει ότι τα δείγματα ακολουθούν κανονική κατανομή. Οπότε, 

προχωρήσαμε στη διαδικασία T-test. Με την εφαρμογή της ελέγχου T-test, προκύπτει ότι η 

σημαντικότητα είναι p=0,33>0,05 (t=0,97, df=81), που σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά του μέσου όρου χρήσης των ΤΠΕ μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. 

Με άλλα λόγια, οι άνδρες κι οι γυναίκες εκπαιδευτές στην έρευνά μας χρησιμοποιούν σε 

παρόμοιο βαθμό τις ΤΠΕ στη διδασκαλία και επομένως, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον 

βαθμό χρήσης ΤΠΕ ως προς τον παράγοντα φύλο. 
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6. Συζήτηση 

Μέσα από το ερευνητικό μέρος της παρούσας έρευνας μπορούμε να εξάγουμε 

πολλαπλά συμπεράσματα για τα ζητήματα που μας απασχόλησαν. Πρώτα από όλα, 

διερευνήσαμε το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ιδιωτικά 

Κέντρα ΔΒΜ και ΙΕΚ του Νομού Θεσσαλονίκης. Έπειτα, εξετάσαμε αν υπάρχει 

διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ως προς τους 

δημογραφικούς παράγοντες φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, επίπεδο σπουδών και 

ειδικότητα. Ακολούθως, ερευνήσαμε ποια είναι τα είδη ΤΠΕ που χρησιμοποιούν στη 

διδασκαλία τους οι εκπαιδευτές ενηλίκων, σε ποιον βαθμό και για ποιους λόγους. Στη 

συνέχεια, είδαμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο 

ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών και τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

τους. Τέλος, ερευνήσαμε αν υπάρχει διαφοροποίηση στον βαθμό χρήσης ΤΠΕ στη 

διδασκαλία ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες εκπαιδευτές. 

Προκύπτουν λοιπόν τα εξής συμπεράσματα. Πρώτα από όλα, είδαμε από το συνολικό 

επίπεδο σιγουριάς τεχνολογικής ενσωμάτωσης ότι λίγοι περισσότεροι από τους μισούς 

εκπαιδευτές θεωρούν ότι είναι πολύ σίγουροι στο να ανταπεξέλθουν ικανά στις εργασίες που 

τους παρουσιάζονται. Επίσης, λίγοι λιγότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι είναι μέτρια 

σίγουροι στο να το κατορθώσουν. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι μόνο οι μισοί περίπου 

αισθάνονται πολύ σίγουροι ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις καταστάσεις 

που μπορεί να προκύψουν στην αίθουσα διδασκαλίας τους. Επιπλέον, μόνο ένα πολύ μικρό 

ποσοστό αισθάνεται μικρή σιγουριά στο να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.  

Ακόμη, είδαμε τι συμβαίνει με το επίπεδο στις επιμέρους εργασίες τεχνολογικής 

ενσωμάτωσης. Συγκεκριμένα, στις εργασίες τεχνολογικής ενσωμάτωσης που αφορούν τις 

«Τεχνολογικές Λειτουργίες και Έννοιες», 9 στους 10 εκπαιδευτές θεωρούν ότι είναι πολύ 

σίγουροι στο να τις διεκπεραιώσουν. Στις εργασίες που αφορούν την «Οργάνωση και 

σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων και εμπειριών», περίπου οι μισοί, θεωρούν τους 

εαυτούς τους μέτρια σίγουρους. Στις εργασίες που αφορούν τη «Διδασκαλία, μάθηση και 

πρόγραμμα σπουδών», επίσης λίγο περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν τους εαυτούς 

τους μέτρια σίγουρους στο να τις φέρουν σε πέρας. Στις εργασίες που αφορούν την 

«Εκτίμηση και αξιολόγηση», ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, περίπου 6 στους 10 θεωρούν τους 

εαυτούς τους πολύ σίγουρους. Τέλος, στις εργασίες που αφορούν την «Παραγωγικότητα και 

επαγγελματική πρακτική», όμοια με το προηγούμενο είδος, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 

περίπου 6 στους 10, θεωρούν τους εαυτούς τους πολύ σίγουρους στο να τις φέρουν σε πέρας. 
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Συνολικά, θα λέγαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων αισθάνονται μεγαλύτερη 

σιγουριά στο ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε θέματα που έχουν να κάνουν με «τεχνολογικές 

λειτουργίες και έννοιες», «εκτίμηση και αξιολόγηση», καθώς και «παραγωγικότητα και 

επαγγελματική πρακτική», σε αντίθεση με τα θέματα που έχουν να κάνουν με «οργάνωση 

και σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων και εμπειριών» και «διδασκαλία, μάθηση και 

πρόγραμμα σπουδών», όπου αισθάνονται μέτρια σιγουριά. Επιπλέον, ενθαρρυντικό είναι το 

γεγονός ότι σε όλα τα είδη των εργασιών, πολύ μικρά ποσοστά των συμμετεχόντων  

αισθάνονται μικρή σιγουριά στο να τις διεκπεραιώσουν.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στον ψηφιακό γραμματισμό οι εκπαιδευτές ενηλίκων στα 

Κέντρα ΔΒΜ και ΙΕΚ παρουσιάζουν ένα μέτριο έως καλό επίπεδο. Το γεγονός αυτό δείχνει 

ότι οι εκπαιδευτές είναι γενικά καταρτισμένοι στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας και είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν με κάποια ευκολία στις σύγχρονες 

τεχνολογικές απαιτήσεις που εισάγει η εκπαίδευση και η κοινωνία. Παρόλα αυτά, σχεδόν οι 

μισοί εκπαιδευτές παρουσιάζουν ένα μέτριο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού, πράγμα που 

σημαίνει ότι αυτό το ποσοστό δεν είναι επαρκώς καταρτισμένο στις ΤΠΕ.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα λέγαμε ότι συμφωνούν με την έρευνα της 

Τσακιρίδου (2016), όπου οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε «πάρα πολύ» μεγάλο 

βαθμό εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, με την έρευνα των Σχορετσανίτου και Βεκύρη 

(2010), καθώς και με την έρευνα της Markauskaite (2007), όπου οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν 

γενικά καλή αυτο-αποτελεσματικότητα στις ψηφιακές γνώσεις. Θα λέγαμε ότι η έρευνά μας 

δε συμφωνεί απόλυτα με τις έρευνες της Ευαγγέλου (2017), του Λεγοντή (2015), της 

Γιανακοπούλου (2012), της Τσανίδου (2010), των Siddiq και Scherer (2016) και της Tyger 

(2011), όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών σημείωσαν υψηλά επίπεδα 

ψηφιακού γραμματισμού και εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. Από την άλλη, η έρευνά 

μας φέρει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις έρευνες της Παπαδοπούλου (2015), του 

Τζιφόπουλου (2014), της Φώκιαλη (2007), των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και Κόζα Χ. (2007) 

και των Fernandez- Cruz και Fernandez-Diaz (2016), όπου οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν 

χαμηλότερα επίπεδα τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων, χαμηλότερα από μέτριο 

επίπεδο.  

Το γεγονός, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτές της έρευνάς μας δεν παρουσιάζουν πολύ 

υψηλό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού μπορεί να οφείλεται στην ανεπαρκή τεχνολογική 

εκπαίδευση από τους φορείς εκπαίδευσης των ίδιων των εκπαιδευτών, όπως οι σχολές 
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Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, μπορεί να οφείλεται στην προσωπική στάση των 

εκπαιδευτών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ και στο κατά πόσο μπορούν να συμβάλουν στην 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Ακόμη, η ελλειπής κατάρτιση μπορεί να πηγάζει από την 

έλλειψη χρόνου που αυτή απαιτεί από μέρους των εκπαιδευτών, καθώς κι από τη μειωμένη 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά των ίδιων για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, όπως 

είδαμε και στο θεωρητικό μέρος. 

Το επόμενο συμπέρασμα που εξήγαμε από την έρευνά μας είναι ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση στο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 

εκπαιδευτές. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να συμφωνεί με τις έρευνες των Νεοφώτιστου 

κ.ά. (2010), των Σχορετσανίτου και Βεκύρη (2010), των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και Κόζα Χ. 

(2007), των Τσιτουρίδου και Βρύζα (2007) και της Μυλωνά (2007), όπου οι ψηφιακές 

γνώσεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς το φύλο, με τους άνδρες εκπαιδευτές να 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα από τις γυναίκες. Ομοίως, τα ίδια αποτελέσματα δείχνουν κι 

οι έρευνες στην Ευρώπη, όπως στο Leeds το 2001-2003 και στο Kent το 2000, στη Μεγάλη 

Βρετανία (Μυλωνά, 2007), καθώς και η έρευνα των Siddiq και Scherer (2016), στη 

Νορβηγία, όπου το φύλο φαίνεται να παίζει ρόλο στο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των 

εκπαιδευτών. Αντίθετα, τα αποτελέσματα αυτά δε συμφωνούν με τις έρευνες της Ευαγγέλου 

(2017), του Λεγοντή (2015), της Τσακιρίδου (2016),  καθώς και με την έρευνα των 

Fernandez- Cruz & Fernandez-Diaz (2016), στην Ισπανία, όπου δεν παρουσιάζονται 

διαφορές στο επίπεδο τεχνολογικών γνώσεων σε σχέση με το φύλο. 

 Το αποτέλεσμα της έρευνας μπορεί να οφείλεται, όπως είδαμε και στο θεωρητικό 

μέρος, στις ποικίλες ανισότητες που συνεχίζουν να υπάρχουν ανάμεσα σε γυναίκες και 

άνδρες όσων αφορά την εκπαίδευση και την τεχνολογική τους κατάρτιση, γεγονός που 

οδηγεί τις γυναίκες στο να έχουν ελλειπείς τεχνολογικές γνώσεις. Επιπλέον, οφείλεται και 

στα στερεότυπα απέναντι στις γυναίκες που χρησιμοποιούν και εκπαιδεύονται στις νέες 

τεχνολογίες. Έτσι, πιθανόν να καλλιεργείται η λανθασμένη πεποίθηση ότι δεν είναι ικανές ή 

δεν «ταιριάζουν» για τα τεχνικά επαγγέλματα, ακόμη και κατά τα έτη της δευτεροβάθμιας 

και της μετέπειτα εκπαίδευσής τους. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα την 

αύξηση του ενδιαφέροντος των γυναικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες και τα τεχνικά 

επαγγέλματα, με αποτέλεσμα τα στερεότυπα να καταρρίπτονται και οι γυναίκες 

εκπαιδεύτριες να χρησιμοποιούν ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα 

τεχνολογικά μέσα.  
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Ακόμη ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση 

στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων ως προς τον παράγοντα 

ηλικία. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τις έρευνες της Ευαγγέλου (2017), του Λεγοντή 

(2015) και της Tyger (2011), όπου οι εκπαιδευτές όλων των ηλικιών παρουσιάζουν παρόμοιο 

επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού. Αντίθετα, το αποτέλεσμα της έρευνάς μας δε συμφωνεί με 

τις έρευνες της Τσακιρίδου (2016), των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και Κόζα Χ. (2007), των 

Fernandez- Cruz & Fernandez-Diaz (2016) και των Siddiq και Scherer (2016), στις οποίες οι 

εκπαιδευτές μεγαλύτερης ηλικίας παρουσιάζουν χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τους 

νεότερους συναδέλφους τους.  

Το αποτέλεσμά μας ίσως να οφείλεται στο ότι οι ΤΠΕ εισάγονται ολοένα και 

περισσότερο στην κατάρτιση των εκπαιδευτών και αντίστροφα οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν 

ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον προς τις τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό έχει 

ως επακόλουθο, κι οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτές να είναι αρκετά ενημερωμένοι στις 

νέες τεχνολογίες και να μην παρουσιάζουν ελλειπείς γνώσεις σε σχέση με τους νεότερους 

συναδέλφους τους. 

Επίσης, καταλήξαμε στο ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού 

γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων ως προς τον παράγοντα έτη προϋπηρεσίας, στο 

οποίο καταλήγει κι η έρευνα του Λεγοντή (2015). Αντίθετα, το αποτέλεσμα αυτό δε 

συμφωνεί με τις έρευνες των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και Κόζα Χ. (2007) και των Fernandez- 

Cruz & Fernandez-Diaz (2016), όπου οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας 

παρουσιάζουν χαμηλότερο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού από αυτούς με λιγότερα έτη. 

Το αποτέλεσμά μας θα λέγαμε ότι συμβαδίζει με το προηγούμενο αποτέλεσμα, 

δηλαδή την έλλειψη διαφοροποίησης του επιπέδου του ψηφιακού γραμματισμού ως προς την 

ηλικία. Επομένως, τα περισσότερα έτη προϋπηρεσίας που σημαίνουν και μεγαλύτερη ηλικία 

δεν επηρεάζουν ως παράγοντας το επιπεδο ψηφιακού γραμματισμού, για τους λόγους που 

αναφέραμε και παραπάνω. 

Επιπλέον, είδαμε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού 

γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων ως προς τον παράγοντα επίπεδο σπουδών. Το 

αποτέλεσμα αυτό δε συμφωνεί με καμία από τις έρευνες της Τσακιρίδου (2016), του 

Λεγοντή (2015) ή των Αθανασιάδη, Κόζα Μ. και Κόζα Χ. (2007), όπου οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου παρουσιάζουν ένα υψηλότερο επίπεδο γνώσεων ΤΠΕ.  
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Το αποτέλεσμα αυτό θα λέγαμε ότι οφείλεται κατά βάση στο μέγεθος του δείγματος, 

στο οποίο δεν υπήρχαν συνολικά αρκετά άτομα με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο, ώστε 

να προκύψει κάποια διαφορά. Επομένως, δεν έχουμε μια εμφανή εικόνα για το αν 

διαφοροποιείται τελικά το επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ως προς το 

επίπεδο σπουδών τους.  

Ακόμη, είδαμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στο επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού 

των εκπαιδευτών ενηλίκων ως προς τον παράγοντα ειδικότητα. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές 

με ειδικότητες πληροφορική, θετικές επιστήμες ή μηχανικοί παρουσιάζουν διαφορετικό 

επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού σε σχέση με τους εκπαιδευτές με ειδικότητες φιλολογικές ή 

κοινωνικές επιστήμες, αλλά και με αυτούς με ειδικότητες επιστήμες υγείας ή διατροφή. Το 

αποτέλεσμα της έρευνάς μας φαίνεται να συμφωνεί με την έρευνα των Fernandez- Cruz & 

Fernandez-Diaz (2016), καθώς και με την έρευνα της Τσακιρίδου (2016), όπου οι 

εκπαιδευτικοί με ειδικότητες τεχνολογία και φυσικές επιστήμες στην πρώτη και με 

ειδικότητα βιολογία στη δεύτερη παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο από τις υπόλοιπες 

ειδικότητες. Επιπλέον, συμφωνεί και με την έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης το 2000, όπου καθηγητές των σχολών Πολυτεχνείου και Πληροφορικής 

φαίνονται πιο εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ από τους συναδέλφους των σχολών Φιλολογίας και 

Παιδαγωγικού (Μυλωνά, 2007).  

Τα αποτελέσματα αυτά θα λέγαμε ότι είναι κάπως αναμενόμενα με την έννοια ότι οι 

τεχνικές ειδικότητες κι οι ειδικότητες θετικών επιστημών και πληροφορικής είναι πιο 

εξοικειωμένες λόγω της φύσης των σπουδών τους στις τεχνολογίες σε σχέση με τις 

υπόλοιπες κι επομένως παρουσιάζουν ένα καλύτερο επίπεδο στις τεχνολογικές γνώσεις. 

Παρόλα αυτά, όπως είπαμε η τάση αυτή τείνει να εγκαταλείπεται από τη στιγμή που οι νέες 

τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα.  

Ένα επίσης σημαντικό αποτέλεσμα που βγάλαμε μέσα από την έρευνά μας είναι τα 

είδη ΤΠΕ που χρησιμοποιούν πιο συχνά στη διδασκαλία τους οι εκπαιδευτές. Συγκεκριμένα,  

πιο συχνή χρήση, δηλαδή σχεδόν σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, έχουν το «διαδίκτυο» 

για αναζήτηση πληροφοριών, η «επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

συνομιλιών», η «επεξεργασία κειμένου», η «λήψη και επεξεργασία», καθώς κι η 

«παρουσίαση πολυμέσων». Ακολουθούν σε μέτριο βαθμό, δηλαδή μερικές φορές τη 

βδομάδα ή τον μήνα η «χρήση εκπαιδευτικών blogs, forums, mailing lists», ο 

«βιντεοπροβολέας», τα «υπολογιστικά φύλλα», η «τηλεδιάσκεψη», τα «εκπαιδευτικά 
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λογισμικά» κι η «μετάδοση αρχείων ήχου και εικόνας». Αντίθετα, χρήση σε μικρότερο 

βαθμό, δηλαδή μερικές φορές τον μήνα ή το έτος, παρουσιάζουν ο «διαδραστικός πίνακας» 

κι οι «βάσεις δεδομένων». Τέλος, το σύνολο των ΤΠΕ βρέθηκε ότι χρησιμοποιείται σε 

«μέτριο έως αρκετό» βαθμό, δηλαδή μερικές φορές τη βδομάδα ή τον μήνα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συμφωνούν με την έρευνα της Ευαγγέλου (2017) 

και του Λεγοντή (2015), τόσο στη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ, όσο και στο είδος που 

χρησιμοποιείται συχνότερα, καθώς και με της Μυτακίδου (2015), όσων αφορά το είδος που 

χρησιμοποιείται συχνότερα. Επιπλέον, συμφωνούν εν μέρει με την έρευνα του Λεγοντή 

(2010), όπου πιο συχνή χρήση έχουν τα εργαλεία παρουσίασης, αλλά και τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά. Παρόμοια, και στην έρευνα του Κραγιόπουλου (2012) πιο συχνά 

χρησιμοποιούνται το λογισμικό προβολής παρουσιάσεων και το διαδίκτυο, αλλά κι ο 

βιντεοπροβολέας και τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της έρευνάς 

μας δε συμφωνούν με την έρευνα της Τσανίδου (2010), με την έρευνα των Τσιτουρίδου και 

Βρύζα (2007), αλλά ούτε και με την έρευνα των Harangus, Horváth & Kovács (2016), όπου 

μεγάλα ποσοστά των εκπαιδευτών χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην αίθουσα. 

Επιπλέον, δε συμφωνούν ούτε με την έρευνα των Ξαφάκου κ.ά. (2016), όπου ένα μικρό 

ποσοστό των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στην αίθουσα διδασκαλίας.  

Το συμπέρασμα για τη χρήση των ΤΠΕ θα λέγαμε ότι ακολουθεί τη γενική εικόνα 

στην εκπαίδευση στη χώρα μας, όπου ένα αρκετό ακόμα ποσοστό των εκπαιδευτών δεν έχει 

εισάγει σε τακτική βάση τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του. Όπως είδαμε και στο θεωρητικό 

μέρος, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορα εμπόδια, όπως στην έλλειψη τεχνικών γνώσεων 

και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, στην αρνητική στάση που έχουν υϊοθετήσει πολλοί 

απέναντι στις ΤΠΕ, στη μειωμένη αυτοπεποίθηση στη χρήση τους, αλλά και στην έλλειψη 

χρόνου για κατάλληλη κατάρτιση.  

Ένα ακόμη συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η έρευνά μας είναι ότι υπάρχει χαμηλή 

θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού 

των εκπαιδευτών και τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Συγκεκριμένα, 

είδαμε ότι υπάρχει μια ελαφριά αλλά όχι ισχυρή τάση όταν το επίπεδο ψηφιακού 

γραμματισμού των εκπαιδευτών είναι υψηλό, να είναι μεγάλος κι ο βαθμός χρήσης των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία τους. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τις έρευνες του Τζιφόπουλου 

(2014), του Κραγιόπουλου (2012) και των Σχορετσανίτου και Βεκύρη (2010), όπου όταν οι 
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εκπαιδευτές αξιολογούν υψηλά τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες, τότε τις αξιοποιούν 

και συχνά στο επάγγελμά τους. 

Το συμπέρασμα αυτό, όπως είδαμε και στο θεωρητικό μέρος, μπορεί να εξηγηθεί 

εύκολα, αφού όταν οι γνώσεις κι οι δεξιότητες που κατέχουν οι εκπαιδευτές στις ΤΠΕ είναι 

επαρκείς, τότε αυξάνει κι η εμπειρία τους πάνω σε αυτές, αποκτούν μια θετικότερη στάση 

απέναντί τους, κι επιπλέον αυξάνει η σιγουριά τους στο πώς να τις αξιοποιήσουν σωστά. 

Επιπλέον, η έρευνά μας έδειξε ποια είναι η στάση των εκπαιδευτών απέναντι στη 

χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και αν πιστεύουν ότι βοηθάει στο διδακτικό τους έργο. Από 

το σύνολο των εκπαιδευτών σχεδόν 9 στους 10 θεωρούν ότι ευνοεί το διδακτικό τους έργο. 

Κάτω από 1% του συνόλου θεωρεί ότι το ευνοεί μέτρια. Το αποτέλεσμά μας φαίνεται να 

συμφωνεί με τις έρευνες της Ευαγγέλου (2017), του Λεγοντή (2015), των Ξαφάκου κ.ά. 

(2016), της Παπαδοπούλου (2015), του Κραγιόπουλου (2012), της Τσανίδου (2010), των 

Γιαβρίμη κ.ά. (2010), των Σχορετσανίτου και Βεκύρη (2010), της Φώκιαλη (2007) και των 

Τσιτουρίδου και Βρύζα (2007), όπου το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτών πιστεύουν ότι η 

χρήση των ΤΠΕ μπορεί να ωφελήσει τη διδασκαλία. Επιπλέον, η έρευνά μας συμφωνεί και 

με έρευνες της Ευρώπης, όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012 (Ευαγγέλου, 2017) και 

των Harangus, Horváth & Kovács (2016), όπου οι εκπαιδευτές δηλώνουν θετική στάση 

απέναντι στα οφέλη των ΤΠΕ στη μάθηση. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας 

δε συμφωνούν με την έρευνα του Λεγοντή (2010), αλλά ούτε και των Τζιμογιάννη και 

Παπανικολάου (Ευαγγέλου, 2017), στις οποίες αρκετό ποσοστό των εκπαιδευτών δεν 

πιστεύει στη βελτίωση του διδακτικού έργου με τη χρήση των ΤΠΕ. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι 

εκπαιδευτές τείνουν όλο και περισσότερο στο να αποδέχονται τις ΤΠΕ και να τις υϊοθετούν 

ουσιαστικά στο εκπαιδευτικό τους έργο.  

Ακόμη, ερευνήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ, δηλαδή τα οφέλη που προσφέρουν και βρέθηκε ότι τα κυριότερα είναι ότι προκαλούν 

το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, ότι συμβάλλουν στην ευκολία και την αποδοτικότητα 

της διδασκαλίας κι ότι βοηθούν στην κατανόηση και την αφομοίωση του διδακτικού 

αντικειμένου. Έπειτα, ότι ευνοούν την αμεσότητα και διαδραστικότητα, ότι εμπλουτίζουν τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές, ότι προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, ότι 

προσφέρουν παραστατικότητα, ότι αποτελούν απαραίτητο εργαλείο, ότι δίνουν κίνητρο 

στους εκπαιδευόμενους, ότι βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου και τέλος, ότι προσφέρουν 

πολυγραμματισμό. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την έρευνα του Λεγοντή (2010), 
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του Κραγιόπουλου (2012), των Harangus, Horváth & Kovács (2016), της Τσακιρίδου (2016) 

και της Τσανίδου (2010), όπου τα κυριότερα οφέλη θεωρούνται η κέντριση ενδιαφέροντος 

των εκπαιδευόμενων, η καλύτερη κατανόηση των αντικειμένων, η βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου, η αποδοτικότητα της μάθησης, η εξοικονόμηση χρόνου, καθώς κι η 

παραστατικότητα της διδασκαλίας. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι τα οφέλη που αναφέρθηκαν 

στην έρευνά μας συμφωνούν κατά πολύ με τα οφέλη που είδαμε μέσα από την επισκόπηση 

των ερευνών στο θεωρητικό μέρος. 

Τέλος, ένα ακόμη συμπέρασμα όπου καταλήξαμε είναι ότι ο βαθμός χρήσης ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους δεν παρουσιάζει διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 

εκπαιδευτές. Το αποτέλεσμα αυτό δε συμφωνεί με τις έρευνες των Τσιτουρίδου και Βρύζα 

(2007), όπου οι άνδρες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες συναδέλφους τους. Επιπλέον, δε συμφωνεί με αυτή 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2001-2003 (Mylona, 2003), με αυτή 

του Πανεπιστημίου του Leeds το 2001-2003 (Mylona, 2003), αλλά ούτε και με αυτή του 

Πανεπιστημίου του Kent το 2000 (Μυλωνά, 2001), όπου οι άνδρες πανεπιστημιακοί 

χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο περισσότερο από τις γυναίκες. Το αποτέλεσμα αυτό ίσως να 

οφείλεται στη σταδιακή εξάλειψη, όπως είδαμε των διαφορών και στερεοτύπων ανάμεσα στα 

δύο φύλα και στη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην εκμάθηση των νέων 

τεχνολογιών. 

Συμπερασματικά από όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι το επίπεδο 

ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων βρίσκεται σε ένα καλό αλλά όχι 

επαρκές σημείο, γεγονός που δίνει μια κάποια ελπίδα για το μέλλον της εκπαίδευσης αλλά 

συγχρόνως δείχνει ότι χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσπάθεια και υπομονή από μέρους των 

εκπαιδευτών ώστε το επίπεδο αυτό να ανέβει και να διατηρηθεί σε ένα ικανοποιητικό και 

αξιόλογο σημείο, όπου θα συμβαδίζει πλήρως με τις επιταγές του σύγχρονου τεχνολογικού 

κόσμου. Επίσης, συμπεραίνουμε ότι η χρήση των ΤΠΕ στην αίθουσα διδασκαλίας των 

εκπαιδευτών εμφανίζει μία καλή συχνότητα, κάτι το οποίο όμως μπορεί να βελτιωθεί 

περαιτέρω, ώστε η χρήση των νέων τεχνολογιών να γίνει καθημερινότητα στη διδακτική 

τους πράξη των εκπαιδευτών. 
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7. Οφέλη από την έρευνα 

Η παρούσα έρευνα αφορά στον ψηφιακό γραμματισμό εκπαιδευτών ενηλίκων και τη 

χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους στα κέντρα ΔΒΜ και ΙΕΚ. Όπως είδαμε από τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση, έχει ερευνηθεί και μελετηθεί αρκετές φορές το επίπεδο 

ψηφιακού γραμματισμού σε εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, έχουμε επισημάνει τη σημασία της εκπαίδευσης 

ενηλίκων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, γι’ αυτόν τον λόγο κρίνεται αρκετά ενδιαφέρον 

να δοθεί σημασία στις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων. Ακόμη, 

η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί έναν μεγάλο τομέα ενδιαφέροντος της ευρωπαϊκής και 

ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, έτσι λοιπόν τα κέντρα ΔΒΜ, καθώς και τα ΙΕΚ είναι 

σημαντικό να κατέχουν ενημερωμένους εκπαιδευτές προσαρμοσμένους στη σημερινή 

πραγματικότητα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να 

γνωρίσουμε τα είδη των ΤΠΕ και τον βαθμό που αυτά χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των 

εκπαιδευτών ενηλίκων. Έτσι, λοιπόν, στην παρούσα έρευνα έγινε μια απόπειρα να 

σχηματιστεί μια εικόνα για το επίπεδο ψηφιακών γνώσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων και 

για τη χρήση των ΤΠΕ στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς. Συμπεραίνουμε, 

λοιπόν, ότι η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει μία χρήσιμη πηγή συμπερασμάτων που 

αφορούν συγχρόνως στον ψηφιακό γραμματισμό και τη χρήση των ΤΠΕ, σε συνδυασμό με 

τον μεγάλο τομέα της δια βίου μάθησης, την εκπαίδευση ενηλίκων, στη σημερινή ελληνική 

πραγματικότητα.  

8. Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αντιμετώπισε κάποιους περιορισμούς κατά τη διεξαγωγή της. 

Πρώτα από όλα, ένας σημαντικός περιορισμός αποτελεί το μέγεθος του δείγματος, το οποίο 

δεν μπορεί να δώσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων σε όλα τα 

κέντρα ΔΒΜ και τα ΙΕΚ του Νομού Θεσσαλονίκης. Επίσης, το χρονικό διάστημα των λίγων 

μηνών ίσως αποτέλεσε έναν περιοριστικό παράγοντα, καθώς θα μπορούσε η ανταπόκριση 

των εκπαιδευτών να είναι μεγαλύτερη. Ακόμη, ένα εμπόδιο που προέκυψε ήταν η αρνητική 

απάντηση κάποιων εκπαιδευτικών φορέων να συμμετάσχουν στην έρευνα, γεγονός που 

δυσκόλεψε περισσότερο την εύρεση του δείγματος. Ένας ακόμη περιορισμός είναι κι ο 

γεωγραφικός, καθώς η εικόνα αυτή δεν μπορεί να είναι γενική για το σύνολο των 

εκπαιδευτών σε όλους τους νομούς της χώρας μας. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της 
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έρευνας αποτελούν μια ένδειξη για τη σημερινή πραγματικότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων 

στις εκπαιδευτικές δομές της χώρα μας. 

 

9. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Καθώς είδαμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι ενδεικτικά για τη 

σημερινή πραγματικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων στον Νομό Θεσσαλονίκης, θα 

παρουσίαζε ενδιαφέρον αν γινόταν μελλοντικά έρευνα για μελέτη των ψηφιακών γνώσεων 

στους εκπαιδευτές ενηλίκων άλλων νομών της χώρας και ίσως μικρότερων από αυτόν της 

Θεσσαλονίκης, ώστε να προκύψει συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η μελέτη του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών 

χωριστά στα κέντρα ΔΒΜ και στα ΙΕΚ, ώστε να γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων 

ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς φορείς. Τέλος, κρίνεται χρήσιμο αν μελετηθούν 

συγχρόνως το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων και η κατάρτισή 

τους στις ΤΠΕ, ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων 

και ποιες είναι ίσως οι ανάγκες των εκπαιδευτών στις ΤΠΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Συνοδευτική επιστολή και Ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Η παρούσα έρευνα γίνεται στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας και έχει ως στόχο 

να διερευνήσουμε ποιο είναι το επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού κι η χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των εκπαιδευτών ενηλίκων 

που εργάζονται σε ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Η δική σας συνδρομή θα είναι πολύτιμη. Σας καλώ να συμμετάσχετε στην έρευνά μου, 

απαντώντας με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Δεν 

υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Σας διαβεβαιώνω για την ανωνυμία των 

απαντήσεών σας και ότι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. 

  Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συνεργασία σας! 

Ρούσου Κατερίνα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ "Δια Βίου Μάθηση", ΠΑΜΑΚ 

    

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο: 

Άνδρας      Γυναίκα    

 

Ηλικία:   

 

Χρόνια υπηρεσίας:   

 

Εκπαίδευση:  

 Απόφοιτος δευτεροβάθμιας  
 εκπαίδευσης 

Απόφοιτος ΙΕΚ/Κολλεγίου/ 
Ιδιωτικής σχολής 
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Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 

Κάτοχος διδακτορικού 

Άλλο 

 

Ειδικότητα:           

(συμπληρώστε κωδικό ή/και 

περιγραφή, π.χ. ΠΕ 02-Φιλόλογοι)                                                                                       

   

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου στηρίζεται στην Κλίμακα Σιγουριάς Τεχνολογικής 

Ενσωμάτωσης (The Technology Integration Confidence Scale (TIC)) και θα σας ζητηθεί να 

βαθμολογήσετε πόσο σίγουρος/η είστε ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε 

συγκεκριμένες εργασίες τεχνολογικής ενσωμάτωσης με βάση την ακόλουθη κλίμακα: 

 
Καθόλου     Ελαφρώς      Κάπως  Αρκούντως       Πολύ     Εντελώς 

σίγουρος/η           σίγουρος/η   σίγουρος/η   σίγουρος/η   σίγουρος/η   σίγουρος/η 
 

    1           2          3          4          5         6 
 

Τα ερωτήματα από 1 έως 6 αναφέρονται σε αυτήν την εικόνα (Παράθυρο Α). 

Βαθμολογήστε πόσο σίγουρος/η είστε αυτήν τη στιγμή και χωρίς περαιτέρω εκπαίδευση ή 

εξάσκηση για να ολοκληρώσετε τις εργασίες που αναφέρονται.  

 
Παράθυρο Α: 
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1 Εντοπίστε το αρχείο ήχου στο παράθυρο Α. 1      2      3      4      5      6 

2 Εντοπίστε τα γραφικά αρχεία/ αρχεία εικόνας στο Παράθυρο Α. 1      2      3      4      5      6 

3 Εντοπίστε το έγγραφο επεξεργασίας κειμένου στο Παράθυρο Α. 1      2      3      4      5      6 

4 
Ανοίξτε, επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε το αρχείο με ονομασία 
“grades.xls” στο Παράθυρο Α. 

1      2      3      4      5      6 

5 Διαγράψτε το αρχείο με ονομασία “refs.doc” στο Παράθυρο Α. 1      2      3      4      5      6 

6 Μετονομάστε το έγγραφο “index.html” στο Παράθυρο Α. 1      2      3      4      5      6 

 

Διαβάστε τις ακόλουθες καταστάσεις και βαθμολογήστε πόσο σίγουρος/η είστε αυτήν τη 

στιγμή και χωρίς περαιτέρω εκπαίδευση ή εξάσκηση, ώστε να ολοκληρώσετε τις εργασίες 

που αυτές προτείνουν. 

 

7 

Η περιοχή σας παρουσιάζει μια νέα τεχνολογία σε κάθε κέντρο δια 

βίου μάθησης. Προσκαλούν εκπροσώπους από κάθε τμήμα σε μία 

επίδειξη. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να μάθετε αυτήν τη 

νέα τεχνολογία κατά τη διάρκεια της επίδειξης; 

1      2      3      4      5      6 

8 

Οι ειδήσεις παρουσίασαν πρόσφατα ένα νέο διαδικτυακό 

πρόγραμμα (online) το οποίο νομίζετε ότι μπορεί να είναι χρήσιμο 

στα μαθήματά σας. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να μάθετε 

αυτό το νέο πρόγραμμα μόνοι σας; 

1      2      3      4      5      6 

9 

Δυστυχώς, το κέντρο δια βίου μάθησής σας δε θα έχει την οικονομική 

δυνατότητα για βοηθό εργαστηρίου υπολογιστών φέτος. Αντί αυτού, 

σε κάθε εκπαιδευτή θα ανατεθούν δύο ώρες εργαστηρίου ανά 

εβδομάδα. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε τον 

χρόνο και τις δραστηριότητες των εκπαιδευόμενών σας κατά τη 

διάρκεια αυτών των ωρών εργαστηρίου; 

1      2      3      4      5      6 

10 

Το κέντρο δια βίου μάθησής σας παραχωρεί σε κάθε μάθημα κάποιες 

ώρες στο εργαστήριο υπολογιστών κάθε δύο εβδομάδες. Πόσο 

σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε σχέδια μαθήματος 

που χρησιμοποιούν αποδοτικά τον χρόνο εργαστηρίου για τη μάθηση 

των εκπαιδευόμενων; 

1      2      3      4      5      6 

11 

Ένας/Μία εκπαιδευτής/τρια από διαφορετικό μάθημα βρήκε ένα 

άρθρο που υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν 

περισσότερο όταν χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 

1      2      3      4      5      6 
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υπολογιστή. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να εντοπίσετε τις 

πληροφορίες του άρθρου που έχουν εφαρμογή στα μαθήματά σας; 

12 

Ένας προμηθευτής εκπαιδευτικού λογισμικού δίνει μια προσφορά 

πώλησης στο τμήμα σας. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να 

αξιολογήσετε τα προϊόντα τους για την καταλληλότητά τους στο 

διδακτικό σας περιβάλλον; 

1      2      3      4      5      6 

13 

Μία υποδιευθύντρια είναι αναστατωμένη επειδή ο νέος εξοπλισμός 

ο οποίος έγινε δωρεά στο κέντρο δια βίου μάθησης δε 

χρησιμοποιείται. Σας ζητά αν μπορείτε να κάνετε επίδειξη του πώς 

χρησιμοποιείται, στην επόμενη συνάντηση. Πόσο σίγουρος/η είστε 

ότι μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία; 

1      2      3      4      5      6 

14 

Η περιφέρειά σας έχει χορηγήσει χρήματα για αγορά προϊόντων 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας για το μάθημά σας. Το συμβούλιο σας 

ζήτησε να βοηθήσετε να αποφασίσει ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικά 

προϊόντα. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να τους 

συμβουλέψετε για αυτήν την αγορά, αξιολογώντας τα προϊόντα για 

την καταλληλότητά τους στη διδακτική σας κατάσταση; 

1      2      3      4      5      6 

15 

Ο διευθυντής σας υπόσχεται πλήρη υποστήριξη για κάθε τεχνολογία 

που μπορεί να συνδεθεί στα βασικά πρότυπα σπουδών του κράτους. 

Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να βρείτε τεχνολογίες που θα 

σας βοηθήσουν να πληροίτε αυτά τα πρότυπα στο μάθημά σας; 

1      2      3      4      5      6 

16 

Η τρέχουσα εκπαιδευτική πρακτική τονίζει τις δεξιότητες σκέψης 

«υψηλότερης τάξης» όπως η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση. 

Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 

τεχνολογία για να βελτιώσετε αυτές τις δεξιότητες στους 

εκπαιδευόμενούς σας;  

1      2      3      4      5      6 

17 

Χάρη σε μία επιχορήγηση από το κράτος, η αίθουσά σας έχει τώρα 

τρεις υπολογιστές, μία βιντεοκάμερα και μία ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να ενσωματώσετε 

κάποιες ή όλες αυτές τις τεχνολογίες στη διδασκαλία σας; 

1      2      3      4      5      6 

18 

Εξαιτίας μιας προσωπικής έκτακτης ανάγκης, ένας/μία συνάδελφος 

εκπαιδευτής/τρια σας ζητά να διδάξετε τις ώρες του/της στο 

εργαστήριο υπολογιστών κατά τη διάρκεια του χρόνου 

προετοιμασίας σας σήμερα το απόγευμα. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι 

μπορείτε να κάνετε καλή χρήση της ώρας μαθήματος χωρίς τη 

δυνατότητα για σχεδιασμό του μαθήματος; 

1      2      3      4      5      6 

19 

Οι εκπαιδευόμενοί σας χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να 

ερευνήσουν ένα θέμα. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να τους 

παρέχετε μία λίστα από υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες 

ιστοσελίδες για να ξεκινήσουν; 

1      2      3      4      5      6 

20 

Το κράτος έχει δημιουργήσει μία ιστοσελίδα, όπου οι εκπαιδευτές 

μπορούν να «κατεβάσουν» ερωτήσεις τεστ που έχουν γραφτεί στο 

βασικό πρόγραμμα σπουδών του κράτους για κάθε μάθημα. Πόσο 

σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 

1      2      3      4      5      6 
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ερωτήσεις για να καταγράψετε τη μάθηση των εκπαιδευόμενών σας; 

21 

Οι εκπαιδευόμενοί σας χρησιμοποιούν υπολογιστές για να 

ολοκληρώσουν αρκετές εργασίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πόσο 

σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να βαθμολογήσετε και το τελικό 

αποτέλεσμα αυτών των εργασιών και τη χρήση τεχνολογίας από τους 

εκπαιδευόμενούς σας;  

1      2      3      4      5      6 

22 

Κατά την προετοιμασία για μία ανασκόπηση απόδοσης με έναν 

επιθεωρητή, σας ζητείται να αξιολογήσετε κριτικά διάφορες πτυχές 

της διδασκαλίας σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογίας 

στην αίθουσα διδασκαλίας. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να 

το κάνετε αυτό με ακρίβεια; 

1      2      3      4      5      6 

23 

Ένας ομιλητής από το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι αποδοτικοί 

εκπαιδευτές είναι επίσης και δια βίου εκπαιδευόμενοι και ότι το 

Διαδίκτυο είναι μια μεγάλη πηγή πληροφοριών. Πόσο σίγουρος/η 

είστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο και άλλους 

τεχνολογικούς πόρους ως τμήμα της δικής σας δια βίου μάθησης; 

1      2      3      4      5      6 

24 

Μία ομάδα εκπαιδευτών βγαίνει για γεύμα μία φορά τον μήνα για να 

μοιραστούν σχέδια μαθήματος για να χρησιμοποιήσουν στο 

εργαστήριο υπολογιστών. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να 

συμβάλετε σε αυτές τις συζητήσεις, συμπεριλαμβάνοντας κριτική για 

τις ιδέες των άλλων εκπαιδευτών;  

1      2      3      4      5      6 

25 

Ένας/Μία επινοητικός/ή εκπαιδευτής/τρια της περιοχής σας έχει 

δημιουργήσει μία ιστοσελίδα όπου οι εκπαιδευτές μπορούν να 

ανταλλάσσουν ιδέες, πόρους και σχέδια μαθήματος. Πόσο 

σίγουρος/η είστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 

ιστοσελίδα για να βελτιώσετε τη διδασκαλία σας;  

1      2      3      4      5      6 

26 

Μία παλιότερη εκπαιδεύτρια, γνωστή για τη δημιουργική 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της, σας επιτρέπει να 

παρακολουθήσετε το μάθημά της. Πόσο σίγουρος/η είστε ότι 

μπορείτε να κρίνετε ποιες από τις τεχνικές της θα είναι χρήσιμες στο 

δικό σας μάθημα;  

1      2      3      4      5      6 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου δίνονται ερωτήσεις σχετικές με τη χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία σας. Παρακαλώ επιλέξτε 

την κάθε τεχνολογία που χρησιμοποιείτε και σε ποιο βαθμό με βάση την ακόλουθη 

κλίμακα: 
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Καθόλου         Λίγο (μερικές             Μέτρια (μερικές               Αρκετά (μερικές               Πολύ         
                       φορές το έτος)            φορές τον μήνα)         φορές τη βδομάδα) (σχεδόν κάθε μέρα) 
 
       1           2                      3                                      4                                     5  

       

1 Επεξεργασία κειμένου (π.χ. Microsoft Word) 1      2      3      4      5       

2 Υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Microsoft Excel) 1      2      3      4      5      

3 Διαδίκτυο (αναζήτηση πληροφοριών) 1      2      3      4      5     

4 Βάσεις δεδομένων (π.χ. Microsoft Access) 1      2      3      4      5       

5 Λήψη και επεξεργασία πολυμέσων (εικόνας, ήχου, βίντεο) 1      2      3      4      5       

6 
Παρουσίαση πολυμέσων (εικόνας, ήχου, βίντεο) (π.χ. Microsoft 
PowerPoint) 

1      2      3      4      5       

7 Επικοινωνία μέσω ηλεκ/κού ταχυδρομείου, συνομιλιών (chat) 1      2      3      4      5       

8 Χρήση εκπαιδευτικών blogs, forums, mailing lists 1      2      3      4      5       

9 Μετάδοση αρχείων ήχου και εικόνας (podcasting) 1      2      3      4      5       

10 Τηλεδιάσκεψη (π.χ. Skype) 1      2      3      4      5       

11 Εκπαιδευτικά λογισμικά 1      2      3      4      5       

12 Βιντεοπροβολέας 1      2      3      4      5       

13 Διαδραστικός πίνακας 1      2      3      4      5       

14 Άλλη: ......................................... 1      2      3      4      5       
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15. Πιστεύετε ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία σας βοηθάει στο διδακτικό σας έργο; Αν 

ναι, για ποιο λόγο; 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

(Πηγή: Browne, J. (2007). The Technology Integration Confidence Scale (Version 2). Προσαρμογή 

στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Επιστολή άδειας χρήσης αρχικού ερωτηματολογίου από τον δημιουργό 

 

 

 


