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Περίληψη 
 

Η εργασία αυτή, η οποία έγινε στα πλαίσια εκπόνησης διπλωµατικής 

εργασίας, επιχειρεί να καταγράψει τις διαδικασίες ενσωµάτωσης των Νέων 

Τεχνολογιών στη Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, τα προβλήµατα και τις 

επιπτώσεις που προκύπτουν σε διδάσκοντες και διδασκόµενους.   

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 

2006 σε δύο Γυµνάσια και τρία Γενικά Λύκεια του Νοµού Κιλκίς.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι τόσο οι µαθητές όσο και οι 

εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν θετική στάση απέναντι στην ενσωµάτωση των Νέων 

Τεχνολογιών. Ωστόσο, προβλήµατα όπως η έλλειψη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

και η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής εµποδίζουν την επιτυχή ενσωµάτωσή τους. 
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Εισαγωγή 
 

Αν κοιτάξουµε πίσω στην ιστορία, θα δούµε ότι καµία εποχή δε στερούνταν 

τεχνολογικών επιτευγµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι η τεχνολογία δεν είναι κάτι που 

πρωτοεµφανίζεται στην εποχή µας. Ωστόσο, την τελευταία δεκαπενταετία η ραγδαία 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας οδήγησε στην εκτεταµένη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστη και την εκπαίδευση, η οποία 

είναι αλληλένδετη µε τις κοινωνικές µεταβολές. Η εξέλιξη της εκπαίδευσης 

συµβαδίζει µε την εξέλιξη της κοινωνίας. Γίνεται αντιληπτό ότι η εκπαίδευση δεν 

µπορεί να αγνοήσει αυτές τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις γιατί κινδυνεύει 

να αποκοπεί από την κοινωνία. Η ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών έχει 

αναδειχθεί σε επείγον ζήτηµα εκπαιδευτικής πολιτικής. 1

Είναι πολύ σηµαντικό στα πρώτα στάδια της ενσωµάτωσης των Νέων 

Τεχνολογιών να γίνουν έρευνες και µελέτες, ώστε να δοθούν απαντήσεις σε καίρια 

ζητήµατα, όπως: ποιος είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες 

ενσωµατώνονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ποιες είναι οι στάσεις, τα 

προβλήµατα και οι επιπτώσεις σε διδάσκοντες και διδασκόµενους από την 

ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών. 

Τα παραπάνω ζητήµατα αποτελούν και το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται αποσαφήνιση του όρου «Πληροφορική και 

Εκπαίδευση» και στη συνέχεια παραθέτονται τα πλεονεκτήµατα και οι κίνδυνοι από 

τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα βασικά σηµεία των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων άλλων χωρών, όσον αφορά την ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών, 

καθώς και οι σηµαντικότερες διαφορές τους από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην ένταξη του µαθήµατος της Πληροφορικής 

ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο, ενώ το Κεφάλαιο 4 στην προσπάθεια 

ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσµα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 
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1 Κελεσίδης Ε. (15 Απριλίου 1998). Η εκπαίδευση στην εποχή των δικτύων. Virtual School: The 
sciences of Education Online, τοµ. 1, τχ.1. ∆ιαθέσιµο:  
http://www.auth.gr/virtualschool/1.1/TheoryResearch/CongressKelesidis.html 

 



 

 Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας. Αναφέρονται οι 

στόχοι της έρευνας, οι ερευνητικές υποθέσεις καθώς και τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν. 

 Στο Κεφάλαιο 6 και στο Κεφάλαιο 7 γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

των δεδοµένων των µαθητών και των εκπαιδευτικών αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο 8 

παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας. 

Τέλος, στο Παράρτηµα παρουσιάζονται τα ερωτηµατολόγια µε τη µορφή που 

διανεµήθηκαν σε µαθητές και εκπαιδευτικούς. 
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Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά µε τις στάσεις των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κρίνεται απαραίτητο, πριν προχωρήσουµε στη 

συγκεκριµένη έρευνα, να παραθέσουµε ενδεικτικά µερικές από αυτές. 

Η έρευνα µε θέµα «Στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Γενική Εκπαίδευση»2 πραγµατοποιήθηκε τον 

Φεβρουάριο-Απρίλιο του 1993 στον διοικητικό χώρο της Μακεδονίας, από τον 

Μπίκο Γ. Κωνσταντίνο. Κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η εκτίµηση των στάσεων 

των εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην 

εκπαίδευση. Το δείγµα περιελάµβανε 466 εκπαιδευτικούς Γενικών Λυκείων και 

Γυµνασίων.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι οι άνδρες έχουν θετικότερη 

στάση απέναντι στην εισαγωγή των υπολογιστών από τις γυναίκες συναδέλφους τους.  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν θετικά µαθήµατα έχουν θετικότερη στάση 

από τους καθηγητές που διδάσκουν θεωρητικά µαθήµατα, ενώ οι εκπαιδευτικοί των 

αστικών περιοχών έχουν θετικότερη στάση από τους εκπαιδευτικούς των αγροτικών 

περιοχών. Τέλος, από την έρευνα προέκυψε ότι η γενική στάση των εκπαιδευτικών 

δεν επηρεάζεται από τη διάρκεια υπηρεσίας, ενώ επηρεάζεται από την εµπειρία 

χειρισµού υπολογιστών. 

 Τις στάσεις των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µελέτησε η 

έρευνα µε τίτλο «Οι απόψεις των µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές»3 το 2001 από τους Τσιτουρίδου Μελποµένη και Βρύζα 

Κωνσταντίνο. Βασίστηκε σε ένα ερωτηµατολόγιο στο οποίο απάντησαν 1350 

µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου από 15 σχολεία της πόλης και της ευρύτερης 

περιοχής της πόλης της Θεσσαλονίκης.  

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι µαθητές διάκεινται γενικά πολύ 

ευνοϊκά απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι απόψεις τους καθορίζονται 
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2 Μπίκος Γ. Κ. (1993). Εκπαιδευτικοί και υπολογιστές: Στάσεις ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην 
εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Γενική Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Αδελφών 
Κυριακίδη. 
3 Τσιτουρίδου Μ., Βρύζας Κ. (2001). Οι απόψεις των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Μαριάνα Τζεκάκη (επιµέλεια), Πρακτικά Συνεδρίου «5ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο: ∆ιδακτική των Μαθηµατικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση µε ∆ιεθνή 
Συµµετοχή», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη, 12-13 και 14 Οκτωβρίου 2001, σελ. 397-403. 

 



 

από ένα συνδυασµό παραγόντων που περιλαµβάνει το κοινωνικοπολιτιστικό 

περιβάλλον, το φύλο και την οικιακή χρήση του υπολογιστή. 

 Τέλος, χρήσιµο θα ήταν να αναφέρουµε την εργασία της Γιακουµάτου 

Τερέζα, εισηγήτριας σε επιµορφωτικές δράσεις για την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

Νέων Τεχνολογιών, µε τίτλο «Επιµορφωτικές πρακτικές και αξιοποίηση του 

διαδικτύου. ∆ηµιουργία σελίδας µε υποστηρικτικό υλικό. Μια µελέτη περίπτωσης»4, 

στην οποία παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις της εισηγήτριας κατά τη χρονική 

περίοδο 2001-2003. Για την ανάλυση των παρατηρούµενων καταστάσεων 

χρησιµοποιήθηκε το ηµερολόγιο του επιµορφωτή, ερωτηµατολόγια αξιολόγησης, 

καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευόµενους καθηγητές στην αρχή 

και το τέλος των ετήσιων προγραµµάτων. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση 

της αποτελεσµατικότητας των µεθόδων υποστήριξης των εκπαιδευτικών που 

ασχολούνται µε τις εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών.  

 Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, φάνηκε να 

προσεγγίζουν τις Νέες Τεχνολογίες ως µέσο διάδοσης και ανταλλαγής της 

πληροφορίας παρά ως µέσο ή ευκαιρία για ουσιαστικό µετασχηµατισµό της 

µαθησιακής διδασκαλίας. Αρκετοί (65%) επισήµαναν στις απαντήσεις τους το 

πρόβληµα της έλλειψης πρωτοβουλιών από την πλευρά του εκπαιδευτικού λόγω των 

«κλειστών» Προγραµµάτων Σπουδών. Η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι 

παρακινήθηκε να πάει στα σεµινάρια επειδή ένιωθε την έλλειψη των βασικών 

δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες, ενώ πολλοί από αυτούς εκµυστηρεύτηκαν την 

ανησυχία τους για τη γενιά των µαθητών που πάνε στο σχολείο και είναι πλήρως 

εξοικειωµένοι µε αυτές. Τέλος, πολλοί εκπαιδευτικοί δε δίστασαν να παραδεχτούν ότι 

θεωρούν πολύ δύσκολη την απόφαση να αλλάξουν τη διδακτική πρακτική τους.  
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4 Γιακουµάτου Τ. (2003). «Επιµορφωτικές πρακτικές και αξιοποίηση του διαδικτύου. ∆ηµιουργία 
σελίδας µε υποστηρικτικό υλικό. Μια µελέτη περίπτωσης». ∆ιαθέσιµο: 
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/conferences/s9_netbk_Syros_2003.pdf 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 
Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

 
 

1.1. Τι εννοούµε µε τον όρο «Πληροφορική και Εκπαίδευση» 
 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας έχουν αναπτυχθεί εντυπωσιακά και έχουν εισχωρήσει δυναµικά σε 

κάθε πτυχή των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Έχουν 

σχεδόν ταυτισθεί µε ό,τι χαρακτηρίζουµε ως ανάπτυξη. Με τη ραγδαία εξέλιξη και 

εξάπλωσή τους, έχουν εισβάλλει αναπόφευκτα και στο χώρο της εκπαίδευσης, 

προκαλώντας ταυτόχρονα µια νέα δυναµική στη σχολική πράξη, αλλά και έντονες 

επιστηµονικές συζητήσεις στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας5.  

Η µάθηση εννοιών που αφορούν στην Πληροφορική, και γενικότερα στις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, καθίσταται αναγκαία από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια της µαθησιακής ζωής των ατόµων και επιπλέον, ισότιµη µε τη 

µάθηση εννοιών που αφορούν σε άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπως τα Μαθηµατικά, 

οι Φυσικές Επιστήµες, η Γλώσσα κ.α.. Ένας µεγάλος αριθµός ερευνητών και 

ερευνητικών οργανισµών µελετά ζητήµατα που αφορούν στην «Πληροφορική και 

Εκπαίδευση», ενώ γίνονται προσπάθειες ένταξης της Πληροφορικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία6.  

  ∆ιακρίνουµε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις που αφορούν την 

εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση:  

• Η πληροφορική ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο που µπορεί να ενταχθεί 

στο πρόγραµµα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθµίδες της 

εκπαίδευσης  

                                                 
5 Τσιατούχας Ε. Α. (2006). Η ανάγκη αξιοποίησης Εκπαιδευτικών Λογισµικών σε όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης. ∆ιαθέσιµο: http://www.ideopolis.gr/modules/news/article.php 
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• Η πληροφορική διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείµενα ως µέσο γνώσης, 

έρευνας και µάθησης  

• Η πληροφορική ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν αλληλοσυγκρούονται, αλλά αντίθετα 

αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλεξαρτώνται. Έτσι, µέσα στην καθηµερινή 

εκπαιδευτική πρακτική, φαίνεται να επικρατούν τρεις τάσεις χρήσης των 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία7: 

1.   ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο (τεχνοκεντρική προσέγγιση) 

2. µέσα σε όλα τα µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής, διαθεµατικής 

προσέγγισης της µάθησης (ολοκληρωµένη προσέγγιση) 

3.  ως συνδυασµός των δύο προηγούµενων τρόπων (πραγµατολογική προσέγγιση) 

 

1.1.1. Οι Νέες Τεχνολογίες ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο 
 

 Η διδασκαλία της Πληροφορικής, αλλά και των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών γενικότερα, ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο, 

που αποκαλείται και τεχνολογική προσέγγιση, υπήρξε η πρώτη χρονολογικά 

προσέγγιση εισαγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως προσέγγιση κυριάρχησε 

κατά τη δεκαετία του 1970, κυρίως στις υψηλές βαθµίδες εκπαίδευσης8. 

Το πρότυπο αυτό χαρακτηρίζεται από τεχνοκρατικό ντετερµινισµό και έχει ως 

βασική επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων πάνω στη λειτουργία των υπολογιστών και 

την εισαγωγή στον προγραµµατισµό τους. 

 Η διδασκαλία της πληροφορικής ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο 

θεωρείται αναγκαία, γιατί  

α) ο σύγχρονος ορισµός της γνώσης πρέπει να περιλαµβάνει και την ικανότητα να 

κατανοούµε και να χρησιµοποιούµε την τεχνολογία  

β) η αξιοποίηση των εφαρµογών της πληροφορικής συνδέεται µε ένα σύνολο 

δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες στο σηµερινό µαθητή-αυριανό πολίτη για 

11

                                                 
7 Υπ.Ε.Π.Θ. (1997). Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, ∆ιαθέσιµο:  http://pi-
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να εξελιχθεί επαγγελµατικά και να επιβιώσει σε ένα κόσµο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο9. 

Από τη στιγµή που ένα νέο µάθηµα καθιερώνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα, 

είναι εύλογο να τεθούν και τα συνακόλουθα ερωτήµατα που αφορούν το περιεχόµενό 

του, τους στόχους του, τα ερωτήµατα που θέτει η διδασκαλία του, και συνεπώς την 

ύπαρξη µιας διδακτικής προσέγγισης10. 

Έτσι, η ένταξη της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο απαιτεί τον 

καθορισµό των ακόλουθων παραµέτρων11:  

• Ποια ή ποιες βαθµίδες της εκπαίδευσης αφορά αυτή η ένταξη 

• Ποιο πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών, δηλαδή ποιες γνώσεις πρέπει να 

οικοδοµήσουν, ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν και ποιες στάσεις 

πρέπει να καλλιεργήσουν οι µαθητές  

• Πως αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της τεχνολογικής υποδοµής 

• Ποιοι εκπαιδευτικοί θα διδάξουν το µάθηµα και ποιες γνώσεις πρέπει να 

διαθέτουν 
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• Ποια ή ποιες διδακτικές µεθοδολογίες πρέπει να ακολουθηθούν 

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται χρήσιµο να γίνει µια µικρή αναφορά στον όρο  

«∆ιδακτική της Πληροφορικής». Με τον όρο «∆ιδακτική της Πληροφορικής» 

εννοούµε τη µελέτη, τον προβληµατισµό και την εξάσκηση πάνω στο πώς να 

διδάξουµε διάφορα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα της επιστήµης της 

Πληροφορικής.  

Το περιεχόµενο των γνωστικών αντικειµένων της Πληροφορικής 

διαµορφώνεται µέσα από τις απαιτήσεις και εξελίξεις της ίδιας της επιστήµης και των 

τεχνολογιών που προκύπτουν από αυτή. Επίσης, µέσα από τις ευρύτερες 

επιστηµονικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές ανάγκες και ενδιαφέροντα.  

Η βαθιά γνώση αυτού του περιεχοµένου είναι το σηµαντικότερο εφόδιο ενός 

ανθρώπου που συµµετέχει ή επιθυµεί να συµµετάσχει στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη 
 

9 Υπ.Ε.Π.Θ. (1997). Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, ∆ιαθέσιµο:  http://pi-
schools.gr/lessons/computers/epps/index.html 
10 Κόµης Ι. Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 
11 Γρηγοριάδου Μ., Γόγουλου Α., Γουλή Ε., ∆αγδιλέλης Β., Κόµης Β., Κορδάκη Μ., Μικρόπουλος Α., 
Μπακογιάννης Σ., Παπαδόπουλος Γ., Πολίτης Π., Σφηκόπουλος Θ., Τζιµογιάννης Α. (2004). Οι 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση – 
Προβλήµατα – Προτάσεις, ∆ιαθέσιµο: http://hermes.di.uoa.gr/lab/cvs/papers/gogoulou/grigoriadou-
2004.pdf 

 



 

και εφαρµογή διδακτικών δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την επιστήµη της 

Πληροφορικής. Η γνώση ωστόσο του περιεχοµένου δεν είναι από µόνη της αρκετή 

για να κάνει κάποιον ικανό εκπαιδευτικό.  

Η ∆ιδακτική σαν κλάδος της Παιδαγωγικής Επιστήµης ασχολείται µε µια 

σειρά από ζητήµατα12:  

• Το ευρύτερο διδακτικό-µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται µια 

διδακτική δραστηριότητα  

• Τις µεθόδους διδασκαλίας και τις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες αυτές 

στηρίζονται,  

• Τους συµµετέχοντες σε µια διδακτική δραστηριότητα  

• Τα διδακτικά µέσα τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 

 

1.1.2. Οι Νέες Τεχνολογίες ως µέσο γνώσης, έρευνας και µάθησης  
 

Η προσέγγιση αυτή, δηλαδή η ένταξη των νέων τεχνολογιών µέσα σε όλα τα 

µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής, διαθεµατικής προσέγγισης της µάθησης που 

ονοµάζεται και ολοκληρωµένη προσέγγιση, εµφανίζεται πρόσφατα και 

χαρακτηρίζεται από το ότι η διδασκαλία της χρήσης των νέων τεχνολογιών και η 

χρήση τους ενσωµατώνεται στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος 

σπουδών. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και µε τον όρο οριζόντια ή ολιστική 

προσέγγιση.  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, τα θέµατα που αφορούν στους 

υπολογιστές και στις νέες τεχνολογίες γενικότερα, διδάσκονται µέσα από όλα τα 

γνωστικά αντικείµενα του σχολείου και δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό 

αντικείµενο.  

Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι η διασπορά της διδασκαλίας και της 

χρήσης της πληροφορικής σε όλο το φάσµα του προγράµµατος σπουδών και όχι η 

ένταξή της σε ένα ιδιαίτερο αντικείµενο, µπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από 

κοινού δηµιουργική συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  
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Η εφαρµογή της προϋποθέτει σηµαντικά διαφορετικές εκπαιδευτικές 

αντιλήψεις, τόσο στην επιλογή της γνώσης και της διδακτικής πρακτικής όσο και 

στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στην υλικοτεχνική υποδοµή. Οι ανατροπές 

που θα προκαλέσει στο πρόγραµµα σπουδών, την καθιστούν βραχυπρόθεσµα µη 

εφαρµόσιµη13. 

Έτσι, η αδυναµία βραχυπρόθεσµης εφαρµογής της, αλλά και η παραδοχή ότι 

είναι αναγκαίος ο αλφαβητισµός στη χρήση των υπολογιστών, οδηγεί στο 

πραγµατολογικό πρότυπο ένταξης, το οποίο φαίνεται να συνδυάζει τα παιδαγωγικά 

πλεονεκτήµατα της ολοκληρωµένης προσέγγισης µε τους όρους του εφικτού14. 

 

1.1.3. Οι Νέες Τεχνολογίες ως στοιχείο γενικής κουλτούρας 
  

Η πραγµατολογική προσέγγιση, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί συνδυασµό 

των δύο προηγούµενων προσεγγίσεων. Χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός 

αµιγούς µαθήµατος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της 

χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως µέσο στήριξης της 

µαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος 

σπουδών. Στη βιβλιογραφία αποδίδεται και µε τον όρο εφικτή ή µικτή προσέγγιση. Η 

έµφαση στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, δίνεται στις γνωστικές και τις 

κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συνδυάζει παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα και µε τους όρους του εφικτού, διότι 

οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν µόνον ένα γνωστικό αντικείµενο, που είναι 

απαραίτητο σήµερα για τον τεχνολογικό αλφαβητισµό των µαθητών, αλλά και ένα 

πρωτόγνωρο εποπτικό «πολυ-µέσο» και γνωστικό εργαλείο διδασκαλίας για όλα τα 

µαθήµατα. Επιπλέον, είναι και µια δυνητικά αστείρευτη πηγή πληροφόρησης και 

επικοινωνίας µε τον κόσµο της γνώσης. Η κατάλληλη µάλιστα και εµπνευσµένη 

παιδαγωγική τους χρήση είναι από µόνη της µια εν δυνάµει καινοτόµος παιδαγωγική 

µεθοδολογία, που µετασχηµατίζει τις παραδοσιακές δοµές επικοινωνίας και ευνοεί 
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την εφαρµογή πολλών άλλων παιδαγωγικών αρχών, που ήταν δύσκολο µέχρι τώρα να 

εφαρµοστούν στο πλαίσιο της παραδοσιακής τάξης15. 

 

1.2. Πλεονεκτήµατα και Κίνδυνοι 
 

Η πληροφορική στην εκπαίδευση έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις. Με 

κριτήριο τις αντιδράσεις τους, οι ειδικοί της εκπαίδευσης κατηγοριοποιούνται ως 

εξής: 

• Υπερασπιστές της εισαγωγής της πληροφορικής στην εκπαίδευση, χωρίς 

εξέταση των παιδαγωγικών προϋποθέσεων και συνεπειών 

• Αρνητές της µάθησης µε τη βοήθεια των υπολογιστών, οι οποίοι υπερτονίζουν 

τις παρενέργειες και όχι τις θετικές επιδράσεις της νέας τεχνολογίας και τις 

παρεπόµενες αλλαγές στον τρόπο ζωής µας 

• Υποστηρικτές της εισαγωγής της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση, οι οποίοι 

δίνουν έµφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως διαµεσολαβητή κατά τη 

µαθησιακή αλληλεπίδραση µέσα στο σχολείο και τονίζουν την ανάγκη 

συνεχούς αξιολόγησης των επιπτώσεων της χρήσης της νέας τεχνολογίας16 

Το βασικό επιχείρηµα των υποστηρικτών της εισαγωγής της πληροφορικής 

στην εκπαίδευση είναι ότι οι υπολογιστές και γενικότερα οι Νέες Τεχνολογίες 

µπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιµο εργαλείο για τη γνωστική, µαθησιακή και 

διδακτική διαδικασία, ενσωµατώνοντας και ταυτόχρονα ενισχύοντας την αξία των 

κλασσικότερων εποπτικών και τεχνολογικών οπτικοακουστικών µέσων17. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι έρευνες έχουν αποδείξει πως από αυτά που 

διαβάζουµε αποτυπώνονται στον εγκέφαλο το 10%, απ’ αυτά που ακούµε το 20% και 

αυτά που προέρχονται από οπτικοακουστικά µέσα το 50%. Έτσι, οι νέες τεχνολογίες 

προσφέρουν µοναδικά παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά πλεονεκτήµατα. Με τη χρήση 

τους οι µαθητές κερδίζουν σε ότι αφορά τη µάθηση, κατακτούν τη γνώση σε λιγότερο 

15
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17 ∆ιαµαντάκη Κ., Ντάβου Μ., Πανούσης Γ. (2001). Νέες Τεχνολογίες και παλαιοί φόβοι στο σχολείο: 
Αναπαραστάσεις και Στάσεις Εκπαιδευτικών ως προς τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη 
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χρόνο, αρέσκονται να πηγαίνουν σχολείο, αναπτύσσουν θετική στάση σε ότι αφορά 

την εργασία τους18. 

Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήµατα από την ενσωµάτωση των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι τα ακόλουθα: 

• Οι µαθητές συνήθως µαθαίνουν περισσότερα, καλύτερα και γρηγορότερα στις 

τάξεις όπου η διδασκαλία βασίζεται στις τεχνολογίες των υπολογιστών. 

Συγκεκριµένα, η διδασκαλία που βασίζεται στον υπολογιστή έχει σηµαντικά 

θετική επίδραση σε όλα τα µαθήµατα και γνωστικά αντικείµενα, σε όλα τα 

στάδια της εκπαίδευσης, τόσο για τους «κανονικούς» όσο και για τους 

σωµατικά ή πνευµατικά µειονεκτούντες µαθητές19. Επιπρόσθετα, ο 

υπολογιστής δεν κάνει χαρακτηρισµούς, έτσι ο µαθητής δε φοβάται µήπως 

χαρακτηριστεί ως κακός, γεγονός που δεν αποφεύγει στην παραδοσιακή 

αίθουσα διδασκαλίας20. 

• Η εκπαιδευτική χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής παράγει 

θετικές αλληλοεπιδράσεις και νέες πολύτιµες διαστάσεις στις σχέσεις µεταξύ 

εκπαιδευτικών, στις σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, καθώς και 

στη σχέση των µαθητών µε τη γνώση γενικότερα. 

• Η εισαγωγή της τεχνολογίας στο µαθησιακό περιβάλλον καθιστά τη µάθηση 

περισσότερο µαθητοκεντρική, ανακαλυπτική και ενεργητική. 

• Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία προωθεί σηµαντικά µια σειρά 

από κοινωνικά οφέλη, όπως ενθάρρυνση της συνεργατικότητας, αύξηση της 

αυτοεκτίµησης και ενίσχυση της ατοµικής πρωτοβουλίας. Αυτό ισχύει 

περισσότερο στο πλαίσιο στο οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να 

αυτοελέγχουν τη µαθησιακή τους δραστηριότητα.  

• Το ποιοτικό εκπαιδευτικό λογισµικό σε ψηφιακή µορφή προσφέρει 

δυνατότητες εξατοµικευµένης µάθησης, βοηθώντας τον εκπαιδευτικό να 

επικεντρωθεί στην ευέλικτη καθοδήγηση και ουσιαστική παρέµβαση στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, µέσω κατάλληλου λογισµικού είναι 

δυνατόν να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες του µαθητή. 

• Ο υψηλός βαθµός αλληλεπίδρασης που επιτρέπει η νέα τεχνολογία αυξάνει 

την απόλαυση του µαθήµατος από το µαθητή, εντείνει τα µαθησιακά κίνητρα 

και ενισχύει τις θετικές στάσεις προς την απόκτηση γνώσης. Τα υψηλά 

κίνητρα είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την αυξηµένη συγκέντρωση και τη 

διατήρηση της προσοχής, άρα και της µάθησης. 

• Η χρήσης αυτής της επικοινωνιακής τεχνολογίας µπορεί να ωθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να δουν µε νέο βλέµµα τους τρόπους διδασκαλίας που 

εφαρµόζουν και τους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές µαθαίνουν, ενώ 

αυξάνει και τη διάθεση όλων των εµπλεκόµενων µερών για εφαρµογή 

καινοτοµιών21.  

• Παρέχεται η δυνατότητα συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς 

και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσής τους µέσω των νέων τεχνολογιών και 

των τηλεπικοινωνιών. 

• Τέλος, η σύνδεση του υπολογιστή µε το διαδίκτυο επιτρέπει την επικοινωνία 

και τη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων. 

Από την άλλη πλευρά, όπως ήδη αναφέραµε, υπάρχουν και αυτοί που είναι 

αντίθετοι µε την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση προβάλλοντας τα 

ακόλουθα επιχειρήµατα: 

• Οι υπολογιστές βασίζονται στην προγραµµατισµένη διδασκαλία και ίσως 

αποτελέσουν την αρχή ενός υψηλού βαθµού οµοιοµορφίας στη διδασκαλία 

και την αξιολόγηση. Η οµοιοµορφία αυτή συνήθως είναι σε βάρος της 

σύνθετης γνώσης και της δηµιουργικής µάθησης. 

• Η κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού από άτοµα µε µονόπλευρες απόψεις 

σχετικά µε τη µάθηση έχει ως αποτέλεσµα να µην καθορίζονται τα όρια των 

δεξιοτήτων που καλλιεργούν στο µαθητή, µε συνέπεια να µην έχουµε 

επίγνωση των παιδαγωγικών αποτελεσµάτων. Από τη φύση του, το 

εκπαιδευτικό λογισµικό είναι αυθαίρετο και ανεξιχνίαστο, επειδή 
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αντιπροσωπεύει την εσωτερική δοµή και πολυπλοκότητα της σκέψης του 

προγραµµατιστή. 

• Η κοινωνία δίνει έµφαση στα γρήγορα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται µε 

τη χρήση του υπολογιστή και έτσι όλα γύρω µας πραγµατοποιούνται κατά 

τρόπο, που το νευρικό µας σύστηµα είναι δύσκολο να παρακολουθήσει. 

• Ο υπολογιστής, απορροφώντας την προσοχή των µαθητών και ένα µεγάλο 

µέρος της συναισθηµατικής τους ενέργειας, µπορεί να συµβάλλει στην 

κοινωνική τους αποµόνωση. Η µάθηση από κοινωνική διαδικασία γίνεται 

ατοµική υπόθεση, ενώ είναι γνωστό ότι η ενσωµάτωση του παιδιού στο 

κοινωνικό περιβάλλον γίνεται σε µεγάλο βαθµό από τη σχολική κοινότητα. 

• Ο υπολογιστής αναπτύσσει µια αίσθηση εξάρτησης, η οποία µειώνει την 

εµπιστοσύνη του µαθητή στις δικές του δυνάµεις. 

• Υπάρχει κοινωνική και χωρική διαφοροποίηση στην πρόσβαση, κατανοµή και 

χρήση των υπολογιστών. Για παράδειγµα, τα ιδιωτικά σχολεία έχουν πιο 

εύκολη πρόσβαση και συστηµατική χρήση των υπολογιστών σε σχέση µε τα 

δηµόσια σχολεία, από τα οποία προηγούνται εκείνα των µεγάλων πόλεων. Η 

κοινωνία τείνει να εφευρίσκει τρόπους, ώστε τα οικονοµικά, πολιτικά και 

πολιτιστικά προνόµια ορισµένων κοινωνικών οµάδων να υπερτερούν κατά 

τρόπο ώστε η πρόσβαση στην πληροφορία, τη γνώση και τα επιτεύγµατα της 

νέας τεχνολογίας να είναι άνιση, ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις ή οµάδες. 

• Η συνεχής έκθεση στην ακτινοβολία των υπολογιστών και η ακινησία έχει 

επιπτώσεις στην υγεία των µαθητών, όπως η κόπωση, κούραση µατιών, 

πονοκεφάλους και πόνους στη µέση. 

Ο υπολογιστής προκαλεί έντονες αντιδράσεις και προβληµατισµούς γιατί οι 

ιδιότητες, που συναρπάζουν τους ενθουσιώδεις υποστηρικτές του, όπως η δυνατότητα 

να αποθηκεύει µεγάλο όγκο πληροφοριών, να επεξεργάζεται πολύπλοκα δεδοµένα σε 

ελάχιστο χρόνο, να επιλύει προβλήµατα, να αναπαριστά υποθετικούς κόσµους, να 

χρησιµοποιείται ως µέσο για να επικοινωνούν οι άνθρωποι µεταξύ τους, να 

«λειτουργεί» µέσα σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κ.λ.π., φοβίζουν πολλούς 

ανθρώπους. Εκείνο που κυρίως φοβίζει, είναι το ότι η δύναµη αυτή µπορεί να 

αποτελέσει, συνειδητά ή ασυνείδητα, επικίνδυνο εργαλείο στα χέρια µιας 

ενδεχοµένως επιζήµιας για το κοινωνικό σύνολο κατηγορίας ατόµων και το ότι οι 
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λειτουργίες και τα αποτελέσµατα µιας τόσο ικανής και «έξυπνης» µηχανής είναι 

δύσκολο να προβλεφθούν και να ελεγχθούν από το ευρύ κοινό.  

Ανεξάρτητα πάντως όλων αυτών, είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει ήδη µπει στη ζωή µας µε συνέπειες που είναι 

δύσκολο να αποτιµηθούν22. 

 

1.3. Η αναγκαιότητα ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην εργασία, στην επικοινωνία και στην 

καθηµερινή µας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο της σύγχρονης 

εκπαίδευσης. Λειτουργούν καταλυτικά, επηρεάζουν τη χωροχρονική δοµή του 

σχολείου και κατ’ ουσία συµβάλλουν στην τροποποίηση και στην αναµόρφωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Αδιαµφισβήτητα, η ενσωµάτωσή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία θεωρείται αναγκαία γιατί συµβάλει:  

• Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή 

• Στην άµβλυνση των ανισοτήτων λόγω της γεωγραφικής κατανοµής των 

µαθητών και παροχή ίσων ευκαιριών και ποιότητας εκπαίδευσης σε όλους 

• Στη διαµόρφωση κοιτίδων ενεργειών δραστήριων και εφοδιασµένων µε τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, αναγκαίες για τη δια βίου εκπαίδευση 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας στην οποία καλούνται να 

δραστηριοποιηθούν και να εργαστούν.  

Ωστόσο, ο τρόπος εισαγωγής, ενσωµάτωσης και χρήσης τους αποτελεί 

διεθνώς αντικείµενο µελέτης και προβληµατισµού23.  

 

 

19

                                                 
22 Πανέτσος Σπύρος (2001). Οι υπολογιστές στην εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ. 
23 Πουπάκη Ε. (2001). Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στο Ελληνικό Σχολείο του 
2001- Αποτύπωση, δυσκολίες, προοπτική, Τσολακίδης Κώστας (επιµέλεια), Πρακτικά Συνεδρίου «Η 
πληροφορική στην εκπαίδευση: Τεχνικές, Εφαρµογές, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών», Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου, Τµήµα Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών, Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Ρόδος, 14-15 
∆εκεµβρίου 2001, σελ. 290-298. 

 



 

1.4. Οι προϋποθέσεις ενσωµάτωσης 
 

Η κριτική προσέγγιση, η ανάλυση των παραµέτρων και η φυσιογνωµία των 

Νέων Τεχνολογιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πολυµορφική χρήση τους 

στην εκπαίδευση. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν κίνδυνοι αποπροσανατολισµού 

και κίνδυνοι δυσχρηστίας µε απρόβλεπτες συνέπειες.  

Έτσι, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Να είναι αλληλεπιδραστική 

• Να ενεργοποιεί το µαθητή πώς να µαθαίνει µόνος του 

• Να προάγει την κριτική σκέψη 

• Να προσφέρει δεδοµένα για αναζήτηση της µάθησης 

Αυτές οι προϋποθέσεις κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιούνται και να 

υιοθετούνται στο σχεδιασµό και την εκπαιδευτική πράξη. ∆ιαφορετικά υπάρχει 

κίνδυνος η διδασκαλία να µην οδηγεί στη µάθηση και να παραµένει µια απλή 

διδακτική πράξη χωρίς τα αναµενόµενα αποτελέσµατα24.  

 

1.5. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
 

Καθώς οι Νέες Τεχνολογίες βρίσκουν εφαρµογή σε όλο το φάσµα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παίξουν αποφασιστικό 

ρόλο στις µεταβολές που επηρεάζουν τη σχολική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να ζουν αρµονικά στον νέο κόσµο της τεχνολογίας, να τηρούν µια κριτική 

στάση απέναντί της και να τη χρησιµοποιούν µε αποτελεσµατικό τρόπο. Προκειµένου 

να συµµετέχουν ενεργά στον κόσµο της τεχνολογίας και να µην είναι παθητικοί 

αποδέκτες της, κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευσή τους εις βάθος, καθώς και η συνεχής 

υποστήριξή τους, ώστε να είναι ικανοί να χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες µε 

σκοπό όχι µόνο να καθοδηγούν σωστά τα παιδιά, αλλά και να αξιοποιούν τις 
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δυνατότητες που τους παρέχουν µε σκοπό τη µεταξύ τους επικοινωνία και 

συνεργασία.  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσαρµόζουν τις διδακτικές 

πρακτικές τους, προκειµένου να είναι πιο αποδοτικοί σε ένα τεχνικώς 

υποστηριζόµενο περιβάλλον. Αναµφισβήτητα, ο εκπαιδευτικός είναι το κλειδί για µια 

επιτυχηµένη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να διατηρούνται τα 

χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος µάθησης που υποστηρίζεται από τις Νέες 

Τεχνολογίες και το οποίο αυξάνει τα κίνητρα και την επιθυµία για µάθηση. Παρόλο 

που ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη µάθηση των 

παιδιών, ωστόσο δεν είναι πια η µόνη πηγή παροχής πληροφοριών στην τάξη. Ο 

ρόλος του είναι διαµεσολαβητικός και σύµφωνα µε αυτόν οφείλει να καθοδηγεί τη 

µαθησιακή διαδικασία, να οργανώνει και να διευκολύνει τις σχολικές δραστηριότητες 

και να ενθαρρύνει τη συνεργασία. Επιπρόσθετα, οφείλει να δίνει τη δυνατότητα 

στους µαθητές να παίρνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις σχετικά µε αυτά που 

µαθαίνουν και το πώς τα µαθαίνουν, να βελτιώνει την επίδοση των µαθητών, 

συµβουλεύοντας, παρακινώντας, προειδοποιώντας, ασκώντας κριτική και 

προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις και µοντέλα. Με άλλα λόγια αποκτά έναν 

υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο. 

Αναλαµβάνοντας έναν τέτοιο ρόλο, ο εκπαιδευτικός πλέον εµπλέκεται µε τους 

µαθητές σε δραστηριότητες ουσιαστικής επικοινωνίας, διευκολύνει την επίλυση 

προβληµάτων, τις προσπάθειες επικοινωνίας και πρόσκτησης πληροφοριών και 

βοηθάει τα παιδιά να σκέφτονται και να συσχετίζουν τους συλλογισµούς που 

χρησιµοποιούν στα τεχνολογικά περιβάλλοντα µε άλλες δραστηριότητες και µε άλλες 

όψεις της ζωής τους.  

Με το νέο του ρόλο ο εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να βοηθήσει τα παιδιά να 

µάθουν να παίρνουν αποφάσεις, να συνεργάζονται µε άλλα παιδιά και να µαθαίνουν 

ακούγοντας τους άλλους, δηµιουργώντας και επιλύνοντας προβλήµατα σε 

συνεργασία µε άλλους. Έτσι, παύει να επικεντρώνεται στο πώς θα αποκτήσουν οι 
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µαθητές γνώσεις γεγονότων, αλλά δίνει περισσότερη έµφαση σε διδασκαλία που 

στοχεύει στην εύρεση πληροφοριών και στην κριτική χρήση τους25.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

Οι Νέες Τεχνολογίες σε άλλες χώρες 
 
 

2.1. Συγκριτική µελέτη Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Πληροφορική στις      

χώρες Ελλάδα, Σουηδία και Ολλανδία 

 
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ-Πρόγραµµα 

Leonardo Da Vinci, το οποίο υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Σχεδιασµού και 

Ανάπτυξης Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑΣΥΑ) του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, διεξήχθη µια συγκριτική µελέτη του συστήµατος εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που έχει υιοθετηθεί στις χώρες Ελλάδα, Σουηδία και Ολλανδία.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκύπτουν ορισµένες 

χρήσιµες παρατηρήσεις σε σχέση µε την εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση 

στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των εφαρµογών της στις παραπάνω χώρες. 

Αρκετά είναι τα επιµέρους στοιχεία τα οποία τονίζουν τη διαφορετικότητα των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων των τριών χωρών, τα οποία προκύπτουν ως συνέπεια των 

διαφορετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών δοµών των χωρών.  

Όσον αφορά στην πρώτη επαφή των µαθητών µε τους υπολογιστές και τις 

εφαρµογές του προέκυψε ότι αυτή διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα. Στις χώρες 

Σουηδία και Ολλανδία παρέχεται ικανοποιητικός εξοπλισµός υπολογιστών από τις 

πρώτες τάξεις του πρώτου επιπέδου εκπαίδευσης σε αντίθεση µε την Ελλάδα.  

Συγκεκριµένα, στη Σουηδία και στην Ολλανδία, οι υπολογιστές στα πρώτα 

στάδια της µαθητικής ζωής χρησιµοποιούνται ως εποπτικό µέσο για τη διευκόλυνση 

της διδασκαλίας µιας σειράς µαθηµάτων και ενθαρρύνεται η εξοικείωση των 

µαθητών µε την τεχνολογία. Επίσης, η αγορά εξοπλισµού αποτελεί αρµοδιότητα των 

σχολείων και στις δύο χώρες, καθώς και η χρήση των υπολογιστών, λογισµικού κ.τ.λ. 

αποτελεί πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για την 

υποστήριξη των διδακτικών αντικειµένων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη Σουηδία οι 

µαθητές εφόσον επιτύχουν σε µια ειδική εξέταση «χρήσης των υπολογιστών» και 

αποκτήσουν τη σχετική άδεια χρήσης, µπορούν να χρησιµοποιούν τους υπολογιστές 

του σχολείου µόνοι τους, χωρίς την εποπτεία κάποιου διδάσκοντα.  
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Σχετικά µε τη συστηµατική διδασκαλία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 

δευτέρου επιπέδου η µελέτη έδειξε ότι εντάσσεται µε διάφορες µορφές στις τρεις 

χώρες.  

Ειδικότερα, στην Ελλάδα η επαφή των µαθητών µε τους υπολογιστές 

πραγµατοποιείται µέσω της διδασκαλίας συγκεκριµένων µαθηµάτων στο Γυµνάσιο 

και αργότερα στο Λύκειο και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση, ενώ η αξιοποίηση 

των υπολογιστών κάθε σχολείου δεν προβλέπεται σε κάποιο άλλο µάθηµα ή κάποια 

ενδεχοµένως ελεύθερη ώρα των µαθητών, πλην ορισµένων σχολείων που 

εφαρµόζεται πιλοτικά το πρόγραµµα Οδύσσεια του Υπουργείου Παιδείας και 

προβλέπεται η διδασκαλία και υποστήριξη και άλλων µαθηµάτων µέσω υπολογιστή, 

µε στόχο την τουλάχιστον ωριαία ανά ηµέρα ενασχόληση των µαθητών µε τους 

υπολογιστές.  

Στη Σουηδία η τυπική διαδικασία διδασκαλίας θεµάτων πληροφορικής 

πραγµατοποιείται στο δεύτερο επίπεδο εκπαίδευσης στην ηλικία των µαθητών από 

16-19. Γενικότερα, η διασφάλιση της ίδιας ποιότητας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα 

αποτελεί µεταξύ άλλων ευθύνη των Σουηδικών τοπικών δηµοτικών αρχών.  

Τέλος, στην Ολλανδία προσφέρεται ένα υποχρεωτικό µάθηµα πληροφορικής 

στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Λόγω της πρωτοβουλίας που 

µπορούν να αναπτύξουν οι αρχές διοίκησης των Ολλανδικών σχολείων δηµοσίων ή 

ιδιωτικών, ένας αριθµός µαθηµάτων πληροφορικής µπορεί να προστεθεί στο 

αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου, πλην των βασικών και προαιρετικών 

µαθηµάτων που ορίζει το Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, και µε τη σειρά τους οι 

µαθητές να έχουν τη δυνατότητα να τα επιλέξουν ή να επιλέξουν όποια άλλα 

µαθήµατα από τα προσφερόµενα. Γενικότερα, η ελευθερία επιλογής µαθηµάτων προς 

παρακολούθηση ισχύει σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε συνέπεια 

να διαφέρει σηµαντικά η αναλυτική λίστα µαθηµάτων που ένας απόφοιτος έχει 

παρακολουθήσει σε σχέση µε έναν άλλο. Συνεπώς το ίδιο ισχύει και για τα µαθήµατα 

πληροφορικής, διότι αφενός ενδέχεται να προσφέρονται διαφορετικά µαθήµατα 

πληροφορικής από σχολείο σε σχολείο, αλλά και στα διαφορετικά µαθήµατα 

πληροφορικής που προσφέρονται οι µαθητές να κάνουν διαφορετικές επιλογές.  

Ένα άλλο θέµα το οποίο µελετήθηκε ήταν η ειδίκευση στην πληροφορική και 

ο πρώτος επαγγελµατικός τίτλος που προσφέρεται στα γενικής κατεύθυνσης σχολεία 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έτσι, σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και των 
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τριών χωρών εξειδικευµένος τίτλος (πτυχίο/δίπλωµα) στην πληροφορική από τα 

γενικής κατεύθυνσης σχολεία δευτέρου επιπέδου δεν παρέχεται.  

Εξαίρεση αποτελούν στην Ελλάδα τα επαγγελµατικά σχολεία δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ΤΕΕ (σηµερινά ΕΠΑΛ), τα οποία παρέχουν εξειδίκευση και σχετικό 

τίτλο στον Τοµέα Πληροφορικής και ∆ικτύων, µετά την ολοκλήρωση του Α’ ή/και Β’ 

Κύκλου.  

Επιπλέον, οι µαθητές του τριετούς διάρκειας Gymnasieskola, σχολείου 

ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη Σουηδία, κατά την αποφοίτησή τους 

λαµβάνουν το απολυτήριο από το αντίστοιχο Εθνικό Πρόγραµµα Σπουδών που έχουν 

επιλέξει και µέσω των συγκεκριµένων Εθνικών Προγραµµάτων έχουν λάβει 

γενικότερη εκπαίδευση, γνώσεις και προσόντα. Τα συγκεκριµένα Προγράµµατα στη 

Σουηδία, τα οποία αντιστοιχούν περισσότερο µε κύκλους σπουδών σε ευρύτερα 

θεµατικά πεδία, όπως για παράδειγµα Ενέργειας, Τροφίµων, Χειροτεχνίας, Μέσων 

Μαζικής Ενηµέρωσης, Χρήσης Φυσικών Πόρων, Κοινωνικών Ερευνών, 

καταρτίζονται κεντρικά αλλά και οι τοπικές αρχές της περιοχής έχουν το δικαίωµα να 

επεµβαίνουν προσθέτοντας νέες κατευθύνσεις µε τις τοπικές ανάγκες και συνήθειες.  

Αντίστοιχα ισχύει και στην Ολλανδία, όπου ανάλογα µε τα µαθήµατα που έχει 

επιλέξει να παρακολουθήσει ένας µαθητής στα σχολεία της ενιαίας κατώτερης και 

ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µπορεί να ισχυριστεί ότι διαθέτει γνώσεις 

πληροφορικής, οι οποίες αποδεικνύονται από την αναλυτική λίστα των µαθηµάτων 

που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς. 

Όσον αφορά στον εξοπλισµό των σχολείων µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις τρεις χώρες.  

Στη Σουηδία διατίθεται ένας ικανός αριθµός υπολογιστών σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης ξεκινώντας από το πρώτο επίπεδο. ∆ιατίθενται ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές από το πρώτο επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή του εννεαετές 

σχολείου Grundskola, µε αναλογία ένας υπολογιστής ανά δέκα εγγεγραµµένους 

µαθητές. Η αναλογία αυτή βελτιώνεται αισθητά στο επόµενου επιπέδου σχολείο, 

ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας Gymnasieskola, στο οποίο 

αντιστοιχεί ένας υπολογιστής ανά πέντε µαθητές, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία 

του έτους 1999 της Εθνικής Επιτροπής Παιδείας της Σουηδίας.  

Αντίστοιχα, στην Ολλανδία υπάρχει γενικότερα η τάση τα σχολεία να 

αυξάνουν και να βελτιώνουν συνεχώς τον εξοπλισµό που διαθέτουν. Ειδικότερα, η 
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µέση αναλογία υπολογιστών ανά µαθητές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι 4 

υπολογιστές ανά 100 εγγεγραµµένους µαθητές, ενώ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

κάθε σχολείο διαθέτει κατά µέσο όρο 65 υπολογιστές. Η µέση αναλογία υπολογιστών 

ανά µαθητές είναι ένας υπολογιστής ανά είκοσι µαθητές, διότι ένας αριθµός περίπου 

20% των υπολογιστών εξυπηρετούν τις διοικητικές ανάγκες των σχολείων. 

Γενικότερα, τα σχολεία είναι ελεύθερα να αποφασίζουν τις προτεραιότητές τους όσον 

αφορά τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό. Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις από σχολείο σε σχολείο.  

Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται εκπαίδευση µε υπολογιστές στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση (µε εξαίρεση το ολοήµερο δηµοτικό σχολείο, στο οποίο η φοίτηση δεν 

είναι υποχρεωτική), ενώ υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Γυµνάσιο και στο Γενικό 

Λύκειο, καθώς και στα ΤΕΕ., η οποία πραγµατοποιείται µέσω αντίστοιχων 

µαθηµάτων από ειδικευµένο καθηγητή πληροφορικής µε την υπόδειξη των εκάστοτε 

εγκεκριµένων σχολικών βιβλίων, σε µια ή περισσότερες αίθουσες, οι οποίες συνήθως 

διαθέτουν 10-20 υπολογιστές. Συµπερασµατικά, η αναλογία υπολογιστών ανά 

µαθητή είναι περίπου ένας υπολογιστής ανά δύο εκπαιδευόµενους µαθητές στην 

ειδικά εξοπλισµένη αίθουσα.  

Ένα άλλο θέµα που µελετήθηκε ήταν το πρόγραµµα διδασκαλίας.  Στη 

Σουηδία και Ολλανδία διαµορφώνεται µε µια σχετική ελευθερία σε αντίθεση µε την 

Ελλάδα, όπου το πρόγραµµα διδασκαλίας ακολουθεί υποχρεωτικά την ύλη που έχει 

περιγράψει το Υπουργείο Παιδείας και παρουσιάζει το σχετικό σχολικό βιβλίο.  

Σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας, οµοίως και για τα 

µαθήµατα πληροφορικής, ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες τους Υπουργείου 

Παιδείας όσον αφορά τη διδακτέα ύλη, τη µέθοδο διδασκαλίας και όλη η προσπάθεια 

των καθηγητών πληροφορικής στηρίζεται υποχρεωτικά στο εγκεκριµένο βιβλίο του 

Υπουργείου Παιδείας, το οποίο διανέµεται δωρεάν στους µαθητές.  

Αντιθέτως, στις χώρες Σουηδία και Ολλανδία υπάρχει σηµαντική ευχέρεια 

στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν οι ίδιοι τη µέθοδο εργασίας, τα επί πλέον 

διδακτικά αντικείµενα, εκτός των κεντρικά ορισµένων εκ µέρους των αντίστοιχων 

Υπουργείων Παιδείας, τα διδακτικά µέσα (βιβλία τα οποία προσφέρονται στο 

εµπόριο), καθώς και την ύλη των µαθηµάτων. 

Τέλος, όσον αφορά στην άτυπη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 

στην πληροφορική, κυρίως προσφέρεται από τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά 
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παρατηρούνται διαφορές ανάµεσα στις τρεις χώρες και δεν κρίνεται σκόπιµο να γίνει 

επέκταση στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας26.  

 

2.2. Η τεχνολογία της πληροφόρησης και επικοινωνίας στα σχολεία της 

Βρετανίας 

 
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Σωκράτης/ARION 

διοργανώθηκε την άνοιξη του 2005 επίσκεψη µελέτης στο Λονδίνο µε σκοπό να 

µελετηθεί η συµβολή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση της Βρετανίας. Στην 

επίσκεψη µελέτης συµµετείχαν εκπαιδευτικοί φορείς από 12 χώρες (Γαλλία, 

Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, 

Πολωνία, Ρουµανία, Τουρκία).  

Οι εισηγήσεις των ειδικών αλλά και οι επισκέψεις στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

ανέδειξαν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται η Βρετανία τη χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση.  

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ήδη από την κατώτερη 

βαθµίδα της (Προσχολική και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση), η καθιέρωση επίσηµων 

προγραµµάτων σπουδών µε e-learning, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών κάθε 

βαθµίδας στις Νέες Τεχνολογίες µε συγκεκριµένη πιστοποίηση, η ανάπτυξη 

προγραµµάτων σπουδών µε τις Νέες Τεχνολογίες για οµάδες µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, αλλά και η σύναψη συµβολαίων συνεργασίας µεταξύ Εκπαιδευτικών 

Υπηρεσιών και πολλών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για την τεχνική υποστήριξη 

των σχολικών συστηµάτων και την παροχή εκπαιδευτικού λογισµικού, 

επιβεβαιώνουν τη συστηµατική προσπάθεια του κράτους να παράσχει σύγχρονη και 

ευέλικτη παιδεία. Εποµένως, περιεχόµενο σπουδών, τεχνική υποδοµή και 

επιµόρφωση εκπαιδευτικών συνιστούν το τρίπτυχο της επίσηµης εκπαιδευτικής 

πολιτικής για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη Βρετανική εκπαίδευση. Η 

αύξηση του αριθµού των υπολογιστών ανά µαθητή και η δικτύωση του σχολικού 

συστήµατος µε τον παγκόσµιο ιστό µε υπηρεσίες µεγάλων ταχυτήτων έχουν σχεδόν 

επιτευχθεί µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα.  
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Τη σπουδαιότητα της εισαγωγής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ανέδειξαν 

οι επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και η παρακολούθηση αποσπασµάτων από 

το  καθηµερινό τους πρόγραµµα.  

Αληθινά καινοτόµος δράση και ξένη προς τα Ελληνικά δεδοµένα ήταν η 

εφαρµογή της τεχνολογίας σε πρόγραµµα σπουδών για παιδιά προσχολικής ηλικίας 

στο Effra Early Years Centre, ένα πρότυπο νηπιαγωγείο, αρκετές φορές βραβευµένο 

από το κράτος, όπου φοιτούν παιδιά 3-5 ετών στην πλειονότητά τους διαφορετικών 

εθνικοτήτων και γλωσσών. Κύριο πυλώνα του προγράµµατος του οργανισµού 

αποτελεί η δηµιουργική χρήση της τεχνολογίας για την εκπόνηση project. 

Φωτογραφικές µηχανές, µηχανές karaoke, videocameras, walkie-talkies, τηλεοράσεις, 

κασετόφωνα και υπολογιστές, επιστρατεύονται µε σκοπό να εµπλέξουν τα παιδιά σε 

δραστηριότητες που απεικονίζουν αληθινές ανθρώπινες καταστάσεις. Από τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής, µέχρι τη δηµιουργία 

πραγµατικού οπτικού υλικού, όπως posters, φωτογραφιών, κινηµατογραφικών 

σκηνών, αλλά και τη σκηνοθεσία µουσικών διαγωνισµών και τη θεατρική 

αναπαράσταση ανθρώπινων συναλλαγών, τα παιδιά καθοδηγούνται στο να 

ανακαλύψουν έµπρακτα την αξία των πολυµέσων. Η εστίαση στην ενεργή απόκτηση 

της γνώσης και όχι στη θεωρητική µετάδοση συγκεκριµένων πληροφοριών συνιστούν 

το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του εν λόγω εκπαιδευτικού οργανισµού. Οι Νέες 

Τεχνολογίες χρησιµοποιούνται για να ενθαρρύνουν α) την αυτενέργεια και 

δηµιουργικότητα των µαθητών ήδη από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσής τους και β) 

την εµπλοκή στη µάθηση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, 

γλώσσα και δεξιότητες. 

Η επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου απέδειξε ότι εκπαίδευση 

και τέχνη µπορούν να λειτουργούν άρρηκτα συνδεδεµένες µε σκοπό την ανάπτυξη 

της διαθεµατικής και ολιστικής προσέγγισης στη µάθηση. Με το καινοτόµο σχέδιο 

«Take One Picture», τα δηµοτικά σχολεία της Βρετανίας µπορούν να µελετήσουν ένα 

προεπιλεγµένο από την Πινακοθήκη πίνακα από διαφορετική οπτική γωνία, µε σκοπό 

να εµπνευσθεί και να δηµιουργήσει το καθένα από αυτά το δικό του project. Η 

ιστορία, η γεωγραφία, η γλώσσα, η τέχνη, τα µαθηµατικά και η µουσική είναι µόνο 

λίγα από τα µαθήµατα που αξιοποιούνται για την πραγµατοποίηση του τελικού 

σχολικού project, ενώ οι Νέες Τεχνολογίες χρησιµοποιούνται ως µέσα για την 

ποιοτική εικόνα του αποτελέσµατος. Αξιόλογα εκθέµατα της προσπάθειας των 

28
 



 

παιδιών βραβεύονται και έτσι δηµιουργούνται κίνητρα για µεγαλύτερη συµµετοχή 

σχολείων κάθε χρόνο. Το σχέδιο αποτυπώνει τη συνολική προσπάθεια για ενεργό 

ρόλο  µαθητών και δασκάλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε σχολείο της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης µε εκκλησιαστικό χαρακτήρα, όπου φοιτούν κορίτσια 11-15 ετών µε 

προβλήµατα συµπεριφοράς, όπου οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο 

λίθο των σπουδών, αφού χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία κινηµατογραφικών 

ταινιών, εφηµερίδων, περιοδικών, διαφηµίσεων και άλλων projects. Η τεχνολογία 

αποτελεί το κύριο µέσον για την καταπολέµηση φαινοµένων αντιδραστικής 

συµπεριφοράς από έφηβες µαθήτριες και ταυτόχρονα προσφέρει την ευκαιρία για 

δηµιουργικότητα, αυτενέργεια και ενεργό συµµετοχή στη µάθηση. Είναι σηµαντικό 

ότι προϊόντα της προσπάθειας των µαθητριών βραβεύονται εντός και εκτός συνόρων 

της χώρας, πράγµα που αποτελεί κίνητρο για την ευρύτερη συµµετοχή τους σε 

ανάλογες δράσεις. 

Είναι φανερό ότι η τεχνολογία στην εκπαίδευση αποτελεί µια ευρεία θεµατική 

ενότητα που κυριαρχεί στη σύγχρονη έρευνα και αδιαµφισβήτητα διαµορφώνει νέες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις.  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το 

κράτος διαθέτει γιγάντια κονδύλια για να ξανακτίσει ή να εξοπλίσει τα σχολεία µε τις 

προδιαγραφές των σχολείων του µέλλοντος, ενώ την ίδια στιγµή, άλλα κονδύλια 

διατίθενται για την παροχή εξειδικευµένης τεχνολογικής γνώσης σε εκπαιδευτικούς, 

γονείς και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.  

Ασφαλώς, η σηµαντικότερη παιδαγωγική αντίληψη που διαφάνηκε ήταν η 

ιδέα ότι η τεχνολογία υπηρετεί τη µάθηση, δεν κυριαρχεί πάνω της, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως διαµεσολαβητές της γνώσης και όχι απλοί µεταδότες 

της27.  
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2.3. Η ενσωµάτωση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Συστήµατα 

 
Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του 

∆ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι ένα ουσιαστικό συστατικό της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία του ∆ικτύου Ευρυδίκη, χρησιµοποιώντας στοιχεία 

που συγκεντρώθηκαν από το ∆ίκτυο Ευρυδίκη και συνδυάστηκαν µε εµπειρικά 

στοιχεία από τις διεθνής έρευνες PISA και PIRLS, δηµοσίευσε µια έκθεση που αφορά 

στην ενσωµάτωση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα 

Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Συστήµατα. Οι πληροφορίες αφορούν την κατάσταση σε 

30 ευρωπαϊκές χώρες το 2002/03. Η διεθνής έρευνα PISA 2000, που διεξήχθη κάτω 

από την αιγίδα του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και την Ανάπτυξη 

(ΟΟΣΑ) σε 32 χώρες, έχει ως έτος αναφοράς το 1999/2000 και καλύπτει 26 χώρες 

του ∆ικτύου Ευρυδίκη. Η διεθνής έρευνα PIRLS, που διεξήχθη κάτω από την αιγίδα 

της ∆ιεθνούς Ένωσης για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης (IEA) το 

2001, αφορά στο σχολικό έτος 2000/01 και καλύπτει 19 χώρες του ∆ικτύου 

Ευρυδίκη.  

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν κάποια στοιχεία από το 

υλικό που δηµοσιεύτηκε, γιατί πληροφορεί για το επίπεδο χρήσης των υπολογιστών, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και της χρήσης εξοπλισµού σε 

υπολογιστές, είτε στη φοίτηση είτε σε δραστηριότητες στο σπίτι ή στο σχολείο. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στο βαθµό 

χρήσης υπολογιστών µεταξύ των χωρών ή στο εσωτερικό συγκεκριµένων χωρών. 

Συγκεκριµένα, το έτος 2000 ο βαθµός χρήσης υπολογιστών στα σχολεία ποικίλλει 

από τη µία χώρα στην άλλη. Στις περισσότερες χώρες, όσον αφορά στους µαθητές 

ηλικίας δεκαπέντε ετών, η µέση αναλογία ποικίλλει από 5 έως 20 µαθητές ανά 

υπολογιστή, ενώ σε µερικές άλλες είναι πάνω από 40. Ανάµεσα στις δεύτερες, η 

Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν επιτύχει τους στόχους τους για σταθερή µείωση 

αυτής της αναλογίας.  

Επιπλέον, παντού το ποσοστό σύνδεσης µε το Internet είναι χαµηλότερο από 

το ποσοστό χρήσης των υπολογιστών, αλλά είναι άµεσα συνδεδεµένο µε αυτό.  
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Ο αριθµός των µαθητών ανά υπολογιστή µέσα σε µία χώρα, µπορεί να 

ποικίλλει αρκετά από το ένα σχολείο στο άλλο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε χώρες όπου 

το επίπεδο της χρήσης υπολογιστών στο σχολείο είναι σχετικά µέτριο.  

Σε κάποιες χώρες στις οποίες οι κατευθυντήριες γραµµές επιβάλλουν ένα 

µέγιστο αριθµό µαθητών ανά υπολογιστή, υπάρχει µια πολύ µικρή διαφορά µεταξύ 

των σχολείων, όπως ισχύει στη Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου και στο 

Ηνωµένο Βασίλειο. Αντιθέτως, όπου οι κατευθυντήριες γραµµές υποστηρίζουν την 

ύπαρξη µιας ιδιαίτερης αίθουσας µε υπολογιστές σε κάθε σχολείο ανεξάρτητα από το 

µέγεθός  του, τα µικρά σχολεία µπορεί να έχουν πλεονέκτηµα, όπως στην περίπτωση 

της Πολωνίας.  

Η ανάπτυξη της χρήσης υπολογιστών και στο σχολείο και στο σπίτι 

αποδείχθηκε ότι συνδέεται µε το ΑΕΠ.  

Η εισαγωγή της χρήσης υπολογιστών στο σχολείο συµβαίνει µε παρόµοιο 

τρόπο σε όλες τις χώρες. Σε ένα αρχικό στάδιο, ο εξοπλισµός των υπολογιστών 

προορίζεται κυρίως για το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό. Μετά από αυτό, είναι 

διαθέσιµος στους µαθητές. Στις χώρες στις οποίες η χρήση υπολογιστών είναι 

λιγότερο διαδεδοµένη, οι µαθητές µπορούν γενικά να έχουν πρόσβαση στον 

εξοπλισµό στις ειδικές αίθουσες που υπάρχουν για αυτόν το λόγο έξω από την τάξη, 

ενώ στα σχολεία στις χώρες στις οποίες η χρήση υπολογιστών έχει φθάσει σε 

προηγµένο στάδιο, οι υπολογιστές µπορούν να βρίσκονται και µέσα στις τάξεις και 

έξω από αυτές, σε µια ειδική αίθουσα που παρέχει τον σχετικό εξοπλισµό ή µια 

βιβλιοθήκη πολυµέσων.  

Οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας αποτελούν µέρος του 

υποχρεωτικού προγράµµατος σπουδών των µαθητών παντού στην Ευρώπη. Στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, µόνο επτά χώρες (Τσεχία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 

Ουγγαρία, Σλοβακία και Βουλγαρία) δεν έχουν συµπεριλάβει τις Νέες Τεχνολογίες 

στο υποχρεωτικό πρόγραµµα σπουδών, ενώ στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αυτό το 

φαινόµενο είναι ακόµη πιο σπάνιο. Σε πολλές χώρες, ο χρόνος που αφιερώνεται για 

τις Νέες Τεχνολογίες είναι ελαστικός. Οι επίσηµες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά 

µε τις προσεγγίσεις που υιοθετούνται µοιάζουν αρκετά σε όλες τις χώρες. Στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, οι Νέες Τεχνολογίες χρησιµοποιούνται κυρίως ως 

εργαλείο για τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων, ενώ στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

31
 



 

και ειδικά στην ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αυτή η προσέγγιση 

συµπληρώνεται µε τη διδασκαλία των Νέες Τεχνολογίες ως ξεχωριστό µάθηµα.  

Μεταξύ των επίσηµων στόχων του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, οι 

δραστηριότητες που περιλαµβάνουν τη χρήση του λογισµικού, την αναζήτηση 

πληροφοριών και τα δίκτυα επικοινωνιών για την επέκταση της γνώσης σε διάφορα 

µαθήµατα είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές, ανεξάρτητα από το σχετικό επίπεδο στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Σχεδόν τα δύο τρίτα των µαθητών ηλικίας 15 ετών ισχυρίζονται ότι 

χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές τακτικά στο σχολείο. Γενικά, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιµοποιούνται λιγότερο συχνά σε χώρες στις οποίες ο 

αριθµός των µαθητών ανά υπολογιστή είναι υψηλός, µε εξαίρεση τη Βουλγαρία, 

µολονότι η µη συχνή χρήση επίσης αναφέρεται από χώρες µε υψηλό επίπεδο χρήσης 

υπολογιστών, όπως η Γαλλόφωνη κοινότητα Βελγίου, η Γερµανία και η Γαλλία, στις 

οποίες η πλειονότητα των δεκαπεντάχρονων µαθητών λένε ότι ποτέ ή σχεδόν ποτέ δε 

χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σχολείο. Η περιορισµένη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν αποτελεί εποµένως εµπόδιο στην ικανοποιητική 

εφαρµογή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

αντίστροφα.  

Μολονότι η χρήση του ∆ιαδικτύου από µαθητές ηλικίας δεκαπέντε ετών δεν 

είναι τόσο συχνή όσο η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από αυτούς, οι γενικές 

τάσεις και στις δύο περιπτώσεις είναι σε µεγάλο βαθµό οι ίδιες. Η συχνότητα της 

χρήσης του ∆ιαδικτύου είναι εξαιρετικά υψηλή στις χώρες ∆ανία, Αυστρία, 

Φινλανδία, Σουηδία και Ισλανδία.  

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες των 

Πληροφοριών και της Επικοινωνίας, παραχωρείται σηµαντικός βαθµός ελευθερίας 

στα εκπαιδευτήρια σε σχέση µε τον καθορισµό του σχεδιασµού του προγράµµατός 

τους. Κατά τη διάρκεια της βασικής τους κατάρτισης οι εκπαιδευτικοί στην 

Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στις περισσότερες χώρες αποκτούν 

τουλάχιστον βασικές γνώσεις στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς.  Ανεξάρτητα από το αν η βασική εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες είναι ή 

όχι υποχρεωτική, τα ιδρύµατα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι σε µεγάλο 

βαθµός ελεύθερα να καθορίζουν το περιεχόµενο αυτής της εκπαίδευσης και τη 

χρονική διάρκεια που αφιερώνεται σ’ αυτή στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. Ένας 
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ελάχιστος αριθµός ωρών προτείνεται επίσηµα στη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, 

στην Ισπανία, στη Λιθουανία, στο Λουξεµβούργο, στη Μάλτα, στην Αυστρία, στη 

Σουηδία και στην Ισλανδία.  

Η απόκτηση ή η ενίσχυση των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τις Νέες 

Τεχνολογίες ενθαρρύνεται στο πρόγραµµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Εθνικά προγράµµατα, ποικίλης διάρκειας αλλά σε γενικές γραµµές τουλάχιστον δύο 

ετών, ενθαρρύνουν αυτό τον τύπο κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια 

και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  

Στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, οι εξειδικευµένοι εκπαιδευτικοί είναι σε 

γενικές γραµµές υπεύθυνοι για τα µαθήµατα στις Νέες Τεχνολογίες, ανεξάρτητα από 

την προσέγγιση που υποστηρίζεται στο αναλυτικό πρόγραµµα. Οι εξειδικευµένοι 

εκπαιδευτικοί έχουν γενικά βασική εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων έως πέντε 

χρόνων πανεπιστηµιακού επιπέδου. Σε πολλές χώρες οι άρτια καταρτισµένοι 

εκπαιδευτικοί είναι, επίσης, σε θέση να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους σε αυτόν τον 

τοµέα και έτσι να αποκτήσουν ειδικά προσόντα28. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 
Οι Νέες Τεχνολογίες ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο 

 
 

3.1. Ιστορική αναδροµή του µαθήµατος της Πληροφορικής 
 

Η εισαγωγή της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο στο Γυµνάσιο, 

άρχισε σταδιακά την δεκαετία του 1980. Το 1986-87 διδάχθηκαν στη Γ΄ τάξη 

Γυµνασίου (2 ώρες την εβδοµάδα) µαθήµατα εισαγωγής στην Πληροφορική, σε 

περιορισµένο αριθµό (19) Γυµνασίων και στη Β΄ τάξη των τότε Ενιαίων 

Πολυκλαδικών Λυκείων (ΕΠΛ). Από το σχολικό έτος 1993-1994 το µάθηµα 

«Πληροφορική» διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου µία (1) ώρα την 

εβδοµάδα29. 

Το Πρόγραµµα Σπουδών γνώρισε σχετικά συχνές αλλαγές συναρτήσει των 

τεχνολογικών εξελίξεων (κυρίως σε επίπεδο λογισµικού), αλλά και της θέσης που 

πρέπει να έχει ή να µην έχει ο προγραµµατισµός σε αυτό30. Το 1997-1998 

εκσυγχρονίστηκε το Πρόγραµµα Σπουδών της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο και 

εισήχθη η Πληροφορική ως µάθηµα επιλογής σε όλες τις τάξεις και κατευθύνσεις του 

Ενιαίου Λυκείου. Επίσης, δηµιουργήθηκε Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών 

στην Τεχνολογική Κατεύθυνση της Γ΄ Τάξης του Λυκείου, µε σειρά εξειδικευµένων 

µαθηµάτων Πληροφορικής. 

Συγκεκριµένα, υπήρχαν (και υπάρχουν ακόµη) 2 µαθήµατα επιλογής 

«Εφαρµογές Πληροφορικής» (Α’ Τάξη) και «Εφαρµογές Υπολογιστών» (Β’ ή Γ’ 

Τάξη), υπάρχει το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 

Περιβάλλον» υποχρεωτικό, πανελλαδικά εξεταζόµενο, στη Γ’ Τάξη, στην 

Τεχνολογική Κατεύθυνση, και τα µαθήµατα «Τεχνολογία Υπολογιστικών 

Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα», «Πολυµέσα-∆ίκτυα», «Εφαρµογές 

                                                 
29 http://www.pekap.gr/epypekap.htm 
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Λογισµικού», τα οποία ήταν µαθήµατα επιλογής για τους µαθητές της Γ’ Τάξης της 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης31. 

Την ίδια χρονιά εκπονήθηκε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών 

(Ε.Π.Π.Σ.) για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση, στο οποίο προδιαγράφονται: 

• οι γενικές αρχές σχεδιασµού των Προγραµµάτων Σπουδών,  

• κατευθύνσεις για τη διδακτική µεθοδολογία που µπορεί να ακολουθηθεί,  

• προδιαγραφές για την ανάπτυξη έντυπου και άλλου εκπαιδευτικού υλικού,  

• αρχές για τον εξοπλισµό των σχολικών εργαστηρίων, και  

• τα Προγράµµατα Σπουδών των επιµέρους µαθηµάτων για την Πρωτοβάθµια 

και Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  

Σύµφωνα µε το Ε.Π.Π.Σ., τα µαθήµατα πληροφορικής πρέπει να έχουν σαφή 

εργαστηριακό προσανατολισµό. Στο εργαστήριο υπολογιστών και στο πλαίσιο 

ποικίλων δραστηριοτήτων, οι µαθητές, χρησιµοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και 

τεχνικές, πειραµατίζονται, δραστηριοποιούνται, δηµιουργούν και ανακαλύπτουν τη 

γνώση. Σε επίπεδο ∆ηµοτικού και Γυµνασίου δίνεται έµφαση στη χρήση εργαλείων 

και στην καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων. Σε επίπεδο Λυκείου όµως, υπάρχουν 

µαθήµατα τα οποία επικεντρώνονται σε θέµατα προγραµµατισµού, ανάπτυξης 

εφαρµογών κ.λπ.  

Τον Οκτώβριο του 2001, εκπονήθηκε νέο Π.Σ. για το µάθηµα της 

Πληροφορικής στο Γυµνάσιο µε πρόβλεψη να εφαρµοστεί από τη σχολική χρονιά 

2003-2004. Το νέο Π.Σ. εκπονήθηκε στα πλαίσια του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.). 

Το περιεχόµενό του νέου Π.Σ. δίνει έµφαση στην ένταξη προτάσεων 

διαθεµατικών δραστηριοτήτων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία32. 
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3.2. Η πληροφορική στο Γυµνάσιο 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, από το σχολικό έτος 1993-1994 το µάθηµα 

«Πληροφορική» διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου µία (1) ώρα την 

εβδοµάδα. Έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους µαθητές όλα τα απαιτούµενα εφόδια 

ώστε:  

• Να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες και όρους της Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), δηλαδή των µέσων και των 

τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία, τη µετάδοση και λήψη 

κάθε πληροφορίας που µπορεί να παρουσιασθεί σε ψηφιακή µορφή 

• Να προσεγγίσουν το σύνολο των βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη 

γενική δοµή των υπολογιστικών συστηµάτων και τις διαχρονικές αρχές που τα 

διέπουν 

• Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες χειρισµού και κριτικής 

επεξεργασίας, καθώς και δεξιότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα, ασκούµενοι 

σε ένα σύστηµα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν 

• Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε τη διαδικασία επίλυσης απλών 

προβληµάτων µε τη χρήση του υπολογιστή
. 
να διαπιστώσουν και να 

αντιληφθούν ότι µια απλή µηχανή ελέγχεται και προγραµµατίζεται από τον 

άνθρωπο 

• Να χρησιµοποιήσουν εφαρµογές πολυµέσων, να κατακτήσουν τις έννοιες της 

πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης, να περιηγηθούν στο ∆ιαδίκτυο, να 

εκπαιδευτούν στη χρήση κατάλληλου λογισµικού, ώστε να αξιοποιήσουν τον 

υπολογιστή, αρχικά, στο πλαίσιο διαφόρων µαθηµάτων τους αλλά και στις 

µετέπειτα δραστηριότητές τους  

• Να ανακαλύψουν, να επιλέξουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν 

πληροφορίες για να τις αξιοποιήσουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες 

αλλά και στην καθηµερινή τους ζωή γενικότερα 

• Να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο της συνεργασίας µε 

άλλους, του σεβασµού της εργασίας τους και της διαφορετικότητάς τους 
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• Να γνωρίσουν και να κρίνουν τις τρέχουσες και τις µελλοντικές επιπτώσεις 

των Νέων Τεχνολογιών σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στους 

διάφορους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας33 

Σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών 

Πληροφορικής, στην Πληροφορική ενυπάρχει η διαθεµατική και διεπιστηµονική 

διάσταση. Έτσι, το µάθηµα πρέπει να συνδέεται µε όλα τα γνωστικά αντικείµενα τα 

οποία και υποστηρίζει, καθώς και τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως τη 

σχολική εφηµερίδα, αφίσες, ανακοινώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ. Έτσι, 

προτείνονται διαθεµατικά σχέδια εργασίας, µε θέµατα όπως «Τα αθλήµατα στην 

Αρχαία Ολυµπία», «Οι υπολογιστές στην υπηρεσία άλλων επιστηµών», «Οι ΤΠΕ και 

οι επιπτώσεις τους στη ζωή µας».  

 

3.3. Η πληροφορική στο Γενικό Λύκειο 
 

Πριν εξεταστεί το θέµα του µαθήµατος της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, 

κρίνεται σκόπιµο και χρήσιµο να γίνει µια πολύ σύντοµη αναφορά στις 

σηµαντικότερες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην ανώτερη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και που σχετίζονται µε το αντικείµενο της παρούσας 

µελέτης.  

Το Ενιαίο Λύκειο ιδρύθηκε µε το Ν. 2525/97 µε την ενσωµάτωση σε αυτό 

όλων των τύπων Λυκείου (Γενικών, ΤΕΛ, ΕΠΛ και Κλασικών). Σύµφωνα µε αυτόν, 

οι µαθητές της Α΄ τάξης παρακολουθούν κοινά για όλους µαθήµατα γενικής παιδείας, 

ενώ στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη παρακολουθούν αφενός κοινά µαθήµατα γενικής παιδείας 

και αφετέρου µαθήµατα κατεύθυνσης.  Επίσης, σε κάθε τάξη επιλέγουν και ένα 

µάθηµα επιλογής34. 

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 τα Ενιαία Λύκεια 

µετονοµάστηκαν σε Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ). Ωστόσο, ουσιαστικά άλλαξε µόνο ο 
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τίτλος αφού τα προγράµµατα σπουδών παρέµειναν τα ίδια35. Στην παρούσα εργασία, 

όπου αναφέρεται ο όρος «Ενιαίο Λύκειο» νοείται το «Γενικό Λύκειο». 

Όσον αφορά στα µαθήµατα της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, 

ξεκίνησαν, όπως ήδη αναφέρθηκε, το σχολικό έτος 1998-1999 µε την καθιέρωση ενός 

σύγχρονου προγράµµατος διδασκαλίας, στα πλαίσια του Ενιαίου Πλαισίου 

Προγράµµατος Σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει τα µαθήµατα επιλογής «Εφαρµογές 

Πληροφορικής» και «Εφαρµογές Υπολογιστών» στις τρεις τάξεις του Λυκείου, και τα 

µαθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον», «Τεχνολογία 

Υπολογιστών», «Πολυµέσα-∆ίκτυα» και «Εφαρµογές Λογισµικού» στη Γ’ τάξη 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης36. 

 

3.3.1. Η πληροφορική ως µάθηµα Γενικής Παιδείας 
 

Τα µαθήµατα «Εφαρµογές Πληροφορικής» και «Εφαρµογές Υπολογιστών» 

εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του Γενικού Λυκείου ως µαθήµατα επιλογής 

στην Α΄ και στις Β΄ και Γ΄ τάξεις αντίστοιχα και έχουν ως γενικό σκοπό: 

• Την επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των µαθητών µε έµφαση στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων µάθησης και σκέψης 

• Την ενηµέρωση των µαθητών  για τις εφαρµογές της πληροφορικής στο σύγχρονο 

κόσµο και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις προοπτικές που 

δηµιουργεί στον κλάδο/κατεύθυνση που επέλεξαν  για να σπουδάσουν  

• Την ευαισθητοποίηση, τον προβληµατισµό και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας 

εκ µέρους των µαθητών, στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισµικά  ζητήµατα που 

τίθενται µε την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε 

όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 
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Τα µαθήµατα αυτά διδάσκονται δύο ώρες την εβδοµάδα και δεν είναι γραπτώς 

εξεταζόµενα37. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη κατά το σχολικό 

έτος 2000-2001 σχετικά µε τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο, η 

οποία βασίστηκε στις απόψεις, τις στάσεις και τις εµπειρίες των εκπαιδευτικών από 

τρεις νοµούς της Ηπείρου, προέκυψε ότι υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα στη 

διδασκαλία και στη λειτουργική οργάνωση των µαθηµάτων «Εφαρµογές 

Πληροφορικής» και «Εφαρµογές Υπολογιστών».  

Συγκεκριµένα, οι καθηγητές Πληροφορικής στην πλειονότητά τους δε 

θεωρούν επαρκείς τις προβλεπόµενες διδακτικές ώρες για την κάλυψη των 

διδακτικών στόχων. Εκτιµούν ως ανασταλτικό παράγοντα το γεγονός ότι το µάθηµα 

δεν είναι γραπτώς εξεταζόµενο, καθώς δεν αναπτύσσει το κίνητρο µάθησης των 

µαθητών (64,9%), δεν ευνοεί την καλύτερη επίδοση των µαθητών (63%) και δε 

διευκολύνει το έργο του εκπαιδευτικού (59,5%). Από την άλλη µεριά εκτιµούν ότι ο 

παράγοντας αυτός αποτελεί για τους µαθητές βασικό κριτήριο επιλογής του 

µαθήµατος (91,9%).  

Σε ότι αφορά στην ενσωµάτωση του µαθήµατος στο σχολικό πρόγραµµα, 

µόνο το 18,9% των εκπαιδευτικών του δείγµατος θεωρεί ότι έχει επιτευχθεί σε 

σηµαντικό βαθµό. ∆ιαπιστώνεται ότι δεν αναπτύσσονται συνεργασίες µεταξύ των 

καθηγητών Πληροφορικής και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια των συνθετικών 

εργασιών των µαθητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα σχολεία της έρευνας ζητήθηκε 

βοήθεια σε θέµατα εφαρµογής των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία άλλων 

µαθηµάτων µόνο από 5 καθηγητές. 

Από τις προτάσεις των εκπαιδευτικών προκύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικά 

προβλήµατα, τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά στην κατεύθυνση της υλοποίησης 

των διδακτικών στόχων του µαθήµατος και της ενσωµάτωσής τους στο πρόγραµµα 

του Λυκείου σύµφωνα µε το σχεδιασµό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι 

καθηγητές του δείγµατος δίνουν έµφαση στην ένταξη της Πληροφορικής στα 
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γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών (58,1%) και στην 

ανάπτυξη νέων εργαστηρίων (32,3%)38.  

  

3.3.2. Η πληροφορική στον κύκλο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου 

 
Ο κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του 

Γενικού Λυκείου περιλαµβάνει πέντε (5) µαθήµατα Πληροφορικής. ∆ύο από αυτά 

είναι υποχρεωτικά, ενώ τα υπόλοιπα είναι µαθήµατα επιλογής και έχουν ως γενικό 

σκοπό να δώσουν στους µαθητές όλα τα απαιτούµενα εφόδια ώστε να είναι ικανοί να 

ανταποκριθούν:  

• Στις απαιτήσεις της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

• Στις απαιτήσεις της µεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

• Στο ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες στην κοινωνία των πληροφοριών και στη 

διαµορφούµενη κοινωνία της µάθησης 

Αναλυτικά, τα υποχρεωτικά µαθήµατα είναι «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε 

Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» και «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και 

Λειτουργικά Συστήµατα», τα οποία διδάσκονται τρεις (3) και δύο (2) ώρες την 

εβδοµάδα αντίστοιχα.  

Ο γενικός σκοπός του µαθήµατος «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε 

Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» είναι να αναπτύξουν οι µαθητές αναλυτική και 

συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα και να 

µπορούν να επιλύουν απλά προβλήµατα σε προγραµµατιστικό περιβάλλον.  

Αντίστοιχα, ο γενικός σκοπός του µαθήµατος «Τεχνολογία Υπολογιστικών 

Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα» είναι να αποκτήσουν οι µαθητές επαρκείς 

και στέρεες γνώσεις για την εσωτερική δοµή, την οργάνωση και τη λειτουργία των 

υπολογιστών και των περιφερειακών µονάδων τους, καθώς και να κατανοήσουν τη 
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σηµασία και το ρόλο του λογισµικού συστήµατος, και να µπορούν να το 

χρησιµοποιούν µε ευχέρεια. 

Τα µαθήµατα επιλογής είναι τα «Πολυµέσα-∆ίκτυα», «Εφαρµογές 

Λογισµικού» και «Εφαρµογές Υπολογιστών» και διδάσκονται από δύο (2) ώρες 

εβδοµαδιαίως.  

Όσον αφορά στο γενικό σκοπό του µαθήµατος «Πολυµέσα-∆ίκτυα», είναι να 

αποκτήσουν οι µαθητές εµπειρία και συνολική εικόνα για τη διαδικασία σχεδίασης, 

ανάπτυξης και παραγωγής µιας εφαρµογής πολυµέσων, καθώς και να αποκτήσουν 

βασικές γνώσεις και την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέµατα δικτύων υπολογιστών 

και των εφαρµογών τους σε κοινωνικές και παραγωγικές  δραστηριότητες.  

Ο γενικός σκοπός του µαθήµατος «Εφαρµογές Λογισµικού» είναι να 

αποκτήσουν οι µαθητές στέρεες γνώσεις, επαρκή εικόνα και εµπειρία χρήσης σε 

εφαρµογές λογισµικού γενικής χρήσης µέσω ποικίλων και ολοκληρωµένων 

δραστηριοτήτων. 

Ο σκοπός του µαθήµατος «Εφαρµογές Υπολογιστών» έχει ήδη αναφερθεί39.  

 

3.4. Η πληροφορική στα ΕΠΑΛ 
 

Παρόλο που η παρούσα έρευνα δεν αφορά την Επαγγελµατική 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, αξίζει να γίνει µια µικρή αναφορά όσον αφορά στα 

µαθήµατα που διδάσκονται σε αυτήν.  

Στις 4-7-2006 ψηφίστηκε από την ολοµέλεια της βουλής ο Νόµος 3475/2006 

για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Η δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση 

παρέχεται πλέον στα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και τις Επαγγελµατικές Σχολές 

(ΕΠΑ.Σ)40.  

Ωστόσο, µέχρι και το σχολικό έτος 2005-2006, σύµφωνα µε τον Ν. 2640/98, 

τη θέση της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης κατείχαν τα Τεχνικά 

Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Στα Τ.Ε.Ε. η φοίτηση οργανωνόταν σε δύο 

κύκλους. Ο Α΄ κύκλος διαρκούσε δύο έτη και ο Β΄ κύκλος ένα έτος. Οι µαθητές των 
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Τ.Ε.Ε. σε όλα τα έτη σπουδών παρακολουθούσαν τόσο µαθήµατα γενικής παιδείας 

όσο και µαθήµατα ειδικότητας. Οι απόφοιτοι του Α΄ κύκλου αποκτούσαν πτυχίο 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης ειδικότητας επιπέδου 2 και µπορούσαν να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας ή να εγγραφούν, εφόσον το επιθυµούσαν, στο Β΄ κύκλο. Οι 

απόφοιτοι του Β΄ κύκλου αποκτούσαν πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

ειδικότητας επιπέδου 3 και µπορούσαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να 

συµµετάσχουν στις ειδικές εξετάσεις για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Τ.Ε.Ι. 

41.  

Εξαιτίας των πρόσφατων αλλαγών, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια σύντοµη 

αναφορά στην οργάνωση και στο περιεχόµενο σπουδών των ΕΠΑ.Λ.42.  

Η Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι τάξη προσανατολισµού. Οι µαθητές 

παρακολουθούν µαθήµατα γενικής παιδείας ανάλογα µε τα µαθήµατα του Γενικού 

Λυκείου, καθώς και µία οµάδα µαθηµάτων, που ονοµάζεται κύκλος µαθηµάτων, της 

επιλογής τους, προκειµένου να σχηµατίσουν µια εικόνα για το περιεχόµενο του 

Επαγγελµατικού Τοµέα που θα επιλέξουν  στην επόµενη τάξη. 

Η Β΄ Τάξη χωρίζεται σε Επαγγελµατικούς Τοµείς. Οι µαθητές επιλέγουν τον 

Επαγγελµατικό Τοµέα που επιθυµούν. Παρακολουθούν µαθήµατα γενικής παιδείας, 

τα οποία είναι κοινά για όλους τους τοµείς, και τα επαγγελµατικά µαθήµατα του 

τοµέα.  

Η Γ΄ Τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Οι µαθητές επιλέγουν ειδικότητα που 

αντιστοιχεί στον Επαγγελµατικό Τοµέα που επέλεξαν στη Β΄ Τάξη. Παρακολουθούν 

τα µαθήµατα της ειδικότητας και τα οριζόµενα για την ειδικότητα αυτή µαθήµατα 

γενικής παιδείας43.  

Η εφαρµογή του νέου νόµου πρόκειται να γίνει σταδιακά, ξεκινώντας από την 

Α’ Τάξη των ΕΠΑ.Λ.. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια αναφέρονται τόσο τα 

µαθήµατα πληροφορικής που υπήρχαν στα Τ.Ε.Ε., και εξακολουθούν να διδάσκονται 

στη Β’ και Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ., όσο και τα µαθήµατα των σηµερινών ΕΠΑ.Λ.. Ο 
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καθορισµός του προγράµµατος σπουδών και µαθηµάτων των ΕΠΑ.Σ. δεν έχει γίνει 

ακόµη, δεδοµένου ότι η λειτουργίας τους προβλέπεται από το 200744. 

 Όσον αφορά στα µαθήµατα πληροφορικής των Τ.Ε.Ε., διδάσκονταν στην Α’ 

τάξη όλων των Τοµέων τα µαθήµατα «Χρήση Η/Υ» και «Εφαρµογές Η/Υ» από µία 

(1) ώρα εβδοµαδιαίως45.  

Επιπλέον, υπήρχε ο Τοµέας Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ. Στην Α’ τάξη του Α’ 

Κύκλου του τοµέα αυτού διδάσκονταν έξι (6) µαθήµατα συνολικής διάρκειας είκοσι 

(20) ωρών την εβδοµάδα.  «Βασικές αρχές της Πληροφορικής και της Ψηφιακής 

Τεχνολογίας», «Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήµατα», «Βασικές Υπηρεσίες του 

∆ιαδικτύου», «Αυτοµατισµός Γραφείου», «Υλικό Υπολογιστών» και «Εργασιακό 

Περιβάλλον». Στη Β’ τάξη του Α’ κύκλου διδάσκονταν, και εξακολουθούν να 

διδάσκονται και αυτήν τη σχολική χρονιά, οκτώ (8) µαθήµατα πληροφορικής 

συνολικής διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) εβδοµαδιαίως. Τα µαθήµατα αυτά είναι: 

«Λειτουργικά Συστήµατα», «Βάσεις ∆εδοµένων», «Μετάδοση ∆εδοµένων και 

∆ίκτυα Υπολογιστών Ι», «Πολυµέσα», «Προγραµµατισµός Υπολογιστών», 

«Εµπορικές Εφαρµογές», «Συντήρηση Υπολογιστών», «Τεχνικές Πωλήσεων 

Προϊόντων Πληροφορικής».  

 Ο Β’ κύκλος χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις. Στην κατεύθυνση «Υποστήριξη 

Συστηµάτων και ∆ικτύων Υπολογιστών» διδάσκονται συνολικά επτά (7) µαθήµατα 

συνολικής διάρκειας εικοσιέξι (26) ωρών την εβδοµάδα και είναι τα ακόλουθα: 

«Πληροφοριακά Συστήµατα», «Μετάδοση ∆εδοµένων και ∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ», 

«Προγραµµατιστικά Εργαλεία για το ∆ιαδίκτυο», «Οργάνωση και Λειτουργία 

Κέντρων Πληροφορικής», «Εφαρµογές Πολυµέσων», «Τεχνολογία Επικοινωνιών» 

και «Η Κοινωνία της Πληροφορίας». Αντίστοιχα, στην κατεύθυνση «Υποστήριξη 

Συστηµάτων και Εφαρµογών Υπολογιστών» διδάσκονται επίσης επτά (7) µαθήµατα 

διάρκειας εικοσιέξι (26) ωρών εβδοµαδιαίως. Τα περισσότερα είναι τα ίδια. Η 

διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι αντί για το µαθήµατα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» 
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διδάσκεται το µάθηµα «Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρµογών», καθώς και σε µια 

διαφοροποίηση στην κατανοµή των ωρών µεταξύ των µαθηµάτων46.  

Σύµφωνα µε  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.  

έχουν καθοριστεί τρεις (3) κύκλοι µαθηµάτων: ο Τεχνολογικός κύκλος, ο κύκλος 

Υπηρεσιών και ο Ναυτικός-Ναυτιλιακός κύκλος. Το µάθηµα «Εφαρµογές 

Πληροφορικής» διδάσκεται και στους τρεις κύκλους από τρεις (3) ώρες 

εβδοµαδιαίως, µε εξαίρεση τον Ναυτικό-Ναυτιλιακό κύκλο, όπου διδάσκεται δύο (2) 

ώρες. 

 Τα µαθήµατα των Β’ και Γ’ τάξεων δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόµη. Ωστόσο, 

έχουν αποφασιστεί οι τοµείς και οι ειδικότητες που αντιστοιχούν σε κάθε τάξη.  

Όσον αφορά στις ειδικότητα που σχετίζονται µε την πληροφορική, συναντάµε της 

ακόλουθες: «Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων», 

«Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών» και «Υποστήριξη Συστηµάτων, 

Εφαρµογών και ∆ικτύων». Προκειµένου ο εκπαιδευόµενος να αποκτήσει τις δύο 

πρώτες ειδικότητες οφείλει να επιλέξει στην Α’ τάξη τον Τεχνολογικό κύκλο 

µαθηµάτων, ενώ στη Β’ τάξη τον τοµέα Ηλεκτρονικής. Αντίστοιχα, για την απόκτηση 

της τρίτης ειδικότητας πρέπει να επιλέξει στην Α’ τάξη τον κύκλο µαθηµάτων 

Υπηρεσιών, ενώ στη Β’ τάξη τον τοµέα Πληροφορικής47.  

 

3.5. Οι καθηγητές Πληροφορικής 
 

Ο κλάδος της Πληροφορικής δηµιουργήθηκε το 1992. Μέχρι τα µέσα της 

δεκαετίας του 1990 το µάθηµα της Πληροφορικής δίδασκαν καθηγητές διαφόρων 

άλλων ειδικοτήτων, κυρίως Μαθηµατικοί, Φυσικοί και Μηχανικοί48. Οι καθηγητές 

αυτοί είχαν µεταπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική ή είχαν παρακολουθήσει κάποια 

επιµορφωτικά προγράµµατα στη Μαθηµατικοί Εταιρεία, στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., στο ΤΕΙ 

Αθήνας κ.τ.λ.49.  
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 Είναι γεγονός ότι το θεωρητικό υπόβαθρο των καθηγητών Πληροφορικής 

παρουσιάζει µεγάλη ετερογένεια. Στη µια άκρη βρίσκονται εκπαιδευτικοί εντελώς 

αυτοδίδακτοι και χωρίς καµιά θεωρητική και συστηµατική κατάρτιση στην 

Πληροφορική και στην άλλη βρίσκονται εκπαιδευτικοί κάτοχοι µεταπτυχιακών 

τίτλων. Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε και δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στην 

επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αν και αρκετοί καθηγητές 

Πληροφορικής έχουν παρακολουθήσει ταχύρυθµα επιµορφωτικά σεµινάρια που 

οργάνωσε κατά καιρούς το Υπουργείο Παιδείας, το πρόβληµα της ελλιπούς 

κατάρτισης παραµένει και προκαλεί πολλές δυσανεξίες, όπως αδυναµία διδασκαλίας 

µέρους της ύλης, αδυναµία παρακολούθησης των ραγδαίων εξελίξεων, περιορισµός 

µαθήµατος στα στενά πλαίσια όπου αυτοί µπορούν να κινηθούν, δυσκολίες στο 

σχεδιασµό της επιµόρφωσής τους, αδυναµία ανταπόκρισης σε ερωτήµατα 

ενηµερωµένων µαθητών µε ότι αυτό συνεπάγεται50.  

 

3.6. Το διδακτικό υλικό  
 

Για την υποστήριξη των µαθηµάτων της Πληροφορικής στη γενική 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρήχθησαν για τη διδασκαλία ορισµένων µαθηµάτων 

εναλλακτικά διδακτικά πακέτα. Για το Γυµνάσιο, το εναλλακτικό διδακτικό πακέτο 

εφαρµόστηκε µόνο δύο χρόνια.  

Τα διδακτικά πακέτα τα οποία διανέµονται πλέον στα σχολεία για κάθε 

µάθηµα αποφασίστηκε µετά από αξιολόγηση που διενεργήθηκε από επιτροπές που 

συστάθηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.51.  

Απευθύνονται στους µαθητές, στους διδάσκοντες και στους υπεύθυνους των 

σχολικών εργαστηρίων.   
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Αναλυτικότερα, το διδακτικό υλικό για το µαθητή περιλαµβάνει το βιβλίο του 

µαθητή και το τετράδιο εργασίας. Στο τετράδιο εργασίας προτείνονται προβλήµατα-

εργασίες και διάφορες δραστηριότητες. Επιπλέον, περιέχει ερωτήσεις διαφόρων 

τύπων που δεν αναφέρονται σε θεωρητικά θέµατα, αλλά σχετίζονται άµεσα µε 

εργασίες και δραστηριότητες. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει φύλλο αυτο-

αξιολόγησης του µαθητή. 

Το διδακτικό υλικό για τον καθηγητή περιλαµβάνει το Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, το Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορικής και 

το βιβλίο του καθηγητή.  

 Τέλος, υπάρχει το εγχειρίδιο του υπεύθυνου εργαστηρίων το οποίο περιέχει 

οδηγίες εγκατάστασης του χρησιµοποιούµενου λογισµικού, οδηγίες για την άµεση 

αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων, υποδείξεις για τη βέλτιστη απόδοση του 

συστήµατος, οδηγίες για την εργονοµία του χώρου του εργαστηρίου, οδηγίες για τη 

συντήρηση του εξοπλισµού και υποδείξεις-συµβουλές για την αναβάθµιση-επέκταση 

του εξοπλισµού.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας έχει 

παραχθεί και άλλων µορφών διδακτικό υλικό, όπως διαφάνειες σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή.  

 

3.7. Το εκπαιδευτικό λογισµικό 
 

Σύµφωνα µε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, το 

εκπαιδευτικό λογισµικό έχει σκοπό να συµπληρώσει τα κενά και τις αδυναµίες του 

συµβατικού διδακτικού υλικού, αξιοποιώντας κυρίως τις δυνατότητες διασύνδεσης 

και πολλαπλής αναπαράστασης της πληροφορίας που προσφέρει η σύγχρονη 

υπολογιστική και δικτυακή τεχνολογία52. 

Παρήχθησαν δύο λογισµικά για τα µαθήµατα «Πληροφορική Γυµνασίου» και 

«Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα», τα οποία 

όµως δε διανεµήθηκαν στα σχολεία. Επιπλέον, στα πλαίσια έργων της ενέργειας 

«Οδύσσεια», παρήχθησαν 2 τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού για την υποστήριξη των 

µαθηµάτων της Πληροφορικής του Λυκείου. Τα λογισµικά αυτά ήταν το «∆ΕΛΥΣ» 
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για τα µαθήµατα «Εφαρµογές Πληροφορικής – Υπολογιστών» και «Ανάπτυξη 

Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» και το «∆ΟΜΗΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» αποκλειστικά για το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε 

Προγραµµατιστικό Περιβάλλον»53. 

 

3.8. Τα εργαστήρια Πληροφορικής 
 

Για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων Πληροφορικής των 

Γυµνασίων και των Ενιαίων Λυκείων, σύµφωνα µε τις Υπουργικές Αποφάσεις  

Γ2/800/24-2-88 και Γ2/5942/9-12-99 του ΥΠ.Ε.Π.Θ, υπάρχει ένας εκπαιδευτικός, 

από τους διδάσκοντες των µαθηµάτων πληροφορικής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 

το εργαστήριο. Σε κάθε εργαστήριο τηρείται «Βιβλίο Συµβάντων», ενώ για κάθε 

µηχάνηµα τηρείται καρτέλα στην οποία αναγράφονται όλες οι ζηµιές και οι 

συντηρήσεις του µηχανήµατος. Επιπλέον, σε κάθε εργαστήριο λειτουργεί βιβλιοθήκη 

εργαστηρίου. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική, τόσο για τους καθηγητές όσο και για 

τους µαθητές, και για την παρακολούθηση της διακίνησης των βιβλίων τηρείται 

ειδικό βιβλίο. Υπεύθυνος για τη βιβλιοθήκη είναι ο υπεύθυνος εργαστηρίου. Τέλος, ο 

υπεύθυνος εργαστηρίου Πληροφορικής φροντίζει για την οµαλή λειτουργία του 

εργαστηρίου, καθώς και για την επίλυση των όποιων προβληµάτων προκύπτουν στον 

εξοπλισµό του.  

Τα εργαστήρια πληροφορικής που ανήκουν σε ένα σχολείο είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιούνται και από άλλα συστεγαζόµενα σχολεία, εφόσον δεν εµποδίζεται η 

διεξαγωγή των µαθηµάτων του σχολείου στο οποίο ανήκουν αυτά τα εργαστήρια 

λόγω κοινού ωραρίου λειτουργίας, όπως ορίζεται µε την Γ2/5787/22-10-97 

Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 

Όσον αφορά στην εσωτερική διαµόρφωση του εργαστηρίου, σε κάθε θέση 

εργασίας πρέπει να εργάζονται έως τρεις µαθητές54.  
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Σχετικά µε τον εξοπλισµό των σχολικών εργαστηρίων µε υπολογιστές, η 

διάθεση οικονοµικών πόρων έχει οδηγήσει στη βελτίωσή τους, µε ταχύτατους 

ρυθµούς. Ταυτόχρονα, µε τη βελτίωση της υποδοµής σε Νέες Τεχνολογίες, 

τροποποιείται σηµαντικά, σε σχέση µε το παρελθόν, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη 

δικτύωση των σχολικών µονάδων.  

Στον Πίνακα 3.1. παρουσιάζεται ο αριθµός των εργαστηρίων πληροφορικής 

στα Γυµνάσια, Λύκεια και ΤΕΕ κατά τα έτη 1993 και 2002. 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 1993 2002 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 601 2.405 

ΛΥΚΕΙΑ 39 1.235 

ΤΕΕ-ΣΕΚ 52 692 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ - 2.202 

ΣΥΝΟΛΟ 692 6.534 

Πίνακας 3.1. Αριθµός εργαστηρίων πληροφορικής κατά τα έτη 1993 και 2002 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2002 υπήρχε δικτυακή υποδοµή σε 3.360 σχολικές 

µονάδες, οι οποίες αποτελούσαν το 100% του συνόλου της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και το 18% της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ το 1993 η δικτυακή 

υποδοµή ήταν µηδενική55.  

Επιπλέον, βελτιώθηκε η αναλογία µαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Στον Πίνακας 3.2. παρουσιάζεται η αναλογία αυτή κατά τα έτη 2000 και 200256.  

 
 2000 2002 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1:21 1:16 

ΛΥΚΕΙΑ 1:121 1:13 

ΤΕΕ-ΣΕΚ 1:51 1:13 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ 1:1091 1:47 

Πίνακας 3.2. Αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή κατά τα έτη 2000 και 2002 
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Είναι φανερό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εξοπλιστεί κυρίως τα ∆ηµοτικά 

και τα Ενιαία Λύκεια, ενώ έχει ανανεωθεί ο εξοπλισµός των Γυµνασίων. Πλέον, όλα 

τα σχολικά εργαστήρια των Γυµνασίων και Ενιαίων Λυκείων έχουν πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο µέσω του Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί και 

θα υλοποιηθεί ολοκληρωµένο σύστηµα τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών 

συστηµάτων των σχολείων. Τέλος, έχουν σχεδιασθεί δράσεις για την ειδική αγωγή, 

αλλά και των ειδικών τύπων σχολείων, όπως είναι τα µουσικά σχολεία, που 

περιλαµβάνουν προµήθεια εξειδικευµένου υπολογιστικού υλικού και λογισµικού57. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσµα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

 
 

4.1. Η Ενέργεια Οδύσσεια 

 
Μέχρι και το 1997 η γενική φιλοσοφία εισαγωγής και ένταξης των ΤΠΕ στην 

ελληνική εκπαίδευση διαπνέονταν καθαρά από το τεχνοκεντρικό και, σε µικρότερο 

βαθµό, από το πραγµατολογικό µοντέλο. Κανένα πιλοτικό πρόγραµµα ένταξης των 

Νέων Τεχνολογιών στα διάφορα αντικείµενα της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης δεν είχε µέχρι τότε υλοποιηθεί. Η κατάσταση άλλαξε σηµαντικά µε το 

πιλοτικό πρόγραµµα ευρείας κλίµακας µε τίτλο «Οδύσσεια». Η υλοποίηση του έργου 

ξεκίνησε το 1997 και ολοκληρώθηκε το 200258.  

Η ενέργεια Οδύσσεια ήταν τον αρχικό πρόγραµµα εισαγωγής των Νέων 

Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Οι βασικότεροι στόχοι της Ενέργειας 

ήταν η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δηµιουργικής κριτικής σκέψης, καθώς και η 

αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της µάθησης και της επικοινωνίας στο ελληνικό 

σχολείο, µέσω της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση.  

Η Οδύσσεια είχε ως στόχο την αξιοποίηση της πληροφορικής, έτσι ώστε να 

καταξιωθεί στη συνείδηση των παιδιών, όχι τόσο ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο, 

αλλά ως εργαλείο καθηµερινής χρήσης για τη διδασκαλία, τη µάθηση και την 

επικοινωνία. 

Αποτέλεσε µέρος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και 

Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων και υλοποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, τη ∆ιεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), που είχε αναλάβει, το 

σχεδιασµό, την τεχνική στήριξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης των 19 

έργων της Ενέργειας. 
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Τα έργα αυτά αποσκοπούσαν στην ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην κύρια 

καθηµερινή σχολική δραστηριότητα 385 σχολείων της Βασικής Εκπαίδευσης, για το 

σύνολο των γνωστικών αντικειµένων του επίσηµου προγράµµατος σπουδών του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., δηµιουργώντας µια κρίσιµη µάζα σχολικών κοινοτήτων που 

ενσωµατώνουν τις Νέες Τεχνολογίες ως αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινής 

µαθησιακής διαδικασίας. 

Η ενσωµάτωση αυτή επιτεύχθηκε µέσα από: 

• Τη δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής: πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια 

συνδεδεµένα σε Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο και τεχνική υποστήριξη για το 

σύνολο των σχολείων 

• Τη δηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού: ανάπτυξη νέου και 

προσαρµογή υπάρχοντος διεθνούς διερευνητικού και διαθεµατικού 

εκπαιδευτικού λογισµικού 

• Την επιµόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων: 

ενδοσχολική, συνεχής και προσανατολισµένη στην εκπαιδευτική πράξη από 

ειδικευµένους επιµορφωτές59 

 

4.1.1. Ο εξοπλισµός σχολικών εργαστηρίων  
 

Τα σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας, άρχισαν από τον Αύγουστο του 1999 

να εξοπλίζονται µε τις τότε σύγχρονες συσκευές υπολογιστικής και δικτυακής 

τεχνολογίας, ενώ εγκαταστάθηκαν σχολικά εργαστήρια και στα 385 σχολεία που 

συµµετείχαν στην Οδύσσεια. 

Κάθε εργαστήριο αποτελούνταν από 8-12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

ανάλογα µε τους µαθητές που υπήρχαν στην τάξη. Σε κάθε υπολογιστή αναλογούσαν 

2 ή 3 µαθητές, ενώ ο καθηγητής είχε τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί τον δικό του 

υπολογιστή.  

Στα σχολικά εργαστήρια υπήρχε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και δυνατότητα 

διασύνδεσης και επικοινωνίας µεταξύ τους. Μέχρι τον Απρίλιο του 2002 είχαν 

δικτυωθεί 385 σχολικά εργαστήρια και 30 ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

µε περίπου 4.000  ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ ήταν συνδεδεµένες στο δίκτυο 
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2.223 σχολικές και 619 διοικητικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης60. 

 

4.1.2. Το εκπαιδευτικό λογισµικό 
 

Η Οδύσσεια, λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εκπαιδευτικές και τεχνολογικές 

τάσεις, ανέπτυξε µέσα από διαδικασίες τεχνολογικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης 

50 εκπαιδευτικά λογισµικά, ενώ παράλληλα προσάρµοσε στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα 17 πακέτα διεθνώς αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών λογισµικών. 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού της Οδύσσειας είχε 

ως στόχο την ποιοτική αναβάθµιση της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας,  

εστιάζοντας στην ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, στον 

πειραµατισµό, στη διερεύνηση, στην κατανόηση και στην εµπέδωση δύσκολων και 

αφηρηµένων εννοιών και φαινοµένων61. 

 

4.1.3. Οι επιµορφώσεις εκπαιδευτικών  
 

Ένα από τα πιο σηµαντικά έργα της Οδύσσειας ήταν η πολύπλευρη 

επιµόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση. Αντί για το 

µονοδιάστατο µοντέλο της σεµιναριακής ενηµέρωσης, η επιµόρφωση της Οδύσσειας 

ήταν ενδοσχολική, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του κάθε σχολείου, συστηµατική, 

συνεχής, µη εντατική και προσανατολισµένη στην εκπαιδευτική πρακτική. Είχε ως 

στόχο την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και συνδύαζε:  

• Θέµατα παιδαγωγικής αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών   

• Θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών  

• Τεχνική κατάρτιση χρήσης του εξειδικευµένου λογισµικού 

• Μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη µε το εργαστήριο της Οδύσσειας 

Αρχικά εκπαιδεύτηκαν 125 εκπαιδευτικοί των περισσοτέρων ειδικοτήτων σε 

σύγχρονες Μονάδες Εκπαίδευσης Επιµορφωτών στα Πανεπιστήµια Αθηνών, 

Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας, οι οποίοι µε τη σειρά τους ανέλαβαν την 
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ενδοσχολική επιµόρφωση 5.500 συναδέλφων τους όλων των ειδικοτήτων που 

υπηρετούσαν στα 385 σχολεία της Οδύσσειας62.  

 

4.1.4. Η αξιολόγηση του έργου 
 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στην προσπάθειά του να αξιολογήσει την 

Ενέργεια Οδύσσεια, έστειλε ερωτηµατολόγια ανοικτού και κλειστού τύπου στους 500 

εκπαιδευτικούς, 1.000 µαθητές, καθώς και στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των 

πρώτων 43 σχολείων που συµµετείχαν στην Ενέργεια και έκαναν πλήρη εφαρµογή 

των Νέων Τεχνολογιών για τουλάχιστον µια σχολική χρονιά. 

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, από την έρευνα προέκυψε ότι η ηλικία, το 

φύλο, η επιστηµονική ειδικότητα, ο χρόνος προϋπηρεσίας, οι µεταπτυχιακές σπουδές, 

η ιδιοκτησία προσωπικού υπολογιστή και η προσωπική κατ’ οίκον σύνδεση µε το 

διαδίκτυο δεν είναι στατιστικά προγνωστικός παράγοντας χρήσης και αξιοποίησης 

των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο. Οι κυριότεροι λόγοι που κατέγραψαν οι 

εκπαιδευτικοί µη χρησιµοποίησης του υπολογιστή ως εργαλείο διδασκαλίας και 

µάθησης στα σχολεία εφαρµογής είναι η έλλειψη χρόνου (26%), η περιορισµένη 

γνώση της τεχνολογίας (24%), η έλλειψη αυτοπεποίθησης (17%) και η κατά καιρούς 

τεχνική δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο (14%). 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν ότι η επιµόρφωση έλαβε χώρα σε 

ευχάριστο χώρο, κατάλληλα εξοπλισµένο, οι επιµορφωτές είχαν επάρκεια γνώσεων 

σε τεχνικά θέµατα (91%) και σε διδακτική εµπειρία (87%), ακολούθησαν κατάλληλη 

διδακτική µέθοδο (75%), ενώ αυξήθηκαν οι διαπροσωπικές τους σχέσεις (63%). 

Θεώρησαν ότι το πρόγραµµα ήταν η αφορµή για τις σχολικές κοινότητες να 

ασχοληθούν µε τις Νέες Τεχνολογίες και το 50% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών  

θεώρησε τις Νέες Τεχνολογίες ως µέσο προβολής του σχολείου. Το 90% τόνισε ότι 

είναι απαραίτητη η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και των σχολικών 

βιβλίων για την εφαρµογή καινοτόµων έργων. Το 89% επισήµανε ότι η δοµή του 

σχολείου δεν ευνοεί την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Εξέφρασαν την 

αναγκαιότητα παροχής κινήτρων για την ενεργοποίηση των παραγόντων της 

σχολικής κοινότητας. Το 61% θεώρησε ότι η δοµή του σχολικού προγράµµατος 
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σπουδών είναι χρονικά ανεπαρκής. Το 53% ανέφερε ότι µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν 

υπήρχε επαρκές ψηφιακό υλικό στην ειδικότητά του. Ως προς τη χρήση του 

διαδικτύου, το 70% δήλωσε ότι χρησιµοποιεί το διαδίκτυο σε εβδοµαδιαία βάση, 

κυρίως για άντληση πληροφοριών, ενώ το 45% ότι κατέχει σηµαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση. 

Οι µαθητές Γυµνασίου που συµµετείχαν στη µελέτη είχαν µέση ηλικία 14 

χρόνων. Η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων έδωσε τα παρακάτω πορίσµατα: 

Το 51% θεώρησε ότι γνωρίζει τις Νέες Τεχνολογίες περισσότερο από τους 

καθηγητές, το 62% δήλωσε ότι δε συζητούν την εµπειρία τους µε τους γονείς τους, 

ενώ το 70% δε θεώρησε δυσκολία τη χρήση της αγγλικής γλώσσας που είναι 

αναγκαία στις Νέες Τεχνολογίες. Επιπλέον, θεώρησαν τις Νέες Τεχνολογίες χρήσιµο, 

εύχρηστο και διασκεδαστικό εργαλείο. Τέλος, το 85% δήλωσε ότι χρησιµοποιεί το 

διαδίκτυο για άντληση πληροφοριών63. 

 

4.1.5. Τα σηµαντικότερα έργα 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια από τα έργα της 

«Οδύσσειας». Ωστόσο, µεγάλο ζητούµενο παραµένει η συνέχεια και η επέκταση των 

επιτυχηµένων έργων της «Οδύσσειας», καθώς και η δροµολόγηση της επιµόρφωσης 

των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό λογισµικό και υλικό που δηµιουργήθηκε. 

Το έργο «Οδυσσέας» ήταν ένα από τα πρώτα της «Οδύσσειας» και 

ολοκληρώθηκε το 2000. Αφορούσε στην Πιλοτική Ανάπτυξη δικτυακής και 

υπολογιστικής υποδοµής στις περιοχές Αχαΐας, Θράκης και Αιγαίου. Στα πλαίσια του 

έργου έγινε εγκατάσταση 64 εργαστηρίων σε αποµακρυσµένα σχολεία της χώρας και 

πιλοτική µελέτη της χρήσης τους, τα συµπεράσµατα της οποίας υποστήριξαν 

µετέπειτα έργα, όπως οι «Μνηστήρες» και οι «Ασκοί του Αιόλου». Παράλληλα, σε 

κάθε σχολείο πραγµατοποιήθηκε ενδοσχολική επιµόρφωση των καθηγητών στη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών και έγινε προµήθεια διερευνητικού και µε διαθεµατικό 

χαρακτήρα εκπαιδευτικού λογισµικού για διάφορες τάξεις και γνωστικά αντικείµενα.  
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Το έργο «Τηλέµαχος ΙΙ» αφορούσε στην ανάπτυξη και λειτουργία υποδοµής 

για µικρά και αποµακρυσµένα σχολεία της νησιωτικής κυρίως Ελλάδας, όπου δεν 

υπήρχε δικτυακή υποδοµή και κάλυψη από παροχείς υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. Στα 

πλαίσια του έργου έγινε εκπαίδευση εκπαιδευτικών, προµήθεια, εγκατάσταση, 

υποστήριξη και λειτουργία υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισµού σε 69 µικρές 

και αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Με το έργο «Κίρκη» πραγµατοποιήθηκε προσαρµογή στα ελληνικά διεθνώς 

αναγνωρισµένου και καταξιωµένου εκπαιδευτικού λογισµικού για τη Γενική 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  

Το έργο «Μνηστήρες» αφορούσε στην προµήθεια, εγκατάσταση και 

υποστήριξη λειτουργίας υπολογιστικού εξοπλισµού εργαστηρίων σε ευρεία κλίµακα. 

Οι «Ασκοί του Αιόλου» αφορούσαν στην προµήθεια δικτυακού εξοπλισµού, 

δικτύωση και υποστήριξη λειτουργίας του σχολικού δικτύου σε ευρεία κλίµακα. 

Στα πλαίσια του έργου «Ε42» υλοποιήθηκε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης 

εκπαιδευτικών στις τεχνολογικές και στις παιδαγωγικές χρήσεις των ΤΠΕ, µε στόχο 

τη µετατροπή τους σε επιµορφωτές που ανέλαβαν την εκπαίδευση και την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο. 

Λειτούργησαν τέσσερα συνολικά προγράµµατα και επιµορφώθηκαν 100 

εκπαιδευτικοί. 

Τέλος, το έργο «Σειρήνες» ήταν ένα από τα πρώτα έργα της «Οδύσσειας» και 

αφορούσε στις Πιλοτικές Μελέτες Ένταξης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικού Λογισµικού Πολυµέσων για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Στόχος 

του έργου ήταν η πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού και υλικού 

υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλο το εύρος του 

προγράµµατος σπουδών της ελληνικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, την 

ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισµικού και την εκπόνηση 

µελετών σχεδιασµού και παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισµικού64. 

 

4.2. Η πρόσβαση σε δίκτυα ευρείας έκτασης 
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Αναµφισβήτητα το ∆ιαδίκτυο προσφέρει τεράστιες δυνατότητες επικοινωνίας 

και εύρεσης πληροφοριών. Τα σχολικά δίκτυα που λειτουργούν στη χώρα µας είναι 

το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο και ο Τηλέµαχος65.  

Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο συντελεί στη δηµιουργία µίας νέας γενιάς 

εκπαιδευτικών κοινοτήτων, η οποία αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες στην καθηµερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι το εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, που διασυνδέει όλα τα σχολεία και τους παρέχει 

βασικές και προηγµένες τηλεµατικές υπηρεσίες.  

Η υλοποίηση γίνεται µε τη στενή συνεργασία µεταξύ του ΥπΕΠΘ και ενός 

σχήµατος 12 Ερευνητικών Κέντρων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, µε εξειδίκευση στις τεχνολογίες δικτύων και ∆ιαδικτύου. 

 Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και κατά 25% από 

το εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

Για να διαφυλαχθεί ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του δικτύου όλοι οι χρήστες 

του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου είναι πιστοποιηµένα πρόσωπα ή εκπαιδευτικές ή 

διοικητικές οντότητες της Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα οι χρήστες του δικτύου είναι 

σχολεία και διοικητικές µονάδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στους οποίους έχουν δοθεί σε όλους 

ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί πρόσβασης, εκπαιδευτικοί και διοικητικό 

προσωπικό, στους οποίους παρέχεται προσωποποιηµένη πρόσβαση και µαθητές. 

Στους µαθητές παρέχεται πρόσβαση µέσω των σχολικών εργαστηρίων, ενώ βρίσκεται 

σε εξέλιξη ο σχεδιασµός για την παροχή σε 100.000 µαθητές.  

Ο σχεδιασµός και η µέχρι σήµερα υλοποίηση του Πανελλήνιου Σχολικού 

∆ικτύου έχει γίνει µε στόχο να παρέχει χρήσιµες υπηρεσίες στο σύνολο της σχολικής 

κοινότητας, καλύπτοντας µεταξύ άλλων και εκπαιδευτικούς στόχους, όπως πρόσβαση 

σε εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, εκπαίδευση από απόσταση, ανταλλαγή πληροφοριών 

και απόψεων, διεξαγωγή θεµατικών συζητήσεων, σεµιναρίων, διαλέξεων, κλπ, µέσω 

∆ιαδικτύου, επικοινωνία µε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα, δυνατότητα παροχής 
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εκπαίδευσης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ενηµέρωση, πληροφόρηση και 

ψυχαγωγία66. 

Ο «Τηλέµαχος» είναι εκπαιδευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί στην Αττική, 

Μακεδονία και Πελοπόννησο. Αποτελείται από δύο τοπικά δίκτυα: Τον «Ακριτικό 

Τηλέµαχο» και τον «Αττικό Τηλέµαχο».  

Το πρώτο δίκτυο συνδέει δεκατέσσερα (14) δηµόσια σχολεία της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε έξι διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ένα (1) 

ιδιωτικό σχολείο και έξι (6) οργανισµούς. Χρηµατοδοτείται από τη Γενική Επιτροπή 

Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Το δεύτερο δίκτυο παρέχει άµεση σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο για δέκα (10) 

Γυµνάσια στην Αττική, χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και ξεκίνησε 

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Σε αυτό το σηµείο, κρίνεται χρήσιµο να γίνει και µια µικρή αναφορά στις 

κυριότερες εκπαιδευτικές πύλες που λειτουργούν στη χώρα µας.  

Η εκπαιδευτική πύλη «Παιδεία» (http://pedia.gr) αποτελεί γέφυρα 

επικοινωνίας µεταξύ µαθητών, δασκάλων, καθηγητών και σχολικών συµβούλων µε 

σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, γνωµών και γνώσεων. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε 

σχολεία ανά τον κόσµο, σε βιβλιοθήκες και µουσεία και ενηµερώνονται για τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και τεστ που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο. 

Με την πύλη «School.gr» (http://school.gr) ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής 

έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν σελίδες άλλων σχολείων, σελίδες 

εκπαιδευτικών και µαθητών, να συµπληρώσουν τις γνώσεις τους, να συνεργαστούν 

καταργώντας το χάσµα της απόστασης. Επίσης, παρέχεται η πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και σε πανεπιστηµιακά εργαστήρια που προσφέρουν 

πολύτιµο υλικό σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές και γονείς. 

Ένας άλλος δικτυακός τόπος είναι η Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠ.Ε.Π.Θ 

(http://e-yliko.gr). Σε αυτήν την πύλη κατατίθενται προτάσεις διδασκαλίας, 

υποστηρικτικό υλικό, άρθρα και κείµενα παιδαγωγικού προβληµατισµού, καθώς και 

δικτυακές διευθύνσεις µε σκοπό την παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Η Εκπαιδευτική 

Πύλη στοχεύει να γίνει χώρος συνάντησης και ουσιαστικής στήριξης όλης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι καταχωρισµένες διδακτικές προτάσεις είναι ενδεικτικές 

και φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναυσµα για την κατάθεση και άλλων προτάσεων, 
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την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη και διερεύνηση ενός παιδαγωγικού 

προβληµατισµού.  

Τέλος, αναφέρουµε την πύλη e-paideia.net (http://www.e-

paideia.net.Vortal.default.asp) , η οποία απευθύνεται σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και 

γονείς, και προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και συµβουλές για την ανάπτυξη των 

µαθητών και του σχολείου. Μέσω του κόµβου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα 

πρόσβασης σε µουσεία και εκθέσεις, σε εκπαιδευτικό υλικό και σχέδια µαθηµάτων 

και εργασιών, καθώς και σε άρθρα και µελέτες που ενδιαφέρουν µαθητές και 

εκπαιδευτικούς67.  

 

4.3. Το εκπαιδευτικό λογισµικό 
 

Η χώρα µας εµφανίζει σηµαντική εξειδίκευση στην ανάπτυξη εγχώριου 

λογισµικού για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων. Κοινοπραξίες 

ελληνικών Πανεπιστηµίων έχουν παράγει περισσότερους από εκατό πολυµεσικούς 

τίτλους, στοιχείο που αναλογικά µας τοποθετεί στην πρώτη γραµµή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης68.  

Ειδικότερα, όπως ήδη αναφέρθηκε, στα πλαίσια του προγράµµατος 

«Οδύσσεια» παρήχθησαν 50 εκπαιδευτικά λογισµικά, ενώ παράλληλα 

προσαρµόστηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 17 πακέτα διεθνώς 

αναγνωρισµένα.  

Επιπλέον, παρήχθησαν, υπό την ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µέσα 

από τη διαδικασία της προκήρυξης και της αξιολόγησης, τίτλοι εκπαιδευτικού 

λογισµικού στο πλαίσιο αναβάθµισης των Προγραµµάτων Σπουδών των διαφόρων 

γνωστικών αντικειµένων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης69.  
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Αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη τρία Έργα στα πλαίσια του 

προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» που αφορούν στο εκπαιδευτικό 

λογισµικό. 

 Συγκεκριµένα, βρίσκεται σε εξέλιξη το Έργο «Ολοκληρωµένη Αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία», το οποίο έχει ως αντικείµενο την 

ταχύρυθµη απόκτηση και ολοκληρωµένη αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών 

λογισµικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία θα καλύπτουν οριζόντια µεγάλο 

αριθµό από διδακτικές θεµατικές ενότητες της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του Έργου θα γίνει επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για 

την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότερης παραγωγικής εφαρµογής και αξιοποίησης 

µέσα στην τάξη των λογισµικών αυτών, αλλά και των Νέων Τεχνολογιών γενικότερα.  

Ως κριτήρια επιτυχίας του Έργου θεωρούνται, πέρα από τον αριθµό των 

λογισµικών που θα αποκτηθούν και το πλήθος των εκπαιδευτικών που θα 

επιµορφωθούν σχετικά, η αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση των λογισµικών 

στην τάξη, δηλαδή η παραγωγική αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς µε τελικό 

ωφελούµενο τον µαθητή70.  

Παράλληλα, υλοποιείται το Έργο µε τίτλο «∆ράσεις Υποστήριξης Μαθητών 

ΑΜΕΑ». Το αντικείµενο του Έργου είναι η προµήθεια προσβάσιµων εκπαιδευτικών 

λογισµικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής για την υποστήριξη µαθητών µε αναπηρία, 

καθώς και η κατάλληλη κατάρτιση εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των λογισµικών αυτών. Βασικοί στόχοι του Έργου είναι, εκτός 

από την απόκτηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου προσβάσιµου εκπαιδευτικού 

λογισµικού, η ολοκληρωµένη ένταξη, εφαρµογή και χρήση του λογισµικού στην 

τάξη, καθώς και η εµπεριστατωµένη εκπαίδευση και επιµόρφωση εκπαιδευτικών 

Ειδικής και Γενικής Αγωγής71.  

Τέλος, υλοποιείται το Έργο «Πανελλήνια Βιβλιοθήκη Ψηφιακού Υλικού και 

Βέλτιστων Πρακτικών Πιστοποίησης και Αξιοποίησης Εκπαιδευτικών Λογισµικών» 

που αφορά στην κατασκευή ψηφιακής βιβλιοθήκης διδακτικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη θα λειτουργεί ως µέσο καταγραφής και ευρείας διάθεσης 

συσσωρευµένης και τεκµηριωµένης παιδαγωγικής γνώσης προς τους εκπαιδευτικούς, 

τους µαθητές και τους γονείς. Ειδικότερα, θα ενσωµατώσει σε ηλεκτρονική µορφή 
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υλικό για την αξιοποίηση των σύγχρονων λογισµικών που υπάρχουν ή πρόκειται να 

αποκτηθούν, καθώς και των ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί ή πρόκειται 

να αναπτυχθούν στην εκπαίδευση. Επίσης, στην ψηφιακή βιβλιοθήκη θα 

καταγράφεται η εµπειρία από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των λογισµικών 

στην τάξη72.  

 

4.4. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
 

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει 

ανάγκη µόνο από την υποδοµή, τα εργαστήρια, τα δίκτυα και το εκπαιδευτικό 

λογισµικό και υλικό. Όλα αυτά, γίνονται αποδοτικά όταν ο εκπαιδευτικός τα 

αποδεχτεί και τα αξιοποιήσει στην καθηµερινότητα της διδακτικής πράξης στην τάξη 

µε τους µαθητές του.  

Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή του εκπαιδευτικού, ο οποίος 

καλείται να χρησιµοποιήσει κάτι όχι απλώς καινούργιο, αλλά µια προωθηµένη 

τεχνολογικά διαδικασία, η οποία αν δεν το φοβίζει, τον κάνει συγκρατηµένο και 

επιφυλακτικό. Η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

είναι εποµένως µια διαδικασία πέρα από την εγκατάσταση των υπολογιστών στα 

σχολεία, όσο σύγχρονη και αν είναι, και την παραγωγή λογισµικού, όσο κι αν αυτό 

είναι εκπαιδευτικά προσεγµένο, αφού όλα αυτά θα αποκτήσουν περιεχόµενο και θα 

δικαιολογήσουν το µεγάλο κόστους τους, µόνο αν φτάσουν στον τελικό αποδέκτη 

που είναι ο µαθητής. Αυτό δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο αν ο εκπαιδευτικός 

επιµορφωθεί πάνω σε όλα αυτά τα νέα µέσα και διαδικασίες.  

 Το ΥΠΕΠΘ αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα, αλλά και τη σπουδαιότητα 

της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, κάνει χρήση διαφόρων µεθόδων και 

προγραµµάτων.  

 Καταρχήν, υπάρχει και συνεχίζεται η, σε σχετικά θέµατα, επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών στα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Αυτή γίνεται µε την 

κλασική διαδικασία της επιλογής από τον εκπαιδευτικό της αντίστοιχης θεµατικής 

ενότητας και στην περίπτωση που επιλεγεί ακολουθεί σεµινάρια συνήθως 40 ωρών. 

Χωρίς να έχει τη µορφή της επιµόρφωσης µε συνέχεια και κεντρικό σχεδιασµό, έχουν 

60

                                                 
72 http://www.pi-schools.gr/erga_ktp/page4.html 

 



 

πραγµατοποιηθεί πολλά σεµινάρια µε θέµα την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

στη σχολική πραγµατικότητα.  

∆εν πρέπει να παραβλέπεται και η αυτοµόρφωση που κάνει ο εκπαιδευτικός 

χρήση πολλές φορές, παρακολουθώντας προγράµµατα διαφόρων επιστηµονικών 

ενώσεων και φορέων. Για την κατηγορία αυτής της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά και αυτή δεν µπορεί να έχει τη συνέχεια και την έκταση 

που απαιτεί µια ανάλογη προσπάθεια.  

Μια άλλη µορφή επιµόρφωσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, ήταν αυτή που έγινε 

στο πλαίσιο της ενέργειας «Οδύσσεια». 

Είναι σαφές πως η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί την απαραίτητη 

προϋπόθεση για κάθε σοβαρή κίνηση χρήσης και αξιοποίησης όλων όσων 

συνεπάγονται οι Νέες Τεχνολογίες. Γι αυτό και στον τοµέα αυτό οι δράσεις που 

ξεκίνησαν συνεχίζονται αλλά και επεκτείνονται. Έτσι, άρχισε ένα 

συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραµµα για την επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η 

«Κοινωνία της Πληροφορίας»73.  

Το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει ως στόχο την αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών και την ένταξή τους στην καθηµερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια του προγράµµατος, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει 

ξεκινήσει µια συντονισµένη προσπάθεια, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο Γ’ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η προσπάθεια αυτή δοµείται πάνω σε τέσσερις 

άξονες:  

• Ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισµού  

• Ανάπτυξη λογισµικού και ψηφιακού περιεχοµένου για εκπαιδευτικούς και 

διοικητικούς σκοπούς   

• Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες για την αξιοποίηση 

των παραπάνω  

• Εκσυγχρονισµός της ∆ιοίκησης 

Έχει ως στόχο την ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, την υποστήριξη των µαθηµάτων Πληροφορικής της ∆ευτεροβάθµιας 
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Εκπαίδευσης, τη στήριξη όλων των γνωστικών αντικειµένων µε την χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών και την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισµού και του χάσµατος των 

ψηφιακών δεξιοτήτων74.  

Κατά το διάστηµα 2001-2005 υλοποιήθηκε η Πράξη «Επιµόρφωση 

Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση», ως η πρώτη προσπάθεια επιµόρφωσης στη χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση σε ευρεία κλίµακα και είχε ως αποτέλεσµα την 

επιµόρφωση 83.315 εκπαιδευτικών. Οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί πιστοποιούν 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στις νέες τεχνολογίες σε ειδικά Κέντρα 

Πιστοποίησης. Η φάση της πιστοποίησης βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη75. 

Σε συνέχεια των παραπάνω αναµένεται η έναρξη της Πράξης «Επιµόρφωση 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε βασικές 

δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην 

Εκπαίδευση» µε στόχο την επιµόρφωση άλλων 35.000 εκπαιδευτικών76. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 

∆ιεξαγωγή έρευνας στη Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 
 

5.1. Στόχος της έρευνας 

 
  Σκοπός της έρευνας που παρουσιάζεται στη συνέχεια είναι να διερευνηθούν οι 

στάσεις των µαθητών και των καθηγητών της Γενικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Η έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει το βαθµό και 

τις διαδικασίες ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη Γενική ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση, τα προβλήµατα που τυχόν δηµιουργούνται από την ενσωµάτωση, καθώς 

και τις επιπτώσεις που τυχόν επιφέρει σε διδάσκοντες και διδασκόµενους. 

 

5.2. ∆ειγµατοληψία 
 

  Η έρευνα διεξήχθη κατά τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2006 σε δύο 

Γυµνάσια και τρία Γενικά Λύκεια του Νοµού Κιλκίς µε κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον 

τη διερεύνηση του βαθµού ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη Γενική 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν δύο 

ερωτηµατολόγια: ένα που απευθυνόταν σε µαθητές και ένα που απευθυνόταν σε 

εκπαιδευτικούς.  

  Συγκεκριµένα, στο δείγµα συµπεριλήφθηκαν εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτήτων, οι οποίοι υπηρετούσαν σε Γυµνάσια και Γενικά Λύκεια του Νοµού 

Κιλκίς. Για τον καθορισµό του δείγµατος επιδιώχθηκε να αντιπροσωπεύεται 

ποσοστιαία ο αριθµός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γυµνάσια και Γενικά 

Λύκεια, καθώς και να τηρηθεί η αναλογία των εκπαιδευτικών που φοιτούν στα 

παραπάνω σχολεία, ως προς τον παράγοντα του φύλου, της ηλικίας και της 

ειδικότητας. Το δείγµα τελικά περιλάµβανε 56 εκπαιδευτικούς. 

  Όσον αφορά στο δείγµα των µαθητών, περιλάµβανε 163 µαθητές που φοιτούν 

σε Γυµνάσια και Γενικά Λύκεια του Νοµού Κιλκίς. Όπως και στην περίπτωση της 

δειγµατοληψίας των καθηγητών, επιδιώχθηκε να αντιπροσωπεύεται ποσοστιαία ο 

αριθµός των µαθητών που φοιτούν σε Γυµνάσια και Γενικά Λύκεια, ενώ παράλληλα 
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επιδιώχθηκε να τηρηθεί η αναλογία των µαθητών ως προς τον παράγοντα του φύλου 

και ως προς τον παράγοντα της τάξης στην οποία φοιτούν. 

 

5.3. Ερευνητικές υποθέσεις 
 

Η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας οδήγησε στην επισήµανση των 

παραγόντων, οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν τη στάση των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών  στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια ακολούθησε η διατύπωση των 

ερευνητικών υποθέσεων. 

Όσον αφορά στους µαθητές διατυπώθηκαν οι ακόλουθες ερευνητικές 

υποθέσεις: 

1η υπόθεση: Οι µαθητές αντιδρούν θετικά στην ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση. Μάλιστα η στάση των αγοριών είναι περισσότερο θετική από τη 

στάση των κοριτσιών 

2η υπόθεση: Το ενδιαφέρον των κοριτσιών και ο βαθµός ενασχόλησής τους µε τις 

Νέες Τεχνολογίες υστερούν συγκριτικά µε των αγοριών 

3η υπόθεση: Οι µαθητές του Λυκείου επιδεικνύουν θετικότερη στάση και 

ασχολούνται περισσότερο µε τις Νέες Τεχνολογίες από τους µαθητές του Γυµνασίου. 

Επιπλέον, σε όσο µεγαλύτερη τάξη φοιτούν, τόσο θετικότερη είναι η στάση τους 

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, οι ερευνητικές υποθέσεις που 

διατυπώθηκαν ήταν οι ακόλουθες:  

1η υπόθεση: Οι άνδρες εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν θετικότερη στάση, ασχολούνται 

περισσότερο µε τις Νέες Τεχνολογίες και χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις 

Νέες Τεχνολογίες από τις γυναίκες συναδέλφους τους κάνοντας χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαίδευση  

2η υπόθεση: Όσο νεότεροι ηλικιακά είναι οι εκπαιδευτικοί, τόσο περισσότερη χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών κάνουν στην εκπαιδευτικοί διαδικασία, καθώς τα νεότερα 

άτοµα προσαρµόζονται ευκολότερα από τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. 

3η υπόθεση: Όσο µικρότερη προϋπηρεσία έχουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο θετικότερη 

στάση έχουν και τόσο περισσότερο χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί µε µεγάλη προϋπηρεσία έχουν συνηθίσει σε συγκεκριµένο τρόπο 

διδασκαλίας και είναι λιγότερο πιθανό να τον αλλάξουν.  
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4η υπόθεση: Οι εκπαιδευτικοί των θετικών επιστηµών επιδεικνύουν θετικότερη 

στάση και χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις Νέες Τεχνολογίες από τους 

εκπαιδευτικούς των θεωρητικών επιστηµών. Η συγκεκριµένη υπόθεση ισχύει ακόµη 

περισσότερο για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ξένες γλώσσες, καθώς στις Νέες 

Τεχνολογίες χρησιµοποιείται ξένη ορολογία σε µεγάλο βαθµό 

5η υπόθεση: Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Λύκειο έχουν θετικότερη στάση 

απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και κάνουν περισσότερη χρήση αυτών κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 

Γυµνάσιο.  

6η υπόθεση: Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης 

εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες επιδεικνύουν θετικότερη στάση και 

χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν 

επιµορφωθεί. 

  

5.4. Κατασκευή ερευνητικού εργαλείου 
 
 

∆ηµιουργήθηκαν, όπως ήδη αναφέρθηκε, δύο γραπτά ερωτηµατολόγια77: ένα 

που απευθυνόταν σε µαθητές και ένα που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς. 

 

5.4.1. Ερωτηµατολόγιο µαθητών 
 

Το ερωτηµατολόγιο των µαθητών απαρτιζόταν από τρία τµήµατα και 

περιλάµβανε αποκλειστικά κλειστές ερωτήσεις (βλ. Παράρτηµα). 

Το πρώτο τµήµα (Α) περιλάµβανε δηµογραφικά στοιχεία, τα οποία οι µαθητές 

καλούνταν να συµπληρώσουν (φύλο, βαθµίδα και τάξη στην οποία φοιτούν).  

Το δεύτερο τµήµα (Β) του ερωτηµατολογίου περιλάµβανε τέσσερις ερωτήσεις 

που είχαν ως στόχο να διερευνήσουν την εµπειρία και το βαθµό εξοικειώσεις των 

µαθητών µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι τρεις πρώτες ερωτήσεις 

αναφέρονταν στην ύπαρξη ηλεκτρονική υπολογιστή στο σπίτι, στην ύπαρξη 

σύνδεσης του προσωπικού τους υπολογιστή µε το ∆ιαδίκτυο σε περίπτωση που αυτός 
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υπήρχε, καθώς και στην ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η 

τέταρτη ερώτηση αναφέρονταν στο βαθµό που οι µαθητές θεωρούν ότι είναι εύκολη 

για αυτούς η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Το τρίτο τµήµα (Γ) αποτελούνταν από δέκα προτάσεις που αναφέρονταν στη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

είχαν ως στόχο να διερευνήσουν τις στάσεις των µαθητών. Η µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση των στάσεων των µαθητών ήταν η µέθοδος του 

Likert. Συγκεκριµένα, οι µαθητές καλούνταν να διαβάσουν κάθε ερώτηση και να 

δηλώσουν το βαθµό διαφωνίας ή συµφωνίας τους, σηµειώνοντας δίπλα σε κάθε 

πρόταση στο ανάλογο τετραγωνάκι, το οποίο αντιστοιχούσε σε µία από τις πέντε 

επιλογές: 

«∆ιαφωνώ απόλυτα» 

«∆ιαφωνώ» 

«∆εν έχω άποψη» 

«Συµφωνώ» 

«Συµφωνώ απόλυτα» 

Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε αυτοπροσώπως στους µαθητές µε 

επίσκεψη στο χώρο του σχολείου. Η συµπλήρωσή του έγινε κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής ώρας, έπειτα από συνεννόηση µε τον αρµόδιο καθηγητή. Αρχικά οι 

µαθητές ενηµερώνονταν για τον σκοπό της έρευνας και στη συνέχεια τους δίνονταν ο 

απαιτούµενος χρόνος για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Η συλλογή γινόταν 

αµέσως µετά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από όλους τους µαθητές. ∆εν 

υπήρξαν περιπτώσεις µαθητών που αρνήθηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα. 

 

5.4.2. Ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών 
 

Το ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς αποτελούνταν από 

τέσσερα τµήµατα και περιλάµβανε αποκλειστικά ερωτήσεις κλειστού τύπου (Βλ. 

Παράρτηµα).  

Στο πρώτο τµήµα (Α) ζητούνταν από τους ερωτηθέντες να σηµειώσουν 

δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας, ειδικότητα, βαθµίδα στην οποία 

υπηρετούν, επιµόρφωση). Τα στοιχεία αυτά είχαν ως στόχο την αναγνώριση του 
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κοινωνικού προφίλ των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, εκτός από τη µεταβλητή του 

φύλου και της επιµόρφωσης, οι υπόλοιπες µεταβλητές διαιρέθηκαν σε οµάδες: 

• Η παράµετρος ηλικία διαιρέθηκε σε τρεις κατηγορίες: η πρώτη κατηγορία 

περιλάµβανε εκπαιδευτικούς ηλικίας από 25 έως και 35 ετών, η δεύτερη από 

36 έως και 45 ετών και η τρίτη κατηγορία από εκπαιδευτικούς 46 ετών και 

άνω. 

• Η παράµετρος των ετών υπηρεσίας διαιρέθηκε επίσης σε τρεις κατηγορίες: η 

πρώτη περιελάµβανε εκπαιδευτικούς που είχαν υπηρεσία από 0 έως και 5 έτη, 

η δεύτερη από 6 έτη έως και 10, ενώ η τρίτη από 11 και άνω έτη υπηρεσίας. 

• Η παράµετρος της ειδικότητας περιλάµβανε τέσσερις κατηγορίες: των θετικών 

µαθηµάτων, των θεωρητικών µαθηµάτων, των ξένων γλωσσών και της 

πληροφορικής. Ο λόγος που περιλήφθηκαν οι κατηγορίες των ξένων γλωσσών 

και την πληροφορικής ήταν, για την ειδικότητα των ξένων γλωσσών ότι έγινε 

η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ξένες γλώσσες είναι 

περισσότερο εξοικειωµένοι µε τις Νέες Τεχνολογίες, αφού στις Νέες 

Τεχνολογίες χρησιµοποιείται συχνά ξενόγλωσση ορολογία, ενώ για την 

ειδικότητα της πληροφορικής ότι οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας είναι 

επόµενο να χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες περισσότερο από τις άλλες 

ειδικότητες. 

• Η παράµετρος της σχολικής βαθµίδας διαιρέθηκε σε τρεις κατηγορίες: στους 

καθηγητές Γυµνασίου, στους καθηγητές Λυκείου, καθώς και στους καθηγητές 

που υπηρετούν τόσο σε Γυµνάσιο όσο και σε Λύκειο προκειµένου να 

συµπληρώσουν το ωρολόγιο πρόγραµµά τους.  

Στο δεύτερο τµήµα (Β) του ερωτηµατολογίου οι ερωτηθέντες καλούνταν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη διερεύνηση των γνώσεών τους 

σχετικά µε τις Νέες Τεχνολογίες.  

Το τρίτο τµήµα (Γ) αποτελούνταν από καθαυτό κλίµακα µέτρησης στάσεων 

σύµφωνα µε τη µέθοδο Likert. Συγκεκριµένα, αποτελούνταν από 7 βασικές 

ερωτήσεις που αφορούσαν κυρίως στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ερωτηθέντες καλούνταν να διαβάσουν κάθε πρόταση και 

να δηλώσουν τη συµφωνία ή τη διαφωνία τους, σηµειώνοντας δίπλα σε κάθε 

πρόταση σε µία από το εξής πέντε δυνατότητες: 

«Καθόλου» 
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«Λίγο» 

«Μέτρια» 

«Πολύ» 

«Πάρα πολύ» 

Το τέταρτο τµήµα (∆) του ερωτηµατολογίου περιλάµβανε δύο ερωτήσεις, στις 

οποίες οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διατυπώσουν τη γνώµη τους σχετικά µε τον 

καταλληλότερο τρόπο ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση. 

Η διανοµή έγινε αυτοπροσώπως στους ερωτηθέντες. Οι ερωτηθέντες, αφού 

ενηµερώνονταν σχετικά µε τους στόχους της έρευνας και το φορέα υλοποίησής της, 

συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο και το επέστρεφαν αµέσως µετά τη συµπλήρωσή 

τους, εξαιτίας του σύντοµου χρονικού διαστήµατος που απαιτούνταν για τη 

συµπλήρωσή τους. Υπήρξαν ελάχιστες περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί, κυρίως 

λόγω έλλειψης χρόνου, ζήτησαν και τους δόθηκε η δυνατότητα να επιστρέψουν το 

ερωτηµατολόγιο την επόµενη µέρα. ∆εν υπήρξαν αρνήσεις συµµετοχής και ήταν 

ελάχιστες οι περιπτώσεις ελλιπούς συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. 

 

5.5. Στατιστική επεξεργασία 
 

Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων78, τόσο των µαθητών όσο και των 

εκπαιδευτικών, έγιναν µε το στατιστικό πακέτο SPSS 13.0 για Windows79.   
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78 Αγγελής Ε., Σωσσίδου Ε., (1998). Εφαρµογές της στατιστικής µε χρήση του στατιστικού πακέτου 
SPSS. Θεσσαλονίκη: Σηµειώσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης 
79 Κάτος Β. Α. (1999). Εφαρµοσµένη στατιστική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας. 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 

Επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων των µαθητών 
 
 

6.1. Το προφίλ του δείγµατος 

 
Το φύλο 

Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 163 µαθητές, από τους οποίους οι 71 ήταν 

αγόρια και αντιπροσωπεύουν το 44% των µαθητών, ενώ οι 92 ήταν κορίτσια και 

αντιπροσωπεύουν το 56% του δείγµατος (∆ιάγραµµα 6.1.).  

 

Αγόρια
71

44%Κορίτσια
92

56%

 
∆ιάγραµµα 6.1. Σύνθεση του δείγµατος των µαθητών ως προς το φύλο 

 

Βαθµίδα και Τάξη  

Η σύνθεση του δείγµατος, όσον αφορά τη βαθµίδα και την τάξη στην οποία 

φοιτούν οι µαθητές, το 41,7% των µαθητών ήταν µαθητές Γυµνασίου, ενώ το 58,3% 

µαθητές Γενικού Λυκείου. Η αναλογία των µαθητών ανά τάξη σε κάθε βαθµίδα 

φαίνεται αναλυτικά στο ∆ιάγραµµα 6.2.. 
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∆ιάγραµµα 6.2. Σύνθεση του δείγµατος των µαθητών ως προς τη βαθµίδα και την τάξη στην 

οποία φοιτούν 
 

Εµπειρία και βαθµός εξοικείωσης µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

 Από τους µαθητές οι οποίοι συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα, οι 122 (ποσοστό 

75,3%) είχαν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι. Από αυτούς, οι 41 (ποσοστό 25,6%) 

διέθεταν και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (∆ιάγραµµα 6.3.).  
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∆ιάγραµµα 6.3. Αριθµός µαθητών που ο υπολογιστής τους διαθέτει σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 

 

Λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπως παρατηρούµε και στον 

Πίνακα 6.1., διαθέτει το 17% των µαθητών που έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο 

σπίτι και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (27 µαθητές), το 6,9% των µαθητών που έχουν 

υπολογιστή αλλά όχι σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (11 µαθητές) και µόνο το 1,9% όσων 

δεν έχουν υπολογιστή.  
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Η/Υ στο σπίτι 
Ναι Όχι 

Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 
  
  
  Ναι Όχι Ναι Όχι 
Ε_mail Ναι 27 11 0 3 
  Όχι 14 69 0 35 

 

Πίνακας 6.1. Σύνθεση του δείγµατος των µαθητών ως προς την κατοχή Η/Υ στο σπίτι, την 
ύπαρξη σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο και την ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

 

 Όσον αφορά στο βαθµό που οι µαθητές θεωρούν ότι η χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι εύκολη για αυτούς, ελάχιστοι ήταν οι µαθητές που 

δήλωσαν ότι δεν είναι καθόλου ή είναι λίγο εύκολη (ποσοστά 1,2% και 2,5% 

αντίστοιχα). Από τις απαντήσεις των µαθητών φαίνεται ότι είναι σε µεγάλο βαθµό 

εξοικειωµένοι µε τη χρήση του υπολογιστή.  
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∆ιάγραµµα 6.4. Απαντήσεις των µαθητών ως προς την ευκολία χρήσης του Η/Υ 

 

 Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι µαθητές που έχουν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στο σπίτι τους θεωρούν ευκολότερη τη χρήση του από αυτούς που δεν 

έχουν (Πίνακας 6.4.). 
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 Μαθητές που έχουν Η/Υ στο σπίτι 
  Ναι Όχι 

  
Αριθµός 

Υποκειµένων 
Ποσοστά 
Συχνότητας 

Αριθµός 
Υποκειµένων 

Ποσοστά 
Συχνότητας 

Καθόλου 0 0,0% 2 1,2% 
Λίγο 2 1,2% 2 1,2% 
Μέτρια 31 19,3% 26 16,1% 
Πολύ 54 33,5% 7 4,3% 

Ευκολία στη 
χρήση Η/Υ 

  

Πάρα πολύ 35 21,7% 2 1,2% 
Πίνακας 6.2. Απαντήσεις µαθητών που έχουν Η/Υ στο σπίτι ως προς την ευκολία χρήσης του 

 
 

6.2. Παρουσίαση αποτελεσµάτων 
 

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο 

 Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι το 39,9% των µαθητών συµφωνούν 

απόλυτα µε την άποψη ότι µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο, ενώ το 46% δήλωσε απλώς ότι 

συµφωνεί. Το ποσοστό των µαθητών που δήλωσαν ότι διαφωνούν έντονα ήταν 

αρκετά χαµηλό και αντιπροσωπεύει το 2,5%, ενώ αυτό που απλώς διαφώνησαν 6,1%. 

Το 5,5% δεν εξέφρασε άποψη. Παρατηρούµε εποµένως, ότι οι µαθητές επιδεικνύουν 

ιδιαίτερα θετική στάση.  
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∆ιάγραµµα 6.5. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα 

γίνεται πιο ευχάριστο» 
 
 
 
 

 



 

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου οι εργασίες µου γίνονται πιο ευχάριστα 

Σχετικά µε την άποψη ότι µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου οι εργασίες γίνονται 

πιο ευχάριστα συµφώνησε το 81,6% των µαθητών. Από το συγκεκριµένο ποσοστό 

µάλιστα, το 47,2% δήλωσε ότι συµφωνεί απόλυτα. Το ποσοστό των µαθητών που 

αντιτάχθηκε µε την παραπάνω άποψη καταλαµβάνει µόλις το 4,9%. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι αρκετά υψηλό ήταν το ποσοστό που δεν είχε άποψη (13,5%). 
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∆ιάγραµµα 6.6. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου οι εργασίες 

µου γίνονται πιο ευχάριστα» 
 

Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο 

 Με την παραπάνω άποψη δήλωσαν ότι συµφωνούν και συµφωνούν απόλυτα 

το 46% και το 39,9% των µαθητών αντίστοιχα, ποσοστά ιδιαίτερα υψηλά. Τα 

ποσοστά των µαθητών που διαφωνούν και διαφωνούν απόλυτα καταλαµβάνουν πολύ 

µικρά ποσοστά (4,3% και το 3,1% αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό των µαθητών που δεν 

εξέφρασε άποψη είναι αρκετά χαµηλότερο συγκριτικά µε την προηγούµενη ερώτηση 

και αντιπροσωπεύει το  6,7%. 
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∆ιάγραµµα 6.7. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το 

µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο» 
 

Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η µελέτη µου γίνεται ευκολότερη 

 Στη συγκεκριµένη ερώτηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό των 

µαθητών που δεν είχε άποψη (20,2%). Τα ποσοστά των µαθητών που έδειξαν θετική 

στάση ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό 81,8%. Σε χαµηλά ποσοστά κυµαίνονται οι 

µαθητές που διαφώνησαν (8%). 
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∆ιάγραµµα 6.8. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η 

µελέτη µου γίνεται ευκολότερη» 
 

Με τη χρήση του Η/Υ οι εργασίες µου γίνονται ευκολότερα 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών 89,5% συµφώνησε µε την άποψη ότι 

ο υπολογιστής τους βοηθάει ώστε να κάνουν τις εργασίες τους ευκολότερα. 
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Αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό των µαθητών που συµφώνησε απόλυτα και 

αντιστοιχεί στο 54,3% του δείγµατος, όπως επίσης και το γεγονός ότι µόνο ένας 

µαθητής ήταν διαφώνησε έντονα (0,6%). Συγκριτικά µε τα υπόλοιπα αποτελέσµατα, 

στη συγκεκριµένη ερώτηση είναι χαµηλό το ποσοστό το µαθητών που δεν είχαν 

άποψη (5,6%).  
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∆ιάγραµµα 6.9. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του Η/Υ οι εργασίες µου 

γίνονται ευκολότερα» 
 

Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επικοινωνώ ευκολότερα µε τους 

συµµαθητές µου 

 Όσον αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως µέσο που 

διευκολύνει την επικοινωνία µε τους συµµαθητές τους, ιδιαίτερα υψηλό κρίνεται το 

ποσοστό των µαθητών που δεν είχε άποψη (29,8%), γεγονός που µπορεί να αποδοθεί 

στο ότι πολλοί από αυτούς δεν διέθεταν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Υψηλά όµως είναι και τα ποσοστά που έχουν αρνητική στάση, αφού το 8,1% δήλωσε 

ότι διαφωνεί έντονα, ενώ το 14,3% ότι διαφωνεί. Τα ποσοστά των µαθητών που 

συµφώνησαν και συµφώνησαν απόλυτα είναι 29,8% και 18%.   
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∆ιάγραµµα 6.10. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου επικοινωνώ ευκολότερα µε τους συµµαθητές µου» 
 

Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επικοινωνώ ευκολότερα µε τους 

καθηγητές µου 

 Σχεδόν οι µισοί µαθητές (44,8%) του δείγµατος δεν εξέφρασε άποψη 

αναφορικά µε το εάν η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου διευκολύνει την 

επικοινωνία τους µε τους καθηγητές. Μάλιστα, υψηλά είναι και τα ποσοστά των 

µαθητών που διαφώνησαν, αφού το 21,1% δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα και το 16% 

ότι διαφωνεί. 
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∆ιάγραµµα 6.11. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου επικοινωνώ ευκολότερα µε τους καθηγητές µου» 
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Με τη χρήση του Η/Υ ενός σχολείου το σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό 

 Από τις απαντήσεις των µαθητών εύκολα συµπεραίνεται ότι η χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών εντός τους σχολείου αποτελεί για αυτούς κίνητρο, αφού 

σε ποσοστό 42,9% δήλωσαν ότι συµφωνούν απόλυτα και σε ποσοστό 30,7% ότι 

συµφωνούν. Η χρήση του υπολογιστή εντός σχολείου αφήνει αδιάφορο το 16% των 

µαθητών, ενώ πολύ χαµηλά ήταν τα ποσοστά όσων διαφώνησαν (συνολικά το 10%).   
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∆ιάγραµµα 6.12. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του Η/Υ ενός σχολείου το 

σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό» 
 

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτώ πολλές γνώσεις 

 Θετική ήταν και η στάση των µαθητών και απέναντι στη χρήση του 

∆ιαδικτύου ως µέσου απόκτησης γνώσεων, αφού το 83,5% συµφώνησε µε αυτήν την 

άποψη, και µάλιστα το 47,9% αυτών δήλωσε ότι συµφωνεί απόλυτα. Μικρά 

κρίνονται τα ποσοστά όσων διαφώνησαν, τα οποία καταλαµβάνουν συνολικά το 

7,4%, καθώς τα ποσοστά όσων δεν είχαν άποψη (9,2%).  
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∆ιάγραµµα 6.13. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτώ 

πολλές γνώσεις» 
 

Η καλή γνώση χρήσης του Η/Υ βοηθάει στην εύρεση µελλοντικής απασχόλησης 

 Η πλειοψηφία των µαθητών (55,8%) συµφώνησε απόλυτα µε την άποψη ότι η 

καλή γνώση χρήσης του υπολογιστή βοηθάει στην εύρεση µελλοντικής 

απασχόλησης, ενώ το 28,8% δήλωσε επίσης ότι συµφωνεί. Ιδιαίτερα χαµηλά είναι τα 

ποσοστά όσων διαφώνησαν και καταλαµβάνουν συνολικά το 3%, ενώ το 12,3% δεν 

είχε άποψη.  
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∆ιάγραµµα 6.14. Απαντήσεις των µαθητών στην άποψη «Η καλή γνώση χρήσης του Η/Υ βοηθάει 

στην εύρεση µελλοντικής απασχόλησης» 
 

 

 

78
 



 

6.3. Ανάλυση του πίνακα συνάφειας-Έλεγχος ανεξαρτησίας και οµοιογένειας 
 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι πίνακες συνάφειας, δηλαδή η κοινή 

κατανοµή των µεταβλητών ανά δύο µε τη διαδικασία Crosstabs και στη συνέχεια 

γίνεται έλεγχος ανεξαρτησίας µε το στατιστικό x². 

 

6.3.1. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση το φύλο 
  

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι από το σύνολο των αγοριών το 

85,7% έχει στο σπίτι του ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

κοριτσιών είναι 67,4%. Παρατηρείται ότι τα αγόρια διαθέτουν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό υπολογιστή στο σπίτι από τα κορίτσια. Την εξάρτηση των δύο µεταβλητών 

επιβεβαίωσε και ο έλεγχος ανεξαρτησίας, αφού η σηµαντικότητα είναι 0.007<0.05.  

Φύλο * Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

60 10 70
85,7% 14,3% 100,0%

62 30 92
67,4% 32,6% 100,0%

122 40 162
75,3% 24,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

Ναι Όχι
Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

Σύνολο

 
Πίνακας 6.3. Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι µε βάση το φύλο 

 

Όσον αφορά στη σύνδεση του υπολογιστή στο ∆ιαδίκτυο, προέκυψε ότι από 

το σύνολο των αγοριών του δείγµατος που έχουν στο σπίτι τους υπολογιστή, 

διαθέτουν και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο σε τουλάχιστον διπλάσιο ποσοστό (38,6%) από 

τα κορίτσια (15,4%). Είναι φανερό ότι η ύπαρξη ή µη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο, 

επηρεάζεται από το φύλο, γεγονός που επαληθεύτηκε µε τον έλεγχο ανεξαρτησίας 

(α=0.001<0.05). 

Φύλο * Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

27 43 70
38,6% 61,4% 100,0%

14 77 91
15,4% 84,6% 100,0%

41 120 161
25,5% 74,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

Ναι Όχι
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

Σύνολο

 
Πίνακας 6.4. Ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µε βάση το φύλο 
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Στην ερώτηση εάν διαθέτουν λογαριασµό ηλεκτρονικό ταχυδροµείου και 

πάλι το ποσοστό των αγοριών που απάντησε θετικά (37,7%) είναι υπερδιπλάσιο από 

το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών (15,5%). Ο έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ότι 

α=0.002<0.05, δηλαδή οι δύο µεταβλητές είναι εξαρτηµένες. 

Φύλο * Ε_mail

26 43 69
37,7% 62,3% 100,0%

15 76 91
16,5% 83,5% 100,0%

41 119 160
25,6% 74,4% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

Ναι Όχι
Ε_mail

Σύνολο

 
Πίνακας 6.5. Ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε βάση το φύλο 

 

Επιπρόσθετα, τα αγόρια φαίνεται να θεωρούν τη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ευκολότερη σε σχέση µε τα κορίτσια (Πίνακας 6.5.) Οι απόψεις των 

µαθητών αναφορικά µε την ευκολία χρήσης του υπολογιστή εξαρτάται από το φύλο 

(α=0.001<0.05).  

Φύλο * Η χρήση του Η/Υ είναι εύκολη

2 1 16 26 25 70
2,9% 1,4% 22,9% 37,1% 35,7% 100,0%

0 3 42 35 12 92
,0% 3,3% 45,7% 38,0% 13,0% 100,0%

2 4 58 61 37 162
1,2% 2,5% 35,8% 37,7% 22,8% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
Η χρήση του Η/Υ είναι εύκολη

Σύνολο

 
Πίνακας 6.6. Απαντήσεις µαθητών ως προς την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε 

βάση το φύλο 
 

Επαληθεύεται εποµένως η αρχική υπόθεση, ότι το ενδιαφέρον των αγοριών 

και ο βαθµός ενασχόλησής τους µε τις Νέες Τεχνολογίες είναι µεγαλύτερος από 

αυτόν των κοριτσιών. Ωστόσο, υπάρχει επιφύλαξη ως προς την εξαγωγή αυτού του 

συµπεράσµατος, γιατί η ύπαρξη ή µη ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι δεν είναι 

µόνο επιλογή των µαθητών, αλλά κυρίως των γονέων. 

 Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της µεταβλητής φύλου σε σχέση µε το εάν µε τη 

χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο έδειξε ότι οι απόψεις των 

µαθητών διαφοροποιούνται σε µικρό βαθµό ανάλογα µε το φύλο (α=0.042<0.05). 

Περισσότερο αρνητική ήταν η στάση των αγοριών συγκριτικά µε αυτή των 

κοριτσιών, ενώ υψηλό ήταν και το ποσοστό των αγοριών που δεν είχε άποψη.  
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Φύλο * Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο

4 5 6 26 30 71
5,6% 7,0% 8,5% 36,6% 42,3% 100,0%

0 5 3 49 35 92
,0% 5,4% 3,3% 53,3% 38,0% 100,0%

4 10 9 75 65 163
2,5% 6,1% 5,5% 46,0% 39,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο

Σύνολο

 
Πίνακας 6.7. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα γίνεται 

πιο ευχάριστο» µε βάση το φύλο 
 

 Ωστόσο, οι απόψεις των µαθητών σχετικά µε το εάν µε τη χρήση του 

∆ιαδικτύου οι σχολικές εργασίες γίνονται πιο ευχάριστα δε διαφοροποιούνται σε 

σχέση µε το φύλο (α=0.680>0.05). Τα ποσοστά των αγοριών κυµαίνονται στα ίδια 

επίπεδα µε αυτά των κοριτσιών (Πίνακας 6). 

Φύλο * Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου οι εργασίες µου γίνονται πιο ευχάριστα

2 1 11 23 34 71
2,8% 1,4% 15,5% 32,4% 47,9% 100,0%

1 4 11 33 43 92
1,1% 4,3% 12,0% 35,9% 46,7% 100,0%

3 5 22 56 77 163
1,8% 3,1% 13,5% 34,4% 47,2% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου οι εργασίες µου γίνονται πιο
ευχάριστα

Σύνολο

 
Πίνακας 6.8. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα οι 

εργασίες µου γίνονται πιο ευχάριστα» µε βάση το φύλο 
 

 Το φύλο δε φαίνεται να επηρεάζει ούτε τις απόψεις των µαθητών όσον αφορά 

στο εάν µε τη χρήση των εκπαιδευτικών CD-DVD το µάθηµα γίνεται πιο 

ευχάριστο (α=0.084>0.05) και στο εάν µε τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η 

µελέτη τους γίνονται ευκολότερα (α=0.401>0.05). Ωστόσο, αξιοσηµείωτο είναι ότι 

πολλοί µαθητές δεν είχαν άποψη. Αυτό µπορεί να αποδοθεί, στην περίπτωση που 

αφορά το µάθηµα στο γεγονός ότι οι µαθητές δεν είχαν παρακολουθήσει διδασκαλία 

µε τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD και στην περίπτωση της µελέτης ότι αρκετοί 

µαθητές δεν έχουν υπολογιστή και ιδιαίτερα τα κορίτσια. 
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Φύλο * Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο

3 5 7 25 31 71
4,2% 7,0% 9,9% 35,2% 43,7% 100,0%

2 2 4 50 34 92
2,2% 2,2% 4,3% 54,3% 37,0% 100,0%

5 7 11 75 65 163
3,1% 4,3% 6,7% 46,0% 39,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το µάθηµα γίνεται πιο
ευχάριστο

Σύνολο

 
Πίνακας 6.9. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το 

µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο» µε βάση το φύλο 
 

Φύλο * Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η µελέτη µου γίνεται ευκολότερη

2 4 12 28 25 71
2,8% 5,6% 16,9% 39,4% 35,2% 100,0%

2 5 21 44 20 92
2,2% 5,4% 22,8% 47,8% 21,7% 100,0%

4 9 33 72 45 163
2,5% 5,5% 20,2% 44,2% 27,6% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

 Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η µελέτη µου γίνεται
ευκολότερη

Σύνολο

 
Πίνακας 6.10. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η 

µελέτη µου γίνεται ευκολότερη» µε βάση το φύλο 
 

 Ανεξαρτήτως φύλου (α=0.330>0.05) ήταν και οι απόψεις των µαθητών 

αναφορικά µε το εάν µε τη χρήση του υπολογιστή οι εργασίες τους γίνονται 

ευκολότερα. Σηµαντικά θετική ήταν η στάση τόσο των αγοριών όσο και των 

κοριτσιών.  

Φύλο * Με τη χρήση του Η/Υ οι εργασίες µου γίνονται ευκολότερα

1 2 4 20 43 70
1,4% 2,9% 5,7% 28,6% 61,4% 100,0%

0 5 5 37 45 92
,0% 5,4% 5,4% 40,2% 48,9% 100,0%

1 7 9 57 88 162
,6% 4,3% 5,6% 35,2% 54,3% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του Η/Υ οι εργασίες µου γίνονται ευκολότερα

Σύνολο

 
Πίνακας 6.11. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του Η/Υ οι εργασίες µου γίνονται 

ευκολότερα» µε βάση το φύλο 
 
 Όσον αφορά στο ότι µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οι µαθητές 

επικοινωνούν ευκολότερα µε τους συµµαθητές τους αλλά και µε τους καθηγητές 

τους, υψηλά ήταν τα ποσοστά και των δύο φύλων που δεν είχαν άποψη και ιδιαίτερα 

των κοριτσιών. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν αναµενόµενο, αφού ελάχιστα ήταν τα 

ποσοστά τόσο των µαθητών όσο και των µαθητριών που διέθεταν λογαριασµό 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η στάση των κοριτσιών φαίνεται να είναι λιγότερο 

θετική από αυτή των αγοριών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της επικοινωνίας µε τους 

καθηγητές. Ωστόσο, ο έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ότι η µεταβλητή φύλο δεν 

επηρεάζει τις απόψεις των µαθητών ούτε στην περίπτωση της επικοινωνίας µε τους 

συµµαθητές (α=0.832>0.05), αλλά ούτε και στην περίπτωση της επικοινωνίας µε τους 

καθηγητές (α=0.301>0.05) 

Φύλο * Με τη χρήση του e_mail επικοινωνώ ευκολότερα µε τους συµµαθητές µου

7 8 20 22 13 70
10,0% 11,4% 28,6% 31,4% 18,6% 100,0%

6 15 28 26 16 91
6,6% 16,5% 30,8% 28,6% 17,6% 100,0%

13 23 48 48 29 161
8,1% 14,3% 29,8% 29,8% 18,0% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του e_mail επικοινωνώ ευκολότερα µε τους
συµµαθητές µου

Σύνολο

 
Πίνακας 6.12. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

επικοινωνώ ευκολότερα µε τους συµµαθητές µου» µε βάση το φύλο 
 

Φύλο * Με τη χρήση του e_mail επικοινωνώ ευκολότερα µε τους καθηγητές µου

15 12 27 13 4 71
21,1% 16,9% 38,0% 18,3% 5,6% 100,0%

21 14 46 9 2 92
22,8% 15,2% 50,0% 9,8% 2,2% 100,0%

36 26 73 22 6 163
22,1% 16,0% 44,8% 13,5% 3,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του e_mail επικοινωνώ ευκολότερα µε τους
καθηγητές µου

Σύνολο

 
Πίνακας 6.13. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

επικοινωνώ ευκολότερα µε τους καθηγητές µου» µε βάση το φύλο 
 

 Με την άποψη ότι µε τη χρήση του υπολογιστή εντός σχολείου το σχολείου 

γίνεται πιο ελκυστικό φαίνεται να συµφωνεί απόλυτα το 53,5%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό των κοριτσιών είναι 34,8%. Γενικά τα κορίτσια επιδεικνύουν λιγότερο 

θετική στάση, ενώ υψηλότερο είναι και το ποσοστό των κοριτσιών που δεν είχε 

άποψη. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας ωστόσο έδειξε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των 

δύο µεταβλητών, αφού ο συντελεστής σηµαντικότητας είναι 0.140>0.05. 
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Φύλο * Με τη χρήση του Η/Υ εντός σχολείου το σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό

0 5 9 19 38 71
,0% 7,0% 12,7% 26,8% 53,5% 100,0%

2 10 17 31 32 92
2,2% 10,9% 18,5% 33,7% 34,8% 100,0%

2 15 26 50 70 163
1,2% 9,2% 16,0% 30,7% 42,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του Η/Υ εντός σχολείου το σχολείο γίνεται πιο
ελκυστικό

Σύνολο

 
Πίνακας 6.14. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

εντός σχολείου το σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό» µε βάση το φύλο 
 
 Ο παράγοντας του φύλου δεν επηρεάζει ούτε τις απόψεις των µαθητών 

σχετικά µε το εάν πιστεύουν ότι µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτούν πολλές 

γνώσεις. Η πλειοψηφία των κοριτσιών συµφώνησε απόλυτα (56,5%) και ήταν 

ελάχιστος ο αριθµός αυτών που διαφώνησαν, αλλά η σηµαντικότητα ήταν 

0.069>0.05, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει εξάρτηση των µεταβλητών. 

Φύλο * Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτώ πολλές γνώσεις

4 4 9 28 26 71
5,6% 5,6% 12,7% 39,4% 36,6% 100,0%

1 3 6 30 52 92
1,1% 3,3% 6,5% 32,6% 56,5% 100,0%

5 7 15 58 78 163
3,1% 4,3% 9,2% 35,6% 47,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτώ πολλές γνώσεις

Σύνολο

 
Πίνακας 6.15. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτώ πολλές 

γνώσεις» µε βάση το φύλο 
 

 Οριακά δεν επηρεάζονται οι απόψεις των µαθητών από το φύλο όσον αφορά 

στην ερώτηση εάν η καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή βοηθάει στην 

εύρεση µελλοντικής απασχόλησης. Με την άποψη αυτή συµφωνεί απόλυτα το 62% 

των κοριτσιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών είναι 47,9%. Ωστόσο, η 

σηµαντικότητα είναι 0.059>0.05.  

Φύλο * Η καλή γνώση χρήσης Η/Υ βοηθάει στην εύρεση µελλοντικής απασχόλησης

1 3 13 20 34 71
1,4% 4,2% 18,3% 28,2% 47,9% 100,0%

1 0 7 27 57 92
1,1% ,0% 7,6% 29,3% 62,0% 100,0%

2 3 20 47 91 163
1,2% 1,8% 12,3% 28,8% 55,8% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Αγόρι

Κορίτσι

Φύλο

Σύνολο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Η καλή γνώση χρήσης Η/Υ βοηθάει στην εύρεση µελλοντικής
απασχόλησης

Σύνολο

 
Πίνακας 6.16. Απαντήσεις µαθητών στην άποψη «Η καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή βοηθάει στην εύρεση µελλοντικής απασχόλησης» µε βάση το φύλο 
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 Από τους στατιστικούς ελέγχους επαληθεύτηκε η αρχική υπόθεση ότι το 

ενδιαφέρον των κοριτσιών για τις Νέες Τεχνολογίες και ο βαθµός ενασχόλησής τους 

µε αυτές υστερεί συγκριτικά µε αυτόν των αγοριών. Ωστόσο, δεν επαληθεύτηκε η 

υπόθεση ότι τα αγόρια επιδεικνύουν θετικότερη στάση στην ενσωµάτωση των Νέων 

Τεχνολογιών από τα κορίτσια.  

 

6.3.2. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση την τάξη και τη βαθµίδα 
 

Ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι δήλωσαν το 71,6% των 

µαθητών του γυµνασίου και το 77,9% του Λυκείου. Το ποσοστό των µαθητών του 

λυκείου είναι µεγαλύτερο, ωστόσο δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ της βαθµίδας και 

της ύπαρξης ή µη υπολογιστή στο σπίτι (α=0.363>0.05). Όσον αφορά την τάξη ανά 

βαθµίδα, παρατηρούµε γενικά µια αύξηση των ποσοστών καθώς αυξάνεται η τάξη 

στην οποία φοιτούν οι µαθητές, µε εξαίρεση την Β’ τάξη γυµνασίου, γεγονός που θα 

µπορούσε να αποδοθεί στο µικρό µέγεθος του δείγµατος.  

Τάξη * Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι * Βαθµίδα

18 11 29
62,1% 37,9% 100,0%

15 1 16
93,8% 6,3% 100,0%

15 7 22
68,2% 31,8% 100,0%

48 19 67
71,6% 28,4% 100,0%

20 6 26
76,9% 23,1% 100,0%

27 8 35
77,1% 22,9% 100,0%

27 7 34
79,4% 20,6% 100,0%

74 21 95
77,9% 22,1% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Total

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Total

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

Ναι Όχι
Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

Σύνολο

 
Πίνακας 6.17. Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 

 

 Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο διαθέτει το 19,7% των µαθητών του γυµνασίου και 

το 29,5% των µαθητών του λυκείου. Παρόλο το ποσοστό των µαθητών του λυκείου 

είναι κατά 10% περίπου υψηλότερο, ο έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ότι δεν υπάρχει 

εξάρτηση µεταξύ της βαθµίδας και της ύπαρξης σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο 

(α=0.161>0.05). Όπως και στην προηγούµενη ερώτηση, έτσι κι εδώ, στη βαθµίδα του 
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λυκείου διαπιστώνεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η τάξη στην οποία φοιτούν οι 

µαθητές, τόσο µεγαλώνει και το ποσοστό αυτών που οι προσωπικοί υπολογιστές τους 

διαθέτουν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, γεγονός που δε συµβαίνει στη βαθµίδα του 

γυµνασίου. 

Τάξη * Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο * Βαθµίδα

5 23 28
17,9% 82,1% 100,0%

6 10 16
37,5% 62,5% 100,0%

2 20 22
9,1% 90,9% 100,0%

13 53 66
19,7% 80,3% 100,0%

5 21 26
19,2% 80,8% 100,0%

11 24 35
31,4% 68,6% 100,0%

12 22 34
35,3% 64,7% 100,0%

28 67 95
29,5% 70,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

Ναι Όχι
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

Σύνολο

 
Πίνακας 6.18. Ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 

 

 Εξάρτηση όµως υπάρχει µεταξύ των µεταβλητών βαθµίδα και e_mail 

(α=0.000<0.05). Οι µαθητές του λυκείου διαθέτουν λογαριασµό ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σε ποσοστό 36,2%, ενώ του γυµνασίου σε ποσοστό 10,6%. 

Τάξη * Ε_mail * Βαθµίδα

3 25 28
10,7% 89,3% 100,0%

1 15 16
6,3% 93,8% 100,0%

3 19 22
13,6% 86,4% 100,0%

7 59 66
10,6% 89,4% 100,0%

8 18 26
30,8% 69,2% 100,0%

14 21 35
40,0% 60,0% 100,0%

12 21 33
36,4% 63,6% 100,0%

34 60 94
36,2% 63,8% 100,0%

Αριθµός υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

Ναι Όχι
Ε_mail

Σύνολο

 
Πίνακας 6.19. Ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σπίτι µε βάση την τάξη ανά 

βαθµίδα 
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 Οι µαθητές λυκείου θεωρούν γενικά τη χρήση του υπολογιστή πιο εύκολη 

από τους µαθητές του γυµνασίου, αλλά όχι σε ποσοστό που να υπάρχει εξάρτηση 

µεταξύ της κρίσης τους στη συγκεκριµένη ερώτηση και στη βαθµίδα στην οποία 

φοιτούν (α=0.426>0.05). Αξιοσηµείωτο ωστόσο είναι ότι στο λύκειο δεν υπήρξε 

µαθητής που να θεώρησε ότι η χρήση του υπολογιστή δεν είναι καθόλου εύκολη. 

Τάξη * Η χρήση του Η/Υ είναι εύκολη * Βαθµίδα

0 1 14 11 3 29
,0% 3,4% 48,3% 37,9% 10,3% 100,0%

1 0 1 7 7 16
6,3% ,0% 6,3% 43,8% 43,8% 100,0%

1 0 11 6 4 22
4,5% ,0% 50,0% 27,3% 18,2% 100,0%

2 1 26 24 14 67
3,0% 1,5% 38,8% 35,8% 20,9% 100,0%

1 12 8 5 26
3,8% 46,2% 30,8% 19,2% 100,0%

0 11 13 11 35
,0% 31,4% 37,1% 31,4% 100,0%

2 9 16 7 34
5,9% 26,5% 47,1% 20,6% 100,0%

3 32 37 23 95
3,2% 33,7% 38,9% 24,2% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
Η χρήση του Η/Υ είναι εύκολη

Σύνολο

 
Πίνακας 6.20. Απόψεις των µαθητών ως προς την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
 

 Θετικότερα από τους µαθητές του γυµνασίου κρίνουν οι µαθητές του λυκείου 

και τη συµβολή του ∆ιαδικτύου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ώστε το 

µάθηµα να είναι πιο ευχάριστο, χωρίς όµως να υπάρχει εξάρτηση (0.032<0.05).  

Τάξη * Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο * Βαθµίδα

0 3 2 17 8 30
,0% 10,0% 6,7% 56,7% 26,7% 100,0%

0 1 1 7 7 16
,0% 6,3% 6,3% 43,8% 43,8% 100,0%

4 1 3 8 6 22
18,2% 4,5% 13,6% 36,4% 27,3% 100,0%

4 5 6 32 21 68
5,9% 7,4% 8,8% 47,1% 30,9% 100,0%

2 1 9 14 26
7,7% 3,8% 34,6% 53,8% 100,0%

2 2 14 17 35
5,7% 5,7% 40,0% 48,6% 100,0%

1 0 20 13 34
2,9% ,0% 58,8% 38,2% 100,0%

5 3 43 44 95
5,3% 3,2% 45,3% 46,3% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο

Σύνολο

 
Πίνακας 6.21. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα 

γίνεται πιο ευχάριστο» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
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 Η πλειοψηφία των µαθητών του λυκείου συµφώνησε απόλυτα µε την άποψη 

ότι µε τη χρήση του διαδικτύου οι εργασίες τους γίνονται ευκολότερα (53,7%). 

Το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών του γυµνασίου είναι αρκετά χαµηλότερεο 

(38,2%), χωρίς όµως να αποδεικνύεται εξάρτηση µεταξύ των µεταβλητών 

(α=0.121>0.05).  

Τάξη * Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου οι εργασίες µου γίνονται πιο ευχάριστα * Βαθµίδα

0 3 4 14 9 30
,0% 10,0% 13,3% 46,7% 30,0% 100,0%

0 1 5 4 6 16
,0% 6,3% 31,3% 25,0% 37,5% 100,0%

2 0 3 6 11 22
9,1% ,0% 13,6% 27,3% 50,0% 100,0%

2 4 12 24 26 68
2,9% 5,9% 17,6% 35,3% 38,2% 100,0%

0 0 3 11 12 26
,0% ,0% 11,5% 42,3% 46,2% 100,0%

1 0 6 11 17 35
2,9% ,0% 17,1% 31,4% 48,6% 100,0%

0 1 1 10 22 34
,0% 2,9% 2,9% 29,4% 64,7% 100,0%

1 1 10 32 51 95
1,1% 1,1% 10,5% 33,7% 53,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου οι εργασίες µου γίνονται πιο
ευχάριστα

Σύνολο

 
Πίνακας 6.22. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου οι εργασίες µου 

γίνονται πιο ευχάριστα» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
 

 Ιδιαίτερα υψηλά κρίνονται τα ποσοστά των µαθητών όλων των τάξεων και 

βαθµίδων που δήλωσαν ότι συµφωνούν και συµφωνούν απόλυτα µε την άποψη ότι µε 

τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο και κυρίως 

των µαθητών του λυκείου (α=0.272>0.05). 

Τάξη * Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο * Βαθµίδα

3 0 2 15 10 30
10,0% ,0% 6,7% 50,0% 33,3% 100,0%

0 1 2 8 5 16
,0% 6,3% 12,5% 50,0% 31,3% 100,0%

1 3 2 7 9 22
4,5% 13,6% 9,1% 31,8% 40,9% 100,0%

4 4 6 30 24 68
5,9% 5,9% 8,8% 44,1% 35,3% 100,0%

1 0 2 13 10 26
3,8% ,0% 7,7% 50,0% 38,5% 100,0%

0 2 1 22 10 35
,0% 5,7% 2,9% 62,9% 28,6% 100,0%

0 1 2 10 21 34
,0% 2,9% 5,9% 29,4% 61,8% 100,0%

1 3 5 45 41 95
1,1% 3,2% 5,3% 47,4% 43,2% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το µάθηµα γίνεται πιο
ευχάριστο

Σύνολο

 
Πίνακας 6.23. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το 

µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 

88
 



 

 Εξάρτηση δεν υπάρχει ούτε µεταξύ της βαθµίδας και των απόψεων των 

µαθητών αναφορικά µε το εάν µε τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η µελέτη 

τους γίνεται ευκολότερη (α=0.306>0.05).  Ωστόσο, το ποσοστό των µαθητών του 

γυµνασίου (23,5%) που δεν είχε άποψη είναι υψηλότερο από το ποσοστό των 

µαθητών του λυκείου (17,9%).  

Τάξη * Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η µελέτη γίνεται ευκολότερη * Βαθµίδα

1 1 7 11 10 30
3,3% 3,3% 23,3% 36,7% 33,3% 100,0%

0 1 5 5 5 16
,0% 6,3% 31,3% 31,3% 31,3% 100,0%

0 2 4 8 8 22
,0% 9,1% 18,2% 36,4% 36,4% 100,0%

1 4 16 24 23 68
1,5% 5,9% 23,5% 35,3% 33,8% 100,0%

0 2 3 14 7 26
,0% 7,7% 11,5% 53,8% 26,9% 100,0%

3 2 11 15 4 35
8,6% 5,7% 31,4% 42,9% 11,4% 100,0%

0 1 3 19 11 34
,0% 2,9% 8,8% 55,9% 32,4% 100,0%

3 5 17 48 22 95
3,2% 5,3% 17,9% 50,5% 23,2% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η µελέτη γίνεται ευκολότερη

Σύνολο

 
Πίνακας 6.24. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD η 

µελέτη γίνεται ευκολότερη» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
 

 Με την άποψη ότι µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή οι εργασίες 

γίνονται ευκολότερα, το ποσοστό των µαθητών του γυµνασίου που συµφώνησε 

απόλυτα είναι περίπου κατά 20% υψηλότερο από αυτό των µαθητών του λυκείου, 

χωρίς όµως να υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των δύο µεταβλητών (α=0.167>0.05).  

Τάξη * Με τη χρήση του Η/Υ οι εργασίες µου γίνονται ευκολότερα * Βαθµίδα

0 0 0 10 20 30
,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% 100,0%

0 1 0 5 10 16
,0% 6,3% ,0% 31,3% 62,5% 100,0%

1 1 1 7 11 21
4,8% 4,8% 4,8% 33,3% 52,4% 100,0%

1 2 1 22 41 67
1,5% 3,0% 1,5% 32,8% 61,2% 100,0%

2 1 7 16 26
7,7% 3,8% 26,9% 61,5% 100,0%

2 3 13 17 35
5,7% 8,6% 37,1% 48,6% 100,0%

1 4 15 14 34
2,9% 11,8% 44,1% 41,2% 100,0%

5 8 35 47 95
5,3% 8,4% 36,8% 49,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του Η/Υ οι εργασίες µου γίνονται ευκολότερα

Σύνολο

 
Πίνακας 6.25. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή οι 

εργασίες µου γίνονται ευκολότερα» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
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 Εξάρτηση δεν υπάρχει ούτε µεταξύ της βαθµίδας και των απόψεων των 

µαθητών αναφορικά µε το εάν µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

επικοινωνούν ευκολότερα µε τους συµµαθητές τους (α=0.322>0.05), µε 

περισσότερο αρνητική τη στάση των µαθητών του γυµνασίου.   

Τάξη * Με τη χρήση του e_mail επικοινωνώ ευκολότερα µε τους συµµαθητές µου * Βαθµίδα

5 2 10 8 4 29
17,2% 6,9% 34,5% 27,6% 13,8% 100,0%

0 2 6 8 0 16
,0% 12,5% 37,5% 50,0% ,0% 100,0%

2 5 3 8 4 22
9,1% 22,7% 13,6% 36,4% 18,2% 100,0%

7 9 19 24 8 67
10,4% 13,4% 28,4% 35,8% 11,9% 100,0%

0 7 5 7 6 25
,0% 28,0% 20,0% 28,0% 24,0% 100,0%

3 6 12 7 7 35
8,6% 17,1% 34,3% 20,0% 20,0% 100,0%

3 1 12 10 8 34
8,8% 2,9% 35,3% 29,4% 23,5% 100,0%

6 14 29 24 21 94
6,4% 14,9% 30,9% 25,5% 22,3% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του e_mail επικοινωνώ ευκολότερα µε τους
συµµαθητές µου

Σύνολο

 
Πίνακας 6.25. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

επικοινωνώ ευκολότερα µε τους συµµαθητές µου» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
 

 Ακόµη πιο αρνητική ήταν οι µαθητές του γυµνασίου όσον αφορά στην 

επικοινωνία µε τους καθηγητές µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οι οποίοι 

δήλωσαν ότι διαφωνούν έντονα σε ποσοστό 26,5%. Το αντίστοιχο ποσοστό των 

µαθητών του λυκείου ήταν 18,9% (α=0.480>0.05).  

Τάξη * Με τη χρήση του e_mail επικοινωνώ ευκολότερα µε τους καθηγητές µου * Βαθµίδα

10 3 14 2 1 30
33,3% 10,0% 46,7% 6,7% 3,3% 100,0%

2 3 8 3 0 16
12,5% 18,8% 50,0% 18,8% ,0% 100,0%

6 5 5 3 3 22
27,3% 22,7% 22,7% 13,6% 13,6% 100,0%

18 11 27 8 4 68
26,5% 16,2% 39,7% 11,8% 5,9% 100,0%

3 4 14 4 1 26
11,5% 15,4% 53,8% 15,4% 3,8% 100,0%

10 4 16 4 1 35
28,6% 11,4% 45,7% 11,4% 2,9% 100,0%

5 7 16 6 0 34
14,7% 20,6% 47,1% 17,6% ,0% 100,0%

18 15 46 14 2 95
18,9% 15,8% 48,4% 14,7% 2,1% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

 Με τη χρήση του e_mail επικοινωνώ ευκολότερα µε τους
καθηγητές µου

Σύνολο

 
Πίνακας 6.26. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

επικοινωνώ ευκολότερα µε τους καθηγητές µου» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
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 Σχετικά µε το εάν µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή εντός 

σχολείου το σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό, ένα µεγάλο ποσοστό των µαθητών του 

γυµνασίου (20,6%) δεν είχε άποψη. Ωστόσο, οι µαθητές του λυκείου εµφανίζονται να 

διαφωνούν σε υψηλότερο ποσοστό από τους µαθητές του γυµνασίου (α=0.443>0.05). 

Τάξη * Με τη χρήση του Η/Υ εντός σχολείου το σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό * Βαθµίδα

2 8 9 11 30
6,7% 26,7% 30,0% 36,7% 100,0%

2 1 7 6 16
12,5% 6,3% 43,8% 37,5% 100,0%

2 5 6 9 22
9,1% 22,7% 27,3% 40,9% 100,0%

6 14 22 26 68
8,8% 20,6% 32,4% 38,2% 100,0%

0 4 3 5 14 26
,0% 15,4% 11,5% 19,2% 53,8% 100,0%

0 4 4 13 14 35
,0% 11,4% 11,4% 37,1% 40,0% 100,0%

2 1 5 10 16 34
5,9% 2,9% 14,7% 29,4% 47,1% 100,0%

2 9 12 28 44 95
2,1% 9,5% 12,6% 29,5% 46,3% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του Η/Υ εντός σχολείου το σχολείο γίνεται πιο
ελκυστικό

Σύνολο

 
Πίνακας 6.27. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ηλεκτρονικού εντός 

σχολείου το σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
 

Αρκετά υψηλότερα ήταν τα ποσοστά των µαθητών του λυκείου που 

συµφώνησαν (38,9%) ή συµφώνησαν απόλυτα (51,6%) µε την άποψη ότι µε τη 

χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτούν πολλές γνώσεις, χωρίς όµως η άποψή τους να 

επηρεάζεται από τη βαθµίδα (α=0.061>0.05). Το ποσοστό των µαθητών γυµνασίου 

που δεν εξέφρασε άποψη είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό των µαθητών λυκείου. 

Τάξη * Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτώ πολλές γνώσεις * Βαθµίδα

3 2 4 9 12 30
10,0% 6,7% 13,3% 30,0% 40,0% 100,0%

0 1 2 6 7 16
,0% 6,3% 12,5% 37,5% 43,8% 100,0%

1 2 3 6 10 22
4,5% 9,1% 13,6% 27,3% 45,5% 100,0%

4 5 9 21 29 68
5,9% 7,4% 13,2% 30,9% 42,6% 100,0%

1 0 0 8 17 26
3,8% ,0% ,0% 30,8% 65,4% 100,0%

0 2 2 15 16 35
,0% 5,7% 5,7% 42,9% 45,7% 100,0%

0 0 4 14 16 34
,0% ,0% 11,8% 41,2% 47,1% 100,0%

1 2 6 37 49 95
1,1% 2,1% 6,3% 38,9% 51,6% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτώ πολλές γνώσεις

Σύνολο

 
Πίνακας 6.28. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτώ πολλές 

γνώσεις» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
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Τέλος, µε την άποψη ότι η καλή γνώση χρήσης βοηθάει στην εύρεση 

µελλοντικής απασχόλησης δεν υπήρξε κανείς µαθητής λυκείου που να διαφώνησε. 

Εξάρτηση µεταξύ των µεταβλητών δεν αποδείχτηκε (α=0.115>0.05).  

Τάξη * Η καλή γνώση χρήσης Η/Υ βοηθάει στην εύρεση µελλοντικής απασχόλησης * Βαθµίδα

1 0 5 12 12 30
3,3% ,0% 16,7% 40,0% 40,0% 100,0%

0 1 3 4 8 16
,0% 6,3% 18,8% 25,0% 50,0% 100,0%

1 2 0 4 15 22
4,5% 9,1% ,0% 18,2% 68,2% 100,0%

2 3 8 20 35 68
2,9% 4,4% 11,8% 29,4% 51,5% 100,0%

5 6 15 26
19,2% 23,1% 57,7% 100,0%

4 9 22 35
11,4% 25,7% 62,9% 100,0%

3 12 19 34
8,8% 35,3% 55,9% 100,0%

12 27 56 95
12,6% 28,4% 58,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Α'

Β'

Γ'

Τάξη

Σύνολο

Βαθµίδα
Γυµνάσιο

Λύκειο

∆ιαφωνώ
έντονα ∆ιαφωνώ ∆εν έχω

άποψη Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα

Η καλή γνώση χρήσης Η/Υ βοηθάει στην εύρεση µελλοντικής
απασχόλησης

Σύνολο

 
Πίνακας 6.29. Απόψεις των µαθητών στην άποψη «Η καλή γνώση χρήσης του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή βοηθάει στην εύρευση µελλοντικής απασχόλησης» µε βάση την τάξη ανά βαθµίδα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

 
Επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων των εκπαιδευτικών 

 
 

7.1. Το προφίλ του δείγµατος 
 

Το φύλο 

Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 53 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 23 

ήταν άνδρες και οι 30 γυναίκες. Τα ποσοστά που καταλαµβάνουν είναι 43,4% και 

56,6% αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 7.1).  

 

Άνδρας
23

43,4%

Γυναίκα
30

56,6%

 
∆ιάγραµµα 7.1. Σύνθεση του δείγµατος των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο 

 

Ηλικία 

 Από τα τρία επίπεδα ηλικίας που δηµιουργήθηκαν, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 

25-35 ετών καταλαµβάνουν ποσοστό 11,3%, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 36-45 

καταλαµβάνουν ποσοστό 64,2% και οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 46 ετών και άνω 

ποσοστό 24,5% του συνολικού δείγµατος. 
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∆ιάγραµµα 7.2. Σύνθεση του δείγµατος των εκπαιδευτικών ως προς το την ηλικία 

 

Προϋπηρεσία 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, δηµιουργήθηκαν τρεις οµάδες εκπαιδευτικών µε βάση 

την προϋπηρεσία. Η πρώτη οµάδα είχε από καθόλου έως και πέντε έτη υπηρεσίας, η 

δεύτερη από έξι έως και δέκα έτη υπηρεσίας και η τρίτη από έντεκα έτη υπηρεσίας 

και άνω. Η ποσοστιαία σύνθεση του δείγµατος που προέκυψε είναι 12,8% για την 

πρώτη οµάδα, 34% για τη δεύτερη και 53,2% για την τρίτη. 
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∆ιάγραµµα 7.3. Σύνθεση του δείγµατος των εκπαιδευτικών ως προς το τα έτη υπηρεσίας 
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Ειδικότητα 

Από το συνολικό δείγµα των εκπαιδευτικών, το 35,3% δίδασκαν µαθήµατα 

θετικών επιστηµών, ενώ το 45,1% µαθήµατα θεωρητικών επιστηµών. Όσον αφορά 

στους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν ξένες γλώσσες και µαθήµατα πληροφορικής, 

αντιπροσωπεύουν 13,7% και 5,9% αντίστοιχα. 
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∆ιάγραµµα 7.4. Σύνθεση του δείγµατος των εκπαιδευτικών ως προς την ειδικότητα 

 

Σχολική βαθµίδα 

 Οι καθηγητές που δίδασκαν σε γυµνάσιο αποτελούν το 46,2% του συνολικού 

δείγµατος, όσων δίδασκαν σε λύκειο το 28,8%, ενώ όσοι δίδασκαν και στις δύο 

βαθµίδες το 25%. 
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∆ιάγραµµα 7.5. Σύνθεση του δείγµατος των εκπαιδευτικών ως προς τη βαθµίδα 

 

95
 



 

Επιµόρφωση 

 Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς  που συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα 

είχαν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, κατέχοντας ποσοστό 

71,7%. 
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∆ιάγραµµα 7.6. Σύνθεση του δείγµατος των εκπαιδευτικών ως την παρακολούθηση του 

προγράµµατος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες 
 

Εµπειρία και βαθµός εξοικείωσης µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

 Οι 48 από τους 53 συνολικά εκπαιδευτικούς, είχαν στο σπίτι ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (ποσοστό 92,3%). Οι 39 αυτών (ποσοστό 75%) είχαν τη δυνατότητα να 

συνδεθούν στο ∆ιαδίκτυο.  
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∆ιάγραµµα 7.7. Αριθµός εκπαιδευτικών που ο υπολογιστής τους διαθέτει σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 

 

Λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 

7.8, διαθέτει το 59,6% των εκπαιδευτικών που έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο 
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σπίτι και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (31 εκπαιδευτικοί) και µόλις το 1,9% (ένας 

εκπαιδευτικός) που έχουν υπολογιστή αλλά όχι σύνδεση. Από τους εκπαιδευτικούς 

που δεν έχουν υπολογιστή, διαθέτουν λογαριασµό σε ποσοστό 7,7% (4 

εκπαιδευτικοί).  
 

 Η/Υ στο σπίτι 
  Ναι Όχι 
  Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 
  Ναι Όχι Ναι Όχι 
E_mail Ναι 31 1 0 0 
  Όχι 8 8 0 4 

 
Πίνακας 7.1. Σύνθεση του δείγµατος των εκπαιδευτικών ως προς την κατοχή Η/Υ στο σπίτι, την 
ύπαρξη σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο και την ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

 

7.2. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
 

Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ 

 Σε ποσοστό 34%, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι γνωρίζουν να χειρίζονται 

µέτρια τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, απάντηση που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο 

από τα ποσοστά των ερωτηθέντων. Γενικά, παρατηρείται ότι παρόλο το µεγάλο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχει παρακολουθήσει επιµορφωτικό σεµινάριο στις 

Νέες Τεχνολογίες, οι απαντήσεις δεν είναι οι αναµενόµενες.  
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∆ιάγραµµα 7.8. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι γνωρίζω να 

χειρίζονται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» 
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Θεωρώ ότι είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που 

υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων µου 

 Οι µισοί περίπου από τους εκπαιδευτικούς που συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα 

δήλωσαν ότι δεν είναι καθόλου ή είναι λίγο ενηµερωµένοι σχετικά µε το 

εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς τους (18,9% δήλωσαν καθόλου και 30,2% λίγο), ενώ µόλις τρεις 

εκπαιδευτικοί (ποσοστό 5,7%) θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ ενηµερωµένοι. Μέτρια 

ενηµερωµένοι θεωρούν ότι είναι 26,4% και πολύ ενηµερωµένοι το 18,9%.  
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∆ιάγραµµα 7.9. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι είµαι 

ενηµερωµένος/η για το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων 
της ειδικότητάς µου» 

 

Θεωρώ ότι οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης  

 Το 71,6% των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τη συµβολή των 

Νέων Τεχνολογιών στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης µοιράστηκε µεταξύ 

των απαντήσεων «Πολύ» και «Πάρα Πολύ». Από το υπόλοιπο ποσοστό, το 20,8% 

θεωρεί απάντησε «Μέτρια», ενώ πολύ µικρά ήταν τα ποσοστά όσων θεωρούν ότι οι 

Νέες Τεχνολογίες µπορούν να συµβάλουν λίγο ή και καθόλου στη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης (ποσοστά 5,7% και 1,9% αντίστοιχα). 
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∆ιάγραµµα 7.10. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι οι Νέες Τεχνολογίες 

είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» 
 

Θεωρώ ότι πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για τη 

διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου 

 Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι οι γνώσεις τους για τους υπολογιστές ως 

βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων τους είναι επαρκείς είναι 

ελάχιστοι, αφού µόνο το 7,5% δεν επιθυµεί να εµπλουτίσει τις γνώσεις του, ενώ το 

9,4% εξέφρασε µικρή επιθυµία. Αντιθέτως, σε ποσοστό 39,6% οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση «Πολύ» και σε ποσοστό 24,5% «Πάρα 

Πολύ». Το υπόλοιπο 18,9% απάντησε «Μέτρια».  

Από το αποτέλεσµα της στατιστικής ανάλυσης στη συγκεκριµένη ερώτηση, 

ενισχύονται και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων ερωτήσεων, και συγκεκριµένα 

των ερωτήσεων που αφορούσαν στις γνώσεις τους σχετικά µε τον χειρισµό των 

υπολογιστών και την ενηµέρωσή τους σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό για τη 

διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. Εύκολα συµπεραίνεται ότι οι 

γνώσεις των εκπαιδευτικών σε µεγάλο ποσοστό είναι ελλιπείς όσον αφορά στη χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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∆ιάγραµµα 7.11. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι πρέπει να µάθω 
περισσότερα για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων της ειδικότητάς µου» 
  

Τρόπος χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν 

περισσότερο τις Νέες Τεχνολογίες για αναζήτηση πληροφοριών, σχετικών µε την 

εκπαιδευτική διαδικασία, µέσω ∆ιαδικτύου, αφού το 21,2% δήλωσε ότι χρησιµοποιεί 

τις Νέες Τεχνολογίες κατά αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ, το 30,8% πολύ, το 23,1% 

µέτρια, ενώ λίγο και καθόλου το 9,6% και 15,4% αντίστοιχα. 

 ∆εύτερη στις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών έρχεται η χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών µε σκοπό την παραγωγή του διδακτικού υλικού. Σε ποσοστό 22,4% 

δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν τον συγκεκριµένο τρόπο πάρα πολύ. Το υπόλοιπο 32,6% 

µοιράζεται µεταξύ των απαντήσεων πολύ και µέτρια. Υψηλά είναι τα ποσοστά όµως 

που δήλωσαν λίγο (18,4%) και καθόλου (26,5%). Παρατηρούµε ότι το ¼ περίπου των 

εκπαιδευτικών δεν προετοιµάζει το εκπαιδευτικό υλικό µέσω Η/Υ, ποσοστό µη 

αναµενόµενο, αφού το 92,3% των εκπαιδευτικών έχει στο σπίτι Η/Υ, αν υποθέσουµε 

ότι η µη ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα. Μπορεί ωστόσο να δικαιολογηθεί εάν ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις που 

έδωσαν όταν ερωτήθηκαν εάν η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί 

χρονοβόρα διαδικασία και οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια. 
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 Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι µισοί περίπου (47,9%) 

εκπαιδευτικοί δε χρησιµοποιούν καθόλου τον Η/Υ κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας. Από το ∆ιάγραµµα 7.11 παρατηρείται επίσης ότι ελάχιστοι είναι οι 

εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας πολύ (4,2%) και πάρα πολύ (8,3%). Μέτρια δήλωσε το 

20,8%, ενώ λίγο το 18,8%. Οι απαντήσεις αυτές των εκπαιδευτικών ίσως οφείλονται 

στην έλλειψη εξοπλισµένων αιθουσών, που θα αναλύσουµε στη συνέχεια. 

 Μη ικανοποιητικά κρίνονται και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών που αφορούν στην ανάθεση εργασιών που απαιτούν 

χρήση Η/Υ. Μόλις το 6,1% δήλωσε ότι χρησιµοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες κατά 

αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ, ενώ πολύ το 12,2%. Σε ποσοστό 32,7% δεν αναθέτουν 

καθόλου στους µαθητές εργασίες που απαιτούν τη χρήση Η/Υ. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά που δήλωσαν «λίγο» και «καθόλου» είναι 26,5% και 22,4%.  

 Τέλος, όσον αφορά στην παρακολούθηση τηλεδιασκέψεων, ιδιαίτερα υψηλό 

κρίνεται το ποσοστό που δήλωσε καθόλου, αφού ανέρχεται στο 80%. Τρεις 

εκπαιδευτικοί, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6% δήλωσαν πάρα πολύ, όπως επίσης 

και τρεις εκπαιδευτικοί δήλωσαν µέτρια, ενώ τέσσερις (8%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

λίγο. 
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∆ιάγραµµα 7.12. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο χρήσης των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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Παράγοντες αποτροπής από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

πράξη 

 Παρατηρώντας το ∆ιάγραµµα 7.11 εύκολα διαπιστώνεται ότι ένας από τους 

κυριότερους παράγοντες που αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από τη χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτικοί πράξη είναι η έλλειψη κατάλληλα 

εξοπλισµένων αιθουσών, αφού το 45,8% έκρινε αυτόν το παράγοντα ως πολύ 

σηµαντικό και το 20,8% ως πολύ σηµαντικό. Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει στα σχολεία η απαραίτητη υποδοµή για την ενσωµάτωση 

των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

 Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας κρίνεται η έλλειψη χρόνου εξαιτίας της 

ανάγκης για «κάλυψη» της ύλης. Το 21,3% κρίνει το συγκεκριµένο παράγοντα ως 

πάρα πολύ σηµαντικό και το 23,4% πολύ σηµαντικό. Μέτρια δήλωσε το 23,4%, λίγο 

το 17% και καθόλου σηµαντικό το 14,9%. Από τις κρίσεις των εκπαιδευτικών 

διαπιστώνεται ότι το ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου δεν είναι κατάλληλα 

διαµορφωµένο ώστε να ενσωµατωθούν οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 Όσον αφορά στις απόψεις τους εάν η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία, το 34% δήλωσε µέτρια, το 21,3% πολύ και το 

8,5% πάρα πολύ. Καθόλου και λίγο δήλωσαν το 21,3% και το 14,9% αντίστοιχα. 

Όπως αποδεικνύεται, η έλλειψη χρόνου δεν είναι µόνο αποτέλεσµα της ανάγκης για 

κάλυψη της ύλης, αλλά γενικότερο. 

 Σχετικά µε το εάν η ανεπάρκεια γνώσεων αποτελεί παράγοντα που 

αποτρέπει τους εκπαιδευτικούς από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτικοί πράξη, το 40% δήλωσε καθόλου, ενώ το 30% λίγο. Άλλωστε, στην 

ερώτηση εάν θεωρούν ότι γνωρίζουν να χρησιµοποιούν τον Η/Υ ελάχιστοι από 

αυτούς απάντησαν «Καθόλου» και «Λίγο». Από το υπόλοιπο 30%, το 6% απάντησε 

ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικός παράγοντας, το 10% πολύ σηµαντικός, ενώ το 14% 

τον έκρινε το συγκεκριµένο παράγοντα ως µέτριο. 

 Η επεξεργασία των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση εάν η 

έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, έδειξε ότι το 

15,6% θεωρεί τον παράγοντα πάρα πολύ σηµαντικό, το 24,4% πολύ σηµαντικό, το 

20% τον έκρινε ως µέτριο, ενώ το 22,2% και το 17,8% τον έκρινε ως λίγο και 

καθόλου σηµαντικό αντίστοιχα. 
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 Τα αντίστοιχα ποσοστά κρίσης στην ερώτηση εάν η µη καταλληλότητα του 

εκπαιδευτικού λογισµικού αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, είναι 4,3%, 19,6%, 

21,7%, 32,6% και 21,7%. 
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∆ιάγραµµα 7.13. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες αποτροπής από τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 

Πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη 

διδακτική πράξη 

 Στο ∆ιάγραµµα 7.12 απεικονίζονται οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Η επεξεργασία των απαντήσεων στην ερώτηση εάν 

πιστεύουν ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη αποτελεί µια 

τυποποιηµένη διαδικασία, σε ποσοστό 41,2% απάντησαν καθόλου και σε ποσοστό 

21,6% λίγο. Το 21,6% απάντησε µέτρια, ενώ λίγοι ήταν οι εκπαιδευτικοί έκριναν τη 

διαδικασία πολύ και πάρα πολύ τυποποιηµένοι και οι οποίοι καταλαµβάνουν το 9,8% 

και 5,9% του δείγµατος αντίστοιχα.  

 Η πλειοψηφία του δείγµατος (ποσοστό 53,1%) διαφώνησε απόλυτα και µε την 

άποψη ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποδυναµώνει τη σχέση µαθητή-

καθηγητή. Το 16,3% πιστεύει ότι συµβαίνει σε µικρό βαθµό, ενώ το 20,4% σε 

µέτριο βαθµό. Μικρά ήταν τα ποσοστά που πιστεύουν ότι συµβάλλει στην 

αποδυνάµωση των σχέσεων, αφού το 4,1% του δείγµατος δήλωσε «Πολύ» και το 

6,1% «Πάρα πολύ». 
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 Πάρα πολύ δύσκολη και πολύ δύσκολη διαδικασία θεωρούν τη χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών το 7,8% και το 9,8% του συνολικού δείγµατος αντίστοιχα. 

Μέτριας δυσκολίας και πολυπλοκότητας την κρίνουν το 25,5%, ενώ µεγάλα 

κρίνονται και τα ποσοστά κρίνουν τη διαδικασία µικρής και µηδαµινής δυσκολίας και 

πολυπλοκότητας και αντιστοιχούν σε ποσοστά 33,3% και 23,5% αντίστοιχα. 

 Παρόµοιες είναι και οι απαντήσεις τους στην ερώτηση εάν οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές εµποδίζουν τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των µαθητών. Καθόλου 

απάντησε το 38%, λίγο το 16%, µέτρια το 28%, πολύ το 10% και πάρα πολύ το 8%.  

 Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη συγκεκριµένη ερώτηση 

διαπιστώνεται ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών είναι γενικά θετική. 

   

0

10

20

30

40

50

60

Πάρα πολύ 3 3 4 4

Πολύ 5 2 5 5

Μέτρια 11 10 13 14

Λίγο 11 8 17 8

Καθόλου 21 26 12 19

Τυποποιηµένη 
διαδικασία

Αποδυνάµωση 
σχέσεων

∆ύσκολη-πολύπλοκη 
διαδικασία

Εµπόδιο εκδηλώσεων 
µαθητών

 
∆ιάγραµµα 7.14. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις πεποιθήσεις τους σχετικά µε τις 

Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική πράξη 
 

Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων 

Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση; 

 Οι µισοί περίπου εκπαιδευτικοί (49,1%) πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος 

ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι η ένταξή 

τους στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου και η ταυτόχρονη χρήση τους ως 

βοηθητικά µέσα στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 
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µάθηµα της Πληροφορικής είναι ήδη ενταγµένο στο ωρολόγιο πρόγραµµα όλων των 

τάξεων και βαθµίδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και γίνονται προσπάθειες για 

χρήση τους ως βοηθητικά µέσα στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων. Με άλλα 

λόγια, είναι σύµφωνοι µε την υπάρχουσα κατάσταση. 

 Ένα µικρό ποσοστό του δείγµατος (9,4%) θεωρεί πως ο καλύτερος τρόπος 

ενσωµάτωσης είναι ως ξεχωριστό µάθηµα, ενώ σε ποσοστό 22,6% ως βοηθητικό 

µέσο για τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων. 

 Ένα σηµαντικό ποσοστό (17%) δήλωσε ως καλύτερο τρόπο ενσωµάτωσης την 

ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών ως θέµα ενταγµένο στα υπάρχοντα µαθήµατα, 

ενώ υπήρξε ένας εκπαιδευτικός που διαφώνησε µε όλες τις µορφές ενσωµάτωσης. 
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∆ιάγραµµα 7.15. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο 
καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» 

 

Πως πιστεύετε ότι οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη 

διδασκαλία; 

Κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός ο αριθµός των εκπαιδευτικών που πιστεύουν ότι οι 

Νέες Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία όλων των 

µαθηµάτων (ποσοστό 69,8%). Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι δεν υπήρξε 

κανένας εκπαιδευτικός που να θεωρεί ότι οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία των θετικών µαθηµάτων, ενώ 15 εκπαιδευτικοί, 

που αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,3%, θεωρεί ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη 

διδασκαλία ορισµένων µαθηµάτων. Τέλος, εκφράστηκε από έναν εκπαιδευτικό η 

105
 



 

άποψη ότι οι Νέες Τεχνολογίες είναι ακατάλληλες για τη διδασκαλία οποιουδήποτε 

µαθήµατος. 

37

15

0 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

όλων των
µαθηµάτων

ορισµένων
µαθηµάτων

θετικών
µαθηµάτων

κανενός
µαθήµατος

 
∆ιάγραµµα 7.16. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πως πιστεύετε ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία;» 
 

7.3. Ανάλυση του πίνακα συνάφειας-Έλεγχος ανεξαρτησίας και οµοιογένειας 
 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι πίνακες συνάφειας, δηλαδή η κοινή 

κατανοµή των µεταβλητών ανά δύο, µε τη διαδικασία Crosstabs και στη συνέχεια 

γίνεται έλεγχος ανεξαρτησίας µε το στατιστικό x². 

 

7.3.1. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση το φύλο 
 

Από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα, 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι διέθετε το 96,5% των γυναικών και το 87% των 

ανδρών. Παρόλο που το ποσοστό των ανδρών είναι αρκετά υψηλότερο από το 

αντίστοιχο των γυναικών, ο έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση 

µεταξύ της µεταβλητής του φύλου και της ύπαρξη ή µη ηλεκτρονικού υπολογιστή 

στο σπίτι (α=0.197>0.05). 
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Φύλο * Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

20 3 23
87,0% 13,0% 100,0%

28 1 29
96,6% 3,4% 100,0%

48 4 52
92,3% 7,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο

Σύνολο

Ναι Όχι
Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

Σύνολο

 
Πίνακας 7.2. Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι µε βάση το φύλο 

 
 Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της σύνδεσης του υπολογιστή µε το 

∆ιαδίκτυο. Η επεξεργασία των δεδοµένων έδειξε ότι τα ποσοστά των ανδρών και 

των γυναικών που οι υπολογιστές τους διαθέτουν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 

κυµαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα και δεν επηρεάζονται από το φύλο 

(α=0.872>0.05). 

Φύλο * Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

17 6 23
73,9% 26,1% 100,0%

22 7 29
75,9% 24,1% 100,0%

39 13 52
75,0% 25,0% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο

Σύνολο

Ναι Όχι
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

Σύνολο

 
Πίνακας 7.3. Ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µε βάση το φύλο 

 

 Λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου διέθετε το 65,8% των ανδρών και 

το 58,6% των γυναικών. Σε αντίθεση µε τις άλλες ερωτήσεις, στη συγκεκριµένη το 

ποσοστό των ανδρών είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών. Ωστόσο, ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας έδειξε ότι το φύλο δεν επηρεάζει την ύπαρξη ή µη λογαριασµού 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (α=0.627>0.05).  

 

Φύλο * E_mail

15 8 23
65,2% 34,8% 100,0%

17 12 29
58,6% 41,4% 100,0%

32 20 52
61,5% 38,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο

Σύνολο

Ναι Όχι
E_mail

Σύνολο

 
Πίνακας 7.4. Ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε βάση το φύλο 
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 Ωστόσο, το φύλο επηρεάζει την κρίση των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τις 

γνώσεις χειρισµού των υπολογιστών (α=0.037<0.05). Από την επεξεργασία των 

δεδοµένων οι γνώσεις των ανδρών φαίνεται να είναι περισσότερες από αυτές των 

γυναικών. 

 Η αρχική µας υπόθεση ότι το φύλο επηρεάζει το ενδιαφέρον και το βαθµό 

ενασχόλησης των εκπαιδευτικών µε τις Νέες Τεχνολογίες επαληθεύτηκε εν µέρει, 

αφού από τα αποτελέσµατα της έρευνας αποδεικνύεται ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να γνωρίζουν περισσότερα από τις γυναίκες για τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, ωστόσο και το ενδιαφέρον των γυναικών είναι µεγάλο. 

Φύλο * Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι του Η/Υ

2 4 6 5 6 23
8,7% 17,4% 26,1% 21,7% 26,1% 100,0%

0 11 12 6 1 30
,0% 36,7% 40,0% 20,0% 3,3% 100,0%

2 15 18 11 7 53
3,8% 28,3% 34,0% 20,8% 13,2% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι του Η/Υ

Σύνολο

 
Πίνακας 7.5. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» µε βάση το φύλο 
 

 Οι άνδρες εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι πιο ενηµερωµένοι σχετικά µε το 

εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει και αφορά τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς τους. Αρκετά υψηλότερο ήταν το ποσοστό των γυναικών (23,3%) που 

δήλωσαν ότι δεν είναι καθόλου ενηµερωµένες σε σχέση µε αυτό των ανδρών (13%). 

Επιπλέον, καµία γυναίκα δε φάνηκε να είναι πάρα πολύ ενηµερωµένη. Από τον 

έλεγχο ανεξαρτησίας όµως αποδείχθηκε ότι η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών δε 

σχετίζεται µε τη µεταβλητή του φύλου (α=0.271>0.05). 

Φύλο * Είµαι ενηµερωµένος σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της
ειδικότητάς µου

3 7 5 5 3 23
13,0% 30,4% 21,7% 21,7% 13,0% 100,0%

7 9 9 5 0 30
23,3% 30,0% 30,0% 16,7% ,0% 100,0%

10 16 14 10 3 53
18,9% 30,2% 26,4% 18,9% 5,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Είµαι ενηµερωµένος σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που
υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.6. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε 
το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου» 

µε βάση το φύλο 
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 Τόσο οι άνδρες εκπαιδευτικοί, όσο και ο γυναίκες πιστεύουν ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ο 

παράγοντας του φύλου δεν επηρεάζει τις απόψεις τους για το συγκεκριµένο θέµα 

(α=0.390>0.05).  

Φύλο * Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

1 2 3 7 10 23
4,3% 8,7% 13,0% 30,4% 43,5% 100,0%

0 1 8 12 9 30
,0% 3,3% 26,7% 40,0% 30,0% 100,0%

1 3 11 19 19 53
1,9% 5,7% 20,8% 35,8% 35,8% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης

Σύνολο

 
Πίνακας 7.7. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Οι Νέες Τεχνολογίες είναι 
κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» µε βάση το φύλο 

 

 Οι γνώσεις των γυναικών για τη χρήση των υπολογιστών ως βοηθητικά 

µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς τους φαίνεται να 

υστερούν συγκριτικά µε των ανδρών, αφού µόνο το 3,3% των γυναικών θεωρεί τις 

γνώσεις του επαρκείς, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 13%. Από τον 

έλεγχο ανεξαρτησίας όµως, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των δύο 

µεταβλητών (α=0.587>0.05).  

ύλο * Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητά
µου

3 1 4 9 6 23
13,0% 4,3% 17,4% 39,1% 26,1% 100,0%

1 4 6 12 7 30
3,3% 13,3% 20,0% 40,0% 23,3% 100,0%

4 5 10 21 13 53
7,5% 9,4% 18,9% 39,6% 24,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για
τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.8. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πρέπει να µάθω περισσότερα για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς µου» µε βάση το φύλο 
 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της µεταβλητής του φύλου σε σχέση µε το βαθµό  

χρήσης των Νέων Τεχνολογιών σε διάφορα επίπεδα, έδειξε ότι ο βαθµός χρήσης δε 

διαφοροποιείται στατιστικώς ανάλογα µε το φύλο.  
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 Ειδικότερα, όσον αφορά στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την παραγωγή 

του διδακτικού υλικού, ο βαθµός σηµαντικότητας είναι α=0.645>0.05. Εποµένως, ο 

παράγοντας του φύλο δεν επηρεάζει το βαθµό χρήσης των Νέων Τεχνολογιών µε 

σκοπό την παραγωγή διδακτικού υλικού. 

 



 

 Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας φαίνεται να χρησιµοποιούν τις Νέες 

Τεχνολογίες περισσότερο οι άνδρες. Μάλιστα, οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους (σε 

ποσοστό 53,6%) δήλωσαν ότι δε χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για το 

συγκεκριµένο σκοπό καθόλου. Ο συντελεστής σηµαντικότητας απέδειξε όµως ότι δεν 

υπάρχει εξάρτηση (α=0.579>0.05). 

 Κάτι ανάλογο αποδείχθηκε και στην περίπτωση αναζήτησης πληροφοριών 

από το ∆ιαδίκτυο (α=0.405>0.05), στην περίπτωση ανάθεσης εργασιών που απαιτούν 

τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (α=0.580>0.05) και τέλος, στην περίπτωση 

παρακολούθησης τηλεδιασκέψεων (α=0.130>0.05). 
 

6 28,6% 7 25,0%
2 9,5% 7 25,0%
4 19,0% 4 14,3%
3 14,3% 5 17,9%
6 28,6% 5 17,9%

21 100,0% 28 100,0%
8 40,0% 15 53,6%
3 15,0% 6 21,4%
5 25,0% 5 17,9%
1 5,0% 1 3,6%
3 15,0% 1 3,6%

20 100,0% 28 100,0%
4 18,2% 4 13,3%
1 4,5% 4 13,3%
3 13,6% 9 30,0%
9 40,9% 7 23,3%
5 22,7% 6 20,0%

22 100,0% 30 100,0%
8 36,4% 8 29,6%
7 31,8% 6 22,2%
3 13,6% 8 29,6%
2 9,1% 4 14,8%
2 9,1% 1 3,7%

22 100,0% 27 100,0%
16 69,6% 24 88,9%
3 13,0% 1 3,7%
1 4,3% 2 7,4%
0 ,0% 0 ,0%
3 13,0% 0 ,0%

23 100,0% 27 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Για την παραγωγή
του διδακτικού
υλικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναζητώντας
πληροφορίες από
το ∆ιαδίκτυο

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναθέτοντας στους
µαθητές µου
εργασίες που
απαιτούν τη χρήση
Η/Υ

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Παρακολουθώντας
τηλεδιασκέψεις

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Άνδρας
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Γυναίκα
Φύλο

 
Πίνακας 7.9. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση το φύλο 
 

 Από τον παράγοντα του φύλου δεν επηρεάζονται ούτε οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε τους παράγοντες που τους αποτρέπουν από τη χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, αφού σε όλες τις περιπτώσεις ο 
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συντελεστής σηµαντικότητας έδειξε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ του φύλου και 

τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε κάθε έναν από τους παράγοντες αυτούς. 

Ωστόσο, κρίνεται εύλογο να αναφερθούµε στα σηµαντικότερα σηµεία που 

προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία. 

 Η ανεπάρκεια των γνώσεων φαίνεται να αποτρέπει σε µεγαλύτερο ποσοστό 

τις γυναίκες, χωρίς όµως να αποδεικνύεται από τον έλεγχο ανεξαρτησίας εξάρτηση 

µεταξύ των δύο µεταβλητών (α=0.497>0.05). 

 Η έλλειψη χρόνου εξαιτίας της ανάγκης για «κάλυψη» της ύλης, αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα περισσότερο για τους άνδρες εκπαιδευτικούς 

(α=0.651>0.05).  

 Η έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένων αιθουσών αποτρέπει τις γυναίκες σε 

µεγάλο βαθµός, αφού το 51,7% των γυναικών θεωρεί τον παράγοντα αυτό πάρα πολύ 

σηµαντικό (51,7%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 36,8% 

(α=0.554>0.05). 

 Με την άποψη ότι η παραγωγή του διδακτικού υλικού είναι µια χρονοβόρα 

διαδικασία διαφώνησε τελείως ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των ανδρών (28,6%) σε 

συγκριτικά µε των γυναικών (15,4%), χωρίς όµως κι εδώ να υπάρχει εξάρτηση 

(α=0.399>0.05). 

 Τέλος, η έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού επηρεάζει αρνητικά περισσότερο 

τις γυναίκες (α=0.221>0.05). Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση της µη 

καταλληλότητας του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισµικού (α=0.534>0.05). 
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11 47,8% 9 33,3%
8 34,8% 7 25,9%
2 8,7% 5 18,5%
1 4,3% 4 14,8%
1 4,3% 2 7,4%

23 100,0% 27 100,0%
3 15,0% 4 14,8%
2 10,0% 6 22,2%
5 25,0% 6 22,2%
4 20,0% 7 25,9%
6 30,0% 4 14,8%

20 100,0% 27 100,0%
3 15,8% 3 10,3%
3 15,8% 1 3,4%
2 10,5% 4 13,8%
4 21,1% 6 20,7%
7 36,8% 15 51,7%

19 100,0% 29 100,0%
6 28,6% 4 15,4%
2 9,5% 5 19,2%
7 33,3% 9 34,6%
3 14,3% 7 26,9%
3 14,3% 1 3,8%

21 100,0% 26 100,0%
5 23,8% 3 12,5%
5 23,8% 5 20,8%
6 28,6% 3 12,5%
4 19,0% 7 29,2%
1 4,8% 6 25,0%

21 100,0% 24 100,0%
6 28,6% 4 16,0%
7 33,3% 8 32,0%
5 23,8% 5 20,0%
3 14,3% 6 24,0%
0 ,0% 2 8,0%

21 100,0% 25 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Ανεπάρκεια γνώσεων

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη χρόνου
εξαιτίας της ανάγκης για
κάλυψη της ύλης

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη κατάλληλα
εξοπλισµένων αιθουσών

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Η παραγωγή
διδακτικού υλικού είναι
µια χρονοβόρα
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη εκπαιδευτικού
λογισµικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Μη κατάλληλο
εκπαιδευτικό λογισµικό

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Άνδρας
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Γυναίκα
Φύλο

 
Πίνακας 7.10. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες αποτροπής από τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση το φύλο 
 
 
 Όσον αφορά στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δεν επηρεάζονται ούτε κι αυτές από το φύλο. 

Συγκεκριµένα, το φύλο δεν επηρεάζει την κρίση τους σχετικά µε το εάν η χρήση τους 

αποτελεί τυποποιηµένη διαδικασία (α=0.215>0.05),  εάν αποδυναµώνει τη σχέση 

µαθητή-καθηγητή (α=0.927>0.05), εάν αποτελεί δύσκολη-πολύπλοκη διαδικασία 

(α=0.671>0.05) και εάν εµποδίζει τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των µαθητών 

(α=0.429>0.05). 
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12 52,2% 9 32,1%
2 8,7% 9 32,1%
4 17,4% 7 25,0%
3 13,0% 2 7,1%
2 8,7% 1 3,6%
23 100,0% 28 100,0%
12 54,5% 14 51,9%
3 13,6% 5 18,5%
4 18,2% 6 22,2%
1 4,5% 1 3,7%
2 9,1% 1 3,7%
22 100,0% 27 100,0%
5 22,7% 7 24,1%
8 36,4% 9 31,0%
7 31,8% 6 20,7%
1 4,5% 4 13,8%
1 4,5% 3 10,3%
22 100,0% 29 100,0%
10 45,5% 9 32,1%
3 13,6% 5 17,9%
5 22,7% 9 32,1%
1 4,5% 4 14,3%
3 13,6% 1 3,6%
22 100,0% 28 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
τυποποιηµένη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αποδυναµώνει τη σχέση
µαθητή-καθηγητή

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
δύσκολη-πολύπλοκη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Εµποδίζει τις
αυθόρµητες
εκδηλώσεις των
µαθητών

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Άνδρας
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Γυναίκα
Φύλο

 
Πίνακας 7.11. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις πεποιθήσεις τους σχετικά µε τις Νέες 

Τεχνολογίες στη διδακτική πράξη µε βάση το φύλο 
 
 

Περισσότερες από τις µισές γυναίκες που συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα, 

ποσοστό 53,3%, θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων 

Τεχνολογιών είναι η ενσωµάτωσή τους ως ξεχωριστό µάθηµα και ταυτόχρονα ως 

βοηθητικό µέσο. Το ποσοστό των ανδρών που συµφωνεί µε αυτόν τον τρόπο 

ενσωµάτωσης είναι αρκετά χαµηλότερο (43,5%). Η σηµαντικότητα όµως έδειξε ότι 

το φύλο δεν επηρεάζει τις προτιµήσεις τους ως προς τον τρόπο ενσωµάτωσης 

(α=0.397>0.05). 

Φύλο * Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

3 6 4 10 0 23
13,0% 26,1% 17,4% 43,5% ,0% 100,0%

2 3 8 16 1 30
6,7% 10,0% 26,7% 53,3% 3,3% 100,0%

5 9 12 26 1 53
9,4% 17,0% 22,6% 49,1% 1,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο

Σύνολο

ως ξεχωριστό
µάθηµα

ως θέµα
ενταγµένο στα
υπάρχοντα
µαθήµατα

ως βοηθητικό
µέσο για τη
διδασκαλία
άλλων

µαθηµάτων

ως ξεχωριστό
µάθηµα και
ως βοηθητικό

µέσο

σε καµία
περίπτωση

Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

Σύνολο

 
Πίνακας 7.12. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο 

καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» µε 
βάση το φύλο 
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 Στην ερώτηση που αφορά στον τρόπο χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη 

διδασκαλία, τόσο η πλειοψηφία των ανδρών (69,6%), όσο και η πλειοψηφία των 

γυναικών (70%) θεωρεί ότι οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

βοηθητικά µέσα στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων. Ως µέσω διδασκαλίας 

ορισµένων µαθηµάτων θεωρεί ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν το 26,1% των 

ανδρών και το 30% των γυναικών, ενώ τελείως αρνητικός παρουσιάστηκε ένας 

άνδρας εκπαιδευτικός που αναλογεί στο 4,3% του δείγµατος των ανδρών. Τα 

ποσοστά των εκπαιδευτικών και των δύο φύλων κυµαίνονται περίπου στα ίδια 

επίπεδα. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ότι το φύλο δε διαφοροποιεί στατιστικώς τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την επιλογή των µαθηµάτων που µπορούν να 

διδαχθούν µε τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών (α=0.503>0.05) 

Φύλο * Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

16 6 1 23
69,6% 26,1% 4,3% 100,0%

21 9 0 30
70,0% 30,0% ,0% 100,0%

37 15 1 53
69,8% 28,3% 1,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο

Σύνολο

όλων των
µαθηµάτων

ορισµένων
µαθηµάτων

κανενός
µαθήµατος

Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως
µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

Σύνολο

 
Πίνακας 7.13. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πως πιστεύετε ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία;» µε βάση το φύλο 
 

7.3.2. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση την ηλικία 

 
Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της µεταβλητής της ηλικίας µε την ύπαρξη ή όχι 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι έδειξε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των 

δύο µεταβλητών (α=0.669>0.05). Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε µια 

πολύπλοκη κατάσταση, όπου οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 36-45 ετών έχουν σε 

µεγαλύτερο ποσοστό υπολογιστή στο σπίτι τους (93,9%) από τους εκπαιδευτικούς 

ηλικίας 25-35 ετών (83,3%). Το ίδιο ισχύει και µε τους εκπαιδευτικού ηλικίας 46 και 

άνω. 
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Ηλικία * Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

5 1 6
83,3% 16,7% 100,0%

31 2 33
93,9% 6,1% 100,0%

12 1 13
92,3% 7,7% 100,0%

48 4 52
92,3% 7,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

25-35

36-45

46 και άνω

Ηλικία

Σύνολο

Ναι Όχι
Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

Σύνολο

 
Πίνακας 7.14. Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι µε βάση την ηλικία 

 

 Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη στατιστική 

ανάλυση της ηλικίας σε σχέση µε την ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. Οι 

εκπαιδευτικοί της µικρότερης ηλικίας, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί 25-35 ετών, ήταν 

αυτοί που διέθεταν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο σε µικρότερο ποσοστό συγκριτικά µε τις 

άλλες ηλικιακές οµάδες. Εξάρτηση µεταξύ των δύο µεταβλητών δεν υπάρχει 

(α=0.703>0.05). 

Ηλικία * Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

4 2 6
66,7% 33,3% 100,0%

26 7 33
78,8% 21,2% 100,0%

9 4 13
69,2% 30,8% 100,0%

39 13 52
75,0% 25,0% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

25-35

36-45

46 και άνω

Ηλικία

Σύνολο

Ναι Όχι
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

Σύνολο

 
Πίνακας 7.15. Ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µε βάση την ηλικία 

 

 Εξάρτηση δεν υπάρχει ούτε µεταξύ των µεταβλητών της ηλικίας και του 

λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (α=0.797>0.05). Ωστόσο, η ηλικιακή 

οµάδα που διαθέτει σε µεγαλύτερο ποσοστό λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

είναι η οµάδα µεταξύ 25-35 ετών. Γενικά παρατηρείται ότι όσο µικρότερης ηλικίας 

είναι οι εκπαιδευτικοί, σε τόσο µεγαλύτερο ποσοστό διαθέτουν λογαριασµό 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Η αρχική µας υπόθεση, ότι ο βαθµός ενασχόλησης των νεότερων 

εκπαιδευτικών µε τις Νέες Τεχνολογίες είναι µεγαλύτερος επαληθεύτηκε εν µέρει, 

αφού από τη στατιστική επεξεργασία προέκυψε ότι η υπόθεση ισχύει µόνο όσον 

αφορά στην ύπαρξη λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ δεν ισχύει στην 

περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεσής του µε το ∆ιαδίκτυο. 
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Ηλικία * E_mail

4 2 6
66,7% 33,3% 100,0%

21 12 33
63,6% 36,4% 100,0%

7 6 13
53,8% 46,2% 100,0%

32 20 52
61,5% 38,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

25-35

36-45

46 και άνω

Ηλικία

Σύνολο

Ναι Όχι
E_mail

Σύνολο

 
Πίνακας 7.16. Ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε βάση την ηλικία 

 

 Οι γνώσεις χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν επηρεάζονται από την 

ηλικία των εκπαιδευτικών (α=0.432>0.05). Και σε αυτήν την ερώτηση, τα 

αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης που προέκυψαν είναι πολύπλοκα, αφού θα 

περίµενε κανείς οι νεότεροι ηλικιακά να έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις. 

Ηλικία * Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

0 2 1 2 1 6
,0% 33,3% 16,7% 33,3% 16,7% 100,0%

2 9 13 4 6 34
5,9% 26,5% 38,2% 11,8% 17,6% 100,0%

0 4 4 5 0 13
,0% 30,8% 30,8% 38,5% ,0% 100,0%

2 15 18 11 7 53
3,8% 28,3% 34,0% 20,8% 13,2% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

25-35

36-45

46 και άνω

Ηλικία

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

Σύνολο

 
Πίνακας 7.17. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» µε βάση την ηλικία 
 
 Αξιοσηµείωτο είναι και το ότι δεν υπήρξε κανένας εκπαιδευτικός νεώτερης 

ηλικίας (25-35 ετών) που να θεώρησε ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ενηµερωµένος 

για το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων 

της ειδικότητάς του. Εξάρτηση µεταξύ των δύο µεταβλητών δεν υπάρχει 

(α=0.361>0.05). 

Ηλικία * Είµαι καλά ενηµερωµένος/η για το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της
ειδικότητάς µου

1 1 4 0 0 6
16,7% 16,7% 66,7% ,0% ,0% 100,0%

6 12 6 7 3 34
17,6% 35,3% 17,6% 20,6% 8,8% 100,0%

3 3 4 3 0 13
23,1% 23,1% 30,8% 23,1% ,0% 100,0%

10 16 14 10 3 53
18,9% 30,2% 26,4% 18,9% 5,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

25-35

36-45

46 και άνω

Ηλικία

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Είµαι καλά ενηµερωµένος/η για το εκπαιδευτικό λογισµικό που
υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο
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Πίνακας 7.18. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε 
το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου» 

µε βάση την ηλικία 
 

Η ηλικία δεν επηρεάζει ούτε τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη 

συµβολή των Νέων Τεχνολογιών στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

(α=0.735>0.05). Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι µισοί εκπαιδευτικοί ηλικίας 25-35 

ετών συµφωνούν απόλυτα, ενώ δεν υπήρξε εκπαιδευτικός αυτής της ηλικιακής 

οµάδας που να παρουσιάζει αρνητική στάση. 

Ηλικία * Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

0 0 2 1 3 6
,0% ,0% 33,3% 16,7% 50,0% 100,0%

1 3 7 11 12 34
2,9% 8,8% 20,6% 32,4% 35,3% 100,0%

0 0 2 7 4 13
,0% ,0% 15,4% 53,8% 30,8% 100,0%

1 3 11 19 19 53
1,9% 5,7% 20,8% 35,8% 35,8% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

25-35

36-45

46 και άνω

Ηλικία

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης

Σύνολο

 
Πίνακας 7.19. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Οι Νέες Τεχνολογίες είναι 
κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» µε βάση την ηλικία 

 
 

Αλλά και στην ερώτηση εάν θεωρούν ότι πρέπει να µάθουν περισσότερα 

για τους ηλεκτρονικού υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα, οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών δεν επηρεάστηκαν από την ηλικία (α=0.137>0.05). 

λικία * Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς
µου

0 2 1 1 2 6
,0% 33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 100,0%

4 3 4 14 9 34
11,8% 8,8% 11,8% 41,2% 26,5% 100,0%

0 0 5 6 2 13
,0% ,0% 38,5% 46,2% 15,4% 100,0%

4 5 10 21 13 53
7,5% 9,4% 18,9% 39,6% 24,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

25-35

36-45

46 και άνω

Ηλικία

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

 Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα
για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.20. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πρέπει να µάθω περισσότερα για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς µου» µε βάση την ηλικία 
 

Η ηλικία δεν επηρέασε ούτε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον 

βαθµό χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες 

περισσότερο οι εκπαιδευτικοί της νεότερης ηλικιακής οµάδας, ενώ περισσότερο 
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αρνητικοί εµφανίζονται οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 36-45 ετών. Ό έλεγχος όµως 

ανεξαρτησίας έδειξε ότι ηλικία δεν επηρεάζει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για 

την παραγωγή διδακτικού υλικού (α=0.568>0.05). 

Όσον αφορά τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, µπορεί η ηλικία να µην επηρέασε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

(α=0.674>0.05), αξίζει όµως να σηµειώσουµε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

ηλικίας 36-45 ετών απάντησαν «καθόλου». Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι 

δεν υπήρξε κανείς εκπαιδευτικός ηλικίας 25-35 που να απάντησε «πολύ» και «πάρα 

πολύ». 

Η ηλικία δεν επηρέασε καθόλου επίσης τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά µε την αναζήτηση πληροφοριών µέσω ∆ιαδικτύου (α=0.950>0.05), αλλά 

και τις απαντήσεις τους αναφορικά µε την ανάθεση εργασιών στους µαθητές τους που 

απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (α=0.674>0.05). 

Τέλος, όσον αφορά στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 

οριακά δεν επηρεάστηκαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών από την ηλικία σχετικά 

µε την παρακολούθηση τηλεδιασκέψεων (α=0.059>0.05). Από τη στατιστική 

επεξεργασία προέκυψε ότι όσο µικρότεροι ηλικιακά είναι οι εκπαιδευτικοί, τόσο 

περισσότερο χρησιµοποιούν την παρακολούθηση τηλεδιασκέψεων κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας, γεγονός που επαληθεύει στο συγκεκριµένο σηµείο την αρχική µας 

υπόθεση. 
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1 16,7% 8 25,8% 4 33,3%
0 ,0% 8 25,8% 1 8,3%
1 16,7% 6 19,4% 1 8,3%
2 33,3% 3 9,7% 3 25,0%
2 33,3% 6 19,4% 3 25,0%
6 100,0% 31 100,0% 12 100,0%
1 20,0% 17 53,1% 5 45,5%
2 40,0% 4 12,5% 3 27,3%
2 40,0% 6 18,8% 2 18,2%
0 ,0% 2 6,3% 0 ,0%
0 ,0% 3 9,4% 1 9,1%
5 100,0% 32 100,0% 11 100,0%
1 16,7% 5 15,2% 2 15,4%
0 ,0% 3 9,1% 2 15,4%
2 33,3% 6 18,2% 4 30,8%
2 33,3% 11 33,3% 3 23,1%
1 16,7% 8 24,2% 2 15,4%
6 100,0% 33 100,0% 13 100,0%
2 33,3% 9 30,0% 5 38,5%
2 33,3% 9 30,0% 2 15,4%
0 ,0% 7 23,3% 4 30,8%
2 33,3% 3 10,0% 1 7,7%
0 ,0% 2 6,7% 1 7,7%
6 100,0% 30 100,0% 13 100,0%
4 66,7% 25 80,6% 11 84,6%
0 ,0% 2 6,5% 2 15,4%
2 33,3% 1 3,2% 0 ,0%
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0%
0 ,0% 3 9,7% 0 ,0%
6 100,0% 31 100,0% 13 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Για την παραγωγή
του διδακτικού
υλικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναζητώντας
πληροφορίες από
το ∆ιαδίκτυο

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναθέτοντας στους
µαθητές µου
εργασίες που
απαιτούν τη χρήση
Η/Υ

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Παρακολουθώντας
τηλεδιασκέψεις

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

25-35
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

36-45
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

46 και άνω
Ηλικία

 
Πίνακας 7.21. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση την ηλικία 
 

 Όσον αφορά στους παράγοντες που αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από 

τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, µόνο οι απαντήσεις τους 

σχετικά µε τον παράγοντας της έλλειψης εκπαιδευτικού λογισµικού επηρεάστηκε από 

την ηλικία (α=0.019<0.05). Ειδικότερα, έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού αποτρέπει 

κυρίως τους εκπαιδευτικούς της ηλικιακής οµάδας 46 και άνω ετών.  

 Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε την ανεπάρκεια των 

γνώσεων (α=0.807>0.05), την έλλειψη χρόνου εξαιτίας της ανάγκης για κάλυψη της 

ύλης (α=0.818>0.05), την έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένων αιθουσών 

(α=0.545>0.05), το γεγονός ότι η παραγωγή διδακτικού υλικού αποτελεί χρονοβόρα 

διαδικασία (α=0.204>0.05) και την ύπαρξη ακατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού 

(α=0.701>0.05) δε φάνηκαν να επηρεάζονται από την ηλικία.   
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4 66,7% 11 35,5% 5 38,5%
1 16,7% 9 29,0% 5 38,5%
0 ,0% 6 19,4% 1 7,7%
1 16,7% 3 9,7% 1 7,7%
0 ,0% 2 6,5% 1 7,7%
6 100,0% 31 100,0% 13 100,0%
1 16,7% 5 16,1% 1 10,0%
0 ,0% 6 19,4% 2 20,0%
3 50,0% 5 16,1% 3 30,0%
1 16,7% 8 25,8% 2 20,0%
1 16,7% 7 22,6% 2 20,0%
6 100,0% 31 100,0% 10 100,0%
0 ,0% 5 15,6% 1 10,0%
1 16,7% 2 6,3% 1 10,0%
2 33,3% 2 6,3% 2 20,0%
1 16,7% 6 18,8% 3 30,0%
2 33,3% 17 53,1% 3 30,0%
6 100,0% 32 100,0% 10 100,0%
1 16,7% 8 26,7% 1 9,1%
1 16,7% 6 20,0% 0 ,0%
3 50,0% 6 20,0% 7 63,6%
1 16,7% 6 20,0% 3 27,3%
0 ,0% 4 13,3% 0 ,0%
6 100,0% 30 100,0% 11 100,0%
0 ,0% 8 27,6% 0 ,0%
2 33,3% 8 27,6% 0 ,0%
2 33,3% 2 6,9% 5 50,0%
2 33,3% 5 17,2% 4 40,0%
0 ,0% 6 20,7% 1 10,0%
6 100,0% 29 100,0% 10 100,0%
1 16,7% 8 26,7% 1 10,0%
3 50,0% 9 30,0% 3 30,0%
2 33,3% 5 16,7% 3 30,0%
0 ,0% 6 20,0% 3 30,0%
0 ,0% 2 6,7% 0 ,0%
6 100,0% 30 100,0% 10 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Ανεπάρκεια γνώσεων

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη χρόνου
εξαιτίας της ανάγκης
για κάλυψη της ύλης

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη κατάλληλα
εξοπλισµένων αιθουσών

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Η παραγωγή
διδακτικού υλικού είναι
µια χρονοβόρα
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη εκπαιδευτικού
λογισµικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Μη κατάλληλο
εκπαιδευτικό λογισµικό

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

25-35
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

36-45
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

46 και άνω
Ηλικία

 
Πίνακας 7.22. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες αποτροπής από τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση την ηλικία 
 

 Τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών δεν επηρέασε η ηλικία ούτε σχετικά µε τις 

πεποιθήσεις τους για τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Ωστόσο, 

παρατηρώντας τον Πίνακα 7.23, διαπιστώνει κανείς ότι σε όσο µικρότερη ηλικιακά 

οµάδα ανήκει ο εκπαιδευτικός, τόσο θετικότερη στάση απέναντι στις Νέες 

Τεχνολογίες δείχνει. Η αρχική υπόθεση εποµένως επαληθεύεται εν µέρει, αφού 

µπορεί η ηλικία να µην καθορίζει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, ωστόσο όσο 

νεότεροι είναι οι εκπαιδευτικοί τόσο θετικότερη στάση έχουν απέναντι στις Νέες 

Τεχνολογίες. 

 Σκόπιµο κρίνεται να αναφερθεί ότι η σηµαντικότητα σχετικά µε το εάν 

πρόκειται για τυποποιηµένη διαδικασία είναι α=0.204>0.05, εάν αποδυναµώνει τη 

σχέση µαθητή-καθηγητή είναι α=0.252>0.05, εάν πρόκειται για δύσκολη-πολύπλοκη 
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διαδικασία είναι α=0.432>0.05 και εάν εµποδίζει τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των 

µαθητών είναι α=0.256>0.05.  

 

3 50,0% 15 45,5% 3 25,0%
3 50,0% 5 15,2% 3 25,0%
0 ,0% 8 24,2% 3 25,0%
0 ,0% 2 6,1% 3 25,0%
0 ,0% 3 9,1% 0 ,0%
6 100,0% 33 100,0% 12 100,0%
4 66,7% 17 54,8% 5 41,7%
2 33,3% 4 12,9% 2 16,7%
0 ,0% 8 25,8% 2 16,7%
0 ,0% 0 ,0% 2 16,7%
0 ,0% 2 6,5% 1 8,3%
6 100,0% 31 100,0% 12 100,0%
2 33,3% 9 28,1% 1 7,7%
3 50,0% 7 21,9% 7 53,8%
1 16,7% 10 31,3% 2 15,4%
0 ,0% 3 9,4% 2 15,4%
0 ,0% 3 9,4% 1 7,7%
6 100,0% 32 100,0% 13 100,0%
4 66,7% 12 38,7% 3 23,1%
1 16,7% 6 19,4% 1 7,7%
0 ,0% 10 32,3% 4 30,8%
1 16,7% 1 3,2% 3 23,1%
0 ,0% 2 6,5% 2 15,4%
6 100,0% 31 100,0% 13 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
τυποποιηµένη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αποδυναµώνει τη σχέση
µαθητή-καθηγητή

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
δύσκολη-πολύπλοκη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Εµποδίζει τις
αυθόρµητες εκδηλώσεις
των µαθητών

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

25-35
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

36-45
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

46 και άνω
Ηλικία

 
Πίνακας 7.23. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις πεποιθήσεις τους σχετικά µε τις Νέες 

Τεχνολογίες στη διδακτική πράξη µε βάση την ηλικία 
 

 Οι κρίση των εκπαιδευτικών για τον καλύτερο τρόπο ενσωµάτωσης των 

Νέων Τεχνολογιών δεν επηρεάστηκαν καθόλου ούτε αυτές από την ηλικιακή οµάδα 

στην οποία ανήκαν (α=0.620>0.05). Η οµάδα 25-35 ετών θεωρεί σε µεγαλύτερο 

ποσοστό από τις άλλες οµάδες ότι η ενσωµάτωση ως ξεχωριστό µάθηµα και 

ταυτόχρονα ως µέσο διδασκαλίας είναι ο καλύτερος τρόπος (66,7%), ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό (33,3%) θεωρεί ότι ως οι Νέες Τεχνολογίες πρέπει να εντάσσονται 

στο ωρολόγιο πρόγραµµα µόνο ως βοηθητικό µέσο για τη διδασκαλία άλλων 

µαθηµάτων. Τις ίδιες περίπου απόψεις είχε και η οµάδα 46 ετών και άνω, µε ένα 

µικρό ποσοστό 15,4% να θεωρεί ως καλύτερο τρόπο την ενσωµάτωση ως θέµα 

ενταγµένο στα υπάρχοντα µαθήµατα, ενώ οι απόψεις των εκπαιδευτικών ηλικίας 36-

45 ήταν περισσότερο µοιρασµένες. 
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Ηλικία *Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

0 0 2 4 0 6
,0% ,0% 33,3% 66,7% ,0% 100,0%

5 7 7 14 1 34
14,7% 20,6% 20,6% 41,2% 2,9% 100,0%

0 2 3 8 0 13
,0% 15,4% 23,1% 61,5% ,0% 100,0%

5 9 12 26 1 53
9,4% 17,0% 22,6% 49,1% 1,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

25-35

36-45

46 και άνω

Ηλικία

Σύνολο

ως ξεχωριστό
µάθηµα

ως θέµα
ενταγµένο στα
υπάρχοντα
µαθήµατα

ως βοηθητικό
µέσο για τη
διδασκαλία
άλλων

µαθηµάτων

ως ξεχωριστό
µάθηµα και
ως βοηθητικό

µέσο

σε καµία
περίπτωση

Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

Σύνολο

 
Πίνακας 7.24. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο 

καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» µε 
βάση την ηλικία 

 

Τέλος, οι επιλογές των εκπαιδευτικών ως προς τα µαθήµατα στα οποία θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες ως µέσο διδασκαλίας δεν 

επηρεάζονται από την ηλικία (α=0.899>0.05), ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των 

νεότερων εκπαιδευτικών θεωρούν σε αρκετά µεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες δύο 

οµάδες ότι οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία όλων 

των µαθηµάτων. 

Ηλικία * Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

5 1 0 6
83,3% 16,7% ,0% 100,0%

23 10 1 34
67,6% 29,4% 2,9% 100,0%

9 4 0 13
69,2% 30,8% ,0% 100,0%

37 15 1 53
69,8% 28,3% 1,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

25-35

36-45

46 και άνω

Ηλικία

Σύνολο

όλων των
µαθηµάτων

ορισµένων
µαθηµάτων

κανενός
µαθήµατος

Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως
µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

Σύνολο

 
Πίνακας 7.25. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πως πιστεύετε ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία;» µε βάση την ηλικία 
 

 

7.3.3. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση τα έτη υπηρεσίας 
 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µε βάση τα έτη υπηρεσίας έδειξε ότι η µεταβλητή 

έτη υπηρεσίας δεν επηρέασε σε καµία ερώτηση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.   
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Παρόλα αυτά, στην ερώτηση εάν έχουν υπολογιστή στο σπίτι παρατηρείται 

ότι όσο λιγότερα έτη υπηρεσίας έχουν οι εκπαιδευτικοί σε τόσο µεγαλύτερο ποσοστό 

έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι (α=.609>0.05).  

Προϋπηρεσία * Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

6 0 6
100,0% ,0% 100,0%

14 1 15
93,3% 6,7% 100,0%

22 3 25
88,0% 12,0% 100,0%

42 4 46
91,3% 8,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

0-5

6-10

11 και άνω

Προϋπηρεσία

Σύνολο

Ναι Όχι
Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

Σύνολο

 
Πίνακας 7.26. Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι µε βάση την προϋπηρεσία 

 

 Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όµως και στην περίπτωση σύνδεσης του υπολογιστή 

τους µε το ∆ιαδίκτυο. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία έως και πέντε έτη, 

είναι αυτοί που απάντησαν αρνητικά σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους 

(α=0.686>0.05). 

Προϋπηρεσία * Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

4 2 6
66,7% 33,3% 100,0%

12 3 15
80,0% 20,0% 100,0%

17 8 25
68,0% 32,0% 100,0%

33 13 46
71,7% 28,3% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

0-5

6-10

11 και άνω

Προϋπηρεσία

Σύνολο

Ναι Όχι
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

Σύνολο

 
Πίνακας 7.27. Ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µε βάση την προϋπηρεσία 

 

 Στην ερώτηση εάν έχουν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

παρατηρείται ότι καθώς αυξάνονται τα έτη, µειώνεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

που απάντησε θετικά (α=0.215>0.05). 

Προϋπηρεσία * E_mail

5 1 6
83,3% 16,7% 100,0%

10 5 15
66,7% 33,3% 100,0%

12 13 25
48,0% 52,0% 100,0%

27 19 46
58,7% 41,3% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

0-5

6-10

11 και άνω

Προϋπηρεσία

Σύνολο

Ναι Όχι
E_mail

Σύνολο

 
Πίνακας 7.28. Ύπαρξη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε βάση την προϋπηρεσία 
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 Οι µισοί από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην κατηγορία από 0 έως και 

5 έτη υπηρεσίας θεώρησαν µέτριες τις γνώσεις χειρισµού που έχουν σχετικά µε τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μάλιστα, ήταν πολύ µικρά τα ποσοστά αυτών που 

απάντησαν θετικά (16,7%). Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 7.29, περισσότερο 

θετικά κρίνουν τις γνώσεις τους οι καθηγητές µε προϋπηρεσία µεταξύ 6 και 10 ετών 

(α=0.445>0.05). 

Προϋπηρεσία * Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

0 2 3 0 1 6
,0% 33,3% 50,0% ,0% 16,7% 100,0%

0 5 3 6 2 16
,0% 31,3% 18,8% 37,5% 12,5% 100,0%

2 7 10 5 1 25
8,0% 28,0% 40,0% 20,0% 4,0% 100,0%

2 14 16 11 4 47
4,3% 29,8% 34,0% 23,4% 8,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

0-5

6-10

11 και άνω

Προϋπηρεσία

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

Σύνολο

 
Πίνακας 7.29. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» µε βάση την προϋπηρεσία 
 

 Το ίδιο ισχύει και µε τα αποτελέσµατα από την ερώτηση σχετικά µε το εάν 

θεωρούν ότι είναι ενηµερωµένοι για το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για 

τη διδασκαλία των µαθηµάτων που διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί µε την µικρότερη 

προϋπηρεσία είναι οι εκπαιδευτικοί µε την µικρότερη ενηµέρωση, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν από 6 έως και 10 έτη υπηρεσίας εµφανίζονται να είναι 

περισσότερο ενηµερωµένοι από τους υπόλοιπους (α=0.659>0.05). 

ροϋπηρεσία * Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων τη
ειδικότητάς µου

1 2 3 0 0 6
16,7% 33,3% 50,0% ,0% ,0% 100,0%

2 6 3 4 1 16
12,5% 37,5% 18,8% 25,0% 6,3% 100,0%

6 8 7 4 0 25
24,0% 32,0% 28,0% 16,0% ,0% 100,0%

9 16 13 8 1 47
19,1% 34,0% 27,7% 17,0% 2,1% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

0-5

6-10

11 και άνω

Προϋπηρεσία

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

 Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που
υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.30. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε 
το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου» 

µε βάση την προϋπηρεσία 
 

 Το 50% των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην κατηγορία από 0 έως και 5 έτη 

υπηρεσίας συµφώνησε απόλυτα µε την άποψη ότι οι Νέες Τεχνολογίες είναι 

κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, ενώ 

αξιοσηµείωτο είναι ότι κανείς από αυτούς δεν απάντησε αρνητικά. Ωστόσο, από τις 
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απαντήσεις των εκπαιδευτικών των άλλων δύο κατηγοριών δε φαίνεται να ισχύει η 

αρχική υπόθεση ότι όσο µικρότερη προϋπηρεσία έχουν τόσο θετικότερη στάση θα 

επιδεικνύουν απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες (α=0.219>0.05). 

Προϋπηρεσία * Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

0 0 2 1 3 6
,0% ,0% 33,3% 16,7% 50,0% 100,0%

0 2 5 2 7 16
,0% 12,5% 31,3% 12,5% 43,8% 100,0%

1 1 3 13 7 25
4,0% 4,0% 12,0% 52,0% 28,0% 100,0%

1 3 10 16 17 47
2,1% 6,4% 21,3% 34,0% 36,2% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

0-5

6-10

11 και άνω

Προϋπηρεσία

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης

Σύνολο

 
Πίνακας 7.31. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Οι Νέες Τεχνολογίες είναι 

κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» µε βάση την προϋπηρεσία 
 

 Σχετικά µε το εάν πρέπει να µάθουν περισσότερα για τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς τους, αξιοσηµείωτο είναι περισσότερο αυτάρκεις µε τις γνώσεις τους 

αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία από 6 έως και 10 έτη, αφού το 12,5% 

θεωρεί ότι δεν αποµένει να µάθουν τίποτε άλλο (α=0.339>0.05). 

ροϋπηρεσία * Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητά
µου

0 2 1 2 1 6
,0% 33,3% 16,7% 33,3% 16,7% 100,0%

2 2 3 4 5 16
12,5% 12,5% 18,8% 25,0% 31,3% 100,0%

1 1 5 14 4 25
4,0% 4,0% 20,0% 56,0% 16,0% 100,0%

3 5 9 20 10 47
6,4% 10,6% 19,1% 42,6% 21,3% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

0-5

6-10

11 και άνω

Προϋπηρεσία

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για
τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.32. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πρέπει να µάθω περισσότερα για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς µου» µε βάση την προϋπηρεσία 
 

 Η αρχική µας υπόθεση, ότι όσο µικρότερη προϋπηρεσία έχουν οι 

εκπαιδευτικοί τόσο περισσότερο χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επαληθεύεται εν µέρει. 

 Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία από 0 έως και 5 έτη 

προετοιµάζουν το εκπαιδευτικό υλικό µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις άλλες δύο κατηγορίες, χωρίς 
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όµως να υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις κατηγορίες αυτές 

(α=0.727>0.05). 

 Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, από τους µικρότερους σε προϋπηρεσία 

εκπαιδευτικούς κανείς δεν απάντησε «πολύ» ή «πάρα πολύ». Κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

και για τις υπόλοιπες κατηγορίες, παρόλο που η πλειοψηφία τους δήλωσε ότι δεν 

χρησιµοποιεί ποτέ τις Νέες Τεχνολογίες κατά τον συγκεκριµένο τρόπο 

(α=0.684>0.05). 

 Ωστόσο, όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην κατηγορία µε προϋπηρεσία 

έως και 5 έτη δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν έστω και λίγο τον υπολογιστή µε σκοπό 

την αναζήτηση πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο και για τις 

άλλες κατηγορίες (α=0.402>0.05).  

 Η αρχική µας υπόθεση επαληθεύεται όσον αφορά στην ανάθεση εργασιών 

που απαιτούν τη χρήση υπολογιστή. Όσο µικρότερη προϋπηρεσία έχουν οι 

εκπαιδευτικοί, σε τόσο µεγαλύτερο βαθµό χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες κατά 

αυτόν τον τρόπο (α=0.551>0.05). 

 Ανάλογα είναι και τα αποτελέσµατα σχετικά µε την παρακολούθηση 

τηλεδιασκέψεων. Όσο µικρότεροι προϋπηρεσία έχουν, σε τόσο µεγαλύτερο βαθµό 

παρακολουθούν τηλεδιασκέψεις µε τους µαθητές τους (α=0.105>0.05). 
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0 ,0% 5 33,3% 8 34,8%
1 20,0% 3 20,0% 4 17,4%
2 40,0% 1 6,7% 3 13,0%
1 20,0% 2 13,3% 4 17,4%
1 20,0% 4 26,7% 4 17,4%
5 100,0% 15 100,0% 23 100,0%
1 20,0% 8 53,3% 13 59,1%
2 40,0% 2 13,3% 5 22,7%
2 40,0% 3 20,0% 2 9,1%
0 ,0% 1 6,7% 1 4,5%
0 ,0% 1 6,7% 1 4,5%
5 100,0% 15 100,0% 22 100,0%
0 ,0% 3 18,8% 5 20,8%
1 16,7% 0 ,0% 4 16,7%
2 33,3% 4 25,0% 6 25,0%
3 50,0% 4 25,0% 6 25,0%
0 ,0% 5 31,3% 3 12,5%
6 100,0% 16 100,0% 24 100,0%
1 16,7% 5 33,3% 10 45,5%
1 16,7% 5 33,3% 5 22,7%
2 33,3% 3 20,0% 5 22,7%
2 33,3% 1 6,7% 1 4,5%
0 ,0% 1 6,7% 1 4,5%
6 100,0% 15 100,0% 22 100,0%
3 60,0% 13 86,7% 20 83,3%
0 ,0% 1 6,7% 2 8,3%
2 40,0% 0 ,0% 1 4,2%
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0%
0 ,0% 1 6,7% 1 4,2%
5 100,0% 15 100,0% 24 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Για την παραγωγή
του διδακτικού
υλικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναζητώντας
πληροφορίες από
το ∆ιαδίκτυο

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναθέτοντας στους
µαθητές µου
εργασίες που
απαιτούν τη χρήση
Η/Υ

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Παρακολουθώντας
τηλεδιασκέψεις

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

0-5
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

6-10
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

11 και άνω
Προϋπηρεσία

 
Πίνακας 7.33. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση την προϋπηρεσία 
 

 Όσον αφορά στους παράγοντες που αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από 

τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η ανεπάρκεια γνώσεων 

(α=0.232>0.05) φαίνεται να αποτρέπει λιγότερο τους εκπαιδευτικούς µε την λιγότερη  

προϋπηρεσία. Γενικά, όσο λιγότερο χρόνο υπηρεσίας έχουν τόσο λιγότερο η έλλειψη 

γνώσεων τους αποτρέπει από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται και στον παράγοντα της ηλικίας, γιατί συνήθως όσο περισσότερη 

προϋπηρεσία έχει κάποιος τόσο µεγαλύτερος είναι ηλικιακά, παρόλο που στο χώρο 

της εκπαίδευσης κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτο, αφού υπάρχουν εκπαιδευτικοί που 

διορίζονται σε µεγάλη ηλικία και άλλοι σε µικρή. 

Το αντίθετο ισχύει για την έλλειψη χρόνου εξαιτίας της ανάγκης για κάλυψη 

της ύλης (α=0.964>0.05). Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 7.34, όσο περισσότερη 

προϋπηρεσία έχουν οι εκπαιδευτικοί τόσο λιγότερο η έλλειψη χρόνου τους αποτρέπει, 

γεγονός που µπορεί να οφείλεται στο ότι είναι πιο έµπειροι και κατά συνέπεια 

µπορούν να κατανέµουν το χρόνο τους καλύτερα. 
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 Η έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένων αιθουσών αποτρέπει σε µεγάλο βαθµό 

τους εκπαιδευτικού µε προϋπηρεσία άνω των 11 ετών, αφού σε ποσοστό 60% 

δήλωσαν ότι ο συγκεκριµένος παράγοντας τους αποτρέπει πάρα πολύ 

(α=0.315>0.05), ενώ την άποψη ότι η παραγωγή διδακτικού υλικού αποτελεί 

χρονοβόρα διαδικασία συµµερίζονται κυρίως οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην 

κατηγορία µε προϋπηρεσία από 6 και 10 έτη (α=0.915>0.05). 

 Τέλος, η έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού (α=0.204>0.05) και η έλλειψη 

κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού (α=0.570>0.05) αποτελεί αποτρεπτικό 

παράγονται περισσότερο για τις δύο µεγαλύτερες κατηγορίες αναφορικά µε την 

προϋπηρεσία. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία από 6 έως και 10 έτη 

δήλωσαν σε µεγαλύτερα ποσοστά ότι οι παράγοντες αυτοί τους αποτρέπουν πάρα 

πολύ. 

 Γενικά, µε εξαίρεση τον παράγοντα της ανεπάρκειας γνώσεων, οι 

εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην κατηγορία από 0 έως και 5 έτη προϋπηρεσίας 

φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τις άλλες δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών. 

Από την ανάλυση όµως που προέκυψε, δε θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι όσο 

µικρότερη προϋπηρεσία έχουν, τόσο λιγότερο τους αποτρέπουν οι συγκεκριµένοι 

παράγοντες από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Άλλωστε, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, ο παράγοντας της προϋπηρεσίας δεν επηρεάζει τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στη συγκεκριµένη ερώτηση. 
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3 60,0% 7 46,7% 8 33,3%
1 20,0% 5 33,3% 6 25,0%
1 20,0% 0 ,0% 6 25,0%
0 ,0% 3 20,0% 1 4,2%
0 ,0% 0 ,0% 3 12,5%
5 100,0% 15 100,0% 24 100,0%
1 20,0% 2 13,3% 3 14,3%
0 ,0% 3 20,0% 5 23,8%
1 20,0% 4 26,7% 4 19,0%
2 40,0% 3 20,0% 4 19,0%
1 20,0% 3 20,0% 5 23,8%
5 100,0% 15 100,0% 21 100,0%
0 ,0% 4 25,0% 1 5,0%
0 ,0% 2 12,5% 1 5,0%
2 33,3% 1 6,3% 3 15,0%
2 33,3% 3 18,8% 3 15,0%
2 33,3% 6 37,5% 12 60,0%
6 100,0% 16 100,0% 20 100,0%
1 20,0% 4 26,7% 4 19,0%
1 20,0% 2 13,3% 3 14,3%
2 40,0% 3 20,0% 9 42,9%
1 20,0% 4 26,7% 4 19,0%
0 ,0% 2 13,3% 1 4,8%
5 100,0% 15 100,0% 21 100,0%
0 ,0% 5 33,3% 1 5,3%
3 60,0% 3 20,0% 4 21,1%
1 20,0% 2 13,3% 4 21,1%
1 20,0% 2 13,3% 7 36,8%
0 ,0% 3 20,0% 3 15,8%
5 100,0% 15 100,0% 19 100,0%
1 20,0% 5 33,3% 3 15,0%
2 40,0% 4 26,7% 7 35,0%
1 20,0% 3 20,0% 5 25,0%
1 20,0% 1 6,7% 5 25,0%
0 ,0% 2 13,3% 0 ,0%
5 100,0% 15 100,0% 20 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Ανεπάρκεια γνώσεων

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη χρόνου
εξαιτίας της ανάγκης
για κάλυψη της ύλης

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη κατάλληλα
εξοπλισµένων
αιθουσών

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Η παραγωγή
διδακτικού υλικού είναι
µια χρονοβόρα
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη εκπαιδευτικού
λογισµικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Μη κατάλληλο
εκπαιδευτικό λογισµικό

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

0-5
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

6-10
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

11 και άνω
Προϋπηρεσία

 
Πίνακας 7.34. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες αποτροπής από τη 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση την προϋπηρεσία 

 

 Η προϋπηρεσία δεν επηρεάζει ούτε τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για 

τις Νέες Τεχνολογίες. 

 Ωστόσο, την άποψη ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί µια 

τυποποιηµένη διαδικασία (α=0.670>0.05), ότι αποδυναµώνει τη σχέση µαθητή-

καθηγητή (α=0.552>0.05), ότι αποτελεί δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία 

(α=0.238>0.05), καθώς και ότι εµποδίζει τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των µαθητών 

(α=0.927>0.05), συµµερίζονται λιγότερο οι εκπαιδευτικοί µε 0 έως και 5 έτη 

προϋπηρεσίας, αφού δεν υπήρξε εκπαιδευτικός της συγκεκριµένης κατηγορίας που να 

απάντησε ότι οι παράγοντες αυτοί τον αποτρέπουν πολύ και πάρα πολύ. Εξαίρεση 

αποτελεί ένα ποσοστό 20% που πιστεύει ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
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αποτελεί δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία και για αυτό το λόγο αποτρέπονται από 

τη χρήση τους στην εκπαίδευση. 

2 33,3% 6 40,0% 10 41,7%
3 50,0% 3 20,0% 4 16,7%
1 16,7% 3 20,0% 5 20,8%
0 ,0% 1 6,7% 4 16,7%
0 ,0% 2 13,3% 1 4,2%
6 100,0% 15 100,0% 24 100,0%
3 60,0% 9 60,0% 12 52,2%
2 40,0% 1 6,7% 4 17,4%
0 ,0% 4 26,7% 3 13,0%
0 ,0% 0 ,0% 2 8,7%
0 ,0% 1 6,7% 2 8,7%
5 100,0% 15 100,0% 23 100,0%
2 40,0% 6 37,5% 3 12,5%
2 40,0% 3 18,8% 11 45,8%
0 ,0% 5 31,3% 6 25,0%
1 20,0% 0 ,0% 3 12,5%
0 ,0% 2 12,5% 1 4,2%
5 100,0% 16 100,0% 24 100,0%
3 60,0% 7 43,8% 7 30,4%
1 20,0% 2 12,5% 3 13,0%
1 20,0% 4 25,0% 7 30,4%
0 ,0% 2 12,5% 3 13,0%
0 ,0% 1 6,3% 3 13,0%
5 100,0% 16 100,0% 23 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
τυποποιηµένη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αποδυναµώνει τη σχέση
µαθητή-καθηγητή

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
δύσκολη-πολύπλοκη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Εµποδίζει τις
αυθόρµητες εκδηλώσεις
των µαθητών

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

0-5
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

6-10
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

11 και άνω
Προϋπηρεσία

 
Πίνακας 7.35. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις πεποιθήσεις τους σχετικά µε τις Νέες 

Τεχνολογίες στη διδακτική πράξη µε βάση την προϋπηρεσία 
 

 Στην ερώτηση «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος 

ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση;» το 50% 

των εκπαιδευτικών µε προϋπηρεσία από 6 έως και 10 έτη και το 48% των 

εκπαιδευτικών από 11 έτη προϋπηρεσία και άνω απάντησε ότι είναι ως ξεχωριστό 

µάθηµα και ταυτόχρονα ως βοηθητικό µέσο στη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων 

(α=0.910>0.05). Το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών που είχαν έως και 5 έτη 

προϋπηρεσία ήταν 33,3%, ποσοστό αρκετά χαµηλότερο. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί 

που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία απάντησαν, σε µεγαλύτερο ποσοστό (16,7%) 

από τις άλλες δύο κατηγορίες, ότι ο καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης είναι η 

διδασκαλία αποκλειστικά ως ξεχωριστού µαθήµατος. Αρκετά υψηλό ήταν και το 

ποσοστό (33,3%) όµως αυτών που θεωρεί ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

αποκλειστικά ως βοηθητικό µέσο είναι ο καλύτερος τρόπος.  
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Προϋπηρεσία * Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

1 1 2 2 0 6
16,7% 16,7% 33,3% 33,3% ,0% 100,0%

2 2 3 8 1 16
12,5% 12,5% 18,8% 50,0% 6,3% 100,0%

2 5 6 12 0 25
8,0% 20,0% 24,0% 48,0% ,0% 100,0%

5 8 11 22 1 47
10,6% 17,0% 23,4% 46,8% 2,1% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

0-5

6-10

11 και άνω

Προϋπηρεσία

Σύνολο

ως ξεχωριστό
µάθηµα

ως θέµα
ενταγµένο στα
υπάρχοντα
µαθήµατα

ως βοηθητικό
µέσο για τη
διδασκαλία
άλλων

µαθηµάτων

ως ξεχωριστό
µάθηµα και
ως βοηθητικό

µέσο

σε καµία
περίπτωση

Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

Σύνολο

 
Πίνακας 7.36. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο 

καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» µε 
βάση την προϋπηρεσία 

 

 Τέλος, στην ερώτηση  «Πως πιστεύετε ότι οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία;», όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 7.37, το 

σύνολο (100%) των εκπαιδευτικών που έχουν έως και 5 έτη προϋπηρεσίας θεωρεί ότι 

οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητικό στη διδασκαλία 

όλων των µαθηµάτων. Από τις άλλες κατηγορίες των εκπαιδευτικών αναφορικά µε 

την προϋπηρεσία ήταν αρκετά υψηλά τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που θεωρούν 

ότι οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία µόνο ορισµένων 

µαθηµάτων (α=0.278>0.05). 

Προϋπηρεσία * Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

6 0 0 6
100,0% ,0% ,0% 100,0%

10 5 1 16
62,5% 31,3% 6,3% 100,0%

16 9 0 25
64,0% 36,0% ,0% 100,0%

32 14 1 47
68,1% 29,8% 2,1% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

0-5

6-10

11 και άνω

Προϋπηρεσία

Σύνολο

όλων των
µαθηµάτων

ορισµένων
µαθηµάτων

κανενός
µαθήµατος

Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως
µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

Σύνολο

 
Πίνακας 7.37. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πως πιστεύετε ότι οι Νέες 
Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία;» µε βάση την προϋπηρεσία 

 
 

7.3.4. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση την ειδικότητα 
 

Η ειδικότητα δε φαίνεται να επηρεάζει την ύπαρξη ή µη υπολογιστή στο 

σπίτι (α=0.255>0.05). Ωστόσο, το σύνολο των εκπαιδευτικών (100%) όλων των 

ειδικοτήτων έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι, µε εξαίρεση τους 
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εκπαιδευτικούς που διδάσκουν θεωρητικά µαθήµατα, οι οποίοι διαθέτουν υπολογιστή 

σε ποσοστό 86,4%.  

Ειδικότητα * Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

18 0 18
100,0% ,0% 100,0%

19 3 22
86,4% 13,6% 100,0%

7 0 7
100,0% ,0% 100,0%

3 0 3
100,0% ,0% 100,0%

47 3 50
94,0% 6,0% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Θετικών

Θεωρητικών

Ξένων Γλωσσών

Πληροφορικής

Ειδικότητα

Σύνολο

Ναι Όχι
Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

Σύνολο

 
Πίνακας 7.38. Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι µε βάση την ειδικότητα 

 

 Η ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο δεν επηρεάζεται επίσης από την 

ειδικότητα (α=0.231>0.05). Σε ποσοστό 100%, όπως ήταν αναµενόµενο, διαθέτουν 

σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν µαθήµατα πληροφορικής, 

ενώ από τις υπόλοιπες ειδικότητες, η ειδικότητα των θεωρητικών µαθηµάτων είναι 

και πάλι αυτή που διαθέτει σύνδεση σε µικρότερο ποσοστό συγκριτικά µε τις 

υπόλοιπες. 

Ειδικότητα * Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

16 2 18
88,9% 11,1% 100,0%

15 7 22
68,2% 31,8% 100,0%

5 2 7
71,4% 28,6% 100,0%

3 0 3
100,0% ,0% 100,0%

39 11 50
78,0% 22,0% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Θετικών

Θεωρητικών

Ξένων Γλωσσών

Πληροφορικής

Ειδικότητα

Σύνολο

Ναι Όχι
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

Σύνολο

 
Πίνακας 7.39. Ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µε βάση την ειδικότητα 

 

 Επηρεάζεται όµως από τη µεταβλητή της ειδικότητας ο λογαριασµός 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (α=0.045<0.05). Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τους 

εκπαιδευτικούς των θεωρητικών επιστηµών, ούτε οι µισοί δε διαθέτουν λογαριασµό 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Η αρχική µας υπόθεση, ότι η ειδικότητα επηρεάζει το βαθµό ενασχόλησης και 

το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τις Νέες Τεχνολογίες επαληθεύεται εν µέρει σε 

αυτό το σηµείο. Συγκεκριµένα, από την έρευνα αποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
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των θετικών επιστηµών ασχολούνται περισσότερο µε τις Νέες Τεχνολογίες από 

αυτούς των θεωρητικών επιστηµών. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν ξένες γλώσσες αναµενόταν να είναι µεγαλύτερο. 

Ειδικότητα * E_mail

15 3 18
83,3% 16,7% 100,0%

10 12 22
45,5% 54,5% 100,0%

4 3 7
57,1% 42,9% 100,0%

3 0 3
100,0% ,0% 100,0%

32 18 50
64,0% 36,0% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Θετικών

Θεωρητικών

Ξένων Γλωσσών

Πληροφορικής

Ειδικότητα

Σύνολο

Ναι Όχι
E_mail

Σύνολο

 
Πίνακας 7.40. Ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε βάση την ειδικότητα 

 

Ο παράγοντας ειδικότητα επηρεάζει στατιστικώς σηµαντικά (α=0.000<0.05) 

και το βαθµό γνώσης χειρισµού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκτός από τους 

εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής, οι οποίοι στο σύνολό τους δήλωσαν ότι 

γνωρίζουν να χειρίζονται πάρα πολύ καλά τους υπολογιστές, υψηλά ήταν και τα 

ποσοστά των εκπαιδευτικών των θετικών επιστηµών που δήλωσαν ότι γνωρίζουν να 

χειρίζονται καλά και πάρα πολύ καλά τους υπολογιστές. Επαληθεύεται εποµένως η 

αρχική µας υπόθεση ότι οι καθηγητές των θετικών επιστηµών έχουν περισσότερες 

γνώσεις από αυτούς των θεωρητικών, δεν επαληθεύεται όµως όσων αφορά στους 

καθηγητές των ξένων γλωσσών, αφού σε µεγάλο ποσοστό κρίνουν τις ικανότητες 

χειρισµού τους ως µέτριες. 

Ειδικότητα * Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

0 3 5 8 2 18
,0% 16,7% 27,8% 44,4% 11,1% 100,0%

2 9 8 3 1 23
8,7% 39,1% 34,8% 13,0% 4,3% 100,0%

0 1 5 0 1 7
,0% 14,3% 71,4% ,0% 14,3% 100,0%

0 0 0 0 3 3
,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

2 13 18 11 7 51
3,9% 25,5% 35,3% 21,6% 13,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Θετικών

Θεωρητικών

Ξένων Γλωσσών

Πληροφορικής

Ειδικότητα

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

Σύνολο

 
Πίνακας 7.41. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» µε βάση την ειδικότητα 
 

 Στατιστικώς σηµαντικά από την ειδικότητα επηρεάζεται και ο βαθµός 

ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που 

υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς τους (α=0.002<0.05). 
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Εάν εξαιρεθούν οι καθηγητές πληροφορικής, περισσότερο ενηµερωµένοι φαίνονται 

να είναι οι καθηγητές των θετικών µαθηµάτων, έπειτα οι καθηγητές των θεωρητικών 

µαθηµάτων και τέλος οι καθηγητές των ξένων γλωσσών. Η αρχική µας υπόθεση 

επαληθεύεται και πάλι εν µέρει, µε την επιφύλαξη βέβαια ότι η ενηµέρωση αποτελεί 

ευθύνη των εκπαιδευτικών και δεν είναι αρµοδιότητα άλλων φορέων.  

Ειδικότητα * Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της
ειδικότητάς µου

0 6 6 5 1 18
,0% 33,3% 33,3% 27,8% 5,6% 100,0%

7 8 5 3 0 23
30,4% 34,8% 21,7% 13,0% ,0% 100,0%

1 2 2 2 0 7
14,3% 28,6% 28,6% 28,6% ,0% 100,0%

0 0 1 0 2 3
,0% ,0% 33,3% ,0% 66,7% 100,0%

8 16 14 10 3 51
15,7% 31,4% 27,5% 19,6% 5,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Θετικών

Θεωρητικών

Ξένων Γλωσσών

Πληροφορικής

Ειδικότητα

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που
υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.42. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε 
το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου» 

µε βάση την ειδικότητα 
 
 ∆εν επηρεάζονται όµως από την ειδικότητα οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

όσον αφορά στη συµβολή των Νέων Τεχνολογιών στη βελτίωση ποιότητας της 

εκπαίδευσης (α=0.416>0.05). Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καθηγητές της 

πληροφορικής και οι καθηγητές των ξένων γλωσσών επιδεικνύουν ιδιαίτερα θετική 

στάση σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων. 

Ειδικότητα * Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

0 1 3 7 7 18
,0% 5,6% 16,7% 38,9% 38,9% 100,0%

1 2 7 8 5 23
4,3% 8,7% 30,4% 34,8% 21,7% 100,0%

0 0 0 4 3 7
,0% ,0% ,0% 57,1% 42,9% 100,0%

0 0 0 0 3 3
,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

1 3 10 19 18 51
2,0% 5,9% 19,6% 37,3% 35,3% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Θετικών

Θεωρητικών

Ξένων Γλωσσών

Πληροφορικής

Ειδικότητα

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης

Σύνολο

 
Πίνακας 7.43. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Οι Νέες Τεχνολογίες είναι 

κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» µε βάση την ειδικότητα 
 

 Η ειδικότητα δεν επηρεάζει ούτε τις κρίσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε 

το εάν πρέπει να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τους υπολογιστές ως 

βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων που διδάσκουν (α=0.313>0.05). 

Αξιοσηµείωτο είναι υπήρξε καθηγητής πληροφορικής που στη συγκεκριµένη 
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ερώτηση απάντησε «πάρα πολύ», καθώς και τα ποσοστά των καθηγητών ξένων 

γλωσσών που σε ποσοστό 57,1% απάντησαν «πολύ», ενώ σε ποσοστό 42,9% 

απάντησαν «πάρα πολύ». 

ιδικότητα * Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µο

1 1 6 6 4 18
5,6% 5,6% 33,3% 33,3% 22,2% 100,0%

2 3 3 10 5 23
8,7% 13,0% 13,0% 43,5% 21,7% 100,0%

0 0 0 4 3 7
,0% ,0% ,0% 57,1% 42,9% 100,0%

1 1 0 0 1 3
33,3% 33,3% ,0% ,0% 33,3% 100,0%

4 5 9 20 13 51
7,8% 9,8% 17,6% 39,2% 25,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Θετικών

Θεωρητικών

Ξένων Γλωσσών

Πληροφορικής

Ειδικότητα

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για
τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.44. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πρέπει να µάθω περισσότερα για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς µου» µε βάση την ειδικότητα 
 

 Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 

σε κάποια σηµεία η ειδικότητα επηρεάζει το βαθµό χρήσης των εκπαιδευτικών, ενώ 

σε άλλα όχι. 

 Ειδικότερα, δεν επηρεάζεται ο βαθµός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για την παραγωγή διδακτικού υλικού 

(α=0.100>0.05). Παρατηρώντας τον Πίνακα 7.33, εύκολα διαπιστώνεται ότι το 

σύνολο των εκπαιδευτικών πληροφορικής χρησιµοποιεί κατά αυτόν τον τρόπο τις 

Νέες Τεχνολογίες στο µέγιστο βαθµό, ακολουθούν οι καθηγητές των θετικών 

επιστηµών, έπειτα οι καθηγητές των ξένων γλωσσών και τέλος οι καθηγητές των 

θεωρητικών επιστηµών.  

 Επηρεάζεται ωστόσο ο βαθµός στον οποίο χρησιµοποιούν τις Νέες 

Τεχνολογίες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (α=0.012<0.05). Και σε αυτό το 

σηµείο, ο βαθµός χρήσης των εκπαιδευτικών των θετικών επιστηµών υπερισχύει 

έναντι αυτού των θεωρητικών. 

 Ωστόσο, δεν επηρεάζεται καθόλου από την ειδικότητα ο βαθµός χρήσης των 

Νέων Τεχνολογιών όσον αφορά στην αναζήτηση πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο 

(α=0.652>0.05). Και πάλι οι εκπαιδευτικοί των θετικών επιστηµών χρησιµοποιούν 

περισσότερο κατά αυτόν τον τρόπο τις Νέες Τεχνολογίες από αυτές των θεωρητικών. 

 Αντίθετα, η ειδικότητα επηρεάζει το βαθµό ανάθεσης εργασιών στους 

µαθητές που απαιτούν τη χρήση υπολογιστή (α=0.043<0.05). Αξιοσηµείωτο είναι το 
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αποτέλεσµα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών, οι οποίοι σε 

ποσοστό 60% δήλωσαν ότι δεν αναθέτουν καθόλου τέτοιου είδους εργασίες στους 

µαθητές τους, ενώ το υπόλοιπο 40% µοιράζεται µεταξύ των απαντήσεων «λίγο» και 

«µέτρια».  

Τέλος, όσον αφορά στο βαθµό χρήσης των Νέων Τεχνολογιών µε την έννοια 

της παρακολούθησης τηλεδιασκέψεων, η ειδικότητα δε φαίνεται να επηρεάζει την 

κατάσταση (α=0.423>0.05). Ακόµη και οι καθηγητές πληροφορικής δε 

χρησιµοποιούν στο σύνολό τους µε τον συγκεκριµένο τρόπο τις Νέες Τεχνολογίες, 

ενώ κανένας από τους καθηγητές ξένων γλωσσών δεν παρακολουθεί τηλεδιασκέψεις 

έστω και σε µικρό βαθµό. Συγκρίνοντας τις ειδικότητες των θετικών και θεωρητικών 

επιστηµών, παρατηρείται και πάλι ότι οι καθηγητές των θετικών µαθηµάτων φαίνεται  

και πάλι να κάνουν χρήση των Νέων Τεχνολογιών περισσότερο από αυτούς των 

θεωρητικών.     

2 11,8% 7 33,3% 2 33,3% 0 ,0%
2 11,8% 6 28,6% 1 16,7% 0 ,0%
4 23,5% 3 14,3% 1 16,7% 0 ,0%
5 29,4% 3 14,3% 0 ,0% 0 ,0%
4 23,5% 2 9,5% 2 33,3% 3 100,0%

17 100,0% 21 100,0% 6 100,0% 3 100,0%
5 31,3% 14 66,7% 3 42,9% 0 ,0%
6 37,5% 2 9,5% 1 14,3% 0 ,0%
4 25,0% 4 19,0% 1 14,3% 1 33,3%
0 ,0% 1 4,8% 1 14,3% 0 ,0%
1 6,3% 0 ,0% 1 14,3% 2 66,7%

16 100,0% 21 100,0% 7 100,0% 3 100,0%
2 11,1% 3 13,6% 1 14,3% 0 ,0%
1 5,6% 4 18,2% 0 ,0% 0 ,0%
4 22,2% 5 22,7% 3 42,9% 0 ,0%
7 38,9% 7 31,8% 1 14,3% 1 33,3%
4 22,2% 3 13,6% 2 28,6% 2 66,7%

18 100,0% 22 100,0% 7 100,0% 3 100,0%
7 41,2% 4 18,2% 3 60,0% 0 ,0%
3 17,6% 9 40,9% 1 20,0% 0 ,0%
3 17,6% 7 31,8% 1 20,0% 0 ,0%
3 17,6% 1 4,5% 0 ,0% 2 66,7%
1 5,9% 1 4,5% 0 ,0% 1 33,3%

17 100,0% 22 100,0% 5 100,0% 3 100,0%
13 76,5% 19 82,6% 5 100,0% 1 33,3%
2 11,8% 1 4,3% 0 ,0% 1 33,3%
1 5,9% 2 8,7% 0 ,0% 0 ,0%
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0%
1 5,9% 1 4,3% 0 ,0% 1 33,3%

17 100,0% 23 100,0% 5 100,0% 3 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Για την παραγωγή
του διδακτικού
υλικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναζητώντας
πληροφορίες από
το ∆ιαδίκτυο

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναθέτοντας στους
µαθητές µου
εργασίες που
απαιτούν τη χρήση
Η/Υ

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Παρακολουθώντας
τηλεδιασκέψεις

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Θετικών
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Θεωρητικών
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Ξένων Γλωσσών
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Πληροφορικής
Ειδικότητα

 
Πίνακας 7.45. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση την ειδικότητα 
 
 Όσον αφορά στους παράγοντες που αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από 

τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, µόνο η ανεπάρκεια γνώσεων 

διαφοροποιείται, και µάλιστα στατιστικώς σηµαντικά, από την ειδικότητα 

(α=0.009<0.05). Συγκεκριµένα, η ανεπάρκεια των γνώσεων αποτρέπει περισσότερο 
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τους εκπαιδευτικούς των θεωρητικών µαθηµάτων. Σε µέτριο βαθµό λειτουργεί ως 

αποτρεπτικός παράγοντας για ένα µεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών των ξένων 

γλωσσών, σε µικρό βαθµό για ένα σηµαντικό ποσοστό των καθηγητών των θετικών 

µαθηµάτων, ενώ καθόλου, όπως ήταν αναµενόµενο, για τους εκπαιδευτικούς της 

πληροφορικής. 

 Η έλλειψη χρόνου αποτρέπει περίπου στον ίδιο περίπου βαθµό τους 

εκπαιδευτικούς των θεωρητικών και των θετικών µαθηµάτων. Σε µικρότερο ποσοστό 

λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας για τους εκπαιδευτικούς των ξένων 

γλωσσών, ενώ σε ακόµη µικρότερο ποσοστό για τους εκπαιδευτικούς της 

πληροφορικής. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ειδικότητα δεν επηρεάζει τη στάση των 

εκπαιδευτικών στη διαµόρφωση του αποτελέσµατος στην συγκεκριµένη ερώτηση 

(α=0.508>0.05). 

 Η ειδικότητα δεν επηρεάζει ούτε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά µε το εάν η έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένων αιθουσών τους αποτρέπει 

από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (α=0.218>0.05). Αξίζει να επισηµανθεί ότι 

λιγότερο επηρεάζει τους καθηγητές πληροφορικής, γεγονός που οφείλεται στο ότι οι 

καθηγητές πληροφορικής χρησιµοποιούν το εργαστήριο του σχολείου περισσότερο 

συχνά από όλους, αφού είναι η αίθουσα που διεξάγονται κατά κανόνα τα µαθήµατα 

πληροφορικής. 

 Την άποψη ότι η παραγωγή διδακτικού υλικού αποτελεί χρονοβόρα 

διαδικασία, συµµερίζονται σε µεγάλο βαθµό οι καθηγητές των θεωρητικών 

µαθηµάτων, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί των θεωρητικών 

µαθηµάτων είναι λιγότερο εξοικειωµένοι µε τις Νέες Τεχνολογίες σε σχέση µε τις 

άλλες ειδικότητες. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ωστόσο ότι δεν υπάρχει εξάρτηση 

µεταξύ των δύο µεταβλητών (α=0.273>0.05). 

 Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων στην ερώτηση εάν η έλλειψη 

εκπαιδευτικού λογισµικού τους αποτρέπει από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, 

αποδεικνύεται ότι οι καθηγητές των ξένων γλωσσών επηρεάζονται περισσότερο από 

τους καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων, αφού ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (60%) 

θεωρεί ότι αυτός ο παράγοντας τους αποτρέπει σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό. Ο 

έλεγχος ανεξαρτησίας όµως δεν επιβεβαίωσε ότι η ειδικότητα επηρέασε τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη συγκεκριµένη ερώτηση(α=0.102>0.05). 
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 Τέλος, η ειδικότητα δεν επηρεάζει ούτε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

στην ερώτηση εάν λειτουργεί αποτρεπτικά το ενδεχόµενο να µην είναι  κατάλληλο το 

εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει (α=0.685>0.05). Ωστόσο, φαίνεται να 

επηρεάζονται περισσότερο οι εκπαιδευτικοί των θεωρητικών µαθηµάτων. 

7 41,2% 8 34,8% 2 40,0% 3 100,0%
10 58,8% 5 21,7% 0 ,0% 0 ,0%
0 ,0% 4 17,4% 3 60,0% 0 ,0%
0 ,0% 4 17,4% 0 ,0% 0 ,0%
0 ,0% 2 8,7% 0 ,0% 0 ,0%
17 100,0% 23 100,0% 5 100,0% 3 100,0%
2 12,5% 2 9,5% 1 16,7% 2 66,7%
2 12,5% 4 19,0% 2 33,3% 0 ,0%
4 25,0% 4 19,0% 1 16,7% 1 33,3%
4 25,0% 5 23,8% 2 33,3% 0 ,0%
4 25,0% 6 28,6% 0 ,0% 0 ,0%
16 100,0% 21 100,0% 6 100,0% 3 100,0%
3 18,8% 2 9,5% 0 ,0% 1 33,3%
2 12,5% 0 ,0% 0 ,0% 1 33,3%
1 6,3% 3 14,3% 1 14,3% 1 33,3%
2 12,5% 7 33,3% 1 14,3% 0 ,0%
8 50,0% 9 42,9% 5 71,4% 0 ,0%
16 100,0% 21 100,0% 7 100,0% 3 100,0%
4 23,5% 4 20,0% 0 ,0% 2 66,7%
3 17,6% 2 10,0% 1 16,7% 1 33,3%
7 41,2% 5 25,0% 4 66,7% 0 ,0%
1 5,9% 7 35,0% 1 16,7% 0 ,0%
2 11,8% 2 10,0% 0 ,0% 0 ,0%
17 100,0% 20 100,0% 6 100,0% 3 100,0%
3 17,6% 3 15,8% 0 ,0% 2 66,7%
5 29,4% 3 15,8% 1 20,0% 1 33,3%
5 29,4% 4 21,1% 0 ,0% 0 ,0%
4 23,5% 5 26,3% 1 20,0% 0 ,0%
0 ,0% 4 21,1% 3 60,0% 0 ,0%
17 100,0% 19 100,0% 5 100,0% 3 100,0%
6 35,3% 2 10,5% 1 16,7% 1 33,3%
5 29,4% 5 26,3% 2 33,3% 2 66,7%
3 17,6% 5 26,3% 2 33,3% 0 ,0%
3 17,6% 5 26,3% 1 16,7% 0 ,0%
0 ,0% 2 10,5% 0 ,0% 0 ,0%
17 100,0% 19 100,0% 6 100,0% 3 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Ανεπάρκεια
γνώσεων

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη χρόνου
εξαιτίας της
ανάγκης για
κάλυψη της
ύλης

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη
κατάλληλα
εξοπλισµένων
αιθουσών

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Η παραγωγή
διδακτικού
υλικού είναι µια
χρονοβόρα
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη
εκπαιδευτικού
λογισµικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Μη κατάλληλο
εκπαιδευτικό
λογισµικό

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Θετικών
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Θεωρητικών
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Ξένων Γλωσσών
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Πληροφορικής
Ειδικότητα

 
Πίνακας 7.46. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες αποτροπής από τη 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση την ειδικότητα 

 

 Από την ειδικότητα δεν επηρεάζονται καθόλου και οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. 

 Συγκεκριµένα, την άποψη ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί 

τυποποιηµένη διαδικασία συµµερίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί 

των θετικών και θεωρητικών µαθηµάτων έναντι των εκπαιδευτικών των ξένων 

γλωσσών και της πληροφορικής, και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό οι εκπαιδευτικοί 

των θεωρητικών επιστηµών. Όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των 

δύο µεταβλητών (0,903>0.05). 

 Περίπου στα ίδια επίπεδα κυµαίνονται και οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά µε το εάν η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποδυναµώνει τη σχέση 
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µαθητή-καθηγητή, χωρίς και πάλι να υπάρχει εξάρτηση των µεταβλητών 

(α=0.474>0.05). 

 Ότι πρόκειται για δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία συµφωνούν 

περισσότερο οι ειδικότητες των θεωρητικών µαθηµάτων (α=0.317>0.05), ενώ ότι 

εµποδίζει τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των µαθητών συµφωνούν περισσότερο οι 

ειδικότητες των θετικών µαθηµάτων (α=0.975>0.05). 

6 33,3% 9 39,1% 4 66,7% 2 66,7%
3 16,7% 6 26,1% 1 16,7% 0 ,0%
4 22,2% 5 21,7% 1 16,7% 1 33,3%
3 16,7% 2 8,7% 0 ,0% 0 ,0%
2 11,1% 1 4,3% 0 ,0% 0 ,0%

18 100,0% 23 100,0% 6 100,0% 3 100,0%
8 47,1% 11 50,0% 4 66,7% 2 66,7%
2 11,8% 4 18,2% 2 33,3% 0 ,0%
4 23,5% 5 22,7% 0 ,0% 1 33,3%
0 ,0% 2 9,1% 0 ,0% 0 ,0%
3 17,6% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0%

17 100,0% 22 100,0% 6 100,0% 3 100,0%
6 35,3% 3 13,6% 1 14,3% 2 66,7%
6 35,3% 8 36,4% 2 28,6% 0 ,0%
4 23,5% 4 18,2% 3 42,9% 1 33,3%
0 ,0% 5 22,7% 0 ,0% 0 ,0%
1 5,9% 2 9,1% 1 14,3% 0 ,0%

17 100,0% 22 100,0% 7 100,0% 3 100,0%
7 41,2% 8 36,4% 2 33,3% 2 66,7%
2 11,8% 3 13,6% 1 16,7% 1 33,3%
5 29,4% 7 31,8% 2 33,3% 0 ,0%
2 11,8% 2 9,1% 0 ,0% 0 ,0%
1 5,9% 2 9,1% 1 16,7% 0 ,0%

17 100,0% 22 100,0% 6 100,0% 3 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
τυποποιηµένη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αποδυναµώνει τη σχέση
µαθητή-καθηγητή

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
δύσκολη-πολύπλοκη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Εµποδίζει τις
αυθόρµητες εκδηλώσεις
των µαθητών

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Θετικών
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Θεωρητικών
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Ξένων Γλωσσών
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Πληροφορικής
Ειδικότητα

 
Πίνακας 7.47. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις πεποιθήσεις τους σχετικά µε τις Νέες 

Τεχνολογίες στη διδακτική πράξη µε βάση την ειδικότητα 
 

 Σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο ενσωµάτωσης οι απόψεις δεν επηρεάζονται 

από την ειδικότητα (α=0.178>0.05). Όλοι οι καθηγητές πληροφορικής προτιµούν οι 

Νέες Τεχνολογίες να διδάσκονται τόσο ως ξεχωριστό µάθηµα, όσο και ως βοηθητικό 

µέσο. Το ίδιο πιστεύει και η πλειοψηφία των καθηγητών ξένων γλωσσών, ενώ είναι 

αξιοσηµείωτο ότι το 42,9% αυτών θεωρούν ότι πρέπει να ενσωµατωθούν ως θέµα 

στα υπάρχοντα µαθήµατα, ποσοστό πολύ υψηλό σε σχέση µε τις άλλες ειδικότητες. 
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Ειδικότητα * Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

4 4 4 6 0 18
22,2% 22,2% 22,2% 33,3% ,0% 100,0%

1 2 8 11 1 23
4,3% 8,7% 34,8% 47,8% 4,3% 100,0%

0 3 0 4 0 7
,0% 42,9% ,0% 57,1% ,0% 100,0%

0 0 0 3 0 3
,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

5 9 12 24 1 51
9,8% 17,6% 23,5% 47,1% 2,0% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Θετικών

Θεωρητικών

Ξένων Γλωσσών

Πληροφορικής

Ειδικότητα

Σύνολο

ως ξεχωριστό
µάθηµα

ως θέµα
ενταγµένο στα
υπάρχοντα
µαθήµατα

ως βοηθητικό
µέσο για τη
διδασκαλία
άλλων

µαθηµάτων

ως ξεχωριστό
µάθηµα και
ως βοηθητικό

µέσο

σε καµία
περίπτωση

Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

Σύνολο

 

 



 

Πίνακας 7.48. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο 
καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» µε 

βάση την ειδικότητα 
 

 Τέλος, χωρίς η ειδικότητα να επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά µε την επιλογή των µαθηµάτων που θα µπορούσαν να διδαχθούν µε τη 

βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών (α=0.407>0.05), οι καθηγητές πληροφορικής στο 

σύνολό τους, όπως ήταν αναµενόµενο, θεωρούν ότι όλα τα µαθήµατα µπορούν να 

διδαχθούν µε τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Σε λιγότερο ποσοστό φαίνεται να 

συµµερίζονται αυτήν την άποψη οι καθηγητές των ξένων γλωσσών, ενώ ακολουθούν 

οι καθηγητές των θετικών µαθηµάτων και τελευταίοι έρχονται οι καθηγητές των 

θεωρητικών µαθηµάτων. 

Ειδικότητα * Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών µε µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

14 3 1 18
77,8% 16,7% 5,6% 100,0%

14 9 0 23
60,9% 39,1% ,0% 100,0%

6 1 0 7
85,7% 14,3% ,0% 100,0%

3 0 0 3
100,0% ,0% ,0% 100,0%

37 13 1 51
72,5% 25,5% 2,0% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Θετικών

Θεωρητικών

Ξένων Γλωσσών

Πληροφορικής

Ειδικότητα

Σύνολο

όλων των
µαθηµάτων

ορισµένων
µαθηµάτων

κανενός
µαθήµατος

 Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών µε
µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

Σύνολο

 
Πίνακας 7.49. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πως πιστεύετε ότι οι Νέες 
Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία;» µε βάση την ειδικότητα 

 
 

7.3.5. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση τη σχολική βαθµίδα 
 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει µια µικρή αναφορά στην επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων µε βάση τη σχολική βαθµίδα. Κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η 

µεταβλητή βαθµίδα δεν επηρέασε σε καµία ερώτηση τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών.  

Από τους εκπαιδευτικούς που συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα, αυτοί που 

υπηρετούσαν και στις δύο βαθµίδες ταυτόχρονα είχαν σε µικρότερο ποσοστό 

υπολογιστή στο σπίτι από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν µόνο σε έναν τύπο 

σχολείου, ενώ δεν παρατηρείται σηµαντική διαφορά µεταξύ των εκπαιδευτικών 

γυµνασίου και λυκείου (α=0.477>0.05). 
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Βαθµίδα * Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

23 1 24
95,8% 4,2% 100,0%

13 1 14
92,9% 7,1% 100,0%

11 2 13
84,6% 15,4% 100,0%

47 4 51
92,2% 7,8% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Γυµνάσιο

Λύκειο

Γυµνάσιο
και Λύκειο

Βαθµίδα

Σύνολο

Ναι Όχι
Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

Σύνολο

 
Πίνακας 7.50. Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι µε βάση τη βαθµίδα 

 

 Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσµατα από την επεξεργασία στην ερώτηση εάν ο 

υπολογιστής που έχουν στο σπίτι τους διαθέτει σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. Οι 

καθηγητές που υπηρετούν και σε γυµνάσιο αλλά και σε λύκειο διαθέτουν σύνδεση σε 

µικρότερο ποσοστό (α=0.775>0.05). 

Βαθµίδα * Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

19 5 24
79,2% 20,8% 100,0%

11 3 14
78,6% 21,4% 100,0%

9 4 13
69,2% 30,8% 100,0%

39 12 51
76,5% 23,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Γυµνάσιο

Λύκειο

Γυµνάσιο
και Λύκειο

Βαθµίδα

Σύνολο

Ναι Όχι
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

Σύνολο

 
Πίνακας 7.51. Ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µε βάση τη βαθµίδα 

 

∆ιαφοροποιούνται όµως τα αποτελέσµατα από την επεξεργασία της ερώτησης 

που αφορούν το λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπου συγκριτικά µε τη 

βαθµίδα οι καθηγητές του γυµνασίου διαθέτουν λογαριασµό σε µεγαλύτερο ποσοστό 

(α=0.838>0.05). 

Βαθµίδα * E_mail

16 8 24
66,7% 33,3% 100,0%

8 6 14
57,1% 42,9% 100,0%

8 5 13
61,5% 38,5% 100,0%

32 19 51
62,7% 37,3% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Γυµνάσιο

Λύκειο

Γυµνάσιο
και Λύκειο

Βαθµίδα

Σύνολο

Ναι Όχι
E_mail

Σύνολο

 
Πίνακας 7.52. Ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε βάση τη βαθµίδα 
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 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο γυµνάσιο φαίνεται να έχουν 

περισσότερες ικανότητες χειρισµού των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(α=0.498>0.05) 

Βαθµίδα * Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

0 9 6 4 5 24
,0% 37,5% 25,0% 16,7% 20,8% 100,0%

1 3 5 5 1 15
6,7% 20,0% 33,3% 33,3% 6,7% 100,0%

1 3 6 2 1 13
7,7% 23,1% 46,2% 15,4% 7,7% 100,0%

2 15 17 11 7 52
3,8% 28,8% 32,7% 21,2% 13,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Γυµνάσιο

Λύκειο

Γυµνάσιο
και Λύκειο

Βαθµίδα

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

Σύνολο

 
Πίνακας 7.53. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» µε βάση τη βαθµίδα 
 

 Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί του γυµνασίου σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς είναι αρκετά πιο ενηµερωµένοι σχετικά µε το εκπαιδευτικό 

λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων που διδάσκουν 

(α=0.428>0.05). 

αθµίδα * Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της
ειδικότητάς µου

5 6 4 6 3 24
20,8% 25,0% 16,7% 25,0% 12,5% 100,0%

2 7 4 2 0 15
13,3% 46,7% 26,7% 13,3% ,0% 100,0%

3 3 5 2 0 13
23,1% 23,1% 38,5% 15,4% ,0% 100,0%

10 16 13 10 3 52
19,2% 30,8% 25,0% 19,2% 5,8% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Γυµνάσιο

Λύκειο

Γυµνάσιο
και Λύκειο

Βαθµίδα

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που
υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.54. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε 
το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου» 

µε βάση τη βαθµίδα 
 Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν ταυτόχρονα και στις δύο βαθµίδες δείχνουν 

θετικότερη στάση από τους υπόλοιπους όσον αφορά τη συµβολή των Νέων 

Τεχνολογιών στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης (α=0.554>0.05) 
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Βαθµίδα * Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

0 2 6 6 10 24
,0% 8,3% 25,0% 25,0% 41,7% 100,0%

1 1 3 7 3 15
6,7% 6,7% 20,0% 46,7% 20,0% 100,0%

0 0 2 6 5 13
,0% ,0% 15,4% 46,2% 38,5% 100,0%

1 3 11 19 18 52
1,9% 5,8% 21,2% 36,5% 34,6% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Γυµνάσιο

Λύκειο

Γυµνάσιο
και Λύκειο

Βαθµίδα

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης

Σύνολο

 
Πίνακας 7.55. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Οι Νέες Τεχνολογίες είναι 
κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» µε βάση τη βαθµίδα 

 

 Ωστόσο, θεωρούν ότι πρέπει να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τη 

χρήση των υπολογιστών ως βοηθητικών µέσων για τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων τους (α=0.343>0.05) 

αθµίδα * Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητά
µου

1 5 4 8 6 24
4,2% 20,8% 16,7% 33,3% 25,0% 100,0%

2 0 4 7 2 15
13,3% ,0% 26,7% 46,7% 13,3% 100,0%

1 0 2 6 4 13
7,7% ,0% 15,4% 46,2% 30,8% 100,0%

4 5 10 21 12 52
7,7% 9,6% 19,2% 40,4% 23,1% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Γυµνάσιο

Λύκειο

Γυµνάσιο
και Λύκειο

Βαθµίδα

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για
τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.56. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πρέπει να µάθω περισσότερα για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς µου» µε βάση τη βαθµίδα 
 

 Όσον αφορά στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, για την 

παραγωγή του διδακτικού υλικού φαίνεται ότι τις χρησιµοποιούν περισσότερο οι 

καθηγητές που υπηρετούν σε λύκειο. (α=0.704>0.05).  

Αντιθέτως, οι καθηγητές του λυκείου χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε µικρότερο ποσοστό από τους υπόλοιπους 

(α=0.505>0.05). 

 Πληροφορίες από το ∆ιαδίκτυο αναζητούν σε µεγαλύτερο βαθµό οι 

καθηγητές του γυµνασίου (0.413>0.05), ενώ ένα µεγάλο ποσοστό των καθηγητών 

που υπηρετούν σε γυµνάσιο και λύκειο (30,8%) δήλωσε ότι δεν αναζητούν ποτέ 

πληροφορίες από το ∆ιαδίκτυο. 
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Οι καθηγητές που υπηρετούν στο γυµνάσιο είναι και αυτοί που αναθέτουν 

συχνότερα στους µαθητές τους εργασίες που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (α=0.84>0.05). 

 Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα και στην ερώτηση εάν παρακολουθούν 

τηλεδιασκέψεις. Οι καθηγητές του γυµνασίου χρησιµοποιούν περισσότερο τις Νέες 

Τεχνολογίες κατά αυτόν τον τρόπο (α=0.127>0.05). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν και στις δύο βαθµίδες, δεν κάνει ποτέ 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την παρακολούθηση τηλεδιασκέψεων. 

 Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι καθηγητές που 

χρησιµοποιούν περισσότερο τις Νέες Τεχνολογίες είναι οι καθηγητές που υπηρετούν 

σε γυµνάσιο, µε εξαίρεση την περίπτωση χρήσης για την παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού, όπου οι καθηγητές του λυκείου κατέχουν υψηλότερα ποσοστά. 

6 26,1% 2 15,4% 5 41,7%
5 21,7% 3 23,1% 1 8,3%
4 17,4% 2 15,4% 2 16,7%
2 8,7% 3 23,1% 3 25,0%
6 26,1% 3 23,1% 1 8,3%
23 100,0% 13 100,0% 12 100,0%
10 43,5% 8 66,7% 5 41,7%
3 13,0% 3 25,0% 3 25,0%
6 26,1% 1 8,3% 3 25,0%
1 4,3% 0 ,0% 1 8,3%
3 13,0% 0 ,0% 0 ,0%
23 100,0% 12 100,0% 12 100,0%
3 12,5% 1 7,1% 4 30,8%
3 12,5% 2 14,3% 0 ,0%
3 12,5% 5 35,7% 3 23,1%
10 41,7% 3 21,4% 3 23,1%
5 20,8% 3 21,4% 3 23,1%
24 100,0% 14 100,0% 13 100,0%
3 12,5% 7 53,8% 6 54,5%
6 25,0% 4 30,8% 3 27,3%
8 33,3% 1 7,7% 1 9,1%
5 20,8% 0 ,0% 1 9,1%
2 8,3% 1 7,7% 0 ,0%
24 100,0% 13 100,0% 11 100,0%
15 62,5% 13 92,9% 11 100,0%
4 16,7% 0 ,0% 0 ,0%
3 12,5% 0 ,0% 0 ,0%
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0%
2 8,3% 1 7,1% 0 ,0%
24 100,0% 14 100,0% 11 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Για την παραγωγή
του διδακτικού
υλικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναζητώντας
πληροφορίες από
το ∆ιαδίκτυο

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναθέτοντας στους
µαθητές µου
εργασίες που
απαιτούν τη χρήση
Η/Υ

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Παρακολουθώντας
τηλεδιασκέψεις

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Γυµνάσιο
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Λύκειο
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Γυµνάσιο και Λύκειο
Βαθµίδα

 
Πίνακας 7.57. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση τη βαθµίδα 
 Η ανεπάρκεια γνώσεων είναι ένας παράγοντας που αποτρέπει περισσότερο 

τους καθηγητές του γυµνασίου, παρόλο που στην ερώτηση που αφορούσε τις γνώσεις 
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χειρισµού υπολογιστών έκριναν τις ικανότητές τους µεγαλύτερες από τους 

υπόλοιπους καθηγητές (α=0.157>0.05). 

 Η έλλειψη χρόνου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σε µεγάλο βαθµό για 

τους καθηγητές του λυκείου, γεγονός που ερµηνεύει και έναν από τους λόγους που δε 

χρησιµοποιούν οι καθηγητές του λυκείου τις Νέες Τεχνολογίες κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας συχνά (α=0.415>0.05). 

 Ένας άλλος λόγος που τους αποτρέπει από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση είναι και η έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένων αιθουσών. Ωστόσο, 

µεγάλο ήταν και το ποσοστό των καθηγητών που υπηρετούν και στις δύο βαθµίδες 

που δήλωσε ότι η έλλειψη αιθουσών τους αποτρέπει σε µεγάλο βαθµό 

(α=0.700>0.05). 

 Περίπου στα ίδια επίπεδα κυµαίνονται και οι απαντήσεις τους όσον αφορά 

στο εάν η παραγωγή διδακτικού υλικού αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία 

(α=0.554>0.05). 

 Τέλος, η έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού φαίνεται να αποτρέπει λιγότερο 

τους καθηγητές που υπηρετούν σε γυµνάσιο (α=0.225>0.05), ενώ η µη 

καταλληλότητας του εκπαιδευτικού λογισµικού φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο 

τους καθηγητές που υπηρετούν συγχρόνως και στις δύο βαθµίδες (α=0.534>0.05).  
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10 41,7% 6 42,9% 3 27,3%
9 37,5% 4 28,6% 2 18,2%
0 ,0% 3 21,4% 4 36,4%
4 16,7% 0 ,0% 1 9,1%
1 4,2% 1 7,1% 1 9,1%
24 100,0% 14 100,0% 11 100,0%
5 21,7% 0 ,0% 1 8,3%
5 21,7% 0 ,0% 3 25,0%
5 21,7% 3 27,3% 3 25,0%
4 17,4% 4 36,4% 3 25,0%
4 17,4% 4 36,4% 2 16,7%
23 100,0% 11 100,0% 12 100,0%
4 18,2% 0 ,0% 2 15,4%
2 9,1% 1 8,3% 1 7,7%
3 13,6% 1 8,3% 2 15,4%
6 27,3% 3 25,0% 1 7,7%
7 31,8% 7 58,3% 7 53,8%
22 100,0% 12 100,0% 13 100,0%
6 27,3% 3 25,0% 1 8,3%
5 22,7% 0 ,0% 2 16,7%
6 27,3% 4 33,3% 5 41,7%
4 18,2% 4 33,3% 2 16,7%
1 4,5% 1 8,3% 2 16,7%
22 100,0% 12 100,0% 12 100,0%
6 28,6% 1 8,3% 1 9,1%
4 19,0% 3 25,0% 3 27,3%
6 28,6% 2 16,7% 1 9,1%
3 14,3% 5 41,7% 2 18,2%
2 9,5% 1 8,3% 4 36,4%
21 100,0% 12 100,0% 11 100,0%
5 23,8% 3 25,0% 2 16,7%
6 28,6% 4 33,3% 5 41,7%
5 23,8% 1 8,3% 4 33,3%
3 14,3% 4 33,3% 1 8,3%
2 9,5% 0 ,0% 0 ,0%
21 100,0% 12 100,0% 12 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Ανεπάρκεια
γνώσεων

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη χρόνου
εξαιτίας της
ανάγκης για
κάλυψη της
ύλης

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη
κατάλληλα
εξοπλισµένων
αιθουσών

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Η παραγωγή
διδακτικού
υλικού είναι µια
χρονοβόρα
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη
εκπαιδευτικού
λογισµικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Μη κατάλληλο
εκπαιδευτικό
λογισµικό

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Γυµνάσιο
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Λύκειο
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Γυµνάσιο και Λύκειο
Βαθµίδα

 
Πίνακας 7.58. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες αποτροπής από τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση τη βαθµίδα 
 

Ο παράγοντας της βαθµίδας δεν επηρέασε ούτε τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε τις πεποιθήσεις τους για τις Νέες Τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση. 

Την άποψη ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί µια τυποποιηµένη 

διαδικασία συµµερίζονται περισσότερο, χωρίς όµως µεγάλη απόκλιση από τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε λύκειο 

(α=0.749>0.05), όπως επίσης και την άποψη ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

αποδυναµώνει τη σχέση µαθητή-καθηγητή (α=0.123>0.05).   

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν επηρεάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών από 

τη βαθµίδα όσον αφορά στο εάν η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί δύσκολη-
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πολύπλοκη διαδικασία (α=0.121>0.05). Το ίδιο ισχύει και για την άποψη ότι η χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών εµποδίζει τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των µαθητών 

(α=0.322>0.05). Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη ερώτηση το 50% 

των καθηγητών του γυµνασίου εµφανίζονται να µη συµµερίζονται καθόλου αυτήν 

την άποψη, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν στο λύκειο. 

10 41,7% 5 35,7% 5 41,7%
6 25,0% 3 21,4% 2 16,7%
3 12,5% 4 28,6% 4 33,3%
3 12,5% 2 14,3% 0 ,0%
2 8,3% 0 ,0% 1 8,3%
24 100,0% 14 100,0% 12 100,0%
12 50,0% 5 41,7% 8 66,7%
6 25,0% 0 ,0% 2 16,7%
3 12,5% 6 50,0% 1 8,3%
2 8,3% 0 ,0% 0 ,0%
1 4,2% 1 8,3% 1 8,3%
24 100,0% 12 100,0% 12 100,0%
9 37,5% 1 7,7% 2 15,4%
6 25,0% 7 53,8% 4 30,8%
4 16,7% 4 30,8% 5 38,5%
4 16,7% 1 7,7% 0 ,0%
1 4,2% 0 ,0% 2 15,4%
24 100,0% 13 100,0% 13 100,0%
12 50,0% 3 23,1% 4 33,3%
5 20,8% 2 15,4% 1 8,3%
5 20,8% 6 46,2% 3 25,0%
1 4,2% 2 15,4% 2 16,7%
1 4,2% 0 ,0% 2 16,7%
24 100,0% 13 100,0% 12 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
τυποποιηµένη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αποδυναµώνει τη σχέση
µαθητή-καθηγητή

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
δύσκολη-πολύπλοκη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Εµποδίζει τις
αυθόρµητες εκδηλώσεις
των µαθητών

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Γυµνάσιο
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Λύκειο
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Γυµνάσιο και Λύκειο
Βαθµίδα

 
Πίνακας 7.59. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις πεποιθήσεις τους σχετικά µε τις Νέες 

Τεχνολογίες στη διδακτική πράξη µε βάση τη βαθµίδα 
 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του λυκείου, σε ποσοστό 60%, θεωρεί ότι ο 

καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης είναι η ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών ως 

ξεχωριστό µάθηµα και ταυτόχρονα η χρήση του ως βοηθητικό µέσο στη διδασκαλία 

άλλων µαθηµάτων. Το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο 

γυµνάσιο είναι 50%, ενώ το ποσοστό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν συγχρόνως 

και στις δύο βαθµίδες είναι 38,5%, δηλαδή αρκετά χαµηλότερο. Μάλιστα οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν και στις δύο βαθµίδες, δήλωσαν σε ποσοστό που 

ανέρχεται στο 30,8% ότι κρίνουν ως καλύτερο τρόπο ενσωµάτωσης την ένταξή τους 

ως θέµα στα υπάρχοντα µαθήµατα (α=0.322>0.05). 
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Βαθµίδα * Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

2 2 8 12 0 24
8,3% 8,3% 33,3% 50,0% ,0% 100,0%

2 2 1 9 1 15
13,3% 13,3% 6,7% 60,0% 6,7% 100,0%

1 4 3 5 0 13
7,7% 30,8% 23,1% 38,5% ,0% 100,0%

5 8 12 26 1 52
9,6% 15,4% 23,1% 50,0% 1,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Γυµνάσιο

Λύκειο

Γυµνάσιο
και Λύκειο

Βαθµίδα

Σύνολο

ως ξεχωριστό
µάθηµα

ως θέµα
ενταγµένο στα
υπάρχοντα
µαθήµατα

ως βοηθητικό
µέσο για τη
διδασκαλία
άλλων

µαθηµάτων

ως ξεχωριστό
µάθηµα και
ως βοηθητικό

µέσο

σε καµία
περίπτωση

Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

Σύνολο

 
Πίνακας 7.60. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο 

καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» µε 
βάση τη βαθµίδα 

 

 Τέλος, όσον αφορά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση τη βαθµίδα, 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των τριών οµάδων κρίνουν ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων 

(α=0.375>0.05). 

Βαθµίδα * Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

16 8 0 24
66,7% 33,3% ,0% 100,0%

10 5 0 15
66,7% 33,3% ,0% 100,0%

10 2 1 13
76,9% 15,4% 7,7% 100,0%

36 15 1 52
69,2% 28,8% 1,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Γυµνάσιο

Λύκειο

Γυµνάσιο
και Λύκειο

Βαθµίδα

Σύνολο

όλων των
µαθηµάτων

ορισµένων
µαθηµάτων

κανενός
µαθήµατος

Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως
µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

Σύνολο

 
Πίνακας 7.61. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πως πιστεύετε ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία;» µε βάση τη βαθµίδα 
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7.3.6. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση την παρακολούθηση του 

προγράµµατος επιµόρφωσης 

 
Όπως και στην επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση τη βαθµίδα, έτσι και 

στην επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση την παρακολούθηση του 

προγράµµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

δεν επηρεάστηκαν από τη συγκεκριµένη µεταβλητή. Με άλλα λόγια, η 

σηµαντικότητα σε όλες τις ερωτήσεις ήταν µεγαλύτερη από 0.05. Ωστόσο, κρίνεται 

σκόπιµο να επισηµανθούν τα κυριότερα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση. 

 



 

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραµµα της 

επιµόρφωσης και έχουν υπολογιστή στο σπίτι είναι υψηλότερο από αυτό των 

εκπαιδευτικών που δεν παρακολούθησαν το πρόγραµµα επιµόρφωσης 

(α=0.331>0.05). Ωστόσο, υπάρχει ένα µικρό ποσοστό εκπαιδευτικών, που ενώ έχει 

παρακολουθήσει την επιµόρφωση, δεν έχει στο σπίτι του υπολογιστή, παρόλο που µε 

την παρακολούθηση του προγράµµατος προσφέρετε ένα χρηµατικό ποσό στους 

εκπαιδευόµενους που προορίζεται για την αγορά υπολογιστή. 

Επιµόρφωση * Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

35 2 37
94,6% 5,4% 100,0%

13 2 15
86,7% 13,3% 100,0%

48 4 52
92,3% 7,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Ναι

Όχι

Επιµόρφωση

Σύνολο

Ναι Όχι
Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι

Σύνολο

 
Πίνακας 7.62. Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι µε βάση την επιµόρφωση 

 

 Όσον αφορά στη ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν 

παρακολουθήσει το πρόγραµµα διαθέτουν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο σε µεγαλύτερο 

ποσοστό (α=0.377>0.05). 

Επιµόρφωση * Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

29 8 37
78,4% 21,6% 100,0%

10 5 15
66,7% 33,3% 100,0%

39 13 52
75,0% 25,0% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Ναι

Όχι

Επιµόρφωση

Σύνολο

Ναι Όχι
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

Σύνολο

 
Πίνακας 7.63. Ύπαρξη σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µε βάση την επιµόρφωση 

 

 Ανάλογα είναι και τα αποτελέσµατα από την επεξεργασία σε σχέση µε την 

ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (α=0.160>0.05), µε τη διαφορά 

ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν επιµορφωθεί και διαθέτουν λογαριασµό 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό των εκπαιδευτικών 

που δεν έχουν επιµορφωθεί. 
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Επιµόρφωση * E_mail

25 12 37
67,6% 32,4% 100,0%

7 8 15
46,7% 53,3% 100,0%

32 20 52
61,5% 38,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Ναι

Όχι

Επιµόρφωση

Σύνολο

Ναι Όχι
E_mail

Σύνολο

 
Πίνακας 7.64. Ύπαρξη λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε βάση την επιµόρφωση 

 

 Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση εάν θεωρούν ότι 

γνωρίζουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, εύκολα συµπεραίνεται ότι η 

επιµόρφωση δεν επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, αφού από τους 

εκπαιδευτικούς που επιµορφώθηκαν υπήρξε έστω και ένα πολύ µικρό ποσοστό 2,6% 

που δήλωσε ότι δε γνωρίζει καθόλου να χειρίζεται τον υπολογιστή, καθώς και ένα 

ποσοστό 26,3% που θεωρεί ότι έχει λίγες γνώσεις χειρισµού (α=0.200>0.05). 

Επιµόρφωση * Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

1 10 11 11 5 38
2,6% 26,3% 28,9% 28,9% 13,2% 100,0%

1 5 7 0 2 15
6,7% 33,3% 46,7% ,0% 13,3% 100,0%

2 15 18 11 7 53
3,8% 28,3% 34,0% 20,8% 13,2% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Ναι

Όχι

Επιµόρφωση

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ

Σύνολο

 
Πίνακας 7.65. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» µε βάση την επιµόρφωση 
 

 Οι εκπαιδευτικοί που επιµορφώθηκαν φαίνεται να είναι ελάχιστα περισσότερο  

ενηµερωµένοι για το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων που διδάσκουν από τους εκπαιδευτικούς που δεν επιµορφώθηκαν 

(α=0.657>0.05). 

πιµόρφωση * Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτω
της  ειδικότητάς µου

6 11 10 9 2 38
15,8% 28,9% 26,3% 23,7% 5,3% 100,0%

4 5 4 1 1 15
26,7% 33,3% 26,7% 6,7% 6,7% 100,0%

10 16 14 10 3 53
18,9% 30,2% 26,4% 18,9% 5,7% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Ναι

Όχι

Επιµόρφωση

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

 Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που
υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της  ειδικότητάς µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.66. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε 
το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς µου» 

µε βάση τη βαθµίδα 
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 Το ίδιο έδειξε και η επεξεργασία από την ερώτηση εάν οι Νέες Τεχνολογίες 

συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η στάση των 

εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραµµα επιµόρφωσης ήταν ελάχιστα πιο 

θετική (α=0.317>0.05) 

Επιµόρφωση * Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

0 2 8 12 16 38
,0% 5,3% 21,1% 31,6% 42,1% 100,0%

1 1 3 7 3 15
6,7% 6,7% 20,0% 46,7% 20,0% 100,0%

1 3 11 19 19 53
1,9% 5,7% 20,8% 35,8% 35,8% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Ναι

Όχι

Επιµόρφωση

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης

Σύνολο

 
Πίνακας 7.67. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Οι Νέες Τεχνολογίες είναι 

κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» µε βάση την επιµόρφωση 
 

 Ωστόσο, εκδήλωσαν µεγαλύτερη επιθυµία να αποκτήσουν περισσότερες 

γνώσεις ώστε να µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές ως βοηθητικά 

µέσα στη διδασκαλία των µαθηµάτων που διδάσκουν συγκριτικά µε τους 

εκπαιδευτικούς που δεν παρακολούθησαν το πρόγραµµα (α=0.189>0.05).  

Επιµόρφωση * Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της
ειδικότητάς  µου

2 2 7 15 12 38
5,3% 5,3% 18,4% 39,5% 31,6% 100,0%

2 3 3 6 1 15
13,3% 20,0% 20,0% 40,0% 6,7% 100,0%

4 5 10 21 13 53
7,5% 9,4% 18,9% 39,6% 24,5% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Ναι

Όχι

Επιµόρφωση

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως βοηθητικά µέσα για
τη διδασκαλία των µαθηµάτων της ειδικότητάς  µου

Σύνολο

 
Πίνακας 7.68. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πρέπει να µάθω περισσότερα για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς µου» µε βάση την επιµόρφωση 
 

 Από τη στατιστική ανάλυση στην ερώτηση που αφορά στον τρόπο χρήσης 

των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, υψηλά κρίνονται τα ποσοστά των 

εκπαιδευτικών που ενώ έχουν επιµορφωθεί στις Νέες Τεχνολογίες, δεν κάνουν 

καθόλου χρήση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Συγκεκριµένα, για την παραγωγή διδακτικού υλικού δε χρησιµοποιεί καθόλου 

τις Νέες Τεχνολογίες το 25,7% των εκπαιδευτικών που έχουν επιµορφωθεί 

(α=0.620>0.05), κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας το 45,7%, ποσοστό που κρίνεται 

ιδιαίτερα υψηλό (α=0.576>0.05), αναζητώντας πληροφορίες από το ∆ιαδίκτυο το 

13,2% (α=0.850>0.05), αναθέτοντας στους µαθητές εργασίες που απαιτούν τη χρήση 
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υπολογιστή το 34,3% (α=0.786>0.05) και παρακολουθώντας τηλεδιασκέψεις το 80% 

(α=0.994>0.05). 

9 25,7% 4 28,6%
7 20,0% 2 14,3%
4 11,4% 4 28,6%
6 17,1% 2 14,3%
9 25,7% 2 14,3%
35 100,0% 14 100,0%
16 45,7% 7 53,8%
8 22,9% 1 7,7%
6 17,1% 4 30,8%
2 5,7% 0 ,0%
3 8,6% 1 7,7%
35 100,0% 13 100,0%
5 13,2% 3 21,4%
3 7,9% 2 14,3%
9 23,7% 3 21,4%
12 31,6% 4 28,6%
9 23,7% 2 14,3%
38 100,0% 14 100,0%
12 34,3% 4 28,6%
9 25,7% 4 28,6%
7 20,0% 4 28,6%
4 11,4% 2 14,3%
3 8,6% 0 ,0%
35 100,0% 14 100,0%
28 80,0% 12 80,0%
3 8,6% 1 6,7%
2 5,7% 1 6,7%
0 ,0% 0 ,0%
2 5,7% 1 6,7%
35 100,0% 15 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Για την παραγωγή
του διδακτικού
υλικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναζητώντας
πληροφορίες από
το ∆ιαδίκτυο

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αναθέτοντας στους
µαθητές µου
εργασίες που
απαιτούν τη χρήση
Η/Υ

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Παρακολουθώντας
τηλεδιασκέψεις

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Ναι
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Όχι
Επιµόρφωση

 
Πίνακας 7.69. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση την επιµόρφωση 
 

 Σχετικά µε τους παράγοντες που αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών, αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι υπήρξαν 

εκπαιδευτικοί, έστω κι αν αυτοί αντιπροσωπεύουν το 8,6%, οι οποίοι ενώ είχαν 

επιµορφωθεί, δήλωσαν ότι η ανεπάρκεια γνώσεων τους αποτρέπει σε πάρα πολύ 

µεγάλο βαθµό από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

(α=0.320>0.05). 

 Όσον αφορά στην έλλειψη χρόνου εξαιτίας της ανάγκης να καλυφθεί η ύλη 

(α=0.302>0.05), στην έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένων αιθουσών (α=0.779>0.05), 

στην έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού (α=0.534>0.05) και στη µη καταλληλότητα 
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του εκπαιδευτικού λογισµικού (α=0.561>0.05) δεν παρατηρείται κάποια σηµαντική 

διαφορά στις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί. 

 Ωστόσο, υπήρξαν εκπαιδευτικοί που ενώ παρακολούθησαν το πρόγραµµα της 

επιµόρφωσης, έκριναν ότι η παραγωγή διδακτικού υλικού είναι πάρα πολύ (12,1%) ή 

πολύ χρονοβόρα διαδικασία (21,2%), µε αποτέλεσµα να τους αποτρέπει από τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

14 40,0% 6 40,0%
12 34,3% 3 20,0%
4 11,4% 3 20,0%
2 5,7% 3 20,0%
3 8,6% 0 ,0%
35 100,0% 15 100,0%
5 15,2% 2 14,3%
7 21,2% 1 7,1%
5 15,2% 6 42,9%
8 24,2% 3 21,4%
8 24,2% 2 14,3%
33 100,0% 14 100,0%
5 14,3% 1 7,7%
2 5,7% 2 15,4%
4 11,4% 2 15,4%
7 20,0% 3 23,1%
17 48,6% 5 38,5%
35 100,0% 13 100,0%
6 18,2% 4 28,6%
6 18,2% 1 7,1%
10 30,3% 6 42,9%
7 21,2% 3 21,4%
4 12,1% 0 ,0%
33 100,0% 14 100,0%
5 15,6% 3 23,1%
7 21,9% 3 23,1%
6 18,8% 3 23,1%
10 31,3% 1 7,7%
4 12,5% 3 23,1%
32 100,0% 13 100,0%
7 21,2% 3 23,1%
10 30,3% 5 38,5%
6 18,2% 4 30,8%
8 24,2% 1 7,7%
2 6,1% 0 ,0%
33 100,0% 13 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Ανεπάρκεια
γνώσεων

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη χρόνου
εξαιτίας της
ανάγκης για
κάλυψη της
ύλης

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη
κατάλληλα
εξοπλισµένων
αιθουσών

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Η παραγωγή
διδακτικού
υλικού είναι µια
χρονοβόρα
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Έλλειψη
εκπαιδευτικού
λογισµικού

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Μη κατάλληλο
εκπαιδευτικό
λογισµικό

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Ναι
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Όχι
Επιµόρφωση

 
Πίνακας 7.70. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες αποτροπής από τη 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση την επιµόρφωση 

 

 Το πρόγραµµα επιµόρφωσης δε φάνηκε να επηρέασε τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, αφού οι απαντήσεις τους 

στις ερωτήσεις εάν η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί τυποποιηµένη 
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διαδικασία (α=0.637>0.05), εάν αποδυναµώνει τη σχέση µαθητή-καθηγητή 

(α=0.192>0.05), εάν πρόκειται για δύσκολη-πολύπλοκη διαδικασία (α=0.305>0.05) 

και εάν εµποδίζει τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των µαθητών (α=0.934>0.05), δε 

διαφέρουν κατά πολύ από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που δεν 

επιµορφώθηκαν. 

14 38,9% 7 46,7%
8 22,2% 3 20,0%
7 19,4% 4 26,7%
5 13,9% 0 ,0%
2 5,6% 1 6,7%

36 100,0% 15 100,0%
19 54,3% 7 50,0%
7 20,0% 1 7,1%
7 20,0% 3 21,4%
0 ,0% 2 14,3%
2 5,7% 1 7,1%

35 100,0% 14 100,0%
9 24,3% 3 21,4%

15 40,5% 2 14,3%
7 18,9% 6 42,9%
3 8,1% 2 14,3%
3 8,1% 1 7,1%

37 100,0% 14 100,0%
13 36,1% 6 42,9%
6 16,7% 2 14,3%

11 30,6% 3 21,4%
3 8,3% 2 14,3%
3 8,3% 1 7,1%

36 100,0% 14 100,0%

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
τυποποιηµένη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Αποδυναµώνει τη σχέση
µαθητή-καθηγητή

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πρόκειται για
δύσκολη-πολύπλοκη
διαδικασία

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Εµποδίζει τις
αυθόρµητες εκδηλώσεις
των µαθητών

Αριθµός
Υποκειµένων

Ποσοστά
Συχνότητας

Ναι
Αριθµός

Υποκειµένων
Ποσοστά
Συχνότητας

Όχι
Επιµόρφωση

 
Πίνακας 7.71. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις πεποιθήσεις τους σχετικά µε τις Νέες 

Τεχνολογίες στη διδακτική πράξη µε βάση την επιµόρφωση 
 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που επιµορφώθηκαν έκρινε σε ποσοστό 

52,6% ως καλύτερο τρόπο ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών τη διδασκαλία 

τους ως ξεχωριστό µάθηµα και ταυτόχρονα ως µέσο διδασκαλίας στη διδασκαλία 

άλλων µαθηµάτων, ενώ το ποσοστό όσων δεν επιµορφώθηκαν και συµφώνησαν µε τη 

συγκεκριµένη άποψη είναι 40% (α=0.072>0.05). Αξιοσηµείωτο είναι, ότι ένα 

ποσοστό 10,5% αυτών έκριναν ως καλύτερο τρόπο την ενσωµάτωση των Νέων 

Τεχνολογιών αποκλειστικά ως ξεχωριστό µάθηµα, γεγονός που καταδεικνύει ότι στα 

πλαίσια του προγράµµατος επιµόρφωσης οι εκπαιδευτικοί δεν πείστηκαν για την αξία 

των Νέων Τεχνολογιών και τη συµβολή τους στην εκπαίδευση γενικότερα.  
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Επιµόρφωση * Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

4 6 7 20 1 38
10,5% 15,8% 18,4% 52,6% 2,6% 100,0%

1 3 5 6 0 15
6,7% 20,0% 33,3% 40,0% ,0% 100,0%

5 9 12 26 1 53
9,4% 17,0% 22,6% 49,1% 1,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Ναι

Όχι

Επιµόρφωση

Σύνολο

ως ξεχωριστό
µάθηµα

ως θέµα
ενταγµένο στα
υπάρχοντα
µαθήµατα

ως βοηθητικό
µέσο για τη
διδασκαλία
άλλων

µαθηµάτων

ως ξεχωριστό
µάθηµα και
ως βοηθητικό

µέσο

σε καµία
περίπτωση

Καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών

Σύνολο

 
Πίνακας 7.72. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο 

καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» µε 
βάση την επιµόρφωση 

 

 Ωστόσο, στην περίπτωση της ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών ως µέσο 

διδασκαλίας, η πλειοψηφία όσων επιµορφώθηκαν (77,1%) έκρινε ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων 

(α=0.737>0.05). 

Επιµόρφωση * Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

27 10 1 38
71,1% 26,3% 2,6% 100,0%

10 5 0 15
66,7% 33,3% ,0% 100,0%

37 15 1 53
69,8% 28,3% 1,9% 100,0%

Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας
Αριθµός Υποκειµένων
Ποσοστά Συχνότητας

Ναι

Όχι

Επιµόρφωση

Σύνολο

όλων των
µαθηµάτων

ορισµένων
µαθηµάτων

κανενός
µαθήµατος

 Επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών ως
µέσο διδασκαλίας στα µαθήµατα

Σύνολο

 
Πίνακας 7.73. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πως πιστεύετε ότι οι Νέες 
Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία;» µε βάση την ειδικότητα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

 
Ερµηνεία αποτελεσµάτων – Συµπεράσµατα 

 
 

8.1. Παράµετροι ερµηνείας υποθέσεων µαθητών 
 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι παράµετροι των µαθητών προκειµένου να 

οδηγηθούµε στην επαλήθευση ή διάψευση των αρχικών µας υποθέσεων. 

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε τη στάση των µαθητών απέναντι στην 

ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, υποθέσαµε ότι 

οι µαθητές αντιδρούν θετικά στην ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση και µάλιστα η στάση των αγοριών είναι περισσότερο θετική από τη 

στάση των κοριτσιών. 

Οι µαθητές πράγµατι επιδεικνύουν  θετική στάση στην ενσωµάτωση των 

Νέων Τεχνολογιών. Οι πλειοψηφία των µαθητών συµφώνησε ότι η χρήση του 

∆ιαδικτύου, η χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD, η χρήση του υπολογιστή κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κάνουν το µάθηµα πιο ευχάριστο και 

συντελούν στην απόκτηση γνώσεων. Επιπλέον, ήταν πολύ υψηλά τα ποσοστά των 

µαθητών που θεωρούν ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο κάνουν το 

σχολείο πιο ελκυστικό. Η αρχική µας υπόθεση εποµένως επαληθεύεται όσον αφορά 

στη στάση των µαθητών. 

∆εν επαληθεύεται όµως στο σηµείο ότι τα αγόρια επιδεικνύουν θετικότερη 

στάση από τα κορίτσια. Όπως αποδείχθηκε και από τους ελέγχουν ανεξαρτησίας, οι 

απόψεις των µαθητών δεν επηρεάζονται από τον παράγοντα του φύλου. Εξαίρεση 

αποτέλεσε µόνο µία ερώτηση που αφορούσε στην άποψη ότι µε τη χρήση τους 

∆ιαδικτύου το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο, όπου τα κορίτσια επέδειξαν θετικότερη 

στάση από τα αγόρια. 

Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε το ενδιαφέρον των µαθητών και το βαθµό 

ενασχόλησής τους µε τις Νέες Τεχνολογίες. Συγκεκριµένα, το ενδιαφέρον των 

κοριτσιών και ο βαθµός ενασχόλησής τους µε τις Νέες Τεχνολογίες υστερούν 

συγκριτικά µε των αγοριών. 
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναφορικά µε τις απαντήσεις στα ερωτήµατα 

«Έχεις ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι;» και «Αν ναι, διαθέτει σύνδεση στο 

∆ιαδίκτυο;» «∆ιαθέτεις λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου;» και «Θεωρείς ότι 

η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για σένα είναι εύκολη;» θα χρησιµοποιηθούν 

για την επαλήθευση ή διάψευση της συγκεκριµένης υπόθεσης. 

Στις τρεις πρώτες από τις παραπάνω ερωτήσεις, τα ποσοστά των αγοριών που 

απάντησαν θετικά είναι αρκετά υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των 

κοριτσιών. Όσον αφορά στην τέταρτη ερώτηση, τα κορίτσια φαίνεται να 

δυσκολεύονται περισσότερο από τα αγόρια στη χρήση του υπολογιστή. Ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας και στις τέσσερις ερωτήσεις έδειξε ότι οι απαντήσεις των µαθητών 

επηρεάζονται από τον παράγοντα του φύλου. Εποµένως, η αρχική υπόθεση 

επαληθεύεται. 

Η τρίτη υπόθεση αφορούσε τη στάση και την ενασχόληση των µαθητών µε 

στις Νέες Τεχνολογίες µε βάση τη βαθµίδα στην οποία φοιτούν και ειδικότερα ότι οι 

µαθητές του λυκείου επιδεικνύουν θετικότερη στάση και ασχολούνται περισσότερο 

µε τις Νέες Τεχνολογίες από τους µαθητές του γυµνασίου. Επιπλέον, σε όσο 

µεγαλύτερη τάξη φοιτούν, τόσο θετικότερη είναι η στάση τους. 

Η υπόθεση αυτή δεν επαληθεύεται. Από τον έλεγχο ανεξαρτησία προέκυψε 

ότι οι στάσεις των µαθητών δεν εξαρτώνται από τη βαθµίδα στην οποία φοιτούν. 

Εξαίρεση αποτέλεσαν οι απαντήσεις των µαθητών που αφορούν στην άποψη ότι µε 

τη χρήση του ∆ιαδικτύου το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο, όπου οι µαθητές του 

λυκείου συµφώνησαν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους µαθητές του γυµνασίου. 

Επιπλέον, η τάξη ανά βαθµίδα δεν επηρέασε τις απαντήσεις των µαθητών. 

Όσον αφορά την ενασχόλησή τους µε τις Νέες Τεχνολογίες, µόνο στην 

ερώτηση «∆ιαθέτεις λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου;» οι απαντήσεις των 

µαθητών επηρεάζονται από τη βαθµίδα, µε τους µαθητές του λυκείου να 

εµφανίζονται να διαθέτουν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε µεγαλύτερο 

ποσοστό, χωρίς ωστόσο να αυξάνεται το ποσοστό αυτό όσο µεγαλώνει η τάξη στην 

οποία φοιτούν. 
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8.2. Παράµετροι ερµηνείας υποθέσεων εκπαιδευτικών 
 

Σχετικά µε τις υποθέσεις που θέσαµε στην αρχή της έρευνας προέκυψαν τα 

ακόλουθα: 

Η πρώτη υπόθεση για τους εκπαιδευτικούς ήταν ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί 

επιδεικνύουν θετικότερη στάση και χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις Νέες 

Τεχνολογίες από τις γυναίκες συναδέλφους τους. 

Η υπόθεση αυτή επαληθεύτηκε εν µέρει. Ο παράγοντας του φύλου, όπως 

απέδειξε ο έλεγχος ανεξαρτησίας, δεν επηρέασε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, µε 

εξαίρεση την ερώτηση που αφορούσε στις γνώσεις τους για τους υπολογιστές, όπου 

οι άνδρες εµφανίζονται να έχουν περισσότερες γνώσεις από τις γυναίκες. Μάλιστα, οι 

γυναίκες έχουν στο σπίτι τους υπολογιστή και µάλιστα διαθέτει και σύνδεση στο 

∆ιαδίκτυο σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες. Το αντίθετο ισχύει για το 

λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Ωστόσο, οι άνδρες εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι πιο ενηµερωµένοι σχετικά 

µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει και αφορά στη διδασκαλία των 

µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. Επιπλέον, οι γνώσεις των γυναικών για τη χρήση 

των υπολογιστών ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς τους φαίνεται να υστερούν συγκριτικά µε των ανδρών.  

 Οι άντρες κάνουν χρήση των Νέων Τεχνολογιών περισσότερο από τις 

γυναίκες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αναζητούν σε µεγαλύτερο βαθµό 

πληροφορίες από το ∆ιαδίκτυο, αναθέτουν συχνότερα εργασίες που απαιτούν τη 

χρήση τη χρήση υπολογιστή στους µαθητές τους και παρακολουθούν µε τους µαθητές 

τους τηλεδιασκέψεις σε µεγαλύτερο βαθµό. 

 Η ανεπάρκεια των γνώσεων, η έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένων αιθουσών,  

η έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και η µη καταλληλότητα του 

υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισµικού αποτρέπουν τις γυναίκες σε µεγαλύτερο 

βαθµό, ενώ η έλλειψη χρόνου εξαιτίας της ανάγκης για «κάλυψη» της ύλης αποτρέπει 

περισσότερο τους άνδρες.  

 Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την ηλικία των εκπαιδευτικών. Όσο νεότεροι 

ηλικιακά είναι οι εκπαιδευτικοί, τόσο περισσότερη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

κάνουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Η υπόθεση αυτή επαληθεύτηκε εν µέρει, αφού µόνο στην περίπτωση 

παρακολούθησης τηλεδιασκέψεων αποδείχθηκε ότι υπάρχει εξάρτηση από την ηλικία 

και ισχύει κάτι τέτοιο.  Ωστόσο, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, ότι όσο µικρότερη ηλικία έχουν οι εκπαιδευτικοί τόσο 

θετικότερη στάση απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες επιδεικνύουν. 

Η τρίτη υπόθεση αναφερόταν στο ότι όσο µικρότερη προϋπηρεσία έχουν οι 

εκπαιδευτικοί, τόσο θετικότερη στάση επιδεικνύουν και τόσο περισσότερο 

χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες. 

Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας προέκυψε ότι η προϋπηρεσία δεν επηρεάζει τη 

στάση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η υπόθεση 

επαληθεύεται εν µέρει, αφού την άποψη ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

αποτελεί µια τυποποιηµένη διαδικασία, ότι αποδυναµώνει τη σχέση µαθητή-

καθηγητή, ότι αποτελεί δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, καθώς και ότι εµποδίζει 

τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των µαθητών, συµµερίζονται λιγότερο οι εκπαιδευτικοί 

µε 0 έως και 5 έτη προϋπηρεσίας. 

Όσον αφορά στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, η αρχική υπόθεση 

επαληθεύεται µόνο στην περίπτωση ανάθεσης εργασιών στους µαθητές που απαιτούν 

τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και παρακολούθησης τηλεδιασκέψεων, αφού όσο 

µικρότερη προϋπηρεσία έχουν οι εκπαιδευτικοί τόσο περισσότερο χρησιµοποιούν τις 

Νέες Τεχνολογίες κατά αυτόν τον τρόπο. Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι όσο λιγότερο 

χρόνο υπηρεσίας έχουν τόσο λιγότερο η έλλειψη γνώσεων τους αποτρέπει από τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών. ∆εν ισχύει όµως το αντίστοιχο και για τους άλλους 

παράγοντες που µπορεί να αποτρέπουν έναν εκπαιδευτικό από τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών. 

Η τέταρτη υπόθεση αφορούσε τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση µε την 

ειδικότητα και ειδικότερα ότι οι εκπαιδευτικοί των θετικών επιστηµών επιδεικνύουν 

θετικότερη στάση και χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις Νέες Τεχνολογίες από 

τους εκπαιδευτικούς των θεωρητικών επιστηµών. Επιπλέον, το ίδιο ισχύει και για 

τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ξένες γλώσσες, καθώς στις Νέες Τεχνολογίες 

χρησιµοποιείται ξένη ορολογία σε µεγάλο βαθµό. 

Η αρχική υπόθεση επαληθεύεται εν µέρει. Ο παράγοντας της ειδικότητας 

φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο µόνο στην ερώτηση που αφορά την ύπαρξη 

λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην περίπτωση των γνώσεων χειρισµού 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην περίπτωση ενηµέρωσης σχετικά µε το εκπαιδευτικό 

λογισµικό, στις περιπτώσεις χρήσης των Νέων Τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας και ανάθεσης εργασιών που απαιτούν τη χρήση υπολογιστή, και την 

ανεπάρκεια γνώσεων ως παράγοντα που τους αποτρέπει από τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών. Σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί των θετικών 

επιστηµών εµφανίζονται να έχουν θετικότερη στάση από τους εκπαιδευτικούς των 

θεωρητικών επιστηµών. Στο σηµείο αυτό η αρχική υπόθεση επαληθεύεται. ∆εν 

επαληθεύεται όµως στο σηµείο που αφορά στους εκπαιδευτικούς των ξένων 

γλωσσών, αφού σε πολλά σηµεία εµφανίζονται πιο αρνητικοί από τους 

εκπαιδευτικούς των θεωρητικών επιστηµών.  

Η πέµπτη υπόθεση αναφερόταν την βαθµίδα στην οποία υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί. Σύµφωνα µε αυτήν την υπόθεση, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

Λύκειο έχουν θετικότερη στάση απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και κάνουν 

περισσότερη χρήση αυτών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Γυµνάσιο.  

Από την έρευνα αποδείχτηκε ότι η αρχική µας υπόθεση δεν επαληθεύτηκε. Ο 

έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δεν εξαρτώνται 

από τη βαθµίδα στην οποία φοιτούν.  

Αντιθέτως, όσον αφορά στο βαθµό ενασχόλησης των εκπαιδευτικών µε τις 

Νέες Τεχνολογίες, οι εκπαιδευτικοί του γυµνασίου ασχολούνται σε µεγαλύτερο 

βαθµό από τους καθηγητές του λυκείου, αφού έχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι, ο οποίος µάλιστα διαθέτει σε µεγαλύτερο 

ποσοστό σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, διαθέτουν σε µεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και φαίνεται να έχουν περισσότερες γνώσεις χειρισµού υπολογιστών. 

 Επιπλέον, οι καθηγητές του γυµνασίου χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό τις Νέες Τεχνολογίες από τους καθηγητές του γυµνασίου, µε εξαίρεση την 

περίπτωση χρήσης µε σκοπό την προετοιµασία του διδακτικού υλικού. 

 Αξίζει στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε ότι η έλλειψη χρόνου εξαιτίας της 

ανάγκης για κάλυψη της ύλης είναι ένας παράγοντας που αποτρέπει περισσότερο 

τους καθηγητές του λυκείου, γεγονός που οφείλεται στο ότι οι καθηγητές του λυκείου 

πρέπει να προετοιµάσουν τους µαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και συνεπώς 

να καλύψουν όλη την ύλη. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο και για τους καθηγητές του 

γυµνασίου. 
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Η έκτη υπόθεση αφορούσε στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και 

συγκεκριµένα ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα 

επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες επιδεικνύουν θετικότερη στάση 

και χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν 

επιµορφωθεί. 

Η υπόθεση δεν επαληθεύεται. Ο παράγοντας της επιµόρφωσης δεν επηρέασε 

τις στάσεις και το βαθµό χρήσης των Νέων Τεχνολογιών σύµφωνα µε τον έλεγχο 

ανεξαρτησίας.  

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει το σεµινάριο 

εµφανίζονται να ασχολούνται περισσότερο µε τις Νέες Τεχνολογίες, αφού διαθέτουν 

υπολογιστή, σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο και λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους. ∆εν πρέπει να παραβλέψουµε βέβαια το 

γεγονός ότι όσοι παρακολουθούν το σεµινάριο λαµβάνουν ένα ποσό µε την 

προϋπόθεση να αγοράσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Αξίζει να τονίσουµε ότι η πλειοψηφία αυτών θεωρούν ότι πρέπει να µάθουν 

περισσότερα για τους υπολογιστές ως βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων της ειδικότητάς τους, γεγονός που αποδεικνύει ότι το πρόγραµµα 

επιµόρφωσης που παρακολούθησαν δεν ήταν επαρκή.  

 Επιπλέον, υψηλά κρίνονται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που ενώ έχουν 

επιµορφωθεί στις Νέες Τεχνολογίες, δεν κάνουν καθόλου χρήση αυτών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι υπήρξαν 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η ανεπάρκεια γνώσεων τους αποτρέπει σε πάρα πολύ 

µεγάλο βαθµό από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

 Τέλος, η παρακολούθηση του προγράµµατος επιµόρφωσης δε φάνηκε να 

επηρέασε τα πιστεύω των εκπαιδευτικών για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση, αφού από τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις εάν η χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών αποτελεί τυποποιηµένη διαδικασία, εάν αποδυναµώνει τη σχέση 

µαθητή-καθηγητή, εάν πρόκειται για δύσκολη-πολύπλοκη διαδικασία και εάν 

εµποδίζει τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των µαθητών, δε διαφέρουν κατά πολύ από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών που δεν επιµορφώθηκαν. 

 

 

161
 



 

8.3. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µια δυναµική µετατόπιση της 

Πληροφορικής από γνωστικό αντικείµενο σε εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας 

και της µάθησης σε όλο το φάσµα του προγράµµατος σπουδών. Η ραγδαία εξέλιξη 

των Νέων Τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών 

εφαρµογών, όπως εκπαιδευτικά λογισµικά, εφαρµογές πολυµέσων και εικονικής 

πραγµατικότητας, εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο, οι οποίες αναπτύσσονται δυναµικά και 

αναµένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις εκπαιδευτικές συνήθειες και τις 

διδακτικές πρακτικές. Πόσο προετοιµασµένοι όµως είναι για τέτοιου είδους ριζικές 

αλλαγές οι εµπλεκόµενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία; Μέσα από ποιες διαδικασίες 

ενσωµατώνονται οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση; Ποια προβλήµατα 

δηµιουργούνται από την ενσωµάτωση και ποιες είναι οι επιπτώσεις σε διδάσκοντες 

και διδασκόµενους; 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι τόσο οι µαθητές όσο και οι 

εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν ιδιαίτερα θετική στάση στην ενσωµάτωση των Νέων 

Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Οι µαθητές πιστεύουν ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες διευκολύνουν τον τρόπο µάθησης, συντελούν στην απόκτηση γνώσεων   

και κάνουν το σχολείο πιο ελκυστικό. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους 

πιστεύουν ότι οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν χρησιµεύσουν και ως βοηθητικά µέσα 

για τη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, ενώ παράλληλα θεωρούν ότι βελτιώνουν 

την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, αρκετά είναι τα προβλήµατα που προκύπτουν από την προσπάθεια 

ένταξης των Νέων Τεχνολογιών. Παρόλο που το µεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών έχει επιµορφωθεί στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, οι Νέες 

Τεχνολογίες δε χρησιµοποιούνται συστηµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας 

από τους λόγους είναι η ανεπάρκεια γνώσεων που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί. 

Άλλωστε, πολλοί από αυτούς εξέφρασαν την επιθυµία να επιµορφωθούν στη χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών ως βοηθητικών µέσων, ενώ παράλληλα δήλωσαν ότι δεν 

είναι ενηµερωµένοι για το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία 

των µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. Η επιµόρφωση εποµένως των εκπαιδευτικών 

πρέπει να αποτελέσει θέµα πρωταρχικής σηµασίας. 

162
 



 

Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που προέκυψε από την έρευνα είναι η 

έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένων αιθουσών. Τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν 

µόνο ένα εργαστήριο πληροφορικής, ενώ οι αίθουσες δεν είναι εξοπλισµένες, µε 

αποτέλεσµα το έργο των εκπαιδευτικών να γίνεται ακόµη πιο δύσκολο. 

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το Πρόγραµµα Σπουδών του σχολείου. 

Η έλλειψη χρόνου εξαιτίας της ανάγκης για κάλυψη της ύλης δεν αφήνει περιθώρια 

ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα στους καθηγητές του λυκείου. 

Η αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, 

ώστε οι Νέες Τεχνολογίες να ενσωµατωθούν µε επιτυχία και να µπορέσουµε να 

συµπορευτούµε µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο δρόµο της ανάπτυξης µέσω 

των Νέων Τεχνολογιών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

«Ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

∆ιαδικασίες-Προβλήµατα-Επιπτώσεις σε διδάσκοντες και διδασκόµενους.» 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  Πιπερόπουλος Γεώργιος 
ΕΚΠΟΝΗΤΡΙΑ:  Βούλτσιου Ευθυµία 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

 
 
 
Α. Φύλο:                          Αγόρι               Κορίτσι      
 

            Βαθµίδα εκπαίδευσης: Γυµνάσιο  Λύκειο       

 

             Τάξη:                       Α’    Β’   Γ’   

 

 

Β.  1.   Έχεις Η/Υ στο σπίτι;          ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

2. Αν ΝΑΙ, έχει σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο;  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

3. ∆ιαθέτεις λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου;  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

4. Θεωρείς ότι η χρήση του Η/Υ για σένα είναι εύκολη; 

Καθόλου    Λίγο    Μέτρια       Πολύ        Πάρα πολύ    
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Γ.  Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. ∆ίπλα 

σε κάθε πρόταση υπάρχουν πέντε τετραγωνάκια: 

  το 1ο  σηµαίνει: διαφωνώ έντονα 

  το 2ο σηµαίνει:  διαφωνώ 

  το 3ο σηµαίνει:  δεν έχω άποψη 

  το 4ο σηµαίνει:  συµφωνώ 

  το 5ο σηµαίνει:  συµφωνώ απόλυτα 

∆ιαβάζοντας κάθε πρόταση σηµείωσε στο ανάλογο τετραγωνάκι το βαθµό 

συµφωνίας ή διαφωνίας σου. 

1. Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου (Internet) το µάθηµα γίνεται 

πιο ευχάριστο. 
 

                 

2. Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου (Internet) οι εργασίες µου 

γίνονται πιο ευχάριστα. 
 

                 

3. Με τη χρήση εκπαιδευτικών CD-DVD το µάθηµα γίνεται 

πιο ευχάριστο. 
 

                 

4. Με τη χρήση του εκπαιδευτικών CD-DVD η µελέτη µου 

γίνεται ευκολότερη. 

                 
 

5. Με τη χρήση του Η/Υ οι εργασίες µου γίνονται ευκολότερα.
 

                
 

6. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

επικοινωνώ ευκολότερα µε τους συµµαθητές µου.  
 

                 

7. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

επικοινωνώ ευκολότερα µε τους καθηγητές µου.  
 

                 

8. Με τη χρήση του Η/Υ εντός σχολείου το σχολείο γίνεται 

πιο ελκυστικό. 
 

                 

9. Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου (Internet) αποκτώ πολλές 

γνώσεις. 
 

                 

10. Η καλή γνώση χρήσης Η/Υ βοηθάει στην εύρεση 

µελλοντικής απασχόλησης. 
 

                 

Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας 
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∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

«Ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

∆ιαδικασίες-Προβλήµατα-Επιπτώσεις σε διδάσκοντες και διδασκόµενους.» 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  Πιπερόπουλος Γεώργιος 
ΕΚΠΟΝΗΤΡΙΑ:             Βούλτσιου Ευθυµία 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
 

Α.  Φύλο:  Άνδρας     Γυναίκα    
 

Ηλικία:  25-35        36-45       46 και άνω       
 

Έτη υπηρεσίας: 0-5      6-10       11 και άνω  
 

Ειδικότητα: Θετικών µαθηµάτων           

   Θεωρητικών µαθηµάτων      

   Ξένης Γλώσσας           

   Πληροφορικής           
 

      Σχολική βαθµίδα στην οποία υπηρετείτε τώρα: 

   Γυµνάσιο           

   Λύκειο            

   Γυµνάσιο και Λύκειο           
 

       Έχετε παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στις Νέες   

Τεχνολογίες: 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

Β.  1. Έχετε Η/Υ στο σπίτι;                                      ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

2. Αν ΝΑΙ, έχει σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο;  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

3. Έχετε λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου;      ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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Γ.  Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. ∆ίπλα 

σε κάθε πρόταση υπάρχουν πέντε τετραγωνάκια: 

  το 1ο  σηµαίνει:  Καθόλου 

  το 2ο σηµαίνει:   Λίγο 

  το 3ο σηµαίνει:   Μέτρια 

  το 4ο σηµαίνει:   Πολύ 

  το 5ο σηµαίνει:   Πάρα πολύ 

∆ιαβάζοντας κάθε πρόταση σηµειώστε µε Χ στο τετραγωνάκι που ταιριάζει 

στην περίπτωσή σας. 
  

1. Θεωρώ ότι γνωρίζω να χειρίζοµαι τους Η/Υ. 

 

                 

2. Θεωρώ ότι είµαι ενηµερωµένος/η σχετικά µε το 

εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει για τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων της ειδικότητας µου. 

 

                
 

 

 

3. Θεωρώ ότι οι Νέες Τεχνολογίες είναι κατάλληλα εργαλεία 

για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης; 

 

                
 

 

4. Θεωρώ ότι πρέπει να µάθω περισσότερα για τους Η/Υ ως 

βοηθητικά µέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της 

ειδικότητάς µου. 

 

                 

5. Χρησιµοποιώ τις Νέες Τεχνολογίες:   

α.   για την παραγωγή του διδακτικού υλικού.                  

      β. κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ως µέσο για τη  

διεξαγωγή των µαθηµάτων µου µε τη χρήση 

εκπαιδευτικού λογισµικού. 

                 

γ.   αναζητώντας πληροφορίες µέσω ∆ιαδικτύου (Internet).                  

δ.  αναθέτοντας τους µαθητές µου εργασίες που απαιτούν 

τη χρήση Η/Υ.  

                 

ε.    παρακολουθώντας τηλεδιασκέψεις.                  
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6. Οι παράγοντες που µε αποτρέπουν από τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη είναι: 

 

α.  ανεπάρκεια γνώσεων.                  

β.  έλλειψη χρόνου εξαιτίας της ανάγκης για  «κάλυψη» της 

ύλης. 

                 

γ.   έλλειψη κατάλληλα εξοπλισµένων αιθουσών.                   

δ.   η παραγωγή υλικού είναι µια χρονοβόρα διαδικασία.                  

ε.   έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού.                   

      ζ.   ακατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό.                  

  

7. Σχετικά µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική 

πράξη πιστεύω ότι: 

 

α.   πρόκειται για µια τυποποιηµένη διαδικασία.                  

β.   αποδυναµώνει τη σχέση µαθητή-καθηγητή.                  

γ.   πρόκειται για δύσκολη-πολύπλοκη διαδικασία.                  

δ. οι Η/Υ εµποδίζουν τις αυθόρµητες εκδηλώσεις των 

µαθητών. 

                 

 

∆. 1. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των Νέων  

Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση; 

α.   ως ξεχωριστό µάθηµα         

β.   ως θέµα ενταγµένο στα υπάρχοντα µαθήµατα      

γ.   ως βοηθητικό µέσο για τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων    

δ.   ως ξεχωριστό µάθηµα και ως µέσο για τη διδασκαλία      

      άλλων µαθηµάτων.        

ε.   σε καµία περίπτωση.                                                                        
 

 

2. Πιστεύετε ότι οι Η/Υ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία:  

α.   όλων των µαθηµάτων  

β.   ορισµένων µαθηµάτων  

γ.   θετικών µαθηµάτων  

δ.   κανενός µαθήµατος  

Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας 
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