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Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), θαζψο θαη ε Δηδηθή 

Δθπαίδεπζε απνηεινχλ δπν ρψξνπο φπνπ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο αιιά 

θαη ζπλερηδφκελε αλάπηπμε. Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν ζθεληθφ 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε πνιιέο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο. Ζ 

απιή εθκάζεζε ηεο ηερλνινγίαο αιιάδεη ζηε κάζεζε κε ηελ ηερλνινγία. Οη 

ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο απνηέιεζαλ κηα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ζηνλ 

αθαδεκατθφ ηνκέα. Μειέηεο απέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

είλαη ζεκαληηθή ε ζέζε ηνπο θαη νη απφςεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Ζ παξνχζα πνζνηηθή έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζηάζε θαη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζε εηδηθά ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ 

111 εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, πνπ απνηειεί θαη ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο 

έξεπλαο. 

χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κπνξνχλ λα ηηο εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ παξάιιεια κε ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ θαη 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ ηάμε θαη εληζρχεη ηε ζπρλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο. Αληίζεηα, 

άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε εηδηθφηεηα θαη ε θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο 

ΣΠΔ, δελ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο σο πξνο ηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ.  

Κξίλεηαη, επνκέλσο ζεκαληηθή ε δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηελ εηδηθή αγσγή πνπ ζα παξέρνπλ γλψζεηο θαη εξγαιεία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ινγηζκηθά θαη ηερλνινγίεο αλάινγα θαη κε ηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ  

 

Λέμεηο – θιεηδηά: ΣΠΔ, Δηδηθή Αγσγή, λέεο ηερλνινγίεο, εθπαηδεπηηθνί  
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ABSTRACT 

 

Information and Communication Technologies (ICT) and Special Education 

are two scientific fields which present significant evolutions and continuous 

development. ICT can create new scenery in the educational system with many 

innovative educational interventions. Technology learning is being transformed into 

learning with technology. The last three decades were a true technological revolution 

in the academic field. Studies have proved that teachers have the most important 

influence in their students’ learning; therefore, their attitude and their perspectives on 

the use of ICT in the educational process are very important. 

This quantitative research aims at investigating the attitude and perspectives of 

teachers who have worked in special education secondary schools during the school 

year 2018-2019. 111 teachers of various specializations were invited to fill in the 

electronic questionnaire which was also the tool of this research methodology. 

According to the research results, teachers are familiarized with the use of new 

technologies and they can integrate these technologies in their teaching process. This 

outcome, in combination with the attendance of seminars and training programs 

concerning the benefits of the ICT for the educational process, has a positive 

influence in the teachers’ attitude towards the use of ICT in the classroom and it 

enhances their frequency and usefulness. On the other hand, other characteristics such 

as the teachers’ sex, their specialization and their certification titles in ICT do not 

seem to constitute significant factors affecting the teachers’ attitudes and perspectives.   

Thus, it is important to organize training programs in special education, which 

will provide to teachers the knowledge and tools required for taking advantage of the 

software and technologies that will be adapted to the students’ special educational 

needs. 

 

Key words: ICT, Special Education, new technologies, teachers.  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε αιιάδνπλ 

ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, κειέηεο, κάζεζεο, αμηνιφγεζεο, ζπκκεηνρήο, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ην πψο λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ γφληκα θαη 

πέξαλ ησλ ζρνιηθψλ νξίσλ. Ζ αιιειεπίδξαζε εηδηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

κε ην άηνκν, εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηή, είλαη άκεζε θαη βειηηψλεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Σν πξφγξακκα ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία δεκηνπξγεί έλα εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ, πνιπαηζζεηεξηαθφ, πινπξαιηζηηθφ θαη αλνηρηφ γηα φινπο. Ηδηαίηεξα γηα 

ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο αλάγθεο ιφγσ θάπνηαο αλαπεξίαο ή 

καζεζηαθήο δπζθνιίαο, ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα επξχηεξα 

ππνζηεξηθηηθά ηερλνινγηθά κέζα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα πνιχηηκν 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν-αξσγφ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ κεηψλεη ην πξφβιεκα 

θαη δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ηζφηεηαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Μαθξήο & Μάξθνπ, 

2015).  

Απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαίλεηαη ε 

ππνβνεζνχκελε ζηήξημε γηα έληαμε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ, κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ζηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δηδηθφηεξα, πξνηείλνληαη 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη βαζηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: (α) σο επνπηηθφ κέζν 

δηδαζθαιίαο, (β) σο γλσζηηθφ-δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν (απφ ηνπο καζεηέο) θαη (γ) σο 

εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ (Κφηηεο & Πνιίηεο, 2017). 

εκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε 

είλαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

έληαμε (Bullock, 2004). Οη ζηάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ΣΠΔ απνηεινχλ 

κηα ζχλζεηε κεηαβιεηή πνπ πεξηιακβάλεη αληηιήςεηο γηα ηηο ΣΠΔ, φπσο απφςεηο γηα 

ηελ αμία, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ επθνιία έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (γλσζηηθή δηάζηαζε), θαη ζπλαηζζήκαηα φπσο θφβνο, άγρνο ή 

επραξίζηεζε απφ ηε ρξήζε ΣΠΔ (ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε) πνπ ζεσξείηαη φηη 

δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαζθαιία (Albirini, 2006; Ropp, 1999). Τπάξρεη, επνκέλσο, απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ. 
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Όζνλ αθνξά ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο, φπνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά νη ζρνιηθέο κνλάδεο, έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ, ησλ γλψζεψλ ηνπο γηα ηηο ΣΠΔ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ΣΠΔ ζην ρψξν 

απηφ. 

θνπφο, επνκέλσο, ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

εξγάδνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ θαζψο θαη ηελ επίδξαζε 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο.  

Σα επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζεσξνχλ φηη νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην 

έξγν ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ; 

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαηαξηηζκέλνη σο πξνο ηα ινγηζκηθά πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο; 

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη θάλνπλ ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηα εηδηθά ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο; 

 Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο; Καη αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί; 

 

Έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ε 

δηαπίζησζε φηη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ λα 

κειεηνχλ ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εηδηθή αγσγή, ελψ νη ειάρηζηεο πνπ ππάξρνπλ 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, ε επαγγεικαηηθή 

κνπ ελαζρφιεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα σο αλαπιεξψηξηαο εθπαηδεπηηθνχ 

Πιεξνθνξηθήο ζε εηδηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. θαη ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο) 

απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν ην νπνίν κε νδήγεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, θαζψο δηαπίζησζα πσο ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ρεηξίδεηαη κε άλεζε ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, εθπιήζζνληάο κε επράξηζηα πνιιέο θνξέο. Σέινο, 
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ζεσξψ πσο ηα επξήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε 

πξαθηηθψλ γηα ηελ κειινληηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην ηεο 

εηδηθήο αγσγήο. 

Ζ είζνδνο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηα ζρνιεία ηεο 

εηδηθήο αγσγήο, έρεη επεξεάζεη σο έλα βαζκφ θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληί ηνπο. Μέζσ ηεο έξεπλαο, αλακέλεηαη λα δηαπηζησζεί αλ νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, αλ ηηο αμηνπνηνχλ ζηελ πξάμε θαη κε 

πνην ηξφπν.  

Σα επξήκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη ζα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εξγαιείν θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ίζσο απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα πεξηζζφηεξα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εηδηθή αγσγή πνπ ζα 

απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σέινο, 

πξνζσπηθά, ζα γλσξίζσ ηηο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ, 

κειινληηθά, λα ζηαζψ αξσγφο θαη ζπλάδειθνο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαηξείηαη ζε δχν επηκέξνπο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα 

πνπ απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηηο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Παξνπζηάδεηαη ε 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ εθπαηδεπηηθνί 

θαη καζεηέο απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Αθνινπζεί 

κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ Δηδηθή Αγσγή, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ν ηξφπνο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, αιιά θαη ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπο ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο. Γίλεηαη επίζεο εθηελήο αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σέινο, γίλεηαη κηα θαηαγξαθή εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη, θπξίσο ζηελ 

Διιάδα, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ηφζν ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, φζν θαη ζηελ 

εηδηθή αγσγή. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, φπνπ 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο, ν ζρεδηαζκφο ηεο, ν ζθνπφο ηεο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο, ε ζχλζεζε θαη ε πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, ην 

εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 
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δεδνκέλσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ θαη ηελ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή γεληθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ, πεξηνξηζκψλ ηεο κειέηεο θαη πξνηάζεσλ γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 

Αθνινπζνχλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ειιεληθέο θαη μελφγισζζεο, ελψ ζην 

παξάξηεκα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

(εξσηεκαηνιφγην), θαζψο θαη ζηαηηζηηθνί πίλαθεο. 
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2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

2.1 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωληώλ 

 

Οη φξνη «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ», «Νέεο Σερλνινγίεο» 

θαη «Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ» αλαθέξνληαη ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε δηαθφξσλ κέζσλ 

θαη ζηηο νπνίεο ε πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ ηεο ηειεφξαζεο ή ησλ ππνινγηζηψλ 

(Βνζληάδνπ, 2006). πγθεθξηκέλα, νη ΣΠΔ πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπζθεπέο θαη ηηο 

εθαξκνγέο πνπ βνεζνχλ ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ επηθνηλσλία φπσο ε 

ηειεφξαζε, ην θηλεηφ ηειέθσλν, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαζψο θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απηέο παξέρνπλ, φπσο ε ηειεδηάζθεςε θαη ε εμ απνζηάζεσο κάζεζε 

(Κφκεο, 2004; Kumar, 2008). ηελ παξνχζα εξγαζία, νη φξνη ΣΠΔ θαη λέεο 

ηερλνινγίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηζνδχλακνη. 

Δπίζεο, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο αλήθνπλ θαη νη ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο. Ζ 

ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία αλαθέξεηαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε θαη λα επηηξέςνπλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο (Teles & Santos, 2012). Αξθεηέο θνξέο νη φξνη ππνζηεξηθηηθέο 

ηερλνινγίεο θαη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ίδηνη, σζηφζν νη ππνζηεξηθηηθέο 

ηερλνινγίεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Αθφκε, έλαο άιινο φξνο πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο ΣΠΔ είλαη απηφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαζψο είλαη νη εθαξκνγέο κέζσ ησλ νπνίσλ εληζρχεηαη ε 

δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε (Κφκεο, 2004). Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη πξντφλ ηεο 

ηερλνινγίαο κε ην νπνίν πξνζπαζνχκε λα δηδάμνπκε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν 

πινπνηψληαο ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή (Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ, 2003). Δηδηθφηεξα, εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ ζεσξείηαη ην ινγηζκηθφ πνπ δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηέρεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νινθιεξσκέλα ζελάξηα 

θαη θπξίσο επηθέξεη δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Μηθξφπνπινο, 2000).  
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2.2 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωληώλ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ έγηλε ζηαδηαθά, επέθεξε αιιαγέο 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ θαη ζηε 

κνξθή ηνπο (Αλαζηαζηάδεο, 2000). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ΣΠΔ ζεσξνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη σο κέζν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Κφκεο, 2004). Αλ θαη νη ΣΠΔ έρνπλ πεξάζεη δηάθνξα 

ζηάδηα εηζαγσγήο θαη έληαμεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζήκεξα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ πην νινθιεξσκέλε έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θάλεη ιφγν αθελφο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ, αθεηέξνπ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. 

Με ηελ εηζαγσγή θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε επηδηψθεηαη ε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ελεξγεηηθή 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ζηελ γλψζε, ε αλάπηπμε καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ, ε δεκηνπξγία 

«αλνηθηψλ πεξηβαιιφλησλ» κάζεζεο, πνπ επλννχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ θαη ε δεκηνπξγία «ειθπζηηθψλ» ζρνιείσλ (Europa, 

2017, European Commission, 2011). 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο νη ΣΠΔ δεκηνπξγνχλ, αλακθίβνια, λέεο επθαηξίεο. 

Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε πξφζβαζε ζε πεγέο, πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ, 

πνιπηξνπηθή δηδαζθαιία (κε ηε ρξήζε θεηκέλσλ, εηθφλσλ, ήρνπ, βίληεν), 

νπηηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ καζήκαηνο, παξνπζηάζεηο, «εηθνληθέο» 

επηζθέςεηο θαη ζπκκεηνρή ζε δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα θαη δίθηπα θνηλνηήησλ 

κάζεζεο (Καξάκελαο, 2006). 

Σα ηζρχνληα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ηα επηκέξνπο Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ (ΑΠ) ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη ζε έλα ζχλνιν 

δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ν καζεηήο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Μεηαμχ 

άιισλ δηαθξίλεηαη ε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ε δεμηφηεηα-ηθαλφηεηα ρξήζεο 

πνηθίισλ πεγψλ θαη εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ζηφρν αθελφο ηελ 

εμεχξεζε, αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ θαη, αθεηέξνπ,ηελ 

πξνζηαζία απφ ηελ πιεξνθνξηαθή ξχπαλζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιια 
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άηνκα ζε νκαδηθέο εξγαζίεο, κέζα απφ ην ζεβαζκφ, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε βέιηηζηε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2006). 

Ζ εηζαγσγή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο δεκηνπξγεί 

λέα δεδνκέλα θαη απαηηήζεηο. Ζ εθπαίδεπζε θαιείηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο φξνπο πνπ 

επηβάιιεη ε λέα απηή «ςεθηαθή επνρή» (Δκβαισηήο, 2002). 

Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

Ο καζεηήο, παχεη λα είλαη παζεηηθφο δέθηεο γλψζεσλ, θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

ελεξγεηηθφ παξάγνληα ηεο δηδαθηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Γίλεηαη δεκηνπξγφο, 

θξηηηθφο εξεπλεηήο θαη δηαρεηξηζηήο ηεο γλψζεο θαη ηειηθά θαηαθηά ηε ζρνιηθή 

κάζεζε (Καξάκελαο, 2006). Με ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ νη καζεηέο 

απνθηνχλ θίλεηξα, ζπιιέγνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο, παξνπζηάδνπλ 

θαιχηεξα ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ην πιηθφ, απνθηνχλ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

αθνκνίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, εμνηθεηψλνληαη κε ηηο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο 

(Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέιαο, 2003; Κφκεο, 2004). Παξάιιεια, 

απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε δίθηπν, λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα, λα δξνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα παίξλνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε, δηακνξθψλνληαο ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηέινο 

απνθηνχλ βάζεηο γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε (Καινχξε-Αλησλνπνχινπ & ηγάιαο, 

2006). 

Ο εθπαηδεπηηθφο απφ απιφο πνκπφο γλψζεσλ ζαλ παξνπζηαζηήο-νκηιεηήο, 

γίλεηαη βνεζφο, ζχκβνπινο, ζπλεξγάηεο, θαζνδεγεηήο, ζπληνληζηήο, εκςπρσηήο. 

Παξνπζηάδεη έλα ζρέδην εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο, δίλεη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο, 

ελζαξξχλεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηε δξάζε ηνπο θαη επηζεκαίλεη ηηο πνιιέο πηπρέο 

ελφο ζέκαηνο, ηνλίδνληαο ηα βαζηθά ηνπ ζεκεία. (Καξάκελαο, 2006; Λαθαηδή, 2005). 

Ζ δηδαζθαιία απφ θαζέδξαο θαηαξγείηαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο θηλείηαη αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο ηνπ θαηαξγψληαο ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. 

Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα αλαζεσξήζεη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ δηδαζθαιία, λα έρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα εθαξκνγή ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κνξθήο δηδαζθαιίαο αιιά θαη γηα εμαηνκηθεπκέλε παηδαγσγηθή 

παξέκβαζε, λα έρεη θαιχηεξε αληίιεςε γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

επηηπγράλνπλ νη καζεηέο, λα πξνσζήζεη ηε δηεξεπλεηηθή, ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή 

κάζεζε θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ξφιν ηνπ σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ 
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θαζνδήγεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ (Καινχξε-Αλησλνπνχινπ & 

ηγάιαο, 2006). 

Απαηηείηαη, φκσο, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ λέεο ηθαλφηεηεο 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, θαζψο θαη λα 

αλαζεσξήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο ηδέεο γηα λα πξνζεγγίζνπλ 

κε επηηπρία ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα ζην πεξηβάιινλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

(Λαθαηδή, 2005; Ράπηεο & Ράπηε, 1998; Υξνλάθε, 2004). Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο, 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζπληνληζηή, δηεπθνιπληή θαη εκςπρσηή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

Δπίζεο, δελ κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ αλάγθε αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά κέζσ ησλ πέληε αηζζήζεψλ ηνπ, φπσο θαη 

ηε ζεκαζία ησλ ζπκβαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη ησλ πεηξακάησλ. Δπνκέλσο, 

νη ΣΠΔ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέζα, δηαθνξεηηθά ν 

καζεηήο απνμελψλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη απνθφπηεηαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θηάλνληαο κέρξη ηελ εμάξηεζε απφ ηνλ ππνινγηζηή εθηφο ζρνιείνπ 

(Καινχξε-Αλησλνπνχινπ & ηγάιαο, 2006). 

Όζνλ αθνξά ζην δηαδίθηπν, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη αλάγθε λα ην αληηκεησπίδεη 

σο πεγή πιεξνθνξηψλ, σο βνεζεηηθφ κέζν εθκάζεζεο θαη σο πεγή άληιεζεο πιηθνχ 

γηα ην κάζεκα, ζέηνληαο φξηα ζηε ρξήζε ηνπ γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ καζεηή απφ 

ηελ αλεμέιεγθηε πεξηήγεζή ηνπ ζε επηθίλδπλεο θαη ακθηβφινπ πεξηερνκέλνπ 

ηζηνζειίδεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΔ επηθέξεη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα κάζεη 

λα ηνικά πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ. Σέινο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ηξφπν θξηηηθφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ ειεθηξνληθνχ πνιηηηζκνχ. 

 

2.2.1 Παηδαγωγηθή αμηνπνίεζε ηωλ ΣΠΔ 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη έκκεζα, 

κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο. εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζεσξνχληαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηνλ 

Ζ/Τ πνπ ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν κάζεζεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κέζσ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δξάζε θαη αλάδξαζε θαη ε 
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επηινγή ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ή ελίζρπζε ησλ 

λνεηηθψλ κνληέισλ ηνπ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη καζεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ζην 

ζπίηη ηνπο Ζ/Τ ληψζνπλ ηδηαίηεξε γνεηεία θαη επηζπκία λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ηάμε 

ΣΠΔ γηα λα κε κεηνλεθηνχλ έλαληη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ επηηπγράλεηαη ζε έλα νινθιεξσκέλν καζεζηαθφ πιαίζην, ην νπνίν 

ζπλίζηαηαη απφ δηδαθηηθά ζελάξηα ή ζελάξηα δηδαζθαιίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπλνιηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο, κε θχξηα ζπζηαηηθά ηα ζρέδηα 

δηδαζθαιίαο θαη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη γλσζηηθέο θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε ελδείθλπληαη γηα ηε ζρεδίαζε θαη 

αλάπηπμε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ κε ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ΣΠΔ. 

Σερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αμηνπνηνχληαη αθνξνχλ ινγηζκηθά έθθξαζεο, 

αλαδήηεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, πιεξνθνξηαθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα κέζσ αλαθάιπςεο, δηεξεχλεζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Έηζη ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ΣΠΔ πνπ αμηνπνηνχληαη παηδαγσγηθά σο 

γλσζηηθά θαη δηεξεπλεηηθά εξγαιεία. 

Χο γλσζηηθά εξγαιεία ζεσξνχληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο φπσο είλαη ε ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε κάζεζε, ε 

κλήκε θαη ε πξνζνρή. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη 

ηερλνινγίεο γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε έλα ππφ κειέηε ζέκα. 

Με ηελ έλλνηα απηή ν ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί σο «δηαλνεηηθφο ζπλεξγάηεο» ηνπ 

καζεηή κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Τ.Π.ΓΒ.Μ.Θ.-Π.Η., 2011). 

Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη παηδαγσγηθά κε ηελ: 

 παξνρή πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 εζηίαζε ζηελ νηθνδφκεζε θαη φρη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο. 

 δεκηνπξγία απζεληηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, βαζηζκέλσλ ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 θαιιηέξγεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ. 

 ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 

(Τ.Π.ΓΒ.Μ.Θ.-Π.Η., 2011). 

Δπίζεο, ελα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε θαξέηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ην Γηαδίθηπν (Internet). Σν δηαδίθηπν είλαη έλαο ρψξνο γηα επηθνηλσλία, παξνρή θαη 

παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ. Θεσξείηαη: 

 'Έλαο ρψξνο ειεχζεξεο έθθξαζεο. 



10 
 

 Μηα ζπιινγή απφ παξερφκελεο ππεξεζίεο (πεξηήγεζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, κεηαθνξά αξρείσλ κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ 

ππνινγηζηψλ). 

 Πεγή πιεξνθνξηψλ. 

 Υψξνο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 Μέζν δηάδνζεο ησλ δηθψλ καο πιεξνθνξηψλ, ηδεψλ θαη δεκηνπξγεκάησλ. 

 

2.2.2 Οθέιε από ηε ρξήζε ηωλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Γηα ηα ζρνιεία ηνπ 21νπ αηψλα, ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε έληαμε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κέζα ζηελ ηάμε, δίλνληαο έηζη έλα επέιηθην εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κάζεζε. ε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ν ηξφπνο απηφο 

δηδαζθαιίαο έρεη ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή εδψ θαη ρξφληα κε κεγάιε επηηπρία. 

Πξνζπάζεηεο γίλνληαη, παξά ηηο φπνηεο αληημνφηεηεο, έηζη ψζηε λα εθαξκνζηεί θαη 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην καζεηή λα θαηαλνήζεη έλλνηεο ζε δηάθνξα 

καζήκαηα (Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2009) θαζψο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

πεξηερφκελν φπνπ δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη παξνπζίαζεο θαη ηαπηφρξνλα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο φπνπ ρξεηάδεηαη (Καξαζαββίδεο & Κφιιηαο, 

2012). Παξάιιεια, ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη ζπλεπψο λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαιπηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

ησλ καζεηψλ (Kumar & Wilson, 1997). To αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ελζαξξχλνπλ ην καζεηή λα έρεη έλα ελεξγφ 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Σδηκφπνπινο, 2001) θαη δίλνπλ κεγαιχηεξν 

θίλεηξν γηα κάζεζε (Cox, Preston & Cox, 1999; Kumar & Wilson, 1997; Ράπηεο & 

Ράπηε, 2003). Αθφκε, θάλνπλ ην κάζεκα πην επράξηζην, θαηαλνεηφ, ελδηαθέξνλ θαη 

δηαζθεδαζηηθφ θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ πην εχθνια θαη γξήγνξα ζε 

ζχγθξηζε κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο (Cox et al., 1999; Kumar & 

Wilson, 1997; Ράπηεο & Ράπηε, 2003). 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ κπνξεί λα πξνάγεη θαηαζηάζεηο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, πνπ είλαη αλαγθαία ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Σφζν ηα 

πεξηβάιινληα αλνηρηήο κάζεζεο, φζν θαη ηα ζπζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο 

αλαθάιπςεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο (Βνζληάδνπ, 2006). Μηα νκαδνζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί 

λα ηνλψζεη θαη λα εκπινπηίζεη ηε καζεζηαθή εκπεηξία, λα σζήζεη αθφκα θαη ηνπο 

ζπλεζηαικέλνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, φπνπ ζα ελζαξξχλεηαη ε απηνπεηζαξρία θαη ζα 

δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο θαιχηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο 

(Μαθξίδνπ-Μπνχζηνπ, 2005).  

Σν πιενλέθηεκα ηεο νκάδαο είλαη αθφκε φηη ελδείθλπηαη γηα ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, θαζψο νη καζεηέο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ καζαίλνπλ λα θαηλνηνκνχλ, λα 

αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη καζεζηαθνχο ζηφρνπο, έρνληαο 

νπζηαζηηθά πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ηνπο πεηχρνπλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

γίλεη αξθεηέο κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία δνκεκέλσλ ζρεδίσλ καζεκάησλ, φπνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζα θαηέρεη εθηφο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ν καζεηήο, κηαο θαη είλαη 

ν απνδέθηεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηειηθά ν άκεζα ελδηαθεξφκελνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελεξγνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Έηζη, ζπρλφ είλαη ην κνληέιν ηνπ 

καζήκαηνο πνπ εκπινπηίδεηαη κε λέεο ηερλνινγίεο, ρσξίο φκσο απηφ λα πξνυπνζέηεη 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπο.  

ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ καζήκαηνο κε εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά, 

ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Σν ππεξθείκελν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη λα νδεγήζεη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ 

αλαθαιππηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα αθνινπζεζεί ε 

αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ γηα ηελ πξσηνβνπιία ψζηε 

λα αλαδηακνξθσζεί θνηλφ πιαίζην δξάζεο. Ζ πινπνίεζε απηψλ πνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί ζα είλαη έηζη επθνιφηεξε θαη νη πξνζηξηβέο ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

(Νηθνιηδάθεο & Αξγπξφπνπινο, 2013). 

Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά πεξηβάιινληα 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα 

ειέγρνπλ ηε κάζεζή ηνπο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε, ελψ βαζίδνληαη 

θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, θαζψο πξνσζείηαη ε απζεληηθή κάζεζε κε 

έκθαζε ζηελ αιιεινβνήζεηα ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπλεξγαηηθή νηθνδφκεζε ηεο 
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γλψζεο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη πξνζνκνηψζεηο θαη εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, 

εξγαιεία ρξήζηκα, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί ηφζν ππνζηεξηθηηθά φζν θαη ζπλεξγαηηθά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο 

(Σζάληαιε & Νηθνιηδάθεο, 2013).  

Ζ ειεθηξνληθή δηδαζθαιία πξνζθέξεη έλα αίζζεκα ειεπζεξίαο ζηα παηδηά θαη 

κεηψλεη ην άγρνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

δπλαηφηεηα ζπλερνχο επαλάιεςεο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγεί 

αίζζεκα αζθάιεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ην θίλεηξν γηα κάζεζε απμάλεη 

(ππξφπνπινο, 2013). 

Σέινο, νη λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ πνιιά θαη ζηα ίδηα ηα ζρνιεία, εθηφο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή. ρνιεία απνκνλσκέλα ζε νξεηλέο πεξηνρέο ή 

λεζηά κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άιια ζρνιεία ηεο 

ππφινηπεο Διιάδαο αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο ζέζεο (Σδηκφπνπινο, 2001). Χζηφζν, 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε χπαξμε θαη κφλν ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή ηάμε δελ είλαη 

αξθεηή νχηε γηα λα ππάξμνπλ ηα νθέιε πνπ πξναλαθέξζεθαλ νχηε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ηνπο ελζσκάησζε ζηελ εθπαίδεπζε. Δίηε ζε ηάμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ, είηε ζε ηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξαδνζηαθά εξγαιεία, 

φπσο είλαη ν πίλαθαο θαη ην βηβιίν, ν καζεηήο κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ 

παζεηηθφο δέθηεο ή σο ελεξγφο ζπκκεηέρνληαο ζηε δεκηνπξγία θαη θαηαλφεζε ηεο 

γλψζεο (Postholm, 2007). 

 

2.3 Δηδηθή Αγωγή 

 

Ο φξνο Δηδηθή Αγσγή αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Χο καζεηέο κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νξίδνληαη νη καζεηέο νη νπνίνη γηα 

νιφθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο 

θαη κάζεζεο (Ν. 3699/2008).  
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ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπγθαηαιέγνληαη θπξίσο φζνη παξνπζηάδνπλ: 

i. Ννεηηθή αλαπεξία. 

ii. Αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή φξαζε) ή 

αθνήο (θσθνί, βαξήθννη). 

iii. Κηλεηηθέο αλαπεξίεο. 

iv. Υξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα. 

v. Γηαηαξαρέο νκηιίαο – ιφγνπ. 

vi. Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, 

δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή 

ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα). 

vii. Γηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ). 

viii. Φπρηθέο δηαηαξαρέο. 

ix. Πνιιαπιέο αλαπεξίεο. 

χκθσλα κε ηνλ λφκν Ν.3699/2008 ζπγθαηαιέγνληαη πιένλ ζηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη νη καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο ή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

νθείιεηαη ζε θαθνπνίεζε, γνλετθή παξακέιεζε θαη εγθαηάιεηςε, ή ελδννηθνγελεηαθή 

βία. 

Σέινο, ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

νη καζεηέο πνπ έρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλα ζε 

βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα πξνζδνθψκελα γηα ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα. 

 

2.3.1 Υώξνη εθπαίδεπζεο παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 

Οη βαζηθέο κνξθέο εηδηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ην εηδηθφ ζρνιείν θαη ε εηδηθή 

ηάμε. ηνπο λφκνπο 2817/2000, 3669/2008 θαη ζην άξζξν 28 ηνπ 4186/2013 

νξίδνληαη ζαθψο – κεηαμχ άιισλ – νη δνκέο θνίηεζεο καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο: 

 ρνιηθή Σάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο κε ήπηεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ν 

νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ηα ΚΔΓΓΤ, ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο εηδηθήο θαη 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. 
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 ρνιηθή Σάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε παξάιιειε ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε, απφ 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο θαη ην 

βαζκφ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

 Σκήκαηα Έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα ζρνιεία Γεληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Γπκλάζηα Δ.Α.Δ. ζηα νπνία θνηηνχλ καζεηέο κέρξη ην 19ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνθαηαξηηθή θαη 3 επφκελεο ηάμεηο Α  , Β  , Γ  θαη εγγξάθνληαη 

καζεηέο απφθνηηνη Γεκνηηθνχ. 

 Λχθεηα Δ.Α.Δ. ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξηηθή θαη ηξεηο επφκελεο 

ηάμεηο Α  , Β  , Γ   φπνπ εγγξάθνληαη καζεηέο απφθνηηνη Γπκλαζίνπ Δ.Α.Δ. ή 

Γεληθήο Παηδείαο. 

 Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα (πξψελ ΣΔΔ Α   Βαζκίδαο) ζηα νπνία 

εγγξάθνληαη καζεηέο απφθνηηνη Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ γεληθήο ή εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 5 έηε. Δθαξκφδεηαη πξφγξακκα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 9ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνρή 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Δίλαη ηζφηηκα κε ηα Δηδηθά Γπκλάζηα, ρνξεγνχλ 

ζην πέξαο ηεο Γ   ηάμεο ηίηιν Απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ (άξζξ.28 Ν. 4186/2013) 

θαη ζηελ Δ   ηάμε πηπρίν κε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα επηπέδνπ 2β. 

 Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (πξψελ ΣΔΔ Β   Βαζκίδαο) ζηα νπνία εγγξάθνληαη 

καζεηέο απφθνηηνη Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ θαη ησλ Δηδηθψλ θαη 

Γεληθψλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ. Ζ θνίηεζε πεξηιακβάλεη 4 ηάμεηο. Καη’ 

αληηζηνηρία κε ην Δζπεξηλφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ρνξεγείηαη ζηνπο 

απνθνίηνπο ηίηινο Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ θαη πηπρίν κε επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα επηπέδνπ 3. 

 Δ.Δ.Δ.Δ.Κ (Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο) 

ζηα νπνία θνηηνχλ απφθνηηνη Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ εηδηθήο ή γεληθήο παηδείαο 

κεηά απφ πξφηαζε ησλ Γηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 6 έηε 

(άξζξ.28 Ν 4186/2013) θαη ζηνπο απνθνίηνπο ρνξεγείηαη πηπρίν κε 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα επηπέδνπ 2α.  

 

2.3.2 Αμηνπνίεζε ηωλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγωγή 

 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο αιιάδνπλ θαζεκεξηλά ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνχκε, εθπαηδεπφκαζηε, ζπλεξγαδφκαζηε, ςπραγσγνχκαζηε, 
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θιπ. Όιεο νη πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

πνιηηψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο ππνζηεξίδνληαη απφ 

εθαξκνγέο ηερλνινγίαο. Οη αιιαγέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο θαη ζεκαληηθέο γηα 

ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο πξνζθέξνπλ κηα επθαηξία γηα ηζφηηκε πξφζβαζε θαη 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε γηα φινπο. 

Ζ ζεκαζία ησλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή έρεη θαηαδεηρζεί κέζα απφ κηα ζεηξά 

κειεηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξνζθέξεη έλα 

πξνβιέςηκν θαη «αζθαιέο» πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ κπνξεί λα απμήζεη ην θίλεηξν 

θαη ηε ζπλεξγαζία θαη λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηδηαίηεξα κέζα ζε ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη 

καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ψζηε φινη λα έρνπλ ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αλεμάξηεηα απφ 

ηνπηθνχο, ρξνληθνχο, θιπ, πεξηνξηζκνχο. Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη ζηαδηαθά 

δηαζέζηκεο απφ αζχξκαηεο ζπζθεπέο θαη ηερλνινγίεο, αμηνπνηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη πξνζθέξνπλ λέεο εκπεηξίεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζα 

ζηα πιαίζηα θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αληίζηνηρα, νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο 

ξνκπνηηθήο πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο, εηδηθά ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία. Γεληθφηεξα, ε ηάζε γηα ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα αιιάδεη ηελ έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, θαζψο ε «αλαπεξία» 

νξίδεηαη κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο θάζε εθπαηδεπνκέλνπ (θαη φρη ην αληίζηξνθν). Σν απνηέιεζκα 

είλαη νη ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε κέζσ ΣΠΔ λα απμάλνληαη 

ξαγδαία, θαζψο γίλεηαη ζαθέο φηη νη ιχζεηο απηέο κπνξνχλ λα σθειήζνπλ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο κάζεζεο (ππξφπνπινο, 2013). 

ηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο δηαζέηνπλ 

πξφζβαζε ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη εηδηθφ 

εμνπιηζκφ ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηαο. Δπίζεο θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ηφζν 

γηα ηελ δηάζεζε/επηθαηξνπνίεζε ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ (π.ρ. εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά) ζηα ζρνιεία, φζν θαη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ πνπ 

θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή. 
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ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρεη πιεζψξα θαη πνηθηινκνξθία εθαξκνγψλ ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε, φπσο ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ν 

ππνινγηζηήο θαη ε ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ινγηζκηθψλ αιιά θαη εθαξκνγψλ, 

φπσο ην Γηαδίθηπν θαη νη δηάθνξεο ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο. Πην 

εμεηδηθεπκέλα ηερλνινγηθά κέζα ζεσξνχληαη ηα εηδηθά πιεθηξνιφγηα αθήο, ν 

ζπλζέηεο θσλήο, νη θσηεηλέο πέλεο, νη θσλεηηθέο αζθήζεηο θ.α. (Καηζαλδξή, 2005).  

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα αμηφινγν εξγαιείν, θαζψο 

θάλεη ηε δηδαθηηθή θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνζηηή, εχθνιε θαη 

αιιειεπηδξαζηηθή. Μέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίμεη πνιιά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, εθφζνλ γηα ηε ρξήζε ηνπ δελ 

απαηηείηαη πιεθηξνιφγην ή πνληίθη φπσο ζπκβαίλεη κε έλαλ ζπκβαηηθφ ππνινγηζηή, 

πνπ θαζηζηά ηε ρξήζε ηνπ απφ άηνκα κε αλαπεξίεο δχζθνιε.  

Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εληάζζνληαη κε κεγάιε δπζθνιία ζε 

νκάδα θαη απηφ ζπκβαίλεη κφλν φηαλ ππάξρεη θεληξηθφ εξέζηζκα πνπ λα ειθχεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο. Όηαλ απηφ ζπκβαίλεη, ν ρξφλνο ζπγθέληξσζεο θαη καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλνο, θαζψο ε πξνζνρή ηνπο δηαζπάηαη απφ άιια 

εξεζίζκαηα. Έηζη, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, φπνπ ρξψκαηα, εηθφλεο θαη ήρνη 

ελαιιάζζνληαη ζπλερψο, απνηειεί γηα απηά έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, θαζψο 

δελ ππάξρεη ζηαηηθφηεηα θαη ηα παηδηά κπνξνχλ λα κείλνπλ ζπγθεληξσκέλα γηα 

πεξηζζφηεξε ψξα, αιιά θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σα παηδηά κε δηάζπαζε πξνζνρήο ή ππεξθηλεηηθφηεηα καγεχνληαη απφ ηνπο 

θπζηθνχο ρεηξηζκνχο θαη ηε δηαδξαζηηθή δχλακε ηνπ πίλαθα, ελψ πνιιέο θνξέο 

βιέπνπλ κέζα απφ απηφλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, σο άιινπο δηαδξαζηηθνχο ήξσεο ελφο 

επράξηζηνπ παηρληδηνχ. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ απνθηνχλ 

ζηαδηαθά κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αξρίδνπλ λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο εηδηθψλ ινγηζκηθψλ, ζπλδπάδνληαο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα δνκεκέλα ινγηζκηθά ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

(Σζάληαιε & Νηθνιηδάθεο, 2013). 

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα δεκηνπξγεί κία παξαγσγηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε, θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζπκβηψλνπλ 

ζην ζρνιηθφ γίγλεζζαη θαη σζνχληαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα εληαρζνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηε ζρνιηθή νκάδα. ηελ ηάμε 
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δηακνξθψλεηαη έλαο θνηλφο ρψξνο εξγαζίαο κε ηε ρξήζε θνηλψλ πιηθψλ θαη έηζη 

εληζρχεηαη σο έλα βαζκφ ε ζπλεξγαηηθφηεηα. ηηο εηδηθέο ηάμεηο, φπνπ αξθεηά παηδηά 

έρνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη είλαη απνκνλσκέλα, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο 

κπνξεί λα ηα σζήζεη – σο έλα βαζκφ – λα ζπλεξγαζηνχλ, λα αληαιιάμνπλ ηθαλφηεηεο 

θαη δεμηφηεηεο, λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ην ζρνιείν, φρη σο έλα 

απζηεξφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, αιιά σο νξγαλσκέλεο δξάζεηο πνπ απνθηνχλ 

λφεκα θαζψο βνεζνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Με ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα, 

κέζσ ηεο νπηηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, νη καζεηέο απνθηνχλ άιιε πξννπηηθή, 

θαζψο νη εηθφλεο ειθχνπλ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη κπνξνχλ λα 

απνηππψζνπλ, έζησ θαη κεραληθά, πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο (Thomopoulou, 

Nikolidakis & Konstantaros, 2012).  

Σν Γηαδίθηπν απνηειεί έλαλ άιιν ζεκαληηθφ ρψξν δηεξεχλεζεο, θαζψο ε 

πιεξνθνξία απνθηάηαη θη επεμεξγάδεηαη κε πνιιά κέζα φπσο θείκελν, εηθφλα θαη 

ήρνο. Γηα ηε ρξήζε ηνπ φκσο απφ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ε 

ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο νξηζκέλεο παξακέηξνπο θαη λα ηηο 

εθαξκφζεη, φπσο ε ελζσκάησζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε γεληθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή 

ηνπ ζρνιείνπ κε έκθαζε ζηε ρξήζε ιφγνπ, ζπκβφισλ, γξαπηψλ ιέμεσλ θαη 

θσλεηηθήο παξαγσγήο σο επηθνηλσληαθήο βνήζεηαο. Αθφκε ζα πξέπεη λα έρεη σο 

αθεηεξία ηα ζπκπαγή βηψκαηα ησλ καζεηψλ, λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ 

καζεηψλ ζε άιια άηνκα ή νκάδεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νκάδεο 

εηδηθνχ πξνο ηνπο καζεηέο ελδηαθέξνληνο, λα πξνσζεί αηνκηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο ζε δηαζεκαηηθέο πεξηνρέο, λα πξνσζεί ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα (νκηιία, γξαθή, αλάγλσζε, αθνχζκαηα) εληφο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, λα ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, λα 

πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία κε άιια άηνκα ή νκάδεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

αλαπηχζζεη γξαπηέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηνπ κνληέινπ, φπσο 

ζρεδηαζκφο – αλαζεψξεζε – δηφξζσζε – παξνπζίαζε, αιιά θαη λα παξέρεη 

ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηφλν, ην χθνο, ην ζρήκα θαη ηελ επηινγή ιεμηινγίνπ θαηάιιεινπ 

γηα ην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη (Hardy, 2000). 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο 

εηδηθήο αγσγήο, ππνβνεζνχλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Πξνηείλνπλ ηνλ 

ππνινγηζηή σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο, σο γλσζηηθφ/δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη 

σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ησλ 

θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη 
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ηδηαίηεξα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά κε απηηζκφ ν ππνινγηζηήο πξνηείλεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε γξαθή θαη παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Αθφκε, ε 

εμνηθείσζε κε ηνλ ππνινγηζηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο ςπραγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ή θαη πξνεπαγγεικαηηθή δεμηφηεηα Οη ζηφρνη ηνπ Α.Π. αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ ππνινγηζηή θαη παξνπζηάδνληαη αθνινπζψληαο ηε 

γεληθή αξρή ηεο Δηδηθήο Αγσγήο απφ ην απιφ ζην ζχλζεην. Πεξηιακβάλεη πέληε 

ελφηεηεο «Γλσξηκία κε ηνλ ππνινγηζηή», «Παηρλίδη θαη ελεκέξσζε», «Γξαθή θαη 

δσγξαθηθή», «Τπνινγηζκνί θαη πίλαθεο» θαη «Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία». Αθφκε, 

ππάξρεη επειημία, θαζψο ε κεηάβαζε απφ ηε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ άιιε δελ 

πξνυπνζέηεη απαξαίηεηα ηελ θαηάθηεζε ηεο πξνεγνχκελεο (Α.Π. γηα καζεηέο κε 

απηηζκφ, 2004). Γηα ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (πξνζνκνίσζε πεηξάκαηνο) 

θαζψο θαη ε πξνβνιή ππνηηηιηζκέλσλ βίληεν (Α.Π. γηα καζεηέο κε πξνβιήκαηα 

αθνήο, 2004). Δπηπιένλ, γηα ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξνηείλεηαη 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο ζπλζεηηθήο θσλήο θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ζπλεξγαζία ηπθιψλ θαη βιεπφλησλ 

παηδηψλ (Α.Π. γηα ηπθινχο καζεηέο, 2004). Γηα ηνπο καζεηέο κε ειαθξά θαη κέηξηα 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ν ππνινγηζηήο πξνηείλεηαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο αιιά θαη 

σο δηδαθηηθφ θαη επνπηηθφ εξγαιείν θαζψο παξέρεη άκεζα αηζζεηεξηαθέο θαη 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ πξαθηηθή ζθέςε (Α.Π. γηα καζεηέο κε 

ειαθξά θαη κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 2004). Παξάιιεια, θαη γηα ηνπο καζεηέο 

κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο θαζψο ν ζπλδπαζκφο νπηηθν-αθνπζηηθψλ κέζσλ εληζρχεη ην παηδί κε βαξηά 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλίαο (Α.Π. 

γηα καζεηέο κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 2004). 

 

2.3.3 Οθέιε από ηε ρξήζε ηωλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγωγή 

 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο αληαπνθξίλεηαη 

αξρηθά ζηελ αλάγθε παξνρήο ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 

Ζ κε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ απφ καζεηέο κε εηδηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο θαη δεκηνπξγεί ςεθηαθφ ράζκα 

αλάκεζα ζε νκάδεο πιεζπζκνχ (Αγγεινπνχινπ, 2011). 

Δηδηθφηεξα, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ βνεζά ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Αγγεινπνχινπ, 2011), ελψ παξάιιεια 

απμάλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Mavrou, 

Lewis & Douglas, 2010). Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε απηνλνκία, 

ψζηε νη καζεηέο κε αλαπεξία λα κπνξνχλ λα πινπνηνχλ κφλνη ηνπο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Fernandez-Lopez, Rodriguez-Fortiz, Rodriguez-Almendros & 

Martinez-Segura, 2013). 

Πνιιά είλαη ηα νθέιε θαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ (π.ρ. 

γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, επηθνηλσληαθφ). Ζ ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή 

επεξεάδεη ζεηηθά ηε γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ 

(Αγγεινπνχινπ, 2011; McCarrick & Xiaoming, 2007). Σν ηειεπηαίν είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ 

έρνπλ κεησκέλα θίλεηξα γηα κάζεζε εμαηηίαο ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ απνηπρηψλ. Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο απηνί θαη λα απμήζνπλ ηα θίλεηξά ηνπο γηα 

κάζεζε (Williams, 2005). Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα ηνπ Williams (2005) 

αλέθεξαλ φηη καζεηέο κε πνιχ ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κέζσ ηνπ powerpoint 

κπφξεζαλ λα θηηάμνπλ πνιχ θαιέο παξνπζηάζεηο. Δπηπιένλ, καζεηέο κε δπζθνιίεο 

ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα (ρεηξηζκφο ηνπ ςαιηδηνχ, ηεο θφιιαο θηι.) κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ θαη ινγηζκηθψλ ζηνλ ππνινγηζηή κπφξεζαλ λα 

μεπεξάζνπλ απηά ηα εκπφδηα.  

Αθφκε, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε βνεζά αξθεηνχο καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαζψο 

κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ 

πξνηηκήζεηο θαη απφςεηο (Williams, 2005) θαη παξάιιεια λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

πνιινχο ηξφπνπο, κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν (e-mail, blog, 

θηι.) (Forzani & Leu, 2012). Δπηπιένλ, ν ίδηνο ν καζεηήο κπνξεί θαη ζπκκεηέρεη 

ελεξγά κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε θχξην ζηφρν ηελ έληαμή 

ηνπ ζηε γεληθή ηάμε (Παξαζθεπφπνπινο, 2002). ηελ έξεπλα ησλ Μπξάηηηζε & 

Καλδξνχδε, (2011), δχν καζεηέο κε ζεκαληηθέο καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο 
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δπζθνιίεο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, κπφξεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηζφηηκα 

ζηε γεληθή ηάμε θαζψο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο. 

Αθφκε, κέζα απφ έξεπλεο θαίλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΣΠΔ ζε καζεηέο 

κε δηάθνξεο αλαπεξίεο φκσο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, 

πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο, θψθσζε, ηχθισζε θαη απηηζκφο. 

ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ν ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί ζαλ κηα 

εμσηεξηθή αλζξψπηλε κλήκε πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ην θφξην εξγαζίαο ζηε κλήκε 

ησλ καζεηψλ απηψλ (Kumar & Wilson, 1997) κηαο θαη νη καζεηέο απηνί έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε κλήκε εξγαζίαο θαη δπζθνιεχνληαη ζηνπο πνιχπινθνπο λνεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο. Αθφκα, βνεζά ψζηε λα ηνπο θξαηά ακείσην ην ελδηαθέξνλ, ηα 

θίλεηξα γηα κάζεζε (Hennessy, Ruthven & Brindley, 2005) θαη ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζην κάζεκα, ηνκείο φπνπ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα (Kumar & Wilson, 1997). 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ θαη ζε καζεηέο κε 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαζψο θαη ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο. 

Μαζεηέο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο πνπ ήηαλ απνκνλσκέλνη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, έπεηηα απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ βειηίσζαλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, 

εληζρχζεθαλ νη θηιίεο ηνπο θαη έγηλαλ απνδεθηνί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Πέηξνπ 

& Γεκεηξαθνπνχινπ, 2005). Αληίζηνηρα, νη λέεο ηερλνινγίεο βνεζνχλ καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο λα βειηηψζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κέζα ζηελ ηάμε 

(Hasselbring & Williams Glaser, 2000). 

Ηδηαίηεξα ρξήζηκεο είλαη νη ΣΠΔ ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη 

πξνβιήκαηα αθνήο. πγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο αιιά θαη εηδηθά ινγηζκηθά βνεζνχλ 

ηνπο καζεηέο απηνχο λα κάζνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Hasselbring et al., 2000). 

Παξάιιεια, πνιιά είλαη ηα νθέιε ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζε καζεηέο κε απηηζκφ. 

πρλά νη καζεηέο απηνί δείρλνπλ λα απνιακβάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλαλ 

ππνινγηζηή γηαηί νη ηειεπηαίνη ιεηηνπξγνχλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη 

θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο (Christinaki, Vidakis & Triantafyllidis, 2013) θαζψο θαη γηαηί 

ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ είλαη ζηαζεξά, πξνβιέςηκα θαη ειεγρφκελα (Καιχβα, 

2005). Αθφκε, νη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα πεξηβάιινλ κε ζπλνρή 

θαη ζηαζεξφηεηα, θάηη ην νπνίν επηζπκνχλ ηα παηδηά κε απηηζκφ ιφγσ ησλ 
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πξνβιέςηκσλ αληηδξάζεσλ, ηεο κνλφηνλεο θαη ρσξίο ζπλαηζζήκαηα νκηιίαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ 

(Μαπξνπνχινπ, 2011). 

Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (δπζιεμία, 

ζχλδξνκν down, απηηζκφ, θηι.) ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Grynszpan et al., 2013; Νηθνινπνχινπ, 

2011; Ramdoss et al., 2011). Ζ ρξήζε θαηάιιεισλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο λα αζρνιεζνχλ κε 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο αλάινγεο κε ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο (Αγγεινπνχινπ, 2011).  

Παξάιιεια, πνιιά είλαη ηα νθέιε θαη απφ ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ηα 

tablet θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ζηελ εηδηθή αγσγή. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο βνεζά θαη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή θαζψο δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ξπζκνχ ηνπ 

καζήκαηνο, πξνζθέξεη επειημία, άθζνλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηαπηφρξνλα 

απνθαιχπηεηαη ν ελεξγεηηθφο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε (Αλαζηαζηάδεο, 

Μηθξφπνπινο, νθφο, Φξαγθάθε, 2011). Παξάιιεια, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πνιιά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, γεγνλφο ην νπνίν ηνλ θαζηζηά ρξήζηκν εξγαιείν 

θαη ζηελ εηδηθή αγσγή (Νηάξξνπ & Γξνπζνπδάθνπ, 2007).  

Απ’ ηελ άιιε, νη ηερλνινγίεο αθήο (θηλεηά ηειέθσλα θαη tablet) είλαη ζρεηηθά 

θαηλνχξηεο ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη έηζη δελ ππάξρνπλ 

επαξθείο έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Χζηφζν, ε θχζε ησλ ζπζθεπψλ 

απηψλ θαζψο θαη ηα ηζρπξά νπηηθά θαη αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξνζνρή, ηε κλήκε, ηελ αληίιεςε θαη ηα θίλεηξα παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο (Campigotto, McEwen & Demmans Δpp, 2013; Fernandez-Lopez et 

al., 2013). Οη ηερλνινγίεο απηέο ζπλεηζθέξνπλ αξθεηά ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε 

απηηζκφ, λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο ε ρξήζε ηνπο 

βνεζά ζηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ, γισζζηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

(Haksiz, 2014; Mintz, Branch, March & Lerman, 2012). Αθφκε, παξέρνπλ ειεπζεξία 

ζηε κεηαθίλεζή ηνπο κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη παξάιιεια νη δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ (Fernandez-Lopez et al., 2013). 

Χζηφζν, νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο εθαξκνγέο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ 

(Campigotto et al., 2013). 
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ΗΊνιιά είλαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΗΊΔ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπσο ην 

γεγνλφο φηη ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

θαηάιιειν γηα φια ηα επίπεδα καζεηψλ, ηνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπ δίλνπλ κεγαιχηεξν θχξνο θαη εληζρχνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο ηνπ (Cox et al., 1999). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εηδηθφο παηδαγσγφο κπνξεί λα 

νξγαλψζεη ηνλ αηνκηθφ θάθειν θαη ην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ηνπ θάζε καζεηή 

(Παξαζθεπφπνπινο, 2002). Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη εχθνια πξνζβάζηκν θαη δσξεάλ 

πιηθφ ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ κε ηνπο γνλείο θαη άιινπο εηδηθνχο (Billingsley, Israel & Smith, 2011). 

Παξάιιεια, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ρξεζηκεχεη θαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο 

(Peltenburg, Van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch, 2010) θαζψο νη εξγαζίεο ησλ 

καζεηψλ ζηνλ ππνινγηζηή απνηεινχλ έλα ειεθηξνληθφ portfolio ηνπ θάζε καζεηή 

(Williams, 2005). Σέινο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ εληνπηζκφ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ή δπζθνιηψλ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αθνχ αξθεηά ηεζη έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ειεθηξνληθά κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε δηαθφξσλ δπζθνιηψλ 

(Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2009). 

 

2.4 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε ρξήζε ηωλ ΣΠΔ 

 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν λα γίλεη εθηθηή ε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ, 

ησλ ινγηζκηθψλ, ησλ πνιπκέζσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ σο εξγαιείσλ δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο γλψζεηο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο 

θαη απφ ην θίλεηξν θαη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο ψζηε λα ζέζνπλ ηηο ΣΠΔ 

ζηελ ππεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ. 

Απνηειεί πξφθιεζε θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εηδηθή εθπαίδεπζε λα ζρεδηάζνπλ λέα παθέηα εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά 

εκπινπηίδνληαο ην πεξηερφκελν κέζα ζηνλ αιιεινδξαζηηθφ ρψξν, φπνπ 

εθπαηδεπηηθνί, παηδηά θαη λέεο ηερλνινγίεο αιιειεπηδξνχλ θαη αλαλεψλνπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ καζεζηαθψλ ελνηήησλ κέζα απφ κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία 

αλαπξνζαξκνγήο. Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία θηλεηνπνηεί, δξαζηεξηνπνηεί, αθπξψλεη ηε 

ζηαζηκφηεηα θαη ηελ αθηλεζία πνπ είλαη θαη γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη κφλν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Σα ινγηζκηθά πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο, αλαδεηψληαο θαη εξεπλψληαο βηβιηνγξαθία θαη 

πιηθφ κπνξεί λα αλαθαιχςεη παξαπάλσ απφ έλα ινγηζκηθά πνπ ζα ελδείθλπληαη γηα 

ηελ εηδηθή ηάμε. Μπνξεί νη δξαζηεξηφηεηεο λα θαληάδνπλ απιντθέο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξφθεηηαη φκσο γηα κία θαηάζηαζε ζπλερνχο αλαθάιπςεο ηεο 

γλψζεο γηα ηνπο καζεηέο – εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη κέζσ απηψλ θαηνξζψλνπλ λα 

εθπαηδεχνληαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα απνθηνχλ δεμηφηεηεο 

ρξήζηκεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Thomopoulou, Nikolidakis & Konstantaros, 

2012).  

Ζ δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο δελ ζηακαηά ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά πξέπεη λα ζπλερίδεηαη θαη ζην ζπίηη, φπνπ κε ηε ζσζηή θαζνδήγεζε νη γνλείο, 

κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα επηιέγνπλ γηα ηα παηδηά 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα ηα βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. ε απηφ νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαηέρνπλ θαίξην ξφιν, θαζψο 

δεκηνπξγνχλ ελεξγεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ δελ αθήλνπλ ην παηδί λα 

απνζπαζηεί απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ηνπ παξέρνπλ δνκεκέλε θαη αθξηβή 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Μέζα απφ ην λέν ηνπο ξφιν νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά λα κάζνπλ λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ζπλεξγάδνληαη κε άιια παηδηά θαη λα 

καζαίλνπλ αθνχγνληαο ηνπο άιινπο, δεκηνπξγψληαο θαη επηιχνληαο πξνβιήκαηα καδί 

κε ηνπο άιινπο. Γηα λα πεηχρνπλ ζηνλ λέν απηφ εθπαηδεπηηθφ ξφιν, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη πην 

απνδνηηθνί ζ’ έλα ηερλνινγηθψο ππνζηεξηδφκελν πεξηβάιινλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία 

φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ην θιεηδί γηα κηα επηηπρεκέλε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξνζδψζεη ζ’ απηή ηελ ηερλνινγία ηα ζηνηρεία ηεο πεξηπέηεηαο, 

ηεο αλαθάιπςεο, ηνπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο επραξίζηεζεο ή ηα ζηνηρεία 

ηεο κνλνηνλίαο θαη ηεο αγγαξείαο. Σα παηδηά θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ παξά ηεο κεραλήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα βνεζνχλ ηνπο 

αδχλαηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξν φηαλ δνπιεχνπλ ζηνλ ππνινγηζηή παξά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, νη καζεηέο δείρλνπλ κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη αηζζάλνληαη ιηγφηεξε απνγνήηεπζε ζε πεξηπηψζεηο 

απνηπρίαο φηαλ ν δάζθαιφο ηνπο είλαη παξψλ (Βνζληάδνπ, 2006). 

Πνιιέο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία είλαη θαίξηνο. Μηα 
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ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 26 ρψξεο (Pelgrum, 2001) έδεημε φηη ηα 

ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζηα ζρνιεία είλαη ηα εμήο: ν αλεπαξθήο αξηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε 

έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηέινο, ε δπζθνιία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ΣΠΔ ζην κάζεκά ηνπο. 

Οη Κφηηεο θαη Πνιίηεο (2017), αλαθεξφκελνη ζε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

γεληθή εθπαίδεπζε (ιφγσ έιιεηςεο αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζηελ εηδηθή αγσγή), 

ηνλίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, νη 

νπνίνη είλαη: ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ, ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε 

ππνζηήξημεο θαη ρξφλνπ, ην θχιν θαη ε ειηθία.  

Παξφκνηεο έξεπλεο, ζηα ειιεληθά ζρνιεία, έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο γεληθά αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Καξηζηψηεο, 2003; Κπλεγφο, Καξαγεψξγνο, Βαβνπξάθε & Γαβξήιεο, 

2000; Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο, 2004). Χζηφζν, πνιινί εθπαηδεπηηθνί πνπ εθθξάδνπλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππνινγηζηέο ζηελ ηάμε επεηδή δελ 

αηζζάλνληαη ζηγνπξηά γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Πνιίηεο, Ρνχζνο, Καξακάλεο, & 

Σζανχζεο, 2000). Οη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ φηη ε ρξήζε ΣΠΔ επηθέξεη αιιαγέο 

ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θξίλνπλ αλαγθαία ηελ επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημή ηνπο ζε 

ζέκαηα παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, ψζηε λα κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ 

ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο (Καζηκάηε & Γηαιακάο, 2001; Κπλεγφο θ.α., 

2000). 

Όζνλ αθνξά ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη γλσζηηθά θαηαξηηζκέλνη ζηηο ΣΠΔ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αθφκα, θαηά πφζν 

πηζηεχνπλ φηη κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή κπνξεί λα ηνπο 

βνεζήζεη, θαη θαηά πφζν γλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 
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2.5 Έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνπνίεζε ηωλ ΣΠΔ ζηε γεληθή θαη ζηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε 

 

ηελ ελφηεηα απηή, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ Διιάδα, θαη αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ηφζν ζηε γεληθή φζν θαη ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. Οη έξεπλεο απηέο είηε έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζε ζπλέδξηα, είηε έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά άξζξα θαη 

δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. 

ηελ γεληθή εθπαίδεπζε έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ηα νθέιε απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία, 

ηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο θαη ηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα, φζν θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δλδεηθηηθά, ζηελ εξγαζία ηεο Νηθνινπνχινπ (2018) 

παξνπζηάδνληαη εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο ρξήζεο θαη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εξγαιεία ΣΠΔ ζηελ 

ηάμε, φπσο απηά δειψζεθαλ απφ 29 εθπαηδεπηηθνχο δχν πεηξακαηηθψλ γπκλαζίσλ 

ηεο Αηηηθήο. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε, ζχκθσλα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, είλαη φηη ηα εξγαιεία ΣΠΔ είλαη ειθπζηηθά, πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ην κάζεκα είλαη πην επράξηζην. Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ πφηε θαη πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΣΠΔ ζηηο ηάμεηο, είλαη νη ππνδνκέο 

ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηάμεηο κεγαιχηεξν εχξνο 

εξγαιείσλ ΣΠΔ γηα ηελ επίηεπμε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Ζ εξεπλήηξηα θαηαιήγεη ζε πξνηάζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο 

ησλ ΣΠΔ ζηηο ηάμεηο, φπσο είλαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα 

(Νηθνινπνχινπ, 2018). 

ε έξεπλα ησλ Γηαβξίκε, Παπάλε, Νενθψηηζηνπ & Βαιθάλνπ (2010) 

θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηα 

Γεκνηηθά ζρνιεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζχγρξνλε επνρή, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 118 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηε Λέζβν. ηα απνηειέζκαηα γεληθά δηαθαίλεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζρεηηθά ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ 
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εθπαίδεπζε, αιιά δείρλνπλ κηα απξνζπκία ιφγσ ακθηβνιηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελψ ζεκαληηθφ είλαη ην εχξεκα πσο ππάξρεη θαη έλα 

κηθξφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθθξάδεη κηα αξλεηηθή άπνςε γεληθφηεξα γηα ηε 

ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (Γηαβξίκεο, Παπάλεο, Νενθψηηζηνο & 

Βαιθάλνο, 2010). 

Οκνίσο θαη ζηε κηθξήο θιίκαθαο πνζνηηθή έξεπλα ηνπ Θενδσξαθφπνπινπ 

(2016) δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ζε δείγκα 33 εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Καζηνξηάο. Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

δηαθαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνληαη ζεηηθά γηα ηα νθέιε απφ ηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλαγλσξίδνπλ πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο έληαμήο 

ηνπο. Χζηφζν, ε αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη ε 

αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπλ ζεσξνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο 

δπζθνιίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα 

(Θενδσξαθφπνπινο, 2016). 

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε κειέηε ηεο Μάλεζε (2016), πνπ 

έγηλε ζε δείγκα 51 λεπηαγσγψλ πνπ εξγάδνληαη ζην λνκφ Αηηηθήο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο 

αμηνπνηνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. εκαληηθνί 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ηελ επξχηεξε εθαξκνγή 

ηνπο ζηελ ηάμε, αλαδεηθλχνληαη ν ειιηπήο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, ε αλεπαξθήο 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηνληζηεί απφ εθπαηδεπηηθνχο ζε πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο. Ζ 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεηηθή, 

ελψ παξάιιεια επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ (Μάλεζε, 2016).  

ηηο ΣΠΔ ζηελ ΣερληθνΔπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (φπσο είλαη ηα 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα) εζηηάδεη ε έξεπλα ησλ Κνζκίδε, Κίηζα θαη Κέθθεξε (2018) 

θαη ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο έληαμήο ηνπο. Ζ ελδειερήο βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε εξεπλψλ ησλ ζπγγξαθέσλ θαηαιήγεη φηη νη ρακειέο πνηνηηθά 

πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, νη αλεπαξθείο επηκνξθψζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ηα ηζρχνληα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε θαη ηελ 
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αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Κνζκίδεο, Κίηζαο & Κέθθεξεο, 

2018). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηαη ίζσο ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ΣΠΔ, γη’ απηφ θαη ζε εξγαζία ησλ ρνξεηζαλίηνπ θαη 

Βεθχξε (2010), κειεηψληαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ 

έξεπλά ηνπο, ζε δείγκα 168 εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο ρξήζεο 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία είλαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ. Σαπηφρξνλα, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Σέινο, ζεκαληηθφ 

εχξεκα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο πσο νη ζεηηθέο ζηάζεηο, πνπ ζχκθσλα κε 

παξφκνηεο έξεπλεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ΣΠΔ, είλαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζπγθξηηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηδάμνπλ κε ΣΠΔ (ρνξεηζαλίηνπ & Βεθχξε, 2010). 

εκαληηθή είλαη θαη ε κειέηε ησλ Σδηφθα, Σζησηάθε θαη Σδηκνγηάλλε (2018) 

πνπ δηεξεπλά ην ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη ζηα ζρνιεία. Ζ έξεπλα πνπ έγηλε ζε 202 

εθπαηδεπηηθνχο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ 

Κνξηλζίαο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξέπεη λα έρεη ην ξφιν ηνπ εγέηε, ν νπνίνο έρεη φξακα θαη δηακνξθψλεη θαηάιιειε 

ςεθηαθή θνπιηνχξα ζην ζρνιείν, ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπ (Σδηφθαο, Σζησηάθεο & 

Σδηκνγηάλλεο, 2018). 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο, έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ, ησλ γλψζεψλ ηνπο γηα ηηο ΣΠΔ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ΣΠΔ ζην ρψξν 

απηφ. 

Οη Drigas θαη Ioannidou (2013) θάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ζηηο πην 

αληηπξνζσπεπηηθέο έξεπλεο ηεο δεθαεηίαο 2001-2010 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εηδηθή αγσγή, θαηαιήγνπλ ζην γεγνλφο πσο 

νη ΣΠΔ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δσή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ γχξσ ηνπο (εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ) φζνλ αθνξά ζηε 
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δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

φισλ ησλ αηφκσλ.   

ηελ ίδηα κειέηε, νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ δηάθνξα άξζξα-

κειέηεο γηα εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη 

παξέκβαζεο, δεδνκέλεο ηεο πιεζψξαο ησλ εθδειψζεσλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ. Ζ αμηνιφγεζε βάζεη ππνινγηζηψλ θαίλεηαη λα βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηίεο θαζψο θαη ηνπο γνλείο λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα 

θαη λα επηζεκάλνπλ ηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ. Δπηπιένλ, ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία 

παξέκβαζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ πνιχ ζεκαληηθά, θαζψο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, κε ηξφπν πνπ λα πξνσζνχλ ηελ πνηφηεηα 

ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Χζηφζν, επηζεκαίλνπλ πσο πξέπεη λα δηεμαρζνχλ πεξαηηέξσ έξεπλεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί θαηά πφζνλ φινη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πξφζβαζε 

ζηελ ηερλνινγία, ελψ ηνλίδνπλ πσο πξέπεη λα γίλνληαη πξνζαξκνγέο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηζφηεηα, ηελ εζλφηεηα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε γιψζζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή 

ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ. Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ πσο νη ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα λα εμαζθαιίζνπλ πξφζβαζε ζε θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα κάζεζεο θαη δεμηνηήησλ δσήο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ αλαγθψλ θάζε παηδηνχ θαη ε παξνρή θαιήο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζεο 

θαη παξέκβαζεο κέζσ ησλ ΣΠΔ (Drigas&Ioannidou, 2013). 

Δίλαη απνγνεηεπηηθφ ην γεγνλφο φηη νη έξεπλεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εηδηθή αγσγή είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ξφινο πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη 

ΣΠΔ ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, φπσο 

θαίλεηαη απφ έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ κειεηψλ κηθξήο θιίκαθαο πνπ δείρλνπλ ηε 

δηαθνξά πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηα παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη. Πνιιέο απφ απηέο ηηο 

πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο απνηεινχλ ηζρπξή απφδεημε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρεη ε 

ηερλνινγία λα θάλεη κηα βαζηά δηαθνξά γηα ηνπο καζεηέο. Σέηνηεο κειέηεο κπνξνχλ 

επίζεο λα παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξαδείγκαηα ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ ΣΠΔ ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ 

ζηνπο δηθνχο ηνπο καζεηέο. Χζηφζν, παξφιν πνπ απηέο νη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο 

ελδέρεηαη λα είλαη κηθξήο θιίκαθαο, κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή αμία. ηελ 
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ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

εθαξκνγέο ΣΠΔ θαη εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθέο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  

Μηα ηέηνηα κειέηε πεξίπησζεο είλαη απηή πνπ παξνπζηάδνπλ νη Ξαλζνχιε, 

Γνπιή θαη κπξλαίνπ (2013) θαη απνηειεί κία πξφηαζε αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε σο κέζσλ/εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ 

λα εληζρχζνπλ ζεηηθά ηε ζηάζε θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ 

θαηάιιειε παξάιιειε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε. πγθεθξηκέλα, ζρεδηάζηεθε έλα 

δηαδηθηπαθφ θαη εμ απνζηάζεσο κάζεκα Ηζηνξίαο, δηάξθεηαο 25 σξψλ, κε ζηφρν ηελ 

παξνρή παξάιιειεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε έλαλ βαξήθνν καζεηή, ν νπνίνο 

είλαη εληαγκέλνο ζην θαλνληθφ ζρνιείν. χκθσλα κε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο, ην κάζεκα πνπ ζρεδηάζηεθε επεξέαζε ζεηηθά ηφζν ηελ επίδνζε φζν θαη ηε 

ζηάζε ηνπ καζεηή απέλαληη ζην κάζεκα, επηηξέπνληαο ηνπ λα αηζζαλζεί σο καζεηήο 

ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη εξεπλήηξηεο ηνλίδνπλ σζηφζν, πσο γηα λα είλαη απηφ εθηθηφ 

θξίλεηαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε ζέκαηα 

παηδαγσγηθήο/δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο κέζα γηα ηελ 

παξάιιειε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

φζν θαη ζε ζέκαηα πξνζέγγηζεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. 

Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο 

θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ηνλίδεη κία αθφκα κειέηε πεξίπησζεο πνπ θαηαγξάθεηαη απφ 

ηελ Φξαγθάθε (2011) θαη αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο έλα 

ελαιιαθηηθφ κέζν εθπαίδεπζεο ζε παηδηά κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Νηανχ Πεληέιεο. ηελ παξνχζα κειέηε, νη καζεηέο 

δηελεξγψληαο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηα κέζνπ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, 

εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά γηα λα πινπνηήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. Ζ 

ζπγγξαθέαο θαη εξεπλήηξηα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο νθείιεη λα επηκνξθσζεί ζηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

ζρνιείν, αιιά θπξίσο λα γλσξίδεη πψο λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

καζεηή. Σνλίδεη, δε, πσο νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο κε 

αλαπεξία κηα ελαιιαθηηθή θαη θαηλνηφκα καηηά (Φξαγθάθε, 2011). 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα εληζρχνληαη απφ αθφκα κία κειέηε πεξίπησζεο ζε 

ηάμε Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πνπ έγηλε απφ ηηο Φαζνπνχινπ θαη Καιακάθε 

(2013). Οη εξεπλήηξηεο ζέιεζαλ λα θαηαγξάςνπλ αλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 
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ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε πνην ηξφπν θαη αλ ε ρξήζε ηνπ δηεπθνιχλεη θαη 

πξνσζεί ηε κάζεζε. Δπηπξφζζεηα, πξνζπάζεζαλ λα αλαδείμνπλ ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, δηεξεπλψληαο ελδερφκελεο αιιαγέο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα επέιζνπλ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη αμηνπνηψληαο ην πιήζνο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

εληζρχνπλ ηελ άπνςε πσο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη, πξσηίζησο, λα είλαη γλψζηεο 

θαη θαιφο ρξήζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα επηιέγεη θαη λα παξέρεη 

ζηνλ καζεηή, ή αθφκε θαη λα δεκηνπξγεί κηα ζεηξά ινγηζκηθψλ, πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή επάξθεηα ζηηο αλάγθεο ηνπ (Φαζνπνχινπ 

& Καιακάθε, 2013). 

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζε Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. απφ ηνπο 

Γνχθα θαη Μπξάηηηζε (2013) έδεημε πσο ε πξνζέγγηζε θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ. Παξάιιεια, επλνήζεθε ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία, ελψ ε παξαγσγή 

έξγνπ ζε δεπγάξηα δηεπθφιπλε ηε ζπκκεηνρή αθφκε θαη πην δχζθνισλ πεξηπηψζεσλ, 

εληζρχνληαο σο έλα βαζκφ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζην κάζεκα ηεο 

θεπνπξηθήο, ελίζρπζε ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (επί ην πιείζηνλ κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε). Οη καζεηέο, ιφγσ θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κάζνπλ αξθεηά γηα ηελ θαιιηέξγεηα θπηψλ πνπ επδνθηκνχλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπο, θάλνληαο επηηπρεκέλε ηελ παξέκβαζε ησλ εξεπλεηψλ (Γνχθα & 

Μπξάηηηζεο, 2013).  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα είρε θαη ε πινπνίεζε κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο 

γηα παηδηά κε απηηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Νηάζηνπ θαη Σζηψθν (2013) θαη 

εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε καζεηέο ηξηψλ εηδηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ζ εθαξκνγή 

απηή («Τπεξ-Γνκή1») πινπνηήζεθε θαηφπηλ επαλαζρεδηαζκνχ, εκπινπηηζκνχ θαη 

δηακφξθσζεο ελφο ήδε ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. ηφρνο ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, γεγνλφο 

πνπ επεηεχρζε, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ έγηλε απφ ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηψλ ήηαλ ζηνηρεία ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθά, φπσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά νη 

εξεπλεηέο (Νηάζηνπ & Σζηψθνο, 2013). 

Οη Μπνχθνπξαο, Γειαζηνπνχινπ θαη Κνπξκπέηεο (2014) παξνπζηάδνπλ κηα 

δηαδξαζηηθή εθαξκνγή γηα ηελ εθπαίδεπζε θσθψλ καζεηψλ. Ζ δηαδξαζηηθή 

εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε, απφ ηελ δηακφξθσζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο δσξεάλ θαη 
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αλνηθηνχ θψδηθα εθαξκνγή, αθνξά α) ζηε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ ππνηίηισλ 

(βηληενζθνπεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα θσθνχο καζεηέο πνπ είλαη κεηαθνξησκέλν 

ζηελ πιαηθφξκα, φπσο παξακχζηα, ηζηνξίεο, ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη παξνπζηάζεηο), 

θαη β) ζηελ αμηνπνίεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη εκπινπηηζκφ ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο-

απνζεηεξίνπ. Ζ εθαξκνγή έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ησλ θσθψλ καζεηψλ θαη ηεο εθκάζεζεο ηεο Διιεληθήο 

Ννεκαηηθήο Γιψζζαο. Χζηφζν, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη απφ άιινπο αλάπεξνπο 

καζεηέο εθηφο ησλ θσθψλ, απφ κε αλάπεξνπο καζεηέο, απφ γνλείο, απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη γεληθά απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Οη Σζηφπεια θαη Σδηκνγηάλλεο (2016) επέιεμαλ λα εθαξκφζνπλ έλα 

δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζε καζεηέο κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε πξν-επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, 

ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηνπο ζρεδίαζαλ θαη αλέπηπμαλ ην «Pre-vocational Skills 

Laboratory» (PVS-Lab) πνπ απνηειεί έλα δηαδηθηπαθφ (web-based) πεξηβάιινλ πνπ 

πξνζνκνηψλεη έλα ζρνιηθφ εξγαζηήξην θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εξγαζηψλ, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε πξν-επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.). Ζ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε πηινηηθά ζε έμη καζεηέο 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ πξνζνκνηψλεη πξαγκαηηθέο εξγαζίεο ελίζρπζε ηνπο καζεηέο κε 

απηηζκφ ζηελ αλάπηπμε πξν-επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. Παξάιιεια, νη καζεηέο 

εκθάληζαλ θιίζε ζηηο εξγαζίεο νκαδνπνίεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη επαλάιεςεο 

κνηίβσλ, ελψ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ απνκλεκφλεπζε 

(Σζηφπεια & Σδηκνγηάλλεο, 2016). 

Νέεο ηερλνινγίεο, φπσο είλαη νη θνξεηέο ζπζθεπέο (tablet) αμηνπνηνχληαη ζηε 

κειέηε ησλ Παπάδνγινπ, Καξαγηαλλίδε θαη Μαπξνπνχινπ (2017). Γείγκα ηνπο 

απνηεινχλ ηέζζεξηο καζεηέο εηδηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα παηδηά κε δηαηαξαρέο 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ήηαλ λα 

ζρεδηαζηεί, εθαξκνζηεί θαη αμηνινγεζεί ζηελ πξάμε κία ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ ζηφρνο 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο γηα παηδηά κε απηηζκφ. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαηέιεμε ζην φηη ππήξμε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ κέζνπ, ηνπ πιηθνχ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηελ επίδνζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ελψ παξάιιεια 

πξνέθπςαλ ζεηηθά ζηνηρεία θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ 
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εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρεδηαζηέο αλάινγσλ πιηθψλ ζην κέιινλ 

(Παπάδνγινπ, Καξαγηαλλίδεο & Μαπξνπνχινπ, 2017). 

Χο πξνο ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

εηδηθή αγσγή ππάξρνπλ έξεπλεο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία πνπ έγηλαλ θπξίσο ζηα 

πιαίζηα πηπρηαθψλ ή δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εηδηθή αγσγή 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, δειαδή ζε εηδηθά δεκνηηθά 

ζρνιεία. 

θνπφο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ηνπ Μπαξάθνπ (2008) ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ 

νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο πνπ ππεξεηνχλ ζε 

εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ην 

εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ 92 εθπαηδεπηηθνί απφ δηάθνξνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο. 

Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία 

ησλ ππνινγηζηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ππνζηεξίδνπλ πσο νη ΣΠΔ 

δεκηνπξγνχλ λέα παηδαγσγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κε αλψηαην 

επίπεδν κφξθσζεο θαη εκπεηξία ζε ΣΠΔ αηζζάλνληαη ηδηαίηεξε έιμε θαη 

απηνπεπνίζεζε γηα ηνπο ππνινγηζηέο. Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ εληζρχεη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη πξνσζεί λέα παηδαγσγηθά πεξηβάιινληα. Ζ θαηάιιειε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε ζπλερήο ζηήξημε ηεο Πνιηηείαο κπνξνχλ νδεγήζνπλ ζε 

κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ηνπο ππνινγηζηέο . Σν θχιν, ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πξνο 

ηνπο ππνινγηζηέο . 

Καη ζηε πνζνηηθή έξεπλα ηεο Καιχβα (2013) δηαθαίλεηαη ε ζεηηθή δηάζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

πγθεθξηκέλα, 67 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή ηάζζνληαη ζεηηθά σο πξνο ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή, εθφζνλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, 

δειαδή εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ΣΠΔ, εμαηνκίθεπζε καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο θαη αλάπηπμε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ (Καιχβα, 2013). 

ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηαιήγεη θαη ε κηθξήο θιίκαθαο πνηνηηθή έξεπλα 

ηνπ Κφηηε (2016) πνπ εθαξκφζηεθε ζε εξεπλεηηθφ δείγκα ηεζζάξσλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ, εηδηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, θαη έγηλε κε ρξήζε 

εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Ζ έξεπλα θαηέγξαςε ζπλνιηθά ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ελψ 
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παξάιιεια εμεηάζηεθαλ παξάγνληεο πνπ έδεημαλ λα ιεηηνπξγνχλ πξνσζεηηθά ζηελ 

έληαμε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φπσο νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη 

θαη ηα νθέιε ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία, ηε δηάξθεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηε γλψζε, ηε ζπγθέληξσζή ηνπο ηελ ψξα 

ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηε κείσζε ζην ρξφλν απφθξηζεο. Δπίζεο, ε επλφεζε ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ δηδαζθαιία, απνξξένπλ απφ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σέινο, παξάγνληεο 

πνπ δπζθνιεχνπλ θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη ν δηαζέζηκνο 

εμνπιηζκφο, ν ρξφλνο θαη ε εκκνληθή ζπκπεξηθνξά θάπνησλ καζεηψλ κε ην εθάζηνηε 

ηερλνινγηθφ κέζν (Κφηηεο, 2016). 

Καη ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο Παιηνχξα (2015) εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο 

πνπ εληζρχνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην εηδηθφ 

ζρνιείν. Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ζην εηδηθφ ζρνιείν ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζην Αγξίλην θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε παξαηήξεζε θαη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέγξαςαλ πςειφ βαζκφ ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ θαη ζπλνιηθά ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν εηδηθφ ζρνιείν. Οη επαξθείο 

γλψζεηο θαη ε απμεκέλε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

εληζρχνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ελψ ε έιιεηςε δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ θαη ν ππάξρσλ ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα 

εκπνδίδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην εηδηθφ ζρνιείν. Δπίζεο, 

παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη ε έιιεηςε ρψξνπ, ε 

αλνκνηνγέλεηα ησλ ηάμεσλ θαζψο θαη ε θηινζνθία ηεο εηδηθήο αγσγήο (Παιηνχξα, 

2015). 

Σέινο, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, κηθξήο θιίκαθαο, ηνπ Williams (2005), νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη δάζθαινη πεξηιάκβαλαλ έιιεηςε θαη θαθή 

ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηθαλνπνηεηηθή ηερληθή ππνζηήξημε, έιιεηςε ησλ 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ θαη αζπλήζηζηεο πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ νη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Χζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, αθφκε θαη ησλ ηερλνθνβηθψλ, αηζζάλζεθαλ φηη νη ππνινγηζηέο θαη 

ην Γηαδίθηπν απνηεινχλ έλα ρξήζηκν, πξφζζεην δηδαθηηθφ εξγαιείν ζην έξγν ηνπ, 

πνπ εληζρχεη ηε καζεζηαθή εκπεηξία (Williams, 2005).  
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ αλζξψπσλ λα θαηαπηαζηνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ απηφ παξνπζηάδεη ζηηο αηζζήζεηο ηνπο 

έρεη μεθηλήζεη απφ πνιχ παιηά. Σα κέζα κε ηα νπνία επηρεηξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ απηνχο ηνπο ζθνπνχο κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο: εκπεηξία, ινγηθή ζθέςε θαη έξεπλα (Mouly, 1978 ζην Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). Απηέο νη θαηεγνξίεο φρη κφλν δελ είλαη αλεμάξηεηεο, αιιά 

ζπκπιεξσκαηηθέο θαη αιιεινεπηθαιππηφκελεο. Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο εκπεηξίαο θαη ινγηθήο θαη πξέπεη λα ζεσξεζεί ε πην επηηπρήο πξνζέγγηζε 

ζηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο. Όπσο, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Mouly: «Ο 

καλύηεπορ ηπόπορ να ζςλλάβοςμε ηην έπεςνα είναι να ηη ζςλλάβοςμε υρ ηην ποπεία 

επίηεςξηρ αξιόπιζηυν λύζευν ζε πποβλήμαηα, διαμέζος ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ και 

ζςζηημαηικήρ ζςλλογήρ, ανάλςζηρ και επμηνείαρ δεδομένυν. Δίναι ένα άκπυρ 

ζημανηικό επγαλείο πος ζςμβάλλει ζηο να πποσυπήζει η γνώζη, να ππουθηθεί η 

ππόοδορ και να γίνει ικανόρ ο άνθπυπορ να ζσεηιζηεί πιο αποηελεζμαηικά με ηο 

πεπιβάλλον ηος, να ππαγμαηοποιήζει ηοςρ ζκοπούρ ηος και να ανηιμεηυπίζει ηιρ 

ανηιθέζειρ ηος» (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε έρεη ηδηαίηεξε αμία θαζψο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο παηδαγσγνχο λα αλαπηχμνπλ ην είδνο ηεο ηζρπξήο γλσζηηθήο 

βάζεο ε νπνία ραξαθηεξίδεη άιια επαγγέικαηα θαη γλσζηηθνχο θιάδνπο, κηα 

ηθαλφηεηα ε νπνία ζα δηαζθαιίζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε κηα σξηκφηεηα θαη κηα θίλεζε 

πξνο ηα εκπξφο. 

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ. Οη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πνιιά 

θνηλά: Καη νη δχν πξνζπαζνχλ λα ζπιιέμνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηα θνηλσληθά 

θαηλφκελα, έρνπλ φκσο θαη δηαθνξέο σο πξνο ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ ηηο ζπιιέγνπλ. Οη πνζνηηθέο κέζνδνη επηθεληξψλνληαη ζε αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα θαη ζε ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο, ζηελ κέηξεζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ 

κέζσ εξγαιείσλ, φπσο είλαη ην ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα 

εμάγνπλ αηηηαθέο ζρέζεηο. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο απνηεινχλ αλαγθαία 

εξγαιεία ζηελ αλάιπζε πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ δηαηχπσζε λέσλ ππνζέζεσλ. 

Απνηεινχλ ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ δίλνπλ απάληεζε ζε 
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εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην «πψο, γηαηί, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο, κε πνηεο 

επηπηψζεηο». Ζ πνηνηηθή έξεπλα ηνλίδεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ην ηζηνξηθφ θαη 

θνηλσληθφ πιαίζην, δίλεη έκθαζε ζηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, δειαδή, 

ζηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ ζπλδπαζηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

κεζφδσλ απνηειεί ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα κηα 

νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή θαη εμήγεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ε πνζνηηθή έξεπλα απνηειεί ηελ θαηάιιειε 

κεζνδνινγηθή επηινγή γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία φζνλ 

αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια, καο ελδηαθέξνπλ νη παξάγνληεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ή/θαη δπζρεξαίλνπλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ζρνιηθή 

αίζνπζα. ηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ εξγάδνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία σο 

πξνο ηε ρξήζε, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε αλάδεημε ησλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε 

επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αιιαγή 

αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ σο πξνο ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα εηδηθά ζρνιεία, πξνο 

φθεινο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

3.1 θνπόο, εξεπλεηηθά εξωηήκαηα θαη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, είλαη ε θαηαγξαθή ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ θαζψο θαη ηελ επίδξαζε 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

Δηδηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη πξνο δηεξεχλεζε είλαη ηα εμήο: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζεσξνχλ φηη νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ην έξγν ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ; 

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαηαξηηζκέλνη σο πξνο ηα ινγηζκηθά πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο; 
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 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη θάλνπλ ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηα εηδηθά ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο; 

 Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο; Καη αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί; 

 

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο έξεπλαο 

δηαηππψλνληαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Οη ππνζέζεηο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη απφ πξνζσπηθή εθηίκεζε θαη 

εκπεηξία, θαη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

εμαγσγή ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη νη εμήο: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ ρξήζε ΣΠΔ ζηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζα ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην επάγγεικά ηνπο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο αλακέλεηαη λα θάλνπλ ρξήζε ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο. 

 Ζ εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλακέλεηαη λα επεξεάδεη ην θαηά πφζν 

αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 Θα ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. 

 

3.2 Γηαδηθαζία δηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ – Απξηιίνπ 2019. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη εθαηφλ έληεθα (111) εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο πνπ εξγάδνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαηά ην ρξφλν πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζε ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ Google Forms θαη o 

ζρεηηθφο ζχλδεζκνο (https://forms.gle/vD4oTGy5RkwqPDKe8) ζηάιζεθε ζηηο 

ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο φισλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σν ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ζπλφδεπε θείκελν πνπ πεξηειάκβαλε ηα ζηνηρεία 

ηεο έξεπλαο θαη ηνπ εξεπλεηή, πεξηέγξαθε ην ζθνπφ θαη εμαζθάιηδε ηελ 

https://forms.gle/vD4oTGy5RkwqPDKe8
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εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ ερεκχζεηα ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, αλέθεξε ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν ζπκπιήξσζήο ηνπ, πνπ ππνινγίζηεθε ζηα 15 ιεπηά. 

Πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε φια ηα ζρνιεία, πξνεγήζεθε 

κηα κηθξή πηινηηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηπρφλ αζάθεηεο ή 

παξαλνήζεηο ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ – πξνηάζεσλ. Έγηλε απνζηνιή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε θίινπο εθπαηδεπηηθνχο (ελ ελεξγεία) ζηελ εηδηθή αγσγή θαη 

θαηφπηλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο, θπξίσο 

θάπνηεο δηεπθξηληζηηθέο πξνζζήθεο, ζηηο εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

έξεπλα (Παξάξηεκα Α).  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζε φια ηα ζρνιεία κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κε ηελ παξάθιεζε ζηνπο δηεπζπληέο λα ην πξνσζήζνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Υξεηάζηεθε λα γίλεη επγεληθή ππελζχκηζε ζηνπο 

δηεπζπληέο δχν (2) εβδνκάδεο χζηεξα απφ ηελ πξψηε απνζηνιή, θαζψο δελ είρε 

ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα. 

Χζηφζν, επεηδή θαη πάιη ην πιήζνο ήηαλ κηθξφηεξν απφ ην πξνζδνθφκελν, 

ρξεηάζηεθε λα ζηαινχλ πξνζσπηθά mail ζε θίινπο θαη γλσζηνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

εξεπλήηξηαο κε ηελ παξάθιεζε λα πξνσζήζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζε θίινπο θαη 

ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εηδηθή αγσγή. 

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο δελ απνδείρζεθε ε 

θαηαιιειφηεξε. Αθελφο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε 

άπνςε θαη εκπεηξία γηα φ,ηη έρνπλ βηψζεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ εξγαζηεί θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αθεηέξνπ είλαη έλα δηάζηεκα πνπ πινπνηνχληαη 

αξθεηέο έξεπλεο κε απνηέιεζκα λα δέρνληαη ζηα εηζεξρφκελά ηνπο πνιιά αληίζηνηρα 

κελχκαηα θαη λα δείρλνπλ απξνζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ. Δπηπιένλ, ήηαλ ην δηάζηεκα 

πξηλ ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί αξρίδνπλ λα εκθαλίδνπλ ζεκάδηα 

θνχξαζεο ή κπνξεί λα εηνηκάδνπλ άιιεο δξάζεηο (π.ρ. εθδξνκέο, εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θιπ).  

Σέινο, ν ηξφπνο πνπ δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ έξεπλα ίζσο δελ είλαη ηφζν νηθείνο. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιινί 

εξεπλεηέο επηιέγνπλ λα δηαλείκνπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλάο ηνπο γηα ηαρχηεηα, επειημία θαη νηθνλνκία, σζηφζν 

κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν εχθνιν γηα ηνπο εξσηψκελνπο. ηελ παξνχζα πεξίπησζε, ε 

επηινγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε βάζε ηελ επθνιία ηεο 

εξεπλήηξηαο, θαζψο ε δηαλνκή έληππσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ εηδηθψλ 
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ζρνιείσλ ζα απαηηνχζε ρξφλν θαη αξθεηέο κεηαθηλήζεηο, ελψ ην δείγκα ζα ήηαλ απφ 

πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.  

 

3.3 Γείγκα 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίνη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 εξγαδφηαλ ζε εηδηθά ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, δειαδή ζε Δηδηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα, Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά 

Γπκλάζηα θαη Λχθεηα, θαζψο θαη ζε Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.). 

Αλ θαη ε δεηγκαηνιεςία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απιή ηπραία 

δεηγκαηνιεςία ιφγσ ηνπ φηη έρνπκε θαηαγξακκέλα ζε έλαλ θαηάινγν φια ή ζρεδφλ 

φια ηα κέιε πνπ είλαη επηιέμηκα (εθπαηδεπηηθνί εηδηθψλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο), ην γεγνλφο φηη δελ επηιέγνπκε εκείο κε ηπραίν ηξφπν ην δείγκα πνπ 

ζέινπκε, αιιά νπζηαζηηθά καο επηιέγεη απηφ, θαζηζηά ηελ ηερληθή απηή ζηε 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο ή επρέξεηαο (Εαθεηξφπνπινο, 2016).  

Παξάιιεια, ιφγσ κε επαξθνχο ζπγθέληξσζεο απαληεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο, 

δειαδή αξρηθά ε εξεπλήηξηα απεπζχλεηαη κέζσ mail ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ήδε 

γλσξίδεη, ηνπο νπνίνπο θαη παξαθαιεί λα πξνσζήζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζε 

ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

Δλ γέλεη, ην δείγκα ραξαθηεξίδεηαη σο δείγκα επθνιίαο ή επρέξεηαο θαζψο 

ζρεκαηίδεηαη κε γλψκνλα ηελ επθνιία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κειψλ πνπ ηα 

απνηεινχλ. Καη’ επέθηαζε, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2016) ηα εμαγφκελα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη γεληθεχζηκα, έρνπλ πνιινχο πεξηνξηζκνχο θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη θάπνην κέηξν εθηίκεζεο ηεο αθξίβεηάο ηνπο, άξα θαη ηνπ 

ζθάικαηφο ηνπο. 

 

3.3.1 ύλζεζε θαη πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαινχληαη κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα 

ζπκπιεξψζνπλ θάπνηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία, θαζψο 

θαη ηνλ αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ πνπ θαηέρνπλ (Πηπρίν, Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα, 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα). Δπίζεο, θαηαγξάθνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 
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επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, φπσο είλαη ε εηδηθφηεηά ηνπο, ην ζρνιείν θαη ην λνκφ 

ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019, ε ζρέζε εξγαζίαο (κφληκνο/ε. 

αλαπιεξσηήο/ηξηα), θαζψο θαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο εκπεηξία ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο.  

Χο πξνο ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ην θχιν, ζηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο (75 έλαληη 36 αληξψλ), ελψ σο πξνο ηελ 

ειηθία αθνινπζείηαη κηα θαλνληθή θαηαλνκή, κε ηελ πιεηνλφηεηα λα είλαη κεηαμχ 31-

50 εηψλ. Δκπεηξηθά θξίλνληαο, ην πξνζσπηθφ ζηα εηδηθά ζρνιεία ηείλεη λα είλαη 

ειηθηαθά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο θαηέρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηε κνξηνδφηεζή ηνπ 

γηα ηελ έληαμε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο πίλαθεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

(κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζην αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ή ηεο ρνιηθήο 

Φπρνινγίαο).  

Χο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ (θηιφινγνη, καζεκαηηθνί, θπζηθήο αγσγήο, 

πιεξνθνξηθνί θιπ). Χζηφζν, ππάξρνπλ 10 ζπκκεηέρνληεο πνπ αλήθνπλ ζην Δηδηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ (ινγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ζρνιηθνί 

λνζειεπηέο), θαη 2 ζπκκεηέρνληεο πνπ αλήθνπλ ζην Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ. 

Κξίλεηαη, ζθφπηκν, λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη 

θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο εξγάδεηαη ζε Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. θαη έρεη αξθεηή 

πξνυπεξεζία ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Χο πξνο ηε ζρέζε εξγαζίαο, ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ ηφζν κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη αλαπιεξσηέο πεξίπνπ κε ηελ ίδηα 

αλαινγία. Σέινο, λα ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ 

28 λνκνχο κε ηα πεξηζζφηεξα λα είλαη απφ Κηιθίο (15), Αηηηθή (14), Θεζζαινλίθε 

(12), Αηησιναθαξλαλία (10), Μαγλεζία (9), Λάξηζα (8). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (πιελ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

αλαιπηηθά ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ηνλ λνκφ εξγαζίαο ιφγσ πνιιψλ δεδνκέλσλ). 
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Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. 

 

 Δθπαηδεπηηθνί 

Φύιν 

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

36 

75 

Ηιηθία 

Έσο 30 εηψλ 

31-35 εηψλ 

36-40 εηψλ 

41-45 εηψλ 

46-50 εηψλ 

51 εηψλ θαη άλσ 

7 

16 

26 

23 

20 

19 

ρνιείν εξγαζίαο  

Δηδηθφ Γπκλάζην / Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην 

Δηδηθφ Λχθεην / Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

27 

15 

69 

Δηδηθόηεηα 

Δθπαηδεπηηθνί 

Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΔΠ) 

Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΒΠ) 

99 

10 

2 

πνπδέο (ηνλ αλώηεξν ηίηιν πνπ θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί) 

Πηπρίν ΑΔΗ 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

37 

67 

7 

Υξόληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηελ Δηδηθή Αγωγή 

Έσο 5 έηε 

6-10 έηε 

11-15 έηε 

Άλσ ησλ 15 εηψλ 

34 

36 

26 

15 

ρέζε εξγαζίαο 

Μφληκνο/ε 

Αλαπιεξσηήο/ηξηα 

51 

60 
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3.4 Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλωλ 

 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην. Κξίζεθε σο ην πην θαηάιιειν 

εξγαιείν γηα ηελ πνζνηηθή απηή κειέηε, ιφγσ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεη θαζψο κπνξεί λα ζηαιεί ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, ελψ παξάιιεια 

είλαη ε ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδνο. Δπηπιένλ, εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία, νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ φπνηε ζέινπλ ην εξσηεκαηνιφγην, θαη λα 

εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή. Βέβαηα ππάξρνπλ 

θαη κεηνλεθηήκαηα, θαζψο ν εξεπλεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνζαθελίζεη ηηο 

αλνηρηέο εξσηήζεηο 

Σν παξφλ ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα (4) κέξε 

θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ απαηηνχζε πεξίπνπ 15 ιεπηά (Παξάξηεκα Α). ην πξψην 

κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, ην ζρνιείν θαη ηνλ λνκφ ζηνλ νπνίνλ εξγάδνληαη 

ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019, ηελ εηδηθφηεηα ηνπο, ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο, ηηο 

ζπνπδέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη, ηα ρξφληα δηδαθηηθήο ηνπο εκπεηξίαο ζηελ εηδηθή 

αγσγή. Οη εξσηήζεηο ήηαλ απιήο επηινγήο, ελψ ππάξραλ θαη δχν (2) εξσηήζεηο 

ζχληνκεο απάληεζεο.  

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληρλεχνληαη νη γλψζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο ΣΠΔ, κε εξσηήζεηο απιήο επηινγήο ζρεηηθά κε ηελ θαηνρή 

πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ ζεκηλαξίσλ, θαζψο θαη 

κε 4 πξνηάζεηο – δειψζεηο πνπ αληρλεχνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ, κεηξεκέλεο ζε πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert [“δηαθσλψ 

απφιπηα”, “δηαθσλψ”, “νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ”, “ζπκθσλψ”, “ζπκθσλψ 

απφιπηα”]. 

ην ηξίην κέξνο, νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε ηελ ζρνιηθή ρξνληά πνπ δηαλχνπλ, απαληψληαο ζε εξσηήζεηο 

απιήο επηινγήο, πξνηάζεηο – δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθαξκνγψλ ζηνπο Ζ/Τ, θαζψο θαη ζε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ απαηηνχλ 

απαληήζεηο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο.  

Σέινο, ζην ηέηαξην κέξνο, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ηνπο γηα ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ηελ 

απάληεζε πνπ ηνπο αληηπξνζσπεχεη ζε 26 πξνηάζεηο – δειψζεηο κεηξεκέλεο ζε 
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πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert [“δηαθσλψ απφιπηα”, “δηαθσλψ”, “νχηε δηαθσλψ, 

νχηε ζπκθσλψ”, “ζπκθσλψ”, “ζπκθσλψ απφιπηα”]. Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο είλαη 

βαζηζκέλεο ζηελ «Κιίκαθα ηάζεσλ πξνο Υξήζε Τπνινγηζηψλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

Πξάμε» (Pavlou & Vryonides, ππφ δεκνζίεπζε), πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

3.5 Γηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλωλ 

 

Μεηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κε ην δηαδηθηπαθφ 

εξγαιείν Google Forms, θαη ηελ πηινηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη αιιαγέο, ν ζχλδεζκνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηάιζεθε 

κε mail ζηηο δηεπζχλζεηο φισλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

πγθεληξψζεθαλ 111 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, αξηζκφο ηθαλνπνηεηηθφο γηα 

ηελ πινπνίεζε κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ε ελλνηνιφγεζε, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν 

(2016), πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ ελλνηψλ. 

Παξαθάησ, παξαηίζεηαη ε ελλνηνιφγεζε, φπσο αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ: 

 

Πίλαθαο 2. Δλλνηνιόγεζε (ε αξίζκεζε ηωλ δειώζεωλ αθνινπζεί ηελ αξίζκεζε ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ). 

 

Έλλνηα Γειώζεηο 

1. εκαληηθφηεηα / 
ρξεζηκφηεηα ηνπ 

ξφινπ ησλ ΣΠΔ ζην 

ζρνιείν 

[20] Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

[25] Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα 

[27] Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζην κάζεκα είλαη απνγνεηεπηηθά 

[28] Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζην κάζεκα 

απνπξνζαλαηνιίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

[29] Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζην κάζεκα δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο 

[31] Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ δελ είλαη θαηάιιειε γηα φια ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα 
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[33] Οη ππνινγηζηέο δπζρεξαίλνπλ ηε κάζεζε 

[36] Οη ππνινγηζηέο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι λα καζαίλνπλ θαιχηεξα θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν 

[37] Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο 

[41] Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο ζην 

κάζεκα 

[42] Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

2. Δκπηζηνζχλε 
(επθνιία ρξήζεο) 

πνπ δείρλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε 

ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ 

[18] Δίλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηψ ηνπο ππνινγηζηέο ζηε 

δηδαζθαιία 

[19] Απνθεχγσ ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ 

[21] Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

καζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα 

[30] Δίλαη εχθνιν γηα κέλα λα ρξεζηκνπνηψ ηνπο ππνινγηζηέο 

ζηελ ηάμε 

[38] Δίλαη εχθνιν γηα κέλα λα βξίζθσ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο 

ησλ ππνινγηζηψλ ζην δηδαθηηθφ έξγν 

3. πλαηζζήκαηα πνπ 
εθθξάδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί 

ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

[22] Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα πάσ 

λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνινγηζηέο ζην κάζεκα 

[24] Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηελ εξγαζία κνπ 

[26] Απνθεχγσ ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ γηαηί δελ έρσ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο 

[32] Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζην 

επάγγεικα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

[35] Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηα καζήκαηα απμάλεη ην 

θχξνο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

[39] Οη ππνινγηζηέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα κέλα 

4. Τιηθνηερληθή 
ππνδνκή ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ε ππνζηήξημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

[23] Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ 

ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

[34] Σν πθηζηάκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ επηηξέπεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ 

[40] Σερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ δηαθφπηνπλ ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο 
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[43] Σν ζρνιείν ππνζηεξίδεη ηηο ΣΠΔ γηα λα εληζρχζεη ηε 

κάζεζε 

 

Ζ νκαδνπνίεζε απηή έρεη ζηφρν λα ζπγθεληξψζεη ηηο λνεκαηηθά πην ζπλαθείο 

πξνηάζεηο – δειψζεηο θαη λα παξέρεη κηα νιηζηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζηάζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ηέζζεξηο γεληθφηεξεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ ελλνηνιφγεζε: 

1. εκαληηθφηεηα / ρξεζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν 

2. Δκπηζηνζχλε (επθνιία ρξήζεο) πνπ δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ 

3. πλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

4. Τιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 

Δπφκελν βήκα, κεηά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, είλαη ε 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ αλάιπζε απηή έγηλε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

v.25, έλα απφ ηα πην δεκνθηιή, επέιηθηα θαη εχρξεζηα ζηαηηζηηθά παθέηα γηα ηελ 

αλάιπζε θαη πξαγκαηνπνίεζε πνζνηηθψλ εξεπλψλ. Σν ζηαηηζηηθφ απηφ παθέην 

πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνπο εξεπλεηέο θπξίσο γηα ηηο πνζνηηθέο εξσηήζεηο 

(θιεηζηνχ ηχπνπ). Αληίζεηα γηα ηηο πνηνηηθέο (αλνηρηέο εξσηήζεηο) είλαη απαξαίηεηε ε 

ρεηξφγξαθε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. 

Όιεο νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε κεηαβιεηέο θαη 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαηάιιεια γηα ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ. ηε ζπλέρεηα 

εθαξκφζηεθαλ δηάθνξνη κέζνδνη θαη έιεγρνη γηα ηελ θαηαγξαθή ζρέζεσλ θαη 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ θαιχηεξε ζηαηηζηηθή παξνπζίαζε ησλ 

επξεκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

3.6 ηαηηζηηθή αλάιπζε εξωηεκαηνινγίνπ 

 

Σα θαηεγνξηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε απφιπηεο θαη ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο (%). Δλψ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα κε κέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, δηάκεζν 

θαη ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο κε 
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ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν Kolmogorov-Smirnov, ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

απνξξίθζεθε θαη ζε άιιεο φρη.  

Ζ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ δηεπξεπλήζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο Cronbach’s a. Σν εχξνο ηηκψλ ηνπ 

δείθηε είλαη απφ 0 – 1. Μεγάιεο ηηκέο ηνπ δείθηε Alpha ππνδειψλνπλ κεγάιε ζπλνρή 

ησλ εξσηήζεσλ απφ ηηο νπνίεο ζπλίζηαηαη ην εξσηεκαηνιφγην. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο γλψζεηο ΣΠΔ, ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε 

θαη ηηο απφςεηο απηψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

παξακεηξηθά ζηαηηζηηθά θξηηήξηα t-test θαη ANOVA φηαλ πιεξνχληαλ ε 

θαλνληθφηεηα θαη φηαλ δελ πιεξνχληαλ ηα κε παξακεηξηθά ζηαηηζηηθά θξηηήξηα 

Mann-Whitney θαη Kruskal-Wallis, ζηα νπνία ζπγθξίλνπκε ηηο δηακέζνπο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο ησλ θαζεγεηψλ. Αθφκε γηα ηε δηεξεχλεζε 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ Υ
2
 ηνπ 

Pearson, ελψ ε χπαξμε ζρέζεσλ κεηαμχ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ αλαιχζεθε κε βάζε 

ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Spearman.  

Σν επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηέζεθε ην 5%. Οη αλαιχζεηο 

έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS v.25. 

 

Αμηνπηζηία 

 

Πξηλ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θξίζεθε 

ζθφπηκν λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο α ηνπ Cronbach πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρεί ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Διέγρζεθε ε εζσηεξηθή ζπλνρή φισλ 

ησλ ελλνηψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ ρσξηζηά, αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

Γηα νιφθιεξν ην εξσηεκαηνιφγην ην α ηνπ Cronbach είλαη 0,9 γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη πσο ε εζσηεξηθή ζπλνρή είλαη εμαηξεηηθή, ελψ παξαθάησ παξαηίζεληαη 

νη ππνινγηζκνί ηνπ ζπληειεζηή γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Πίλαθαο 3. Τπνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ. 

 

Μεηαβιεηέο Cronbach’s α 

Γλψζεηο ΣΠΔ 0,8 

Υξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

ηάμε 
0,8 

εκαληηθφηεηα / ρξεζηκφηεηα ηνπ ξφινπ 

ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν 
0,8 

Δκπηζηνζχλε (επθνιία ρξήζεο) πνπ 

δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ 

0,8 

πλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ 

0,6 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

0,6 

 

3.7 Παξνπζίαζε απνηειεζκάηωλ εξωηεκαηνινγίωλ 

 

ηελ παξνχζα αλάιπζε ζπκκεηείραλ 111 εθπαηδεπηηθνί, απφ ηνπο νπνίνπο ην 

67,6% απνηεινχζαλ νη γπλαίθεο. Σν 23,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθε ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 36-40 εηψλ, ελψ κφιηο 7 άηνκα (6,3%) είραλ ειηθία έσο 30 εηψλ. ε 

Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαίλεηαη λα 

εξγάδνληαη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζε πνζνζηφ 62,2%. ε 

Δηδηθφ Γπκλάζην εξγάδνληαη 27 (24,3%) άηνκα θαη 15 άηνκα απαζρνινχληαη ζε 

Δηδηθφ Λχθεην. Δπηπιένλ, ην 52,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέξρεηαη απφ ζεηηθέο 

επηζηήκεο θαη ην 30,6% απφ ζεσξεηηθέο
1
. Ο λνκφο εξγαζίαο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα 

δηαθέξεη, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο (15 άηνκα) λα εληνπίδνληαη ζην λνκφ Κηιθίο. Σν 

54,1% είλαη αλαπιεξσηέο/ηξηεο, ελψ ην 60,4% ηνπ δείγκαηνο έρεη κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ην 

32,4% έρεη 6-10 έηε εκπεηξία, ην 30,6% έσο 5 έηε, ην 23,4% 11-15 έηε θαη ην 13,5% 
                                                           
1
 Γηα ηελ εμαγσγή πην αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, νη εηδηθφηεηεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ηαμηλνκήζεθαλ ζε Θεσξεηηθέο Δπηζηήκεο (Θενινγίαο, Φηινινγίαο, 

Αγγιηθψλ, Γάζθαινη, Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ), Θεηηθέο Δπηζηήκεο (Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο, 

Υεκείαο, Οηθνλνκίαο, Πιεξνθνξηθήο, Μεραλνιφγσλ, Γεσπνλίαο Γηαηξνθήο θαη 

Πεξηβάιινληνο, Φπζηθήο Αγσγήο), Δπηζηήκεο Σερλψλ (Μνπζηθήο, Καιψλ Σερλψλ, 

Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, ρεδηαζκνχ θαη Παξαγσγήο Πξντφλησλ) θαη Άιια (Δ.Δ.Π. θαη 

Δ.Β.Π.). 



47 
 

άλσ ησλ 15 εηψλ. Σα πεξηγξαθηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνπο Πίλαθεο 1 – 8 (Παξάξηεκα Β).   

 

Γλψζεηο ΣΠΔ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε ηξεηο εξσηήζεηο πνπ ζα 

θαλέξσλαλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηηο ΣΠΔ. ε κία εξψηεζε ε δηαβάζκηζε ησλ 

απαληήζεσλ αθνινπζεί ηελ θιίκαθα Likert κε 1. Γηαθσλψ απφιπηα, 2. Γηαθσλψ, 3. 

Οχηε δηαθσλψ/νχηε ζπκθσλψ, 4. πκθσλψ θαη 5. πκθσλψ απφιπηα. Όπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηνπο Πίλαθεο 9 θαη 10 (Παξάξηεκα Β) ην 87,4% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έρεη πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ επηπέδνπ Α ή ηχπνπ ECDL θαη ην 67,6% 

έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνην ζπλέδξην ή ζεκηλάξην γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

νπδέηεξα επίπεδα ζπκθσλίαο (δηάκεζνο θνληά ζην 3) ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ 

δπλαηφηεηα ησλ ίδησλ λα επηζθεπάδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ηνπ ππνινγηζηή. Γηα ηηο 

ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ Πίλαθα 11 (Παξάξηεκα Β) ηα επίπεδα ζπκθσλίαο θαίλεηαη 

λα είλαη πςειά (δηάκεζνο >= 4).  

Αξρηθά δηεξεπλήζεθε αλ ην θχιν έρεη ζρέζε κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ ή φρη αιιά θαη κε ην αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην 

ζπλαθέο ζπλέδξην ή φρη. Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Υ
2
 ηεζη θαη ην 

θξηηήξην ηνπ Fisher (Fisher exact test), αλ παξαβηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ θχξηνπ 

θξηηεξίνπ. Γηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο φζνλ αθνξά ηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ 

(Fisher’s exact test p-value = 0,768) θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ 

(Pearson’s chi-square p-value = 0,133). Κακία ζρέζε δε βξέζεθε αλάκεζα ζηηο 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ησλ επηζηεκψλ θαη ηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο (Fisher’s exact test 

p-value = 0,278) αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ (Fisher’s exact test p-value 

= 0,184).  

ηε ζπλέρεηα ειέγρζεθε ην ζθνξ ζπκθσλίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εξψηεζε 

ηχπνπ Likert πάλσ ζηηο γλψζεηο ΣΠΔ κε ην θχιν. εκεηψλεηαη πσο ε κεηαβιεηή ηνπ 

ζθνξ δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

(Mann-Whitney p-value = 0,025) θαη έηζη ε θαηαλνκή ηνπ ζθνξ ζπκθσλίαο ζηνπο 

άλδξεο δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ γπλαηθψλ. Οη άλδξεο θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηηο ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Πίλαθαο 4). Αθφκε ην παξαπάλσ 
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ζθνξ ζπκθσλίαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο (Mann-Whitney p-value 

= 0,09) νχηε κε ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ ζπλεδξίνπ (Mann-Whitney p-value = 

0,605). Σέινο, θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε δε δηαπηζηψζεθε αλάκεζα ζην 

ζθνξ γλψζεσλ θαη ηηο επηζηήκεο (Kruskal-Wallis p-value = 0.517).  

 
Πίλαθαο 4. Μέηξα δηαζπνξάο ηνπ ζθνξ γλώζεωλ ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ην θύιν. 

 

  θνξ γλψζεσλ ΣΠΔ  

  Γηάκεζνο Δλδνηεηαξ. Δχξνο 

Φχιν Άλδξαο 4,13 3,5-5 

Γπλαίθα 3,75 3,25-4,25 

 

Υξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ ζα 

θαλέξσλαλ ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε. ε κία εξψηεζε ε 

δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ αθνινπζεί ηελ θιίκαθα Likert κε 1. Γηαθσλψ απφιπηα, 

2. Γηαθσλψ, 3. Οχηε δηαθσλψ/νχηε ζπκθσλψ, 4. πκθσλψ θαη 5. πκθσλψ απφιπηα. 

χκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 12 – 14 (Παξάξηεκα Β), ην 33,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ άλσ ησλ 15 εηψλ, ελψ κφλν 2 ζρνιεία (1,8%) δελ έρνπλ 

Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή. Δπηπιένλ, ην 56,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο νη 

Ζ/Τ είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκνη ζηνπο καζεηέο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

15 (Παξάξηεκα Β) νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε σο 

πξνο ηηο βαζηθέο εθαξκνγέο γξαθείνπ αιιά θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα 

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα πεξηζηαζηαθά ή θαζφινπ (δηάκεζνο <= 2). ε 

εβδνκαδηαία βάζε (δηάκεζνο θνληά ζην 3) παξαηεξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ην δηαδίθηπν,ηελ ςπραγσγία θαη ηελ απαζρφιεζε 

ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν.  

Διέγρζεθε ην ζθνξ ζπκθσλίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εξψηεζε ηχπνπ Likert 

πάλσ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε κε ην θχιν. εκεηψλεηαη πσο ε 

κεηαβιεηή ηνπ ζθνξ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Γε βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε (t-test p-value = 0,537) θαη άξα ε κέζε ηηκή ηνπ ζθνξ ζπκθσλίαο 

ζηνπο άλδξεο είλαη ίζε κε εθείλε ησλ γπλαηθψλ. Σν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη θαη 

απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζθνξ αμηνπνίεζεο ΣΠΔ κε ηηο επηζηήκεο (ANOVA p-value = 

0,877) θαη κε ηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο επηπέδνπ Α ή ECDL (t-test p-value = 0,648). 

Ο έιεγρνο φκσο ηνπ παξαπάλσ ζθνξ κε ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (t-test p-value < 0,001) θαη έηζη ε κέζε ηηκή ηνπ ζθνξ 

ζπκθσλίαο απηψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην ζπλαθέο ζπλέδξην δηαθέξεη 

απφ εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ. Μάιηζηα, απηνί πνπ έρνπλ παξεπξεζεί ζε ζπλέδξην γηα 

ηηο ΣΠΔ έρνπλ νπδέηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ 

παξεπξεζεί θαη δηαθσλνχλ (Πίλαθαο 5). 

 

Πίλαθαο 5. Μέηξα ζέζεο ηνπ ζθνξ ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηωλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαθνινύζεζε ζπλεδξίνπ. 

 

  θνξ ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ΣΠΔ ζηελ ηάμε 

  Μέζε Σηκή Σππηθή Απφθιηζε 

Παξαθνινχζεζε 

θάπνηνπ ζπλεδξίνπ 

ΝΑΗ  3,15 0,94 

ΟΥΗ 2,19 0,82 

 

Με ηελ εηδηθφηεηα δελ πξνθχπηεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε γηα λα 

βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα. Πεξηγξαθηθά κφλν βιέπνπκε ην 32,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ άλσ ησλ 15 έησλ θαζψο 

θαη ην 38,2% απηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο, ελψ ζην ζχλνιν 

θαίλεηαη πσο νη ζεηηθέο επηζηήκεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ΣΠΔ (52,3%) 

(Πίλαθαο 6). ην δείγκα καο νη ζεηηθέο επηζηήκεο απαξηίδνληαη θπξίσο απφ 

καζεκαηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο πιεξνθνξηθήο θαη νη ζεσξεηηθέο απφ θηιφινγνπο. 

 

Πίλαθαο 6. Υξνληθό δηάζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο ΣΠΔ/ππνινγηζηή ζε ζρέζε 

κε ηελ εηδηθόηεηα/επηζηήκε.  

 
  Ληγφηεξν 

απφ 1 

έηνο 

1-5 έηε 6-10 

έηε 

11-15 

έηε 

Άλσ ησλ 

15 εηψλ 

χλνιν 

Δπηζηήκεο Θεηηθέο 

επηζηήκεο 

11 

(19,0%) 

9 

(15,5%) 

11 

(19,0%) 

8 

(13,8%) 

19 

(32,8%) 

58 

(52,3%) 

 Θεσξεηηθέο 

επηζηήκεο 

4 (11,8%) 11 

(32,4%) 

3 

(8,8%) 

3 

(8,8%) 

13 

(38,2%) 

34 

(30,6%) 

 Δπηζηήκεο 

ηερλψλ 

1 (14,3%) 2 

(28,6%) 

1 

(14,3%) 

0 

(0,0%) 

3 

(42,9%) 

7 

(6,3%) 

 Άιια 2 (16,7%) 3 

(25,0%) 

2 

(16,7%) 

3 

(25,0%) 

2 

(16,7%) 

12 

(10,8%) 

 χλνιν 18 

(16,2%) 

25 

(22,5%) 

17 

(15,3%) 

14 

(12,6%) 

37 

(33,3%) 

111 

(100%) 
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Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ (πξναηξεηηθά) ζε 2 

εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο. Ζ πξψηε εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα αλαθέξνπλ ηίηινπο ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην κάζεκά ηνπο. Απφ ηνπο 37 

πνπ απάληεζαλ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη εμήο ηίηινη: ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ (8), 

SCRATCH (6), ΜΗΚΡΟΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΔ (4), PERIS & KATIA (4), JELE (4), 

ΑΚΣΗΝΔ (3), SEBRAN (3), ΜΑΘΑΗΝΧ ΝΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΧ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ (2), 

ΜΑΓΗΚΟ ΦΗΛΣΡΟ (2), ΔΝΦΖΝΧΜΑΣΑ (2), PADLET (2), GEOGEBRA(2) θαη 

EDMODO (2). ηελ δεχηεξε εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ λέεο ηερλνινγίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθηφο απφ ηνλ Ζ/Τ. Απφ ηηο 44 απαληήζεηο, ελδεηθηηθά είλαη ηα 

παξαθάησ: Κηλεηφ/smartphone (18), Tablet (17), Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο (14) θαη 

Bηληενπξνβνιέαο/Projector (8).  

 

Οη απφςεηο ζαο γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο δηαβάζκηζεο 

ησλ απαληήζεσλ αθνινπζψληαο ηελ θιίκαθα Likert γηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε 

ρξήζε ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε δεκηνπξγήζεθαλ 

ππνθιίκαθεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζθνξ πνπ αθνξνχζαλ ηέζζεξηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2: Δλλνηνιφγεζε. Οη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ησλ 

ζθνξ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

εκαληηθόηεηα / ρξεζηκόηεηα ηνπ ξόινπ ηωλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν: Διέγρζεθε ην 

ζθνξ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν κε ην θχιν θαη δε βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (Mann-Whitney p-value = 0,904). ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θηάλεη θαη ν έιεγρνο ηνπ ζθνξ κε ηηο επηζηήκεο (Kruskal-Wallis p-value = 0,810) θαη 

κε ηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ επηπέδνπ Α ή ηχπνπ ECDL (Mann-Whitney p-

value = 0,525). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζην ζθνξ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ (Mann-Whitney p-value = 0,008). Έηζη, ε θαηαλνκή ηνπ 

ζθνξ ζεκαληηθφηεηαο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν απηψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

θάπνην ζπλέδξην δηαθέξεη απφ εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ. Δπνκέλσο, φζνη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνην ζπλέδξην έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζπκθσλίαο φζνλ αθνξά 

ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν. 
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Πίλαθαο 7. Μέηξα δηαζπνξάο ηνπ ζθνξ ζεκαληηθόηεηαο/ρξεζηκόηεηαο ηνπ ξόινπ ηωλ ΣΠΔ ζην 

ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινύζεζε ζπλεδξίνπ. 

 

  θνξ ζεκαληηθφηεηαο ΣΠΔ  

  Γηάκεζνο Δλδνηεηαξ. Δχξνο 

Παξαθνινχζεζε 

θάπνηνπ ζπλεδξίνπ 

ΝΑΗ 4,00 3,73 - 4,45 

ΟΥΗ 3,82 3,64 - 4,00 

 

Δκπηζηνζύλε (επθνιία ρξήζεο) πνπ δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ηωλ 

ππνινγηζηώλ: Διέγρζεθε ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ κε ην θχιν θαη δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε (Mann-Whitney p-value = 0,349). ην ίδην ζπκπέξαζκα θηάλεη θαη 

ν έιεγρνο ηνπ ζθνξ κε ηηο επηζηήκεο (Kruskal-Wallis p-value = 0,131), κε ηελ θαηνρή 

πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ επηπέδνπ Α ή ηχπνπ ECDL (Mann-Whitney p-value = 0,315) 

αιιά θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ (Mann-Whitney p-value = 0,208).  

 

πλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηωλ ΣΠΔ: 

Διέγρζεθε ην ζθνξ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κε ην θχιν θαη δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (Mann-

Whitney p-value = 0,346). ην ίδην ζπκπέξαζκα θηάλεη θαη ν έιεγρνο ηνπ ζθνξ κε ηηο 

επηζηήκεο (Kruskal-Wallis p-value = 0,637) θαη κε ηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο 

ΣΠΔ επηπέδνπ Α ή ηχπνπ ECDL (Mann-Whitney p-value = 0,989). ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζην ζθνξ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ζπλεδξίνπ (Mann-Whitney p-value = 0,001). Έηζη, ε θαηαλνκή ηνπ ζθνξ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

απηψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην ζπλέδξην δηαθέξεη απφ εθείλνπο πνπ δελ 

έρνπλ. Γειαδή, απηνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην ζπλέδξην έρνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα ζπκθσλίαο φζνλ αθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Πίλαθαο 8. Μέηξα δηαζπνξάο ηνπ ζθνξ ζπλαηζζεκάηωλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ηωλ ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινύζεζε ζπλεδξίνπ. 

 

  θνξ ζπλαηζζεκάησλ   

  Γηάκεζνο Δλδνηεηαξ. Δχξνο 

Παξαθνινχζεζε 

θάπνηνπ ζπλεδξίνπ 

ΝΑΗ 4,00 3,67 - 4,17 

ΟΥΗ 3,67 3,33 – 3,83 
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Τιηθνηερληθή ππνδνκή ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ θαη ε ππνζηήξημε ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ: Διέγρζεθε ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην θχιν θαη βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (Mann-Whitney p-value = 0,043). Έηζη, ε θαηαλνκή ηνπ 

ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθέξεη αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. ην 

αληίζεην ζπκπέξαζκα θηάλεη ν έιεγρνο ηνπ ζθνξ κε ηηο επηζηήκεο (Kruskal-Wallis p-

value = 0,081), κε ηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ επηπέδνπ Α ή ηχπνπ ECDL 

(Mann-Whitney p-value = 0,732) αιιά θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ (Mann-

Whitney p-value = 0,301). 

 

Πίλαθαο 9. Μέηξα δηαζπνξάο ηνπ ζθνξ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ θαη 

ππνζηήξημε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ην θύιν. 

 

  θνξ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο  

  Γηάκεζνο Δλδνηεηαξ. Δχξνο 

Φχιν Άλδξαο 3,25 2,75 – 3,75 

Γπλαίθα 3,00 2,50 - 3,50 

 

πζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζθνξ  

 

ην ηέινο ηεο αλάιπζεο ειέγρζεθαλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζθνξ 

ζπκθσλίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Γηα ην ζθνξ πνπ αθνξά ηηο γλψζεηο 

ΣΠΔ ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κε ην ζθνξ γηα ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε (Spearman’s correlation 

rho = 0,271, p-value = 0,004), κε ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ (Spearman’s correlation rho = 0,334, p-

value < 0,001) θαη κε ην ζθνξ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Spearman’s correlation rho = 0,390, p-value < 0,001). 

Αχμεζε επνκέλσο ηνπ ελφο ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ηνπ άιινπ. Αθφκε, ην ζθνξ 

γλψζεσλ ΣΠΔ βξέζεθε φηη δελ έρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ην ζθνξ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν (Spearman’s correlation rho = 0,186, p-value 

= 0,053) θαη κε ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ 
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κνλάδσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Spearman’s correlation rho = 

0,203, p-value = 0,123). 

Γηα ην ζθνξ πνπ αθνξά ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ην 

ζθνξ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν (Spearman’s correlation rho = 0,312, 

p-value = 0,001), κε ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ (Spearman’s correlation rho = 0,496, p-

value < 0,001), κε ην ζθνξ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Spearman’s correlation rho = 0,460, p-value < 0,001) 

θαη κε ην ζθνξ  πνπ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Spearman’s correlation rho = 0,219, p-value = 

0,022).  

Γηα ην ζθνξ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ (Spearman’s correlation rho = 

0,547, p-value < 0,001), κε ην ζθνξ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Spearman’s correlation rho = 0,622, p-

value < 0,001) θαη κε ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Spearman’s correlation rho = 

0,326, p-value = 0,001). 

Γηα ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ παξαηεξείηαη θαη πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ην ζθνξ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Spearman’s correlation rho = 0,601, p-value < 0,001) 

αιιά θαη κε ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Spearman’s correlation rho = 0,325, p-value 

< 0,001). Αχμεζε ηνπ ελφο ζθνξ ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ηνπ άιινπ. 

Σέινο, γηα ην ζθνξ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κε ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Spearman’s correlation rho = 

0,355, p-value < 0,001). 
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4. ΔΡΜΗΝΔΙΑ 

 

4.1 πδήηεζε ηωλ πνξηζκάηωλ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην δηάζηεκα Μαξηίνπ-Απξηιίνπ κε θχξην ζέκα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα εηδηθά ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

ηελ ελφηεηα απηή, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο θαη 

ζχλδεζήο ηνπο κε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη λα 

δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ είραλ ηεζεί, 

πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 31-50 

εηψλ, είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη πηζηνπνίεζεο ζηηο 

ΣΠΔ επηπέδνπ Α’ ή ηχπνπ ECDL. Δπίζεο, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά ζπλέδξηα 

ή ζεκηλάξηα. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο ηνπο ζηηο ΣΠΔ, νη ζπκκεηέρνληεο 

θάλνπλ θαιή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (φπσο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, tablets), έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο εθκάζεζεο ινγηζκηθψλ, ελψ 

αξθεηνί απφ απηνχο κπνξνχλ λα επηζθεπάζνπλ πξνβιήκαηα ηνπ ππνινγηζηή.  

Ζ εηδηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην θχιν, δελ επεξεάδεη ηελ θαηνρή 

πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ ζπλεδξίσλ/ζεκηλαξίσλ. 

Χζηφζν, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, νη άληξεο θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ εκπεηξηθά 

πεξηζζφηεξα γηα ηηο ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. 

Χο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη 

λα αμηνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ην δηαδίθηπν, ηελ ςπραγσγία θαη ηελ απαζρφιεζε 

ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζε εβδνκαδηαία ζρεδφλ βάζε, ελψ πεξηζηαζηαθά θάλνπλ ρξήζε 

ησλ βαζηθψλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Σν θχιν, ε 

εηδηθφηεηα θαη ε θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ δελ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν, ε παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ/ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά 

κε ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην κάζεκα, θαίλεηαη λα δίλεη ζηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο επηπιένλ γλψζεηο θαη πξνηάζεηο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηηο ΣΠΔ κέζα ζηελ αίζνπζα. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζέκαηα ΣΠΔ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ηνπο, ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεψλ ηνπο γηα ηηο ΣΠΔ, θαζψο θαη ζηε ρξήζε ηνπο 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

(Καξαηξάληνπ & Παλαγησηαθφπνπινο, 2013; έξγεο & Κνπηξνκάλνο, 2013; Κφκεο, 

Σζνπξάπε, Λαβίδαο & Εαγνχξαο, 2015).  

Όζνλ αθνξά ζηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηίηινπο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ινγηζκηθά γηα 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ελψ φζνλ αθνξά ζε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κέζα ζηελ ηάμε πιελ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αλαθέξνπλ ηα 

θηλεηά ηειέθσλα/smartphone, tablet ή/θαη δηαδξαζηηθφ πίλαθα, ηερλνινγίεο πνπ 

θεξδίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο θαη ζηελ εηδηθή αγσγή ιφγσ ηεο 

επρξεζηίαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηνπο (Παπάδνγινπ, Καξαγηαλλίδεο & 

Μαπξνπνχινπ, 2017). 

Οη ζπκκεηέρνληεο, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζπκθσλνχλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

ηάμε, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο (Γηαβξίκεο, Παπάλεο, Νενθψηηζηνο & Βαιθάλνο ,2010; 

Θενδσξαθφπνπινο, 2016; Μάλεζε, 2016). Χο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ ζηελ 

ηάμε, ε παξαθνινχζεζε ζπλαθψλ ζπλεδξίσλ/ζεκηλαξίσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

ζεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζε αληίζεζε κε άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε 

εηδηθφηεηα θαη ε θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ, πνπ δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

ζρέζε. Χο πξνο ηελ εκπηζηνζχλε, δειαδή ηελ επθνιία ρξήζεο πνπ δείρλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, νη απφςεηο ηνπο δελ επεξεάδνληαη 

θαζφινπ απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή, ην θχιν, ηελ εηδηθφηεηα, ηελ 

θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ 

ζπλεδξίσλ/ζεκηλαξίσλ. Χο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε, πάιη ε παξαθνινχζεζε 

ζπλεδξίσλ/ζεκηλαξίσλ θαίλεηαη λα εληζρχεη ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Γηαπηζηψλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ληψζνπλ φηη γλσξίδνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηηο ΣΠΔ, γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη απηνπεπνίζεζε ζηε ρξήζε ηνπο θαη 

ηνπο βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη θαη κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Μαθξή & Γαιακήηξα (2015). Χο πξνο ηελ πιηθνηερληθή 
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ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνληαη ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ην θχιν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ίζσο νη γπλαίθεο λα είλαη πην δηζηαθηηθέο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φηαλ δελ ππάξρεη ε 

θαηάιιειε ππνδνκή θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. Αλ θαη ην παξαπάλσ εχξεκα 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ην θχιν δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

ζηελ εθπαίδεπζε, σζηφζν ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο πσο ε έιιεηςε θαηάιιεισλ 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ζηα ζρνιεία αιιά θαη θαηάιιεινπ ππνζηεξηθηηθνχ 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηδξά ζηελ ζπρλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ (Καξαηξάληνπ & Παλαγησηαθφπνπινπ, 2013). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα, ινηπφλ, ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη πσο φηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη γλψζεηο ζηηο ΣΠΔ, ηφζν πεξηζζφηεξν αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο απηέο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ παξάιιεια δείρλεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη έρεη πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Παξάιιεια, ε 

ζπρλή θαη ηαθηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νδεγεί 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα βιέπνπλ ηηο ΣΠΔ σο έλα ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην 

εξγαιείν ζηελ εξγαζία ηνπο, ελψ ληψζνπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε θαη επραξίζηεζε 

κε ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Σέινο, νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ζηνπο 

ηέζζεξηο επηκέξνπο παξάγνληεο, δειαδή ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, 

ηελ εκπηζηνζχλε πνπ νη ίδηνη δείρλνπλ ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θιπ, ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε – πιηθή θαη κε – πνπ 

δέρνληαη, θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ θαη κάιηζηα ν θάζε παξάγνληαο λα ζπκπαξαζχξεη 

πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ηνπο ππφινηπνπο. 

Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθή ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε ζέκαηα 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ φζν θαη ζε ζέκαηα έληαμεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Άιισζηε ε αμία ηεο επηκφξθσζεο έρεη επηβεβαησζεί απφ αξθεηέο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (Wikan & Mølster 2010; Sanchez-Garcia, Marcos, Guanlin &. 

Escribano 2013). Δηδηθφηεξα γηα ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζα ήηαλ απαξαίηεηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα πνπ ζα παξέρνπλ γλψζεηο θαη εξγαιεία 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ινγηζκηθά θαη ηερλνινγίεο 

αλάινγα θαη κε ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ε επηκφξθσζε ζα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φρη κφλν ηα εθφδηα (γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο) αιιά θαη ην θίλεηξν γηα εθαξκνγή ησλ δηδαρζέλησλ ζε πξαγκαηηθέο 
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ζπλζήθεο ηάμεο, κε απνηέιεζκα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα γίλεη πην 

ελδηαθέξνπζα θαη επνηθνδνκεηηθή γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα έξεπλα θαη απαληψληαο ζπλνπηηθά ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ είραλ ηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί σο πξνο ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ ελζσκάησζή ηνπο 

ζηελ ηάμε πνπ θνηηνχλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ληψζνπλ φηη έρνπλ αξθεηέο 

γλψζεηο ζηηο ΣΠΔ, είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ηνπο θαη κπνξνχλ λα 

εληάμνπλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί, πέξαλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αμηνπνηνχλ θαη άιιεο 

ηερλνινγίεο, φπσο θηλεηφ ηειέθσλν, tablet, θαζψο θαη ινγηζκηθά πνπ ζεσξνχλ 

θαηάιιεια γηα ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο ηνπο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζηάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε θαη εληζρχεη ηε 

ζπρλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο. Αληίζεηα, ην θχιν, ε εηδηθφηεηα θαη 

ε θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ δελ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ. 

 Σέινο, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε, φπσο είλαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ρσξίο λα κπνξνχλ λα δηεπθξηληζηνχλ 

πεξηζζφηεξα ιφγσ ηεο θχζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

4.2 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

Σα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επειπηζηνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

εηδηθά ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ κέζα ζηελ ηάμε, σζηφζν δηαηεξείηαη κηα επηθχιαμε σο πξνο ηε γελίθεπζή 

ηνπο. Αλ θαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο επηηξέπεη ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σζηφζν ε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί κε 
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ζπλδπαζκφ θαη άιισλ εξγαιείσλ γηα λα γίλεη κηα πιεξέζηεξε απνηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηα εηδηθά ζρνιεία. Χζηφζν, ιφγσ αδπλακίαο κεηαθίλεζεο ηεο 

εξεπλήηξηαο, ε επηινγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ σο θχξηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ ήηαλ κνλφδξνκνο. Αλ θαη είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά 

ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο κειέηεο, σζηφζν δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί απφιπηα αμηφπηζην, θαζψο ελδέρεηαη νη ζπκκεηέρνληεο λα κελ 

θαηαλφεζαλ ηηο εξσηήζεηο ή λα απάληεζαλ ηπραία. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη 

δηαλέκεηαη ειεθηξνληθά κπνξεί λα απέθιεηζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή δελ έρνπλ εμνηθείσζε κε ηνπο 

ππνινγηζηέο, γεγνλφο πνπ ζα θαηλφηαλ ελδερνκέλσο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο.  

Σν πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειεί έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Αλ θαη έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα λα ζπγθεληξσζεί έλαο ηθαλφο 

αξηζκφο ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, σζηφζν δελ ππήξμε ηδηαίηεξε πξνζπκία, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην δηάζηεκα πνπ επηιέρζεθε λα γίλεη ε έξεπλα. 

Δκπεηξηθά κηιψληαο, θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξηνο – Μάηνο, ηα ειεθηξνληθά 

ηαρπδξνκεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δέρνληαη αξθεηά κελχκαηα γηα ζπκκεηνρή ζε 

κειέηεο απφ θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα νινθιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηά επηιέγνπλ λα απαληήζνπλ ζε νξηζκέλα 

κελχκαηα πνπ κπνξεί λα ηνπο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ή λα απαηηνχλ ιηγφηεξν 

ρξφλν γηα λα απαληεζνχλ. 

Ζ ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο θαη ε ρξήζε επηπιένλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ, φπσο ε ζπλέληεπμε ή/θαη ε παξαηήξεζε κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

ελδερνκέλσο λα βνεζνχζε ζηελ εμαγσγή πην αζθαιψλ θαη γεληθεπκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

4.3 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηεινχλ κηα πξνζπάζεηα 

απνηίκεζεο ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηα εηδηθά ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Βέβαηα, ηα απνηειέζκαηα απηά δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ γεληθεχζηκα, θαζψο δελ ππάξρεη αληηπξνζψπεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ ρξήζε 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ φπσο νη ζπλεληεχμεηο ή/θαη ε παξαηήξεζε 
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κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα ζα κπνξνχζε λα δψζεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ 

ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ή/θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. 

Ζ έξεπλα απηή ζα κπνξνχζε λα έρεη γίλεη ζε δείγκα απνηεινχκελν απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ελδεηθηηθέο εηδηθφηεηεο, φπσο ησλ θηινιφγσλ, ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

ηεο πιεξνθνξηθήο. Οη παξαπάλσ εηδηθφηεηεο αληηπξνζσπεχνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

επηζηήκεο (ζεσξεηηθή, ζεηηθή, ηερλνινγηθή) θαη ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ κηα 

ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο ζηηο ΣΠΔ πνπ θαηέρνπλ, ζηε ζηάζε 

ηνπο απέλαληη ζηε ηερλνινγία θαη ζηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ πνπ θάλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  

ε κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ φπσο ην ηάκπιεη, ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ν 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, θαζψο είλαη πην εχρξεζηα θαη επνκέλσο ελδείθλπληαη γηα ηνλ 

ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο.  

Σέινο, κηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (π.ρ. απηηζκφο, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θψθσζε, ηχθισζε) θαη 

λα κειεηήζεη ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο ζηελ ηάμε θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπο. 
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επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ππνινγηζηψλ 

     

35. Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 
ζηα καζήκαηα απμάλεη ην 

θχξνο ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ 

     

36. Οη ππνινγηζηέο βνεζνχλ 
ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά 

ζηπι λα καζαίλνπλ 

θαιχηεξα θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν 

     

37. Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 
απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην 

πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 
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38. Δίλαη εχθνιν γηα κέλα λα 
βξίζθσ ηξφπνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζην 

δηδαθηηθφ έξγν 

     

39. Οη ππνινγηζηέο απνηεινχλ 
ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα 

κέλα 

     

40. Σερληθά πξνβιήκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηψλ 

δηαθφπηνπλ ηε ξνή ηνπ 

καζήκαηνο 

     

41. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο 
καζεηέο/ηξηεο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

ππνινγηζηέο ζην κάζεκα 

     

42. Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε 

λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

     

43. Σν ζρνιείν ππνζηεξίδεη ηηο 
ΣΠΔ γηα λα εληζρχζεη ηε 

κάζεζε 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. ηαηηζηηθνί Πίλαθεο 

 

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Άληξαο 36 32,4 % 

Γπλαίθα 75 67,6 % 

χλνιν 111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 2. Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ ειηθία. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έσο 30 εηψλ 7 6,3 % 

31-35 εηψλ 16 14,4 % 

36-40 εηψλ  26 23,4 % 

41-45 εηψλ 23 20,7 % 

46-50 εηψλ 20 18,0 % 

Άλσ ησλ 51 εηψλ 19 17,1 % 

χλνιν 111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 3. Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ην ζρνιείν εξγαζίαο.  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Δηδηθφ Γπκλάζην / Δηδηθφ 

Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην 

 

27 

 

24,3 % 

Δηδηθφ Λχθεην / Δηδηθφ 

Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

 

15 

 

13,5 % 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ
 

69 62,2 % 

χλνιν  111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 4. Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηηο επηζηήκεο. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Θεηηθέο Δπηζηήκεο 58 52,3 % 

Θεσξεηηθέο Δπηζηήκεο 34 30,6 % 

Δπηζηήκεο Σερλψλ 7 6,3 % 

Άιια (ΔΔΠ θαη ΔΒΠ) 12 10,8 % 

χλνιν 111 100 % 
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Πίλαθαο 5. Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ην λνκφ εξγαζίαο. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Αηησιναθαξλαλίαο 10 9.0 % 

Αηηηθήο 14 12,6 % 

Αραΐαο 4 3,6 % 

Βνησηίαο 2 1,8 % 

Γσδεθαλήζνπ 1 0,9 % 

Έβξνπ 4 3,6 % 

Δχβνηαο 4 3,6 % 

Ζιείαο 2 1,8 % 

Ζκαζίαο 2 1,8 % 

Ζξαθιείνπ 1 0,9 % 

Θεζπξσηίαο 1 0,9 % 

Θεζζαινλίθεο 12 10,8 % 

Ησαλλίλσλ 3 2,7 % 

Καξδίηζαο 1 0,9 % 

Κηιθίο 15 13,5 % 

Κνδάλεο 2 1,8 % 

Κπθιάδεο 2 1,8 % 

Λαθσλίαο 2 1,8 % 

Λάξηζαο 8 7,2 % 

Μαγλεζίαο 9 8,1 % 

Πέιιαο 2 1,8 % 

Πηεξίαο 3 2,7 % 

Ρνδφπεο 1 0,9 % 

άκνπ 2 1,8 % 

εξξψλ 1 0,9 % 

Φιψξηλαο 1 0,9 % 

Υαιθηδηθήο 1 0,9 % 

Υαλίσλ 1 0,9 % 

χλνιν 111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 6. Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηε ζρέζε εξγαζίαο. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Μφληκνο/ε 51 45,9 % 

Αλαπιεξσηήο/ηξηα 60 54,1 % 

Χξνκίζζηνο/α 0 0 % 

χλνιν 111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 7. Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Πηπρίν ΑΔΗ 37 33,3 % 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 67 60,4 % 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 7 6,3 % 

χλνιν 111 100 % 
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Πίλαθαο 8. Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έσο 5 έηε 34 30,6 % 

6-10 έηε 36 32,4 % 

11-15 έηε 26 23,4 % 

Άλσ ησλ 15 εηψλ 15 13,5% 

χλνιν 111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 9. Καηαλνκή κε βάζε ηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ επηπέδνπ Α ή 

ηχπνπ ECDL. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Ναη 97 87,4 % 

Όρη 14 12,6 % 

χλνιν 111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 10. Καηαλνκή κε βάζε ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ ζπλεδξίνπ ή 

ζεκηλαξίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Ναη 75 67,6 % 

Όρη 36 32,4 % 

χλνιν 111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 11. Καηαλνκή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην ρεηξηζκφ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Δχξνο Απαληήζεσλ 1-5 Μέζε Σηκή  

(Σππ. Απφθιηζε) 

Γηάκεζνο  

(Δλδνηεηαξη. Δχξνο) 

Καιή ρξήζε ππνινγηζηή 4,30 (0,66) 4 (4-5) 

Γπλαηφηεηα επηζθεπήο 

πξνβιεκάησλ ηνπ 

ππνινγηζηή 

 

3,30 (1,16) 

 

3 (2-4) 

Γξήγνξε εθκάζεζε ηεο 

ρξήζεο θαηλνχξησλ 

ινγηζκηθψλ γηα ηνλ 

ππνινγηζηή 

 

 

3,86 (0,81) 

 

 

4 (3-4) 

Καιή ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ (π.ρ. θηλεηά 

ηειέθσλα, ηακπιέηεο) 

 

 

4,10 (0,71) 

 

 

4 (4-5) 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ νπδέηεξα επίπεδα ζπκθσλίαο (δηάκεζνο 

θνληά ζην 3) ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ησλ ίδησλ λα επηζθεπάδνπλ 

πνιιά πξνβιήκαηα ηνπ ππνινγηζηή. Γηα ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ Πίλαθα 11 ηα 

επίπεδα ζπκθσλίαο θαίλεηαη λα είλαη πςειά (δηάκεζνο >= 4).  
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Πίλαθαο 12. Καηαλνκή κε βάζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηηο ΣΠΔ/ππνινγηζηή.  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Ληγφηεξν απφ 1 έηνο 18 16,2 % 

1-5 έηε 25 22,5 % 

6-10 έηε 17 15,3 % 

11-15 έηε 14 12,6 % 

Άλσ ησλ 15 εηψλ 37 33,3 % 

χλνιν 111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 13. Καηαλνκή κε βάζε ην αλ έρεη ην ζρνιείν θάζε εθπαηδεπηηθνχ Ζ/Τ. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Ναη 109 98,2 % 

Όρη 2 1,8 % 

χλνιν 111 100 % 

 

 

Πίλαθαο 14. Καηαλνκή κε βάζε ην αλ νη Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ είλαη αλά πάζα ζηηγκή 

δηαζέζηκνη  ζηνπο καζεηέο.  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Ναη 63 56,8 % 

Όρη 48 43,2 % 

χλνιν 111 100 % 

 

Πίλαθαο 15. Καηαλνκή σο πξνο ηε ζπρλφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ππνινγηζηή κέζα 

ζηελ ηάμε. 

Δχξνο Απαληήζεσλ 1-5 Μέζε Σηκή  

(Σππ. Απφθιηζε) 

Γηάκεζνο  

(Δλδνηεηαξη. Δχξνο) 

Βαζηθέο εθαξκνγέο 

γξαθείνπ (Word, 

PowerPoint) 

 

2,65 (1,35) 

 

2 (1,5-4) 

Γηαδίθηπν 3,23 (1,24) 3 (2-4) 

Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα 

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά 

αληηθείκελα 

 

 

2,41 (1,23) 

 

 

2 (1-3) 

Φπραγσγία (κνπζηθή, 

ηαηλίεο) 

2,90 (1,18) 3 (2-4) 

Απαζρφιεζε ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν 

 

3,02 (1,41) 

 

3 (2-4) 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 15 θαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ηνλ 

ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε σο πξνο ηηο βαζηθέο εθαξκνγέο γξαθείνπ αιιά θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα πεξηζηαζηαθά ή 

θαζφινπ (δηάκεζνο <= 2). Αθφκε, ζε εβδνκαδηαία βάζε (δηάκεζνο θνληά ζην 3) 

παξαηεξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ην 

δηαδίθηπν,ηελ ςπραγσγία θαη ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν.  
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Πίλαθαο 16. Καηαλνκή κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ 

ζηελ Δθπαίδεπζε. 

Δχξνο Απαληήζεσλ 1-5 Μέζε Σηκή (Σππ. 

Απφθιηζε) 

Γηάκεζνο (Δλδνηεηαξη. 

Δχξνο) 

Γπζθνιία ζηε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία 

 

2,32 (0,97) 

 

2 (2-3) 

Απνθπγή ρξήζεο 

ππνινγηζηψλ ιφγσ 

δπζθνιηψλ 

 

 

2,36 (0,99) 

 

 

2 (2-3) 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 

 

 

 

 

3,93 (0,80) 

 

 

 

 

 

4 (4-5) 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

καζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα 

 

 

2,30 (0,98) 

 

 

2 (2-3) 

Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ 

πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα 

πάσ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ππνινγηζηέο ζην κάζεκα 

 

 

 

2,22 (0,96) 

 

 

 

2 (2-3) 

Ζ ειιηπήο ζηήξημε 

απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ ζέιεη λα 

θάλεη ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ 

 

 

 

 

3,27 (1,12) 

 

 

 

 

3 (2-4) 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ 

ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηελ εξγαζία κνπ 

 

 

3,42 (0,98) 

 

 

4 (3-4) 

Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα 

 

 

3,84 (0,87) 

 

 

4 (3,5-4,5) 

Απνθεχγσ ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ γηαηί δελ έρσ 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

 

 

1,74 (0,85) 

 

 

2 (1-2) 

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ 

ζην κάζεκα είλαη 

απνγνεηεπηηθά 

 

 

 

1,98 (0,84) 

 

 

 

2 (1-2) 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζην κάζεκα 

απνπξνζαλαηνιίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ 

 

 

 

 

1,92 (0,68) 

 

 

 

 

2 (1-2) 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζην κάζεκα δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα 

παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο 

 

 

 

1,87 (0,80) 

 

 

 

2 (1-2) 

Δίλαη εχθνιν γηα κέλα λα   
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ρξεζηκνπνηψ ηνπο 

ππνινγηζηέο ζηελ ηάμε 

 

3,74 (0,92) 

 

4 (3-4) 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

δελ είλαη θαηάιιειε γηα φια 

ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα 

 

 

2,44 (1,0) 

 

 

2 (2-3) 

Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηψλ ζην 

επάγγεικα ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ 

 

 

 

4,12 (0,73) 

 

 

 

4 (4-5) 

Οη ππνινγηζηέο 

δπζρεξαίλνπλ ηε κάζεζε 

 

1,67 (0,76) 

 

2 (1-2) 

Σν πθηζηάκελν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ δελ επηηξέπεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ 

 

 

2,81 (0,87) 

 

 

3 (2-3) 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηα καζήκαηα απμάλεη ην 

θχξνο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

 

 

3,21 (0,77) 

 

 

3 (3-4) 

Οη ππνινγηζηέο βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι 

λα καζαίλνπλ θαιχηεξα θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν 

 

 

 

 

4 (0,71) 

 

 

 

 

4 (3,5-4,5) 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο 

 

 

 

2,28 (0,87) 

 

 

 

2 (2-3) 

Δίλαη εχθνιν γηα κέλα λα 

βξίζθσ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο 

ησλ ππνινγηζηψλ ζην 

δηδαθηηθφ έξγν 

 

 

 

3,62 (0,91) 

 

 

 

4 (3-4) 

Οη ππνινγηζηέο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα κέλα 

 

3,97 (0,87) 

 

4 (4-5) 

Σερληθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηψλ δηαθφπηνπλ 

ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

 

3,30 (0,86) 

 

 

 

3 (3-4) 

Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

ππνινγηζηέο ζην κάζεκα 

 

 

 

 

2,40 (0,91) 

 

 

 

 

2 (2-3) 

Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

 

 

 

 

4,21 (0,72) 

 

 

 

 

4 (4-5) 

Σν ζρνιείν ππνζηεξίδεη ηηο 

ΣΠΔ γηα λα εληζρχζεη ηε 

κάζεζε 

 

 

3,37 (1,02) 

 

 

4 (3-4) 
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Υακειά επίπεδα ζπκθσλίαο (δηάκεζνο <= 2) παξαηεξνχληαη ζηηο εξσηήζεηο 18, 19, 

21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 41. 

Οπδέηεξα επίπεδα ζπκθσλίαο (δηάκεζνο θνληά ζην 3) παξαηεξνχληαη ζηηο εξσηήζεηο 

23, 34, 35, 40. 

Τςειά επίπεδα ζπκθσλίαο (δηάκεζνο >= 4) παξαηεξνχληαη ζηηο εξσηήζεηο 20, 24, 

25, 30, 32, 36, 38, 39, 42, 43. 

 

 

Πίλαθαο 17. Έιεγρνο ρ2 ηεζη αλάκεζα ζηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ 

επηπέδνπ Α ή ηχπνπ ECDL  θαη ησλ θχινπ θαη εηδηθφηεηαο. 

 Value df Fisher’s Exact test 

Φχιν - 1 0,768 

Δηδηθφηεηα 3,482 3 0,278 

 

 

Πίλαθαο 18. Έιεγρνο ρ2 ηεζη αλάκεζα ζηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ ζπλεδξίνπ ή 

ζεκηλαξίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ησλ 

θχινπ θαη εηδηθφηεηαο. 

 Value df Fisher’s Exact test 

Φχιν 2,535 1 0,133 

Δηδηθφηεηα 4,827 3 0,184 

 

 

Πίλαθαο 19. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney γηα ην ζθνξ γλψζεσλ ΣΠΔ. 

 Mann-Whitney 

U 

Z Asymp. Sig. 

Φχιν  998,000 -2,234 0,025 

Καηνρή πηζηνπνίεζεο 489,500 -1,696 0,090 

Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ 1268,500 -0,517 0,605 

 

 

Πίλαθαο 20. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα ην ζθνξ γλψζεσλ ΣΠΔ. 

 Kruskal-Wallis H df Asymp. Sig. 

Δηδηθφηεηα 2,278 3 0,517 

 

 

Πίλαθαο 21. T-test έιεγρνο ηνπ ζθνξ ρξήζεο ΣΠΔ ζηελ ηάμε. 

 t df Sig. 

Φχιν -0,620 109 0,537 

Καηνρή πηζηνπνίεζεο -0.458 109 0.648 

Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ 5,267 109 <0,001 

 

 

Πίλαθαο 22. Έιεγρνο ANOVA ηνπ ζθνξ ρξήζεο ΣΠΔ ζηελ ηάμε θαη ηεο εηδηθφηεηαο. 

 F df Asymp. Sig. 

Δηδηθφηεηα 0,227 3 0,877 
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Πίλαθαο 23. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney γηα ην ζθνξ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν. 

 Mann-Whitney 

U 

Z Asymp. Sig. 

Φχιν 1276,500 -0,120 0,904 

Καηνρή πηζηνπνίεζεο 595,000 -0,636 0,525 

Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ 903,000 -2,656 0,008 

 

 

Πίλαθαο 24. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα ην ζθνξ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν. 

 Kruskal-Wallis H df Asymp. Sig. 

Δηδηθφηεηα 0,966 3 0,810 

 

 

Πίλαθαο 25. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney γηα ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. 

 Mann-Whitney 

U 

Z Asymp. Sig. 

Φχιν 1152,000 -0,936 0,349 

Καηνρή πηζηνπνίεζεο 555,000 -1,005 0,315 

Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ 1120,000 -1,260 0,208 

 

 

Πίλαθαο 26. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. 

 Kruskal-Wallis H df Asymp. Sig. 

Δηδηθφηεηα 5,631 3 0,131 

 

 

Πίλαθαο 27. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney γηα ην ζθνξ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 Mann-Whitney 

U 

Z Asymp. Sig. 

Φχιν 1151,000 -0,942 0,346 

Καηνρή πηζηνπνίεζεο 663,500 -0,014 0,989 

Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ 780,500 -3,463 0,001 

 

 

Πίλαθαο 28. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα ην ζθνξ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 Kruskal-Wallis H df Asymp. Sig. 

Δηδηθφηεηα 1,698 3 0,637 
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Πίλαθαο 29. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney γηα ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Mann-Whitney 

U 

Z Asymp. Sig. 

Φχιν 986,000 -2,023 0,043 

Καηνρή πηζηνπνίεζεο 627,500 -0,343 0,732 

Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ 1155,00 -1,033 0,301 

 

 

Πίλαθαο 30. Με παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα ην ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Kruskal-Wallis H df Asymp. Sig. 

Δηδηθφηεηα 6,726 3 0,081 
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Πίλαθαο 31. Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ. 

 Γλψζεηο ΣΠΔ 
Υξήζε ΣΠΔ 

ζηελ ηάμε εκαληηθφηεηα Δκπηζηνζχλε πλαηζζήκαηα Τπνζηήξημε 

Spearman's rho 

Γλψζεηο ΣΠΔ 

Correlation Coefficient 1.000 .271** .186 .334
**

 .390
**

 .123 

Sig. (2-tailed) . .004 .053 .000 .000 .203 

N 111 111 109 109 109 109 

Υξήζε ΣΠΔ 

ζηελ ηάμε 

Correlation Coefficient .271** 1.000 .312
**

 .496
**

 .460
**

 .219
*
 

Sig. (2-tailed) .004 . .001 .000 .000 .022 

N 111 111 109 109 109 109 

εκαληηθφηεηα 

Correlation Coefficient .186 .312** 1.000 .547
**

 .622
**

 .326
**

 

Sig. (2-tailed) .053 .001 . .000 .000 .001 

N 109 109 109 109 109 109 

Δκπηζηνζχλε 

Correlation Coefficient .334** .496** .547
**

 1.000 .601
**

 .325
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .001 

N 109 109 109 109 109 109 

πλαηζζήκαηα 

Correlation Coefficient .390** .460** .622
**

 .601
**

 1.000 .355
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 

N 109 109 109 109 109 109 

Τπνζηήξημε 

Correlation Coefficient .123 .219* .326
**

 .325
**

 .355
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .203 .022 .001 .001 .000 . 

N 109 109 109 109 109 109 

 


