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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διαπιστώσει το µέγεθος της εξοικείωσης 

των µαθητών του λυκείου µε τις νέες τεχνολογίες και το αν και κατά πόσο 

εφαρµόζονται στο σχολείο µε τρόπο ικανό και επαρκή, ώστε να συνεισφέρουν στη 

βελτίωση των γνώσεων των µαθητών στο συγκεκριµένο αντικείµενο.  Στόχος της 

εργασίας αυτής είναι να προσφέρει κάποια περαιτέρω στοιχεία για το πώς οι µαθητές 

αντιµετωπίζουν τις νέες τεχνολογίες, αν αυτές είναι αναγκαίες στα πλαίσια της 

διδασκαλίας και αν το υπάρχον πρόγραµµα µαθηµάτων του λυκείου προσφέρει τις 

απαραίτητες γνώσεις στους µαθητές. Παράλληλα, η µελέτη αυτή επιδιώκει να 

διαπιστώσει και την καταλληλότητα ή µη του τεχνολογικού εξοπλισµού των 

σχολικών εργαστηρίων, µε βάση τις απόψεις των µαθητών.  

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής συλλέχθησαν στοιχεία τόσο πρωτογενή µε τη 

βοήθεια κατάλληλου ερωτηµατολογίου, όσο και δευτερογενή από τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Το υλικό που µελετήθηκε και ενσωµατώθηκε στην εργασία, εξετάζει 

θέµατα που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση των υπολογιστών από τους µαθητές 

συνδέοντας παράλληλα και συσχετίζοντας τη χρήση των υπολογιστών µε τη σχολική 

απόδοση και συγκεκριµένα µε την αποφοίτηση από το λύκειο. Επεκτείνονται µάλιστα 

ακόµα περισσότερο εξετάζοντας τη χρήση των νέων τεχνολογιών µε βάση τους 

ιδιαίτερους  κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες και το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι 

µαθητές.        

Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων της έρευνάς µας, πραγµατοποιήθηκε 

µε την βοήθεια κατάλληλου ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε 

µαθητές 4 λυκείων, σε δύο πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Επιλέχθηκαν 2 λύκεια από 

την Κατερίνη και δύο από τη Θεσσαλονίκη. Το ερωτηµατολόγιο εξετάζει τις γενικές 

γνώσεις των µαθητών όσον αφορά το βαθµό χρήσης των υπολογιστών και ειδικότερα 

ορισµένα πρακτικά και εξειδικευµένα θέµατα χρήσης τους. Παράλληλα εξετάζεται 

και η σηµαντικότητα των µαθηµάτων του λυκείου, που έχουν να κάνουν µε τις νέες 

τεχνολογίες, στην πρόοδο των µαθητών στον τοµέα των υπολογιστών.  Στο σύνολο 

των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από τους µαθητές πραγµατοποιήθηκε 

στατιστική ανάλυση µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 14 και προέκυψαν 

χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία καταδεικνύουν έµπρακτο ενδιαφέρον των µαθητών 

για τις νέες τεχνολογίες. Σε γενικές γραµµές διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές και οι 
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µαθήτριες κάνουν συχνή χρήση των υπολογιστών γιατί το θεωρούν σηµαντικό και 

τους ενδιαφέρει και όχι αποκλειστικά για λόγους διασκέδασης. Στην πλειοψηφία τους 

θεωρούν ότι τα σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες µαθήµατα δεν παρέχουν τις 

κατάλληλες γνώσεις στους ίδιους, ενώ σηµειώνουν ότι ο τεχνολογικός εξοπλισµός 

των σχολικών εργαστηρίων χρειάζεται συχνότερη αναβάθµιση. Ωστόσο δείχνουν το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για µάθηση όσον αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο, 

δηλώνοντας ότι επιθυµούν την αύξηση των υποχρεωτικών µαθηµάτων πληροφορικής 

στο πρόγραµµα σπουδών του λυκείου.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία αγγίζει τον ιδιαίτερα σηµαντικό και 

ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, δίνοντας βάση στον τοµέα των νέων τεχνολογιών ο 

οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναπόφευκτα  εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κοµµάτι 

της εξέλιξης της κοινωνίας. Οι νέες τεχνολογίες, αποτελούν την γνώση πάνω στην 

οποία βασίζεται η πρόοδος της επιχειρηµατικής κοινωνίας και για το λόγο αυτό, η 

εισαγωγή τους στον χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ολοκληρωµένη εκπαίδευση και κατάρτιση των µαθητών.    

Το ενδιαφέρον για τον χώρο της εκπαίδευσης, σε συνδυασµό µε το 

αντικείµενο των µεταπτυχιακών σπουδών «Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική», ήταν τα δύο στοιχεία που µε ώθησαν να επιλέξω 

το συγκεκριµένο θέµα της εργασίας. Η πιθανότητα ενασχόλησης µελλοντικά µε τον 

χώρο της εκπαίδευσης, αποτέλεσε επίσης σηµαντικό παράγοντα για την επιλογή του 

θέµατος, καθώς η τριβή µε τον συγκεκριµένο χώρο θα παρέχει σηµαντικά στοιχεία, 

για το πώς αντιµετωπίζουν οι µαθητές τις νέες τεχνολογίες και το πόσο δηµιουργική 

µπορεί να είναι η διδασκαλία µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών από τον 

διδάσκοντα.  

Το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετώπισα στα πλαίσια της συγγραφής της 

εργασίας, σχετίζεται µε την συλλογή των στοιχείων της ερευνάς µου. Συγκεκριµένα, 

υπήρξε σηµαντικό πρόβληµα από τους διευθυντές των σχολείων, στα οποία 

απευθύνθηκα για να µοιράσω τα ερωτηµατολόγια. Έτσι, ενώ αρχικά είχε 

προγραµµατιστεί να πάρω απαντήσεις από µαθητές  8 λυκείων, κατέληξα στα 4 που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που 

µοιράστηκαν στα τέσσερα αυτά σχολεία, ήταν ο διπλάσιος από αυτά που 

επιστράφηκαν απαντηµένα και εποµένως το δείγµα κατέληξε να είναι µικρότερο από 

αυτό που αρχικά είχε εκτιµηθεί και ήταν το επιθυµητό.  

Πριν προχωρήσουµε στο κύριο µέρος της εργασίας θα αποτελούσε σηµαντική 

παράληψη να µην ευχαριστήσω θερµά την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα ∆έσποινα 

Μακρίδου-Μπούσιου για την συµβολή της στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. 

Την ευχαριστώ ιδιαίτερα καθώς µου έδωσε της κατευθυντήριες γραµµές και µε 

βοήθησε σηµαντικά σε σηµεία που αντιµετώπισα προβλήµατα κατά την έρευνα και 

την συγγραφή.  
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Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Γενική διατύπωση του ερευνητικού προβλήµατος 

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, βασιζόµενη στην ραγδαία εξέλιξη των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κατευθύνει την παραδοσιακή 

οικονοµία σε µία νέα άϋλη οικονοµία βασισµένη στη γνώση, δηµιουργώντας, 

παράλληλα, νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ( Κυριακός, 2005). Οι 

νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ), σχετίζονται µε πρωτοφανή παγκόσµια ροή πληροφοριών, 

αγαθών, κεφαλαίων και ιδεών, συνδέοντας αναρίθµητους ιδιωτικούς χρήστες από 

διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία µε αµελητέο κόστος. Οι τεχνολογίες αυτές παίζουν 

πλέον κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των σύγχρονων οικονοµιών και κοινωνιών. 

Αυτό έχει σηµαντική επίπτωση και στην εκπαίδευση, καθώς οι νέες τεχνολογίες 

µπορούν να εισάγουν καινούργιες µορφές διδασκαλίας, ενώ αποτελεί πλέον ανάγκη 

για τους νέους η εκµάθηση των νέων τεχνολογιών ως προετοιµασία για την ενήλικη 

ζωή (OECD, 2005) 

Η εισαγωγή και η αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας στην εκπαίδευση είναι ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει τη διεθνή 

κοινότητα και απασχολεί σήµερα την ελληνική επιστηµονική κοινότητα και την 

πολιτεία. Θέµατα που άπτονται του ζητήµατος είναι πολλά και αφορούν στην 

αναγκαιότητα, χρησιµότητα και σκοπιµότητα του εγχειρήµατος, τη µεθοδολογία 

ένταξης, τις απαιτούµενες προσαρµογές και ανατροπές, την επιµόρφωση και τους 

µηχανισµούς παιδαγωγικής και τεχνικής υποστήριξης, τις υποδοµές και το λογισµικό 

(Μικρόπουλος, 2001: 1) 

 

1.2 Σκοπός και στόχοι της µελέτης 

 

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να συλλέξει στοιχεία και να παρέχει ένα µέτρο 

γνώσης, σε θέµατα που αφορούν την εξοικείωση των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες 

και την χρήση των υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου. Επιπλέον επιδιώκει να 

διαπιστώσει κατά πόσο το πρόγραµµα µαθηµάτων του λυκείου και τα µαθήµατα που 
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έχουν σχέση µε τις νέες τεχνολογίες, προσφέρουν ολοκληρωµένες και επαρκείς 

πληροφορίες, που συµβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεων των µαθητών πάνω στο 

συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο.  

 

1.3 Ερωτήµατα της µελέτης 

 

Η συγκεκριµένη µελέτη καλείται να απαντήσει σε ορισµένα ερωτήµατα τα 

οποία διατυπώνονται ακολούθως. Έχουν ενσωµατωθεί οι νέες τεχνολογίες στα 

σχολεία και στη ζωή των µαθητών; Το σχολείο και συγκεκριµένα το λύκειο κάνει 

σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών µέσα από τη διδασκαλία των µαθηµάτων; Είναι 

ικανοποιηµένοι οι µαθητές από τα µαθήµατα της πληροφορικής του προγράµµατος 

σπουδών του λυκείου; Ο τεχνολογικός εξοπλισµός συµβαδίζει µε τις ανάγκες των 

µαθηµάτων;  

Αυτά τα ερωτήµατα καλείται κυρίως να απαντήσει η µελέτη αυτή και για 

αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί ο βαθµός στον οποίο οι µαθητές εκτίθενται και 

κάνουν χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών και κατά πόσο αυτοί που κάνουν χρήση 

των τεχνολογιών επιτυγχάνουν ένα επιθυµητό επίπεδο γνώσης στο χώρο της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και συγκεκριµένα στο λύκειο. 

 

 

1.4 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

Υπόθεση 1: Οι µαθητές έχουν εξοικειωθεί µε τις νέες τεχνολογίες. 

Υπόθεση 2: Το πρόγραµµα µαθηµάτων του λυκείου συµβάλλει σηµαντικά 

στην ενίσχυση των γνώσεων των µαθητών όσον αφορά τις νέες 

τεχνολογίες. 
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1.5 Όρια και περιορισµοί της έρευνας 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα εφαρµόζοντας την µέθοδο της διανοµής 

ερωτηµατολογίων για τη συλλογή των απαραίτητων για αυτήν στοιχείων, καταφέρνει 

να συλλέξει πληροφορίες σύγχρονες και να απεικονίσει τις προτιµήσεις και τις 

απόψεις των µαθητών του λυκείου τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Το γεγονός ωστόσο ότι το δείγµα αναφέρεται σε 4 σχολεία (2 στην πόλη της 

Κατερίνης και 2 στην πόλη της Θεσσαλονίκης) και απέχει σε σηµαντικό βαθµό από 

το σύνολο του πληθυσµού των σχολείων και του συνολικού αριθµού των µαθητών 

στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, καταδεικνύει τα όρια της εργασίας αυτής. Ο 

περιορισµός αυτός δεν επιτρέπει τη γενίκευση των συµπερασµάτων στα οποία η 

µελέτη καταλήγει, καθώς το δείγµα που εξετάζεται στην έρευνα δε µπορεί να 

θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού.     

 

1.6 Πρωτοτυπία της έρευνας και παραγόµενα οφέλη  

 

Στην έρευνα της εργασίας µας, εξετάζεται ο βαθµός εξοικείωσης των 

µαθητών και µαθητριών µε τις νέες τεχνολογίες. Ανάλογες έρευνες έχουν γίνει και 

στο παρελθόν και ορισµένες από αυτές αναλύονται σε επόµενο κεφάλαιο της 

εργασίας. 

Η διαφοροποίηση της µελέτης αυτής έχει να κάνει συγκεκριµένα µε το δείγµα 

το οποίο εξετάζεται. Στα πλαίσια της µελέτης λοιπόν, µελετούµε τη συµπεριφορά των 

µαθητών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, σε 4 σχολεία στα οποία δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί έρευνα ανάλογης µορφής. Οι µαθητές, ζητούνται να δηλώσουν τα 

µαθήµατα της πληροφορικής που έχουν επιλέξει και να αξιολογήσουν σύµφωνα µε 

την εµπειρία τους την χρησιµότητα του καθενός. Παράλληλα, οι µαθητές αξιολογούν 

και τη γενική συµβολή του λυκείου, µε βάση τα υπάρχοντα µαθήµατα και τον 

τεχνολογικό εξοπλισµό των εργαστηρίων, στη βελτίωση των γνώσεών τους στις νέες 

τεχνολογίες.  

Είναι, λοιπόν, χρήσιµη η διεκπεραίωση της συγκεκριµένης έρευνας, καθώς τα 

αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της, είναι πιθανόν να αποδειχτούν σηµαντικά, 

για το πώς αντιµετωπίζουν οι µαθητές τις νέες τεχνολογίες και για το ρόλο του 

σχολείου στο ζήτηµα αυτό.  
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1.7 ∆ιάρθρωση της µελέτης 

 

Το 1ο Κεφάλαιο της εργασίας περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι 

αναγκαία για να γίνει κατανοητή η µελέτη. Αναφέρεται το ερευνητικό πρόβληµα, 

δηλαδή λίγα λόγια για το πρόβληµα το οποίο αναλύεται στην εργασία, καθώς και ο 

σκοπός της εργασίας και οι στόχοι. Τίθενται στο κεφάλαιο αυτό τα ερωτήµατα τα 

οποία η εργασία καλείται να απαντήσει, οι ερευνητικές υποθέσεις, καθώς και τα όρια 

και οι περιορισµοί που προέκυψαν στην έρευνα. Στο τέλος του κεφαλαίου, 

σηµειώνονται τα παραγόµενα οφέλη της µελέτης και ο βαθµός πρωτοτυπίας της.  

Το 2ο Κεφάλαιο, παρουσιάζει τις έρευνες που µελετήθηκαν από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, ενώ περιλαµβάνει και γενικές πληροφορίες για την εισαγωγή και 

χρήση των νέων τεχνολογιών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αναφέρονται τα 

σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του λυκείου 

και ο σκοπός τους, ενώ παρατίθενται αναφορικά και ορισµένα πλεονεκτήµατα της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών και η αντίστοιχη κριτική τους. 

Στο Κεφάλαιο 2 εποµένως αναλύεται  η έρευνα που  πραγµατοποιήθηκε από 

τους καθηγητές του πανεπιστηµίου της Οκλαχόµα, Jie Huang και Susan Russell. Η 

συγκεκριµένη έρευνα αναφέρεται σε 15 δηµόσια σχολεία της πολιτείας της 

Οκλαχόµα στις Ηνωµένες Πολιτείες. Αυτό που εξέτασε, ήταν ο βαθµός πρόσβασης 

των µαθητών στις νέες τεχνολογίες - υπολογιστές και ∆ιαδίκτυο-, τόσο στο χώρο του 

σχολείου όσο και στην προσωπική κατοικία των µαθητών. Αυτό που προσθέτει στη 

δική µας έρευνα είναι η σχέση που µπορεί να υπάρχει µεταξύ τεχνολογικής 

πρόσβασης και σχολικής απόδοσης των µαθητών. ( Huang and Russell , 2006)..  

Στο ίδιο κεφάλαιο, περιλαµβάνεται  η έρευνα του OECD µε την ονοµασία 

PISA 2003 (PISA- Program for International Student Assessment), η οποία ερεύνησε 

την εξοικείωση των µαθητών όσον αφορά την χρήση των υπολογιστών. Η έρευνα 

αυτή παρουσιάζει τις µορφές χρήσης των υπολογιστών από τους µαθητές και δείχνει 

ότι δεν τους χρησιµοποιούν µόνο για παιχνίδια αλλά και για µεγάλο πλήθος άλλων 

λειτουργιών. Στην έρευνα αυτή, βασίστηκε και η έρευνα της διπλωµατικής µας 

εργασίας σε ελληνικά σχολεία. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι µαθητές 

λυκείου στις χώρες που ο OECD ερευνά, έχουν εµπειρία στη χρήση των 

υπολογιστών, αλλά η εµπειρία τους στη χρήση των υπολογιστών διαφέρει από χώρα 

σε χώρα. (OECD, 2005) 
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Μία ακόµη έρευνα που επιλέχθηκε να µελετηθεί στο κεφάλαιο αυτό  αποτελεί 

συνεργατική προσπάθεια των  Daniel O.Beltran, Kuntal K. Das, Robert W. Fairlie. 

Αναφέρεται στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των Ηνωµένων Πολιτειών 

και εξετάζει µεγάλο δείγµα του πληθυσµού. ∆ηµοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2007 και 

χρηµατοδοτήθηκε από το ίδρυµα William T. Grant. Η έρευνα αυτή ενώ εξετάζει 

θέµατα όµοια µε της δικής µας εργασίας, αγγίζει και µία διαφορετική πλευρά του 

θέµατος σε σχέση µε την προσέγγιση του ερωτηµατολογίου της έρευνάς µας.  Αυτό 

που επιδιώκει να διαπιστώσει, είναι η σχέση µεταξύ της ιδιοκτησίας ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και της αποφοίτησης από το λύκειο. Παράλληλα, τα αποτελέσµατα της 

έρευνας αυτής, συνδέονται σε κάποιο βαθµό  και µε τη σχολική απόδοση των 

µαθητών, που συµβαδίζει µε την αποφοίτηση ή µη από το λύκειο.  (Beltran et al, 

2007) 

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία 

δύο πόλεων της Βόρειας Ελλάδας, στην Κατερίνη και στη Θεσσαλονίκη. Σε 4 

σχολεία, δύο από κάθε πόλη, µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια στους µαθητές και 

συλλέχθηκαν τα στοιχεία µετά την πάροδο περίπου δύο εβδοµάδων. Το 

ερωτηµατολόγιο εξέταζε δύο θέµατα. Πρώτον, τον βαθµό χρήσης και εξοικείωσης 

των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες και δεύτερον, την χρησιµότητα των µαθηµάτων 

πληροφορικής του προγράµµατος σπουδών του Λυκείου, στη βελτίωση των γνώσεων 

των µαθητών στις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, εξέταζε και το κατά πόσο συµβατός 

είναι ο τεχνολογικός εξοπλισµός των σχολικών εργαστηρίων µε τις απαιτήσεις των 

µαθηµάτων και τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.   

Τέλος στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας και 

ορισµένες υποδείξεις για µελλοντική έρευνα. Ακολουθούν τα παραρτήµατα των 

πινάκων, γραφηµάτων και ερωτηµατολογίων και η βιβλιογραφία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζονται αρχικά 

ορισµένες έρευνες ανάλογου χαρακτήρα, µε την αντίστοιχη που πραγµατοποιήθηκε 

στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι έρευνες αυτές οµοιάζουν σε σηµαντικό 

βαθµό µε τη δική µας έρευνα, προσθέτοντας παράλληλα και στοιχεία που διαφέρουν 

και σκοπό έχουν να εξετάσουν και άλλες πτυχές του συγκεκριµένου θέµατος. 

Πρόκειται για έρευνες που έλαβαν χώρα σε κράτη του εξωτερικού όπως οι ΗΠΑ και 

σε κράτη της Ευρώπης µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι έρευνες αυτές έχουν 

πραγµατοποιηθεί είτε από επιστήµονες στα πλαίσια προσωπικών τους ερευνών, είτε 

από µεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισµούς.  

 Μετά την παράθεση των ερευνών, ακολουθούν ορισµένα γενικά στοιχεία για 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Παρουσιάζονται τα 

σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του λυκείου, 

καθώς και το τι επιδιώκει το κάθε µάθηµα να προσφέρει στους µαθητές. Στη συνέχεια 

καταγράφονται ορισµένες συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για την επιτυχηµένη 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς και ορισµένα 

πλεονεκτήµατα µε παράλληλη κριτική τους. 

         

2.1 Έρευνα σε σχολεία της Οκλαχόµα των ΗΠΑ 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα που µελετήθηκε, επικεντρώνεται σε 15 δηµόσια 

σχολεία στην πολιτεία της Οκλαχόµα των Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτό που εξετάζει η 

έρευνα αυτή, είναι κατά πόσο το χάσµα µεταξύ των µαθητών που κάνουν συχνή 

χρήση των υπολογιστών και εκείνων που  ασχολούνται λίγο µε τους υπολογιστές, 

επηρεάζει την σχολική τους απόδοση. Ο σκοπός της έρευνας είναι να βρει τον βαθµό 



 7 

χρήσης των υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου από τους µαθητές, να ανακαλύψει τη 

σχέση µεταξύ τεχνολογικής πρόσβασης και σχολικής απόδοσης και να παρέχει 

προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της ισοµερούς πρόσβασης των µαθητών στην 

χρήση των ΤΠΕ. Ο λόγος που επιλέχθηκε να παρουσιαστεί η συγκεκριµένη έρευνα 

είναι το γεγονός ότι οµοιάζει σε µεγάλο βαθµό µε την αντίστοιχη της εργασίας στον 

ελληνικό χώρο, αλλά και  διαφοροποιείται αναζητώντας και στοιχεία όπως η σχέση 

πρόσβασης-απόδοσης και η επιρροή των κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων (Huang 

and  Russell, 2006: 164).  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το έτος 2003. Σε 15 δηµόσια σχολεία της 

πολιτείας της Οκλαχόµα ζητήθηκε η συµµετοχή τους στην έρευνα µε αποστολή 

προσκλήσεων µέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Από τα 15 σχολεία τα 

οποία επιλέχθηκαν, τα 10 δέχτηκαν να βοηθήσουν στην πραγµατοποίηση της 

έρευνας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε την αποστολή κατάλληλων 

ερωτηµατολογίων στους διευθυντές, στους δασκάλους και στους γονείς των 

µαθητών. Τα ερωτηµατολόγια συλλέχθηκαν 3 εβδοµάδες αργότερα και διαπιστώθηκε 

ότι µόλις 3 σχολεία από τα 10 είχαν δώσει πλήρη στοιχεία, δηλαδή απαντήσεις από 

τους διευθυντές, τους δασκάλους και  από ένα ικανοποιητικό ποσοστό των γονέων 

που ορίστηκε ως µεγαλύτερο του 25%. Στη συνεχεία  παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα των τριών αυτών σχολείων τα οποία ονοµάζουµε Σχολείο 1 (S1), 

Σχολείο 2 (S2) και Σχολείο 3 (S3) (Huang and Russell , 2006: 165).  

Σε αντίστοιχη έρευνα που πραγµατοποίησε το Oklahoma State Department of 

Education το 2002 µε θέµα τη χρήση των υπολογιστών στη σχολική τάξη, κατέληξε 

στο ότι 94% των σχολείων έχουν τουλάχιστον έναν υπολογιστή στην τάξη και το 

89% των τάξεων αυτών έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω του υπολογιστή 

(Applegate, 2003: 5).  

 Το πρώτο µέρος της έρευνας που παρουσιάζεται, επικεντρώνεται στο βαθµό 

πρόσβασης των µαθητών των τριών σχολείων στους υπολογιστές, στην πολιτεία της 

Οκλαχόµα. Ο Πίνακας 1, παρουσιάζει το βαθµό πρόσβασης για το κάθε σχολείο. 
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Πίνακας 1 
           Πρόσβαση σε υπολογιστές για τους µαθητές στα 3 σχολεία 

 

Πηγή: (Huang and  Russell, 2006) 

 

 Παρατηρούµε ότι το Σχολείο 2 (S2) έχει την καλύτερη αναλογία µαθητών 

ανά υπολογιστή (9.6 µαθητές/υπολογιστή). Ο Πίνακας 2, παρουσιάζει το ποσοστό 

πρόσβασης σε υπολογιστή και ∆ιαδίκτυο από τους µαθητές στο σπίτι. 

 
 

Πίνακας 2 
Πρόσβαση σε υπολογιστές και στο ∆ιαδίκτυο από τους µαθητές στα 3 σχολεία. 

 

Πηγή: (Huang and  Russell, 2006) 

 

 Και πάλι οι µαθητές του Σχολείου 2 (S2), έχουν τη µεγαλύτερη πρόσβαση και 

ακολουθούν κατά σειρά το Σχολείο 3 (S3) και το Σχολείο 1 (S1). Το ποσοστό 

πρόσβασης των µαθητών του Σχολείου2 (S2) σε υπολογιστή στο σπίτι, είναι ανάλογο 

µε εκείνο της έρευνας στα 4 σχολεία της βόρειας Ελλάδας που πραγµατοποιήθηκε 

στα πλαίσια της εργασίας. Τα ποσοστά πρόσβασης των µαθητών των δύο άλλων 

σχολείων είναι αρκετά µικρότερα, γεγονός το οποίο οφείλεται σε παράγοντες που θα 

εξηγηθούν παρακάτω (Huang and Russell , 2006: 166).  

Ανάλογη έρευνα του Υπουργείου Παιδείας για τα έτη 1993, 2000 και πιο 

πρόσφατα το 2002, παρουσιάζει τα ποσοστά πρόσβασης των µαθητών στους 

υπολογιστές στα ελληνικά σχολεία. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις αναλογίες µαθητών 

ανά υπολογιστή σε ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια που ενδιαφέρει την παρούσα 

εργασία και ΤΕΕ. 
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Πίνακας 3 
Αναλογία µαθητών ανά Η/Υ στα ελληνικά σχολεία. 
 

Μαθητές ανά 
Η/Υ 

1993 2000 2002 
Ποσοστό 

µεταβολής 2000-
2002 

∆ηµοτικά 1:1091 1:47 +2221,30% 

Γυµνάσια 1:21 1:16 +31,25% 

Λύκεια 1:121 1:13 +830,80% 

ΤΕΕ 

Μικρός αριθµός 
υπολογιστών 

1:51 1:13 +292,30% 

Πηγή: ( Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 2002) 

 
 

 Στα Λύκεια, είναι φανερή η βελτίωση της αναλογίας σε διάστηµα δύο ετών, 

από το 2000 (1:121, ένας υπολογιστής για 121 µαθητές) στο 2002 (1:13, ένας 

υπολογιστής για 13 µαθητές). Πρόκειται για µία βελτίωση της τάξης του 830% στην 

περίοδο αυτή των δύο ετών. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τον αριθµό των σχολικών 

εργαστηρίων για το 1993 και το 2002 στην Ελλάδα και στοιχεία για την επιµόρφωση 

των καθηγητών, την δικτυακή υποδοµή και τα χρησιµοποιούµενα εκπαιδευτικά 

λογισµικά ( Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 2007: 1). 

Το έτος 2003 από έρευνα της PISA 2003 που θα παρουσιαστεί παρακάτω 

παρατηρούµαι ότι η αντίστοιχη αναλογία στα σχολεία της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης φαίνεται να βελτιώθηκε περισσότερο στο 1:11 (ένας υπολογιστής για 11 

µαθητές). Το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4. 
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Πίνακας 4 
Στατιστικά στοιχεία για τα σχολικά εργαστήρια, τη δικτυακή υποδοµή, την επιµόρφωση στις 

ΤΠΕ και τα χρησιµοποιούµενα εκπαιδευτικά λογισµικά. 
  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  2002 1993   
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2.405 601   
ΛΥΚΕΙΑ 1.235 39   
ΤΕΕ – ΣΕΚ 692 52   
∆ΗΜΟΤΙΚΑ 2.202 -   
Σύνολο 6.534 692   

∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

  2002 1993   
  3660 (το 100% του 

συνόλου των σχολικών 
µονάδων της Β/θµιας) 

0 
  

  Το 18% του συνόλου 
των σχολικών µονάδων 
της Α/θµιας 

0 
  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ 

Αριθµός επιµορφωτών Αριθµός επιµορφουµένων 

2002 1993 2002 1993 

1.200 0 12.150 0 

        
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

  2002 1993   
  70 0   
* Μέχρι το τέλος του 2002 

Πηγή: ( Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 2002) 

 

Το δεύτερο µέρος της έρευνας επιδιώκει να καθορίσει τη σχέση µεταξύ της 

τεχνολογικής πρόσβασης και της σχολικής απόδοσης των µαθητών. Το κοµµάτι αυτό 

της έρευνας είναι αρκετά ενδιαφέρον καθώς αποτελεί ένα επιπλέον βήµα και µία 

διαφορετική προσέγγιση από την δική µας έρευνα. Οι µαθητές των σχολείων 

συµµετείχαν σε ορισµένα τεστ µε σκοπό να ελεγχθούν οι γνώσεις τους σε 4 

διαφορετικά πεδία. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Φαίνεται 

καθαρά ότι οι επιδόσεις των µαθητών του Σχολείου 2 (S2), είναι οι καλύτερες από τα 

3 σχολεία.   

Πίνακας 5 
Επίδοση των µαθητών στα τεστ για τα 3 σχολεία 

 

Πηγή: (Huang and  Russell, 2006) 
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Από τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η 

τεχνολογική πρόσβαση επηρεάζει την σχολική απόδοση κυρίως θετικά, καθώς οι 

µαθητές του σχολείου που έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση στους υπολογιστές, 

παρουσιάζουν και καλύτερες επιδόσεις στα µαθήµατα του σχολείου (Huang  and 

Russell , 2006:166-167). Σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξε και η έρευνα του 

Bebell κ.α. (2005), όπου σε εξειδικευµένα τεστ οι µαθητές που έκαναν χρήση 

υπολογιστών, παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσµατα στα γραπτά τους, από τους 

µαθητές εκείνους που είχαν µικρή ή δεν είχαν καθόλου επαφή µε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (Bebell κ.α. 2005). Ωστόσο ένα σηµαντικό στοιχείο το οποίο δεν 

αναφέρθηκε σκόπιµα είναι το κοινωνικοοικονοµικό  περιβάλλον στο οποίο 

µεγαλώνουν οι  µαθητές των τριών αυτών σχολείων και το οποίο παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο, τόσο στην πρόσβαση στην τεχνολογία όσο και στην σχολική 

απόδοση. Σε αυτό οφείλονται και οι διαφορές στην πρόσβαση σε υπολογιστή στο 

σπίτι µεταξύ των τριών σχολείων όπως φανερώνει ο Πίνακας 2 που είδαµε παραπάνω 

(Huang  and Russell , 2006:166-167).   

Χαρακτηριστικά οι Schofield and Davison (2002) αναφέρουν ότι, 

εκατοµµύρια µαθητές σήµερα στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον κόσµο γενικότερα, 

µπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή και να συνδέονται στο ∆ιαδίκτυο στο 

σχολείο τους. Τεράστια ποσά έχουν επενδυθεί µε σκοπό να προσφέρουν την 

πρόσβαση αυτή στους µαθητές ώστε να προκύψουν χρήσιµα εκπαιδευτικά 

αποτελέσµατα. Ωστόσο τα εκπαιδευτικά οφέλη δεν προκύπτουν αυτόµατα από την 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες (Schofield and Davidson, 2002: xi). Χαρακτηριστική 

είναι η άποψη πολλών γονέων οι οποίοι δηλώνουν ότι τα παιδιά τους ξοδεύουν πολύ 

περισσότερο χρόνο στον υπολογιστή από ότι θα έπρεπε µε αποτέλεσµα να 

επιδεινώνεται η ικανότητά τους στη γραφή και στην ανάγνωση (Radi, 2002: 1).  Οι 

τεχνικές γνώσεις στο αντικείµενο, ο τρόπος προσέγγισης, η κουλτούρα, το 

πρόγραµµα µαθηµάτων και κατά πόσο αυτό ακολουθείται και γενικότερα το 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον,  επηρεάζουν το όφελος που οι µαθητές µπορούν να 

αποκοµίσουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Από µία άποψη ο υπολογιστής 

και το ∆ιαδίκτυο ουσιαστικά δεν είναι κάτι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο 

µάθηµα της τάξης. Το τι θα βγάλεις από αυτό, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό, από το τι  

εισάγεις σε αυτό (Schofield and Davidson, 2002: xi). 

 Ο Πίνακας 6 παραθέτει τις κοινωνικοοικονοµικές διαφορές των µαθητών των 

3 σχολείων που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στα αποτελέσµατα της έρευνας. Το 
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στοιχείο αυτό είναι σηµαντικό καθώς αγγίζει µία παράµετρο που έχει άµεση σχέση µε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας.  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι τα 3 σχολεία 

της έρευνας είναι εγκατεστηµένα σε τρεις κοινότητες που έχουν τελείως διαφορετικά 

κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της 

περιόδου 2002-2003. Το σηµαντικό στοιχείο που συµπεραίνουµε εποµένως, είναι ότι 

ενώ εξετάζουµε τη σχέση µεταξύ τεχνολογικής πρόσβασης και σχολικής απόδοσης, 

δεν µπορούµε σε καµία περίπτωση να αγνοήσουµε τις συνθήκες του 

κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αυτό αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα στην τεχνολογική πρόσβαση των µαθητών (Huang and Russell, 2006: 

168).  

 

 Πίνακας 6 

Κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των µαθητών στα 3 σχολεία. 
 

 
    Πηγή: (Huang and  Russell, 2006) 

 

Η έρευνα αυτή έδειξε ότι υπάρχει διαφορά στην τεχνολογική πρόσβαση 

µεταξύ των µαθητών, όπως και συσχέτιση µεταξύ της τεχνολογικής πρόσβασης και 

της σχολικής απόδοσης. Ωστόσο και οι δύο σχέσεις επηρεάζονται από σύνθετους 

παράγοντες, όπως το θέµα της διδασκαλίας, το είδος χρήσης της τεχνολογίας και οι 

κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες. Είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεργασία ανάµεσα  

στην κυβέρνηση, τα σχολεία και την κοινωνία, µε στόχο να επιτευχθούν ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης για όλους τους µαθητές (Huang and Russell, 2006: 170).    

Ωστόσο σύµφωνα µε τον Kleiman (2000), η ταχύτατη εισροή της τεχνολογίας στα 

σχολεία, ορισµένες φορές, προηγείται του εκπαιδευτικού σκοπού και οράµατος και 
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του κατάλληλου σχεδιασµού για την σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών. Στην 

πραγµατικότητα, αυτό που γίνεται συχνά είναι βασισµένο σε παρανοήσεις ή µύθους, 

για το τι είναι αναγκαίο να γίνει ώστε να παραχθούν εκπαιδευτικά οφέλη. Τέτοιοι 

συγκεκριµένοι µύθοι είναι: 

• Η εισαγωγή των υπολογιστών στα σχολεία θα βελτιώσει αυτόµατα τη 

διδασκαλία. Περισσότεροι υπολογιστές θα οδηγήσουν σε σηµαντική πρόοδο. 

• Μόλις οι καθηγητές µάθουν τα βασικά όσον αφορά τη χρήση των 

υπολογιστών, είναι έτοιµοι να θέσουν την τεχνολογία σε αποτελεσµατική 

χρήση.  

• Το τυπικό τεχνολογικό πλάνο επαρκή για να θέσει την τεχνολογία σε 

αποτελεσµατική χρήση στην εκπαίδευση. 

• Οι ίσες ευκαιρίες µπορούν να επιτευχθούν µε την εξασφάλιση ότι τα σχολεία 

σε φτωχές κοινότητες, θα έχουν την ίδια αναλογία µαθητών/υπολογιστή, µε τα 

σχολεία σε πλούσιες κοινότητες (Kleiman, 2000: 7).   

 

Το σηµαντικό σε όλους αυτούς τους µύθους είναι ότι, ενώ η σύγχρονη 

τεχνολογία έχει ισχυρές προοπτικές να προάγει τη διδασκαλία και τη µάθηση, η 

µεταφορά της προοπτικής αυτής στη πραγµατικότητα και σε µία µεγάλη κλίµακα 

είναι πολύπλοκο ζήτηµα. Το κλειδί της επιτυχίας, δε θα είναι ο αριθµός των 

υπολογιστών που αγοράζονται και εισάγονται, αλλά το πώς καθορίζονται τα 

οράµατα, η προετοιµασία και υποστήριξη των καθηγητών, ο σχεδιασµός του 

προγράµµατος διδασκαλίας και η προσαρµογή στις ανάγκες του συνεχώς 

µεταβαλλόµενου τεχνολογικού κόσµου (Kleiman, 2000: 14).   

 

2.2 Η έρευνα του οργανισµού OECD. (PISA 2005) 

 

Η βασική έρευνα στην οποία στηρίχτηκε η εργασία αυτή για την 

πραγµατοποίηση της δικής της έρευνας, είναι αυτή του οργανισµού OECD. 

Πρόκειται για την δεύτερη έρευνα 3ετούς διάρκειας µε ονοµασία PISA 2003.  Η 

PISA ( Program for International Student Assessment ), αποτελεί το πιο περιεκτικό 

και ακριβές διεθνές πρόγραµµα, το οποίο αποτιµά την απόδοση των µαθητών και 

συλλέγει στοιχεία σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των µαθητών και των ιδρυµάτων 

που φοιτούν. Έτσι η συγκεκριµένη έρευνα προσπαθεί να διαπιστώσει τον βαθµό 
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χρήσης και οικειότητας των µαθητών στις νέες τεχνολογίες, στο σύνολο των χωρών 

που συµµετέχουν στην έρευνα. 

 Η έρευνα αναφέρεται σε µαθητές ηλικίας 15-16 χρονών που ολοκληρώνουν 

ουσιαστικά τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αποτελεί όπως αναφέρθηκε 

και νωρίτερα µία έρευνα τριετούς διάρκειας που ολοκληρώθηκε το 2003 και συλλέγει 

στοιχεία από 41 χώρες ανά τον κόσµο. Η Εικόνα 1 παρουσιάζει το σύνολο των 

χωρών που ανήκουν στον OECD και εκείνων που έλαβαν µέρος στην έρευνα. Όλοι οι 

µαθητές συµπλήρωσαν αρχικά ένα ερωτηµατολόγιο που ζητούσε πληροφορίες  

δηµογραφικού χαρακτήρα για τους µαθητές και τις οικογένειές τους, την αντίληψή 

τους για το σχολείο, και κάποια στοιχεία για τα κίνητρά τους, τις βλέψεις τους και 

την συµπεριφορά τους. Εν συνεχεία απάντησαν σε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο 

επικεντρωνόταν σε γενικά ζητήµατα για το µάθηµα και τη διδασκαλία στη σχολική 

τάξη και ορισµένες ερωτήσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα 

δόθηκαν ερωτηµατολόγια και στους διευθυντές των σχολείων µε ερωτήσεις 

δηµογραφικού περιεχοµένου καθώς και άλλες αναφορικά µε το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον του σχολείου. 

 Τέλος, δόθηκε στους µαθητές των 32 από τις 41 χώρες το ερωτηµατολόγιο 

που έχει να κάνει µε τη χρήση και εξοικείωσή τους στις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνίας. Σε αυτό το ερωτηµατολόγιο, οι µαθητές παρείχαν πληροφορίες για την 

πρόσβασή τους ή µη στις νέες τεχνολογίες και κατά πόσο σίγουροι ένιωθαν στη 

χρήση γενικά των υπολογιστών και στην διεκπεραίωση συγκεκριµένων διεργασιών 

σε αυτούς. Επίσης, παρείχαν πληροφορίες αναφορικά µε το πώς έµαθαν να 

χρησιµοποιούν τους υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο. Το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται 

αυτούσιο στο Παράρτηµα . (OECD, 2005: 9-10). 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 

Οι συµµετέχοντες στον OECD και στην έρευνα χώρες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Πηγή: (OECD, 2005) 

 

Ένα πρώτο στοιχείο της έρευνας παρουσιάζεται στο Γράφηµα 1, το οποίο 

δείχνει την χρήση των υπολογιστών από τους µαθητές στο σύνολό τους και για όλες 

τις χώρες. 
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Γράφηµα 1 

Ποσοστό των µαθητών που έχουν χρησιµοποιήσει και έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή. 

       Πηγή: (OECD, 2005) 
 

 Παρατηρούµε ότι, σχεδόν όλοι οι µαθητές σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες 

έχουν κάνει χρήση υπολογιστή, ενώ µεγάλα είναι και τα ποσοστά πρόσβασης σε 

υπολογιστή, τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, µε τη χρήση στο σχολείο να 

παρουσιάζει µεγαλύτερη συχνότητα. Τα ποσοστά πρόσβασης στο σχολείο για τους 

Έλληνες µαθητές κυµαίνονται στο 93%, ενώ πολύ µικρότερο είναι το αντίστοιχο 

ποσοστό πρόσβασης στο σπίτι (67%). (OECD, 2005: 16). 

 Οι µαθητές που έχουν εµπειρία στη χρήση υπολογιστών, πόσο καιρό τους 

χρησιµοποιούν? Το ερώτηµα αυτό είναι σηµαντικό, καθώς οι µαθητές που κάνουν 

χρήση των υπολογιστών από τα πρώτα σχολικά τους χρόνια, θα έχουν µεγαλύτερη 

άνεση στη λειτουργία και το χειρισµό τους, σε σχέση µε τους µαθητές που έχουν λίγο 

καιρό ενασχόλησης µε αυτούς. Το Γράφηµα 2 παρουσιάζει µία αξιοσηµείωτη 

διαφορά µεταξύ των διαφόρων χωρών.  
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Γράφηµα 2 
Η χρονική διάρκεια που οι µαθητές χρησιµοποιούν υπολογιστές. 

 

 

    Πηγή: (OECD, 2005) 
 

Στο γράφηµα αυτό παρατηρούµαι ότι σε χώρες όπως Αυστραλία, Καναδάς και 

∆ανία η πλειοψηφία  των µαθητών έχει µία 5ετή εµπειρία στη χρήση των 

υπολογιστών. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι περισσότεροι µαθητές όπως φανερώνει οι 

έρευνα, έχουν µία εµπειρία ενασχόλησης µε τους υπολογιστές από 1 έως 3 χρόνια. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καθώς το διάστηµα αυτό και τα έτη της 

εµπειρίας αυξάνονται στο γράφηµα, το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών µειώνεται. 

(OECD, 2005:19 ).  

 Οι µαθητές στο ερωτηµατολόγιο της PISA 2003, ερωτήθηκαν και για το 

µέρος στο οποίο είχαν πρόσβαση σε υπολογιστή. Ανέφεραν κατά πόσο υπήρχε 
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υπολογιστής προς χρήση στο σπίτι τους, στο σχολείο, ή σε άλλο µέρος. Το Γράφηµα 

3 δείχνει σε ποσοστά την πρόσβαση σε υπολογιστή στις τρεις αυτές επιλογές. 

Γράφηµα 3 

Ποσοστό των µαθητών που δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι, στο 
σχολείο ή αλλού.  

 

 
 

       Πηγή: (OECD, 2005) 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών µελών του  OECD και το Λιχτενστάιν ως 

συνεργάτιδα χώρα, παρουσιάζουν ποσοστό πρόσβασης των µαθητών στο σπίτι 

µεγαλύτερο του 90%. Μεταξύ των λίγων χωρών, που οι µαθητές δηλώνουν 

πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι,  σε ποσοστό µικρότερο του 70%, είναι και η 

Ελλάδα όπως φανερώνει και το σχήµα. Μάλιστα στην Ελλάδα, τουλάχιστον 1 στους 

4 16χρονους µαθητές λυκείου, στερούνται της δυνατότητας πρόσβασης σε 
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υπολογιστή στο σπίτι.   Η τάση της µεγαλύτερης πρόσβασης σε υπολογιστές στο 

σχολείο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη στο σπίτι, είναι πολύ σηµαντική για τις 

χώρες όπου υπάρχει σχετικά χαµηλό ποσοστό πρόσβασης στο σπίτι, καθώς 

λειτουργεί ως εξισορροπητικός παράγοντας. Μικρότερο σε γενικές γραµµές ήταν το 

ποσοστό των µαθητών, που δήλωσαν πρόσβαση σε υπολογιστές σε χώρο άλλο εκτός 

του σπιτιού ή του σχολείου. Αυτό, δείχνει είτε την έλλειψη κοινόχρηστων 

υπολογιστών, είτε την άγνοια των µαθητών ότι υπάρχουν υπολογιστές προς χρήση 

και σε άλλους χώρους , είτε ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση των µαθητών στους 

χώρους αυτούς. (OECD, 2005: 21). 

 Έχοντας αναφέρει την χρήση των υπολογιστών από τους µαθητές στο σχολείο 

µπορούµε να παρουσιάσουµε και το αντίστοιχο Γράφηµα (Γράφηµα 4 ), το οποίο 

δείχνει την αναλογία υπολογιστών/µαθητές.  

 

Γράφηµα 4 
Αριθµός υπολογιστών ανά µαθητή στο σχολείο. 

 

 
       Πηγή: (OECD, 2005) 
 

Ενώ η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών έχει δηλώσει ότι έχει πρόσβαση σε 

υπολογιστή στο σχολείο, η αναλογία µαθητών/υπολογιστή είναι σηµαντική, καθώς 

καταδεικνύει τις συνθήκες που µπορεί να επικρατούν σε µία ώρα διδασκαλίας µε τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στοιχείο άµεσα συναρτώµενο µε   τα οφέλη και τις 

γνώσεις που µπορούν να αποκοµίσουν οι µαθητές. Η καλύτερη αναλογία ( >0.2 

υπολογιστές/µαθητή) εµφανίζεται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο, η 
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Αυστραλία, η Ουγγαρία, ο Καναδάς κ.α. Αυτό σηµαίνει ότι ένας υπολογιστής 

αντιστοιχεί σε λιγότερους από 5 µαθητές. Στην Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν µία 

αναλογία 1 προς 11, δηλαδή ένας υπολογιστής για περίπου 11 µαθητές. (OECD, 

2005: 26). 

 Η έρευνα της PISA 2003 επιχειρεί και µία σύγκριση µε την αντίστοιχη έρευνα 

του 2000, όπου και πάλι πραγµατοποιήθηκε µέτρηση του ποσοστού πρόσβασης των 

µαθητών στις νέες τεχνολογίες. Η πρόσβαση τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο 

αυξήθηκε σηµαντικά µεταξύ των δύο αυτών περιόδων σε όλες τις χώρες που 

µελετήθηκαν, εκτός της Φινλανδίας στην οποία από το 2000 οι µαθητές είχαν 

δηλώσει πρόσβαση κατά 96% σε υπολογιστές στο σχολείο, ποσοστό το οποίο δε 

µπορούσε να µεταβληθεί σηµαντικά. Οι µεταβολές αυτές παρουσιάζονται σχηµατικά 

στο Γράφηµα 5. (OECD, 2005: 27). 

 
Γράφηµα 5 

Πρόσβαση σε υπολογιστές στο σπίτι ή στο σχολείο µεταξύ των ερευνών PISA 2000 και PISA 2003. 

 
       Πηγή: (OECD, 2005) 
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 Μία επιπλέον παράµετρος που ελέγχθηκε στην εν λόγω έρευνα είναι το κατά 

πόσο το φύλο παίζει κάποιο ρόλο στην διαµόρφωση του ποσοστού της πρόσβασης 

στους υπολογιστές. ∆ιαφορές λοιπόν στην πρόσβαση µε βάση  το φύλο  εµφανίζονται 

στα 2/3 των χωρών που συµµετέχουν στην έρευνα. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7 
Ποσοστό πρόσβασης των µαθητών σε υπολογιστή στο σπίτι, στο σχολείο ή αλλού µε 

βάση το φύλο.  

       Πηγή: (OECD, 2005) 
 

  Οι µαθητές δηλώνουν ότι έχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό υπολογιστές στο 

σπίτι σε σχέση µε τις µαθήτριες σε 20 χώρες. Σε εννιά από τις χώρες αυτές η 

ποσοστιαία διαφορά είναι µικρή, της τάξης του 5 % και κάτω. Ωστόσο σε τέσσερις 

χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα η  αντίστοιχη ποσοστιαία διαφορά 

κυµαίνεται µεταξύ 11 % και 14 %. Στην Ελλάδα συγκεκριµένα υπάρχει µία διαφορά 

στην πρόσβαση στο σπίτι µεταξύ µαθητών και µαθητριών της τάξης του 11% υπέρ 

των µαθητών.  
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 Όσον αφορά τη χρήση υπολογιστών στο χώρο του σχολείου, τα ποσοστά σε 

µαθητές και µαθήτριες είναι σε µεγάλο βαθµό τα ίδια, µε µία µικρή διαφορά της 

τάξης του 5 % υπέρ των µαθητριών σε 3 µόνο χώρες ( Βέλγιο, Ιρλανδία, Κορέα). 

Στην Ελλάδα το ποσοστό µεταξύ των φύλων είναι σχεδόν ίσο.   Τέλος σε 17 χώρες 

εµφανίζεται αισθητά µεγαλύτερη τάση των µαθητών στη χρήση υπολογιστών σε 

χώρους εκτός σχολείου και σπιτιού, ενώ µόνο σε Ιρλανδία και ΗΠΑ συµβαίνει το 

αντίθετο. Στον Ελληνικό χώρο υπάρχει µία µεγαλύτερη τάση των µαθητών να κάνουν 

χρήση των υπολογιστών σε άλλους χώρους εκτός του σχολείου και του σπιτιού, µε 

ποσοστιαία διαφορά της τάξης του 4%. (OECD, 2005: 25). 

 Επεκτείνοντας την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες του 

κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την πρόσβαση 

των µαθητών σε υπολογιστή στο σπίτι και λιγότερο στο σχολείο ή σε άλλους χώρους 

στοιχείο το οποίο διαπίστωσε και η έρευνα των Huang και Russell (2006). Αν και δε 

θα µείνουµε περισσότερο στον συγκεκριµένο έλεγχο, πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

διαπιστώθηκε σηµαντική διαφορά πρόσβασης στους υπολογιστές σε αρκετές χώρες, 

µεταξύ του οικονοµικά εύρωστου πληθυσµού και εκείνου µε οικονοµική στενότητα. 

 Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που φανερώνει το βαθµό εισαγωγής των 

τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφοριών στα σχολεία, αποτελεί η άποψη των 

διευθυντών των σχολείων για την επάρκεια και καταλληλότητα ή µη του 

τεχνολογικού εξοπλισµού.  Οι γνώµες αυτές των διευθυντών διέφεραν κατά πολύ από 

χώρα σε χώρα, γεγονός το οποίο οφείλεται και στους ιδιαίτερους πολιτιστικούς 

παράγοντες και στις ξεχωριστές προσδοκίες και αντιλήψεις που µπορεί να έχουν 

άνθρωποι διαφορετικών χωρών. Έτσι στην Κορέα, προέκυψε ένα ποσοστό που 

δηλώνει έλλειψη ή ακαταλληλότητα του τεχνολογικού εξοπλισµού που καθυστερεί 

την πρόοδο στην εκπαίδευση, της τάξης του 12%, ενώ στη Νορβηγία το ποσοστό 

άγγιξε το 70%. Στην Ελλάδα, η έρευνα του 2003 µε βάση τις απόψεις των 

διευθυντών, δίνει το ποσοστό του 50% για το συγκεκριµένο ερώτηµα που φανερώνει 

σηµαντική βελτίωση κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε την έρευνα του 2000. 

Στο Γράφηµα 6 παρουσιάζονται παράλληλα τα αποτελέσµατα των δύο ερευνών, 

PISA 2000  και PISA 2003 (OECD, 2005: 28). 
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Γράφηµα 6 
Ποσοστό των διευθυντών των σχολείων που θεωρούν ότι οι ανεπάρκεια ή η ακαταλληλότητα 

του τεχνολογικού εξοπλισµού καθυστερεί την εκπαίδευση.  
 

 
       Πηγή: (OECD, 2005) 
 

 Προχωρώντας, η έρευνα εξετάζει τα είδη χρήσης των νέων τεχνολογιών από 

τους µαθητές, καθώς και τον βαθµό εξοικείωσής  τους στις διάφορες διεργασίες που 

εκτελούν µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.   

 Όπως και στο ερωτηµατολόγιο της έρευνάς µας έτσι και στην έρευνα της 

PISA 2003 οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε τον τρόπο 

χρήσης των υπολογιστών. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνάς µας ανέφερε αρχικά τρεις 

γενικές λειτουργίες χρήσης, α)  για το ∆ιαδίκτυο, β) για παιχνίδια και γ) για τα 

µαθήµατα του σχολείου. Το ερωτηµατολόγιο της PISA 2003 εξετάζει τις ίδιες 

παραµέτρους εξειδικεύοντας ωστόσο περισσότερο την κάθε λειτουργία. Για 

παράδειγµα,  τη χρήση του ∆ιαδικτύου την εξειδικεύει όπως θα δούµε σε χρήση για 

αναζήτηση πληροφοριών, για επικοινωνία µέσω email, για µουσική ή υλικό software.  

 Το Γράφηµα 7, δείχνει τον βαθµό και τα είδη χρήσης των υπολογιστών από 

τους µαθητές, επί του συνόλου του δείγµατος της έρευνας. 
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Γράφηµα 7 
Τα είδη χρήσης των υπολογιστών από το σύνολο των µαθητών του δείγµατος όλων των 

χωρών. 
 

 
 

       Πηγή: (OECD, 2005) 
 

 

  Παρατηρούµαι ότι πιο συχνή χρήση των υπολογιστών γίνεται για επικοινωνία 

µέσω του ∆ιαδικτύου και αναζήτηση πληροφοριών σε αυτό (56%). Σχεδόν ίδιο 

ποσοστό δηλώνει χρήση του υπολογιστή για παιχνίδια (53%), ενώ πολύ λιγότερη 

χρήση πραγµατοποιείται για τα µαθήµατα του σχολείου (30%) (OECD, 2005: 36). 

 Περισσότερο εξειδικευµένος είναι ο Πίνακας 8, στον οποίο παρουσιάζονται 

συγκεκριµένοι λόγοι χρήσης του ∆ιαδικτύου, όπως τους αναφέραµε νωρίτερα, καθώς 

και η χρήση των υπολογιστών για παιχνίδια, ξεχωριστά για κάθε χώρα της έρευνας.  
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Πίνακας 8 
 

Η χρήση των ΤΠΕ για το ∆ιαδίκτυο και τη διασκέδαση.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Πηγή: (OECD, 2005) 
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 Τα στοιχεία για τους Έλληνες µαθητές,  φανερώνουν ότι ποσοστό της τάξης 

του 40 % των µαθητών χρησιµοποιούν συχνά τον υπολογιστή για διεργασίες στο 

∆ιαδίκτυο. Ιδιαίτερα υψηλό, είναι το ποσοστό συχνής χρήσης για παιχνίδια, καθώς 60 

στους 100 µαθητές κάνουν χρήση του υπολογιστή µε αυτό το σκοπό. (OECD, 2005: 

38).  

Πίνακας 9 
Ποσοστό χρήσης των ΤΠΕ από µαθητές και µαθήτριες για το ∆ιαδίκτυο και τα παιχνίδια. 

 

 
     Πηγή: (OECD, 2005) 
 

Κάνοντας την διάκριση σε µαθητές και µαθήτριες, παρατηρούµαι στην έρευνα 

της PISA 2003 (Πίνακας 9), ότι οι µαθητές στην Ελλάδα χρησιµοποιούν σε αρκετά 

µεγαλύτερο βαθµό τον υπολογιστή για το ∆ιαδίκτυο και τα παιχνίδια σε σχέση µε τις 

µαθήτριες. Έτσι συνολικά η χρήση του ∆ιαδικτύου από τους µαθητές αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 50%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις µαθήτριες είναι λίγο πάνω από το 

30%. Όσον αφορά τα παιχνίδια η διαφορά είναι και πάλι σηµαντική µε  το ποσοστό 

των µαθητών να αγγίζει το 73% και των µαθητριών το 50% (OECD, 2005: 40). 
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 Στη συνέχεια η έρευνα της PISA 2003 παρουσιάζει στοιχεία σχετικά µε την 

χρήση των υπολογιστών  για προγραµµατισµό, software και για τα µαθήµατα του 

σχολείου (Πίνακας 10). Παρατηρείται συχνή χρήση των υπολογιστών για τα 

µαθήµατα του σχολείου σε ποσοστό 23%, ενώ πιο συγκεκριµένα οι µαθητές 

δηλώνουν ότι κάνουν χρήση του υπολογιστή για χειρισµό του  Word σε ποσοστό της 

τάξης του 45%. Η δική µας έρευνα δεν  εξετάζει το αντικείµενο του 

προγραµµατισµού αλλά  συλλέγει πληροφορίες για διεργασίες σε διάφορα 

περιβάλλοντα software που βοηθούν και στα µαθήµατα του σχολείου.  
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Πίνακας 10 

Η χρήση των ΤΠΕ από τους µαθητές για προγράµµατα, software και για τα µαθήµατα του 

σχολείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Πηγή: (OECD, 2005) 
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Πραγµατοποιώντας και πάλι τον διαχωρισµό µε βάση το φύλο, παρατηρούµαι από 

την έρευνα της PISA 2003 και στον Πίνακα 11  ότι στην Ελλάδα  µαθητές και 

µαθήτριες δεν παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές στη συχνή χρήση των υπολογιστών 

για τα µαθήµατα ( µαθητές 27%, µαθήτριες 19%) και για το περιβάλλον του Word ( 

µαθητές 46%, µαθήτριες 44% ) (OECD, 2005: 42). 

Πίνακας 11 
Ποσοστό χρήσης των ΤΠΕ από µαθητές και µαθήτριες για προγράµµατα, software και για τα 

µαθήµατα του σχολείου. 
 

Πηγή: (OECD, 2005) 

 Το ερωτηµατολόγιο της PISA 2003, περιλαµβάνει επίσης ένα σύνολο 

ερωτήσεων το οποίο εξετάζει τις γνώσεις και την εξοικείωση των µαθητών-τριών µε 

τις ΤΠΕ. Αυτό που ζητείται από τους µαθητές, είναι να αξιολογήσουν οι ίδιοι τις 
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ικανότητές τους σε ένα σύνολο από διεργασίες που µπορούν να εφαρµόσουν στον 

υπολογιστή. Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει τις απαντήσεις κατά µέσο όρο του συνόλου 

του δείγµατος της PISA 2003 στα ερωτήµατα αυτά.  

 
Πίνακας 12 

Ποσοστό των µαθητών που δηλώνουν πόσο καλά µπορούν να διεκπεραιώσουν διεργασίες 
στον υπολογιστή.  

    Πηγή: (OECD, 2005) 
 

Τα ερωτήµατα του PISA 2003 χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.  1) ” Routine 

tasks”, που αναφέρεται σε απλές διεργασίες στον υπολογιστή, 2) “ Internet tasks ”, 

που αναφέρεται σε διεργασίες σχετικές µε το ∆ιαδίκτυο και 3) “ High-level tasks ”, 

που έχει να κάνει µε περισσότερο πολύπλοκες προγραµµατιστικές κυρίως εργασίες.  

 Η παρουσίαση των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων θα γίνει µε βάση τη δοµή 

και τα ερωτήµατα του δικού µας ερωτηµατολογίου για να είναι ευκολότερη και πιο 

κατανοητή η σύγκριση των αποτελεσµάτων στο επόµενο κεφάλαιο. Έτσι όσον αφορά 

το σύνολο των ερωτηµάτων που αφορούν την δηµιουργία, αποθήκευση, διαγραφή και 

εκτύπωση αρχείων, παρατηρούµε ότι το 2003 οι µαθητές στην Ελλάδα δήλωναν µε 

ποσοστό 75%, ότι µπορούν χωρίς καµία βοήθεια να διεκπεραιώσουν τις λειτουργίες 
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αυτές. Όσον αφορά τον τοµέα των παιχνιδιών το 85% δήλωναν ότι µπορούν µόνοι 

τους να ξεκινήσουν και να παίξουν κάποιο παιχνίδι στον υπολογιστή. (OECD, 2005: 

48). 

Πίνακας 13 
Ποσοστό των µαθητών που δηλώνουν πόσο καλά µπορούν να διεκπεραιώσουν απλές 

διεργασίες στον υπολογιστή. 
 

    Πηγή: (OECD, 2005) 
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 To 81% των ερωτηθέντων µαθητών της PISA 2003 στην Ελλάδα, δήλωσε ότι 

µπορεί µε άνεση να πλοηγηθεί στο ∆ιαδίκτυο, ενώ µικρότερο ποσοστό (67%), 

ανέφερε ότι µπορεί να επικοινωνεί χωρίς βοήθεια µέσω e-mail (Πίνακας 14). 

 
 Πίνακας 14 

Ποσοστό των µαθητών που δηλώνουν πόσο καλά µπορούν να διεκπεραιώσουν διεργασίες 
στο ∆ιαδίκτυο. 

 

    Πηγή: (OECD, 2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Πίνακας 15 
Ποσοστό των µαθητών που δηλώνουν πόσο καλά µπορούν να διεκπεραιώσουν περισσότερο 

πολύπλοκες διαδικασίες στον υπολογιστή. 
Πίνακας 15 

Πηγή: (OECD, 2005) 
 

 Αν και τα ερωτήµατα που αφορούν τις περισσότερο πολύπλοκες διαδικασίες 

δεν είναι διατυπωµένα αυστηρά µε τον ίδιο τρόπο και στις δύο έρευνες, τα 

συµπεράσµατα αναφέρονται στις ίδιες ουσιαστικά διεργασίες. Στην περίπτωση 

λοιπόν της έρευνας της PISA 2003 και στον Πίνακα 15, οι µαθητές στην Ελλάδα 

είχαν δηλώσει ότι µπορούν να διεκπεραιώσουν  πολύπλοκες διαδικασίες στον 

υπολογιστή µε ποσοστό περίπου 30 %.(OECD, 2005: 49). 
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Πίνακας 15 
Ποσοστό των µαθητών που δηλώνουν πόσο καλά µπορούν να διεκπεραιώσουν περισσότερο 

πολύπλοκες διαδικασίες στον υπολογιστή. 
 

Πηγή: (OECD, 2005) 

 

 Συµπερασµατικά, οι µαθητές τείνουν να χρησιµοποιούν τους υπολογιστές 

συχνότερα στο σπίτι από ότι στο σχολείο. Η εκπαιδευτική αξία των νέων τεχνολογιών 

θα πρέπει να µελετηθεί µε βάση πλήθος δεδοµένων και όχι µόνο να κριθεί από τα 

αποτελέσµατα στη σχολική τάξη. Η έρευνα αυτή της PISA 2003 έδειξε ότι οι µαθητές 

χρησιµοποιούν τους υπολογιστές για πολλούς σκοπούς, όπως η διασκέδαση, η 

εκπαίδευση και η επικοινωνία µε άλλους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η διεργασία που 

είναι πλέον γνωστή ως τρόπος διασκέδασης, δηλαδή τα παιχνίδια, αν και 

συνηθισµένη δεν αποτελεί την κύρια διεργασία µεταξύ των µαθητών. Περίπου οι 

µισοί παίζουν παιχνίδια συχνά και περίπου ο ίδιος αριθµός µαθητών χρησιµοποιεί 

τους υπολογιστές για αναζήτηση πληροφοριών και επικοινωνία στο ∆ιαδίκτυο και 

επεξεργασία κειµένου. Ωστόσο, µόνο ένα µικρό ποσοστό ασχολείται µε περισσότερο 
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πολύπλοκες διαδικασίες όπως είναι τα διάφορα εκπαιδευτικά λογισµικά. Επιπλέον, 

σηµαντικά εκπαιδευτικά οφέλη προκύπτουν όταν οι µαθητές χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, 

όχι αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς, αλλά και για διεργασίες στο ∆ιαδίκτυο 

και επικοινωνία µέσω e-mail.  

 Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι µαθητές δηλώνουν ότι µπορούν να 

διεκπεραιώσουν ένα πλήθος υπολογιστικών διεργασιών µε άνεση, από τις οποίες 

άµεσα ή έµµεσα µπορούν να αποκοµίσουν και εκπαιδευτικά οφέλη. Το είδος των 

διεργασιών, µπορεί  να διαφέρει µεταξύ των µαθητών των διαφόρων χωρών, ωστόσο 

το συµπέρασµα είναι ότι δεν υφίσταται γενικό πρόβληµα µε την ικανότητα και την 

πρόθεση των µαθητών να κάνουν χρήση κάποιου βασικού υπολογιστικού εργαλείου, 

για να αναζητήσουν πληροφορίες ή να συγγράψουν µία εργασία (OECD, 2005: 50).  

 

2.3 Έρευνα σε µεγάλο δείγµα µαθητών και νοικοκυριών των 

ΗΠΑ 

  

 Η εν λόγω έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τους Daniel O.Beltran, Kuntal K. 

Das, Robert W. Fairlie (2007) και χρηµατοδοτήθηκε από το ίδρυµα William T. Grant. 

Εξετάζει θέµατα παρόµοια µε τη δική µας µελέτη , επεκτεινόµενη ωστόσο και σε 

θέµατα ιδιαίτερα, τα οποία δεν εξετάζει το ερωτηµατολόγιο της έρευνάς µας.  Αυτό 

που επιδιώκει να διαπιστώσει, είναι η σχέση µεταξύ της ιδιοκτησίας ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και της αποφοίτησης από το λύκειο, προσφέροντας παράλληλα στοιχεία 

αναφορικά µε το βαθµό χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους µαθητές. Η 

έρευνα αυτή εποµένως µπορούµε να πούµε ότι συνδέεται και έχει κοινά στοιχεία 

τόσο µε τη δική µας µελέτη, όσο και µε τις υπόλοιπες που παρουσιάζονται από την 

διεθνή βιβλιογραφία. Και αυτό γιατί τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, συνδέονται 

σε κάποιο βαθµό  και µε τη σχολική απόδοση των µαθητών, που συµβαδίζει µε την 

αποφοίτηση ή µη από το λύκειο. Αυτό εποµένως που επιδιώκει να διαπιστώσει η 

συγκεκριµένη έρευνα,  είναι η σχέση µεταξύ  ιδιοκτησίας και χρήσης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και της αποφοίτησης από το λύκειο (Beltran et al, 2007: i). 

 Τα στοιχεία της έρευνας αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδοµένων των  

Computer and Internet Use Supplements (CIUS), Monthly Basic files to the Current 

Population Survey (CPS) και National Longitudinal Survey of Youth 1997 

(NLSY97). Τα στοιχεία του CIUS είναι αντιπροσωπευτικά του συνολικού πληθυσµού 

των Ηνωµένων Πολιτειών και αποτελούν δείγµα από 50000 νοικοκυριά. 
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Περιλαµβάνουν πλούσιες πληροφορίες πάνω στη χρήση των υπολογιστών και του 

∆ιαδικτύου µε λεπτοµερή στοιχεία όσον αφορά τα είδη και τις τοποθεσίες χρήσης. Τα 

στοιχεία του NLSY97 αποτελούν ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγµα των 

Ηνωµένων Πολιτειών αποτελούµενο από 8984 νέους άντρες και γυναίκες µεταξύ 12 

και 16 ετών που ερωτήθηκαν την περίοδο των ετών 1996 µε 2002. Τα στοιχεία του 

NLSY97 αφορούν στοιχεία σχετικά µε την ιδιοκτησία των υπολογιστών και τα 

επακόλουθα ή µη εκπαιδευτικά οφέλη της χρήσης τους.   

 Για να αποτιµηθεί η σχέση µεταξύ της κατοχής υπολογιστή και της 

επακόλουθης αποφοίτησης από το λύκειο ήταν απαραίτητα τα στοιχεία του CPS. 

Αυτό εξετάζει τα νοικοκυριά κάθε µήνα σε µία περίοδο δύο τετράµηνων οι οποίες  

απέχουν µεταξύ τους 8 µήνες (Beltran et al, 2007: 9-10). 

Αν και η πρόσβαση στους υπολογιστές στο σχολείο είναι σχετικά παγκόσµια, 

η πρόσβαση στο σπίτι απέχει αρκετά από το 100% του συνόλου των µαθητών. 

Εκτιµήσεις του CPS το 2003 σηµειώνουν ότι σχεδόν το 25% των µαθητών στις 

Ηνωµένες Πολιτείες δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι. Μεταξύ των 

µαθητών ηλικίας 16-18 ετών που δεν έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο, ένα ποσοστό 

λίγο µεγαλύτερο του 20% δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι σύµφωνα µε 

τον Πίνακα 16. Το επίπεδο πρόσβασης σε υπολογιστή στο σπίτι είναι µικρότερο για 

οικογένειες µε χαµηλότερα εισοδήµατα σύµφωνα  µε τους, Novak and Hoffman 

1998, U.S. Department of Commerce 2002 και Fairlie 2004.  
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Πίνακας 16 
Χρήση του υπολογιστή στο σπίτι από µαθητές ηλικίας 16-18 ετών. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:(Beltran κ.α. 2007) 

 

 Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται ακόµα τα είδη χρήσης των υπολογιστών από 

τους µαθητές. Αρχικά βλέπουµε ότι 81.6% των νέων που δεν είναι γραµµένοι σε 

κάποιο λύκειο χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι, ενώ οι µαθητές του λυκείου 

χρησιµοποιούν τον υπολογιστή του σπιτιού σε ποσοστό 95.2%. Γενικά από τα 

στοιχεία της έρευνας και όπως παρουσιάζονται στον πίνακα υπάρχει σηµαντική 

διαφορά στη χρήση των υπολογιστών µεταξύ των µαθητών που φοιτούν σε λύκειο 

και εκείνων που δε φοιτούν. Ωστόσο δε θα ασχοληθούµε µε την κατηγορία αυτή των 

νέων που δεν ανήκουν σε κάποιο λύκειο. Παρατηρούµαι ένα µεγάλο ποσοστό 

(93.4%),  σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας στον ελληνικό χώρο, όσον 

αφορά την χρήση του υπολογιστή για µαθήµατα του σχολείου και µία τελείως 

διαφορετική εικόνα όσον αφορά τη χρήση του υπολογιστή για το σκοπό αυτό. 

Αρκετά σηµαντικό είναι και το ποσοστό χρήσης του ∆ιαδικτύου από τους µαθητές, 

που φτάνει το 87.4%. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι λιγότερο ποσοστό 
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ασχολείται µε παιχνίδια στον υπολογιστή (72.9%), σε σχέση και µε την επικοινωνία 

µέσω email (78.8%) και το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε απόψεις που υποστηρίζουν 

ότι οι νέοι χρησιµοποιούν του ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποκλειστικά ή σε 

µεγαλύτερο ποσοστό για παιχνίδια.  Τέλος σχεδόν ίσο είναι το ποσοστό των µαθητών 

που παίζουν παιχνίδια, µε τους µαθητές που χειρίζονται το word για εργασίες 

(71.1%), στοιχείο το οποίο έρχεται να προστεθεί στην παραπάνω θέση ότι οι µαθητές 

χρησιµοποιούν τους υπολογιστές και για άλλους σκοπούς πέρα των παιχνιδιών 

(Beltran et al, 2007: 10-11). 

 Ωστόσο όπως είναι φανερό καµία από τις διεργασίες των µαθητών στους 

υπολογιστές δεν είναι τόσο συχνή όσο η χρήση τους για τα µαθήµατα του σχολείου. 

Έτσι οι φόβοι ότι οι υπολογιστές στο σπίτι χρησιµοποιούνται µόνο για µη 

εκπαιδευτικούς σκοπούς διαπιστώνεται ότι είναι υπερβολικοί και ενδεχοµένως και 

αβάσιµοι. 

 Ωστόσο τα είδη χρήσης του υπολογιστή στο σπίτι από τους µαθητές µπορεί να 

έχουν και αρνητικό αντίκτυπο στην επίδοσή τους στο σχολείο. Ο έλεγχος του 

ποσοστού  της αποφοίτησης από το λύκειο, µεταξύ των µαθητών που 

χρησιµοποιούσαν υπολογιστή στο σπίτι και εκείνων που δεν χρησιµοποιούσαν, 

µπορεί να ξεκαθαρίσει την παραπάνω υπόθεση. Τα αποτελέσµατα των ερευνών που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 17, δείχνουν ότι και για τις δύο βάσεις δεδοµένων CPS 

και NLSY97, τα ποσοστά αποφοίτησης από το λύκειο είναι πολύ µεγαλύτερα για 

τους µαθητές µε πρόσβαση σε  υπολογιστή στο σπίτι, σε σχέση µε εκείνους που δε 

χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι. 

 

Πίνακας 17 
Ποσοστό αποφοίτησης µαθητών από το Λύκειο από τις βάσεις δεδοµένων CPS και NLSY97. 

 

 
Πηγή: (Beltran κ.α. 2007) 
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 Έτσι, σύµφωνα µε το CPS, το οποίο εξετάζει µαθητές ηλικίας 16-18 ετών, το 

ποσοστό αποφοίτησης των µαθητών µε πρόσβαση σε υπολογιστή ήταν 73.3%, σε 

σχέση µε 56.7% των υπολοίπων. Την ίδια ποσοστιαία διαφορά, παρουσιάζουν και τα 

αποτελέσµατα της έρευνας από τα στοιχεία της βάσεις δεδοµένων του   NLSY97, που 

εξετάζει µαθητές  που αποφοίτησαν στα 19 τους χρόνια. Σύµφωνα και πάλι µε τον 

Πίνακα 17, ποσοστό 94.2% των µαθητών που χρησιµοποιούσαν υπολογιστή στο σπίτι 

στην ηλικία των 15-17 ετών αποφοίτησαν στα 19 τους χρόνια, σε σχέση µε 70.7% 

εκείνων των µαθητών που δεν είχαν πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι στην ίδια 

ηλικία (Beltran κ.α. , 2007: 12).  

 Οι διαφορές στα ποσοστά αποφοίτησης είναι µεγάλες, όχι µόνο σε απόλυτες 

τιµές, αλλά σε σχέση και µε αξιοσηµείωτες διαφορές που έχουν να κάνουν µε 

οικογενειακά χαρακτηριστικά, δηλαδή χαρακτηριστικά κοινωνικοοικονοµικού 

χαρακτήρα. Έτσι η ποσοστιαία διαφορά των 16.6 ποσοστιαίων µονάδων, είναι 

ανάλογη µε αντίστοιχες διαφορές στα ποσοστά αποφοίτησης που οφείλονται σε 

διαφορές στην µόρφωση των γονέων, στην  οικογενειακή κατάσταση ( χωρισµένοι 

γονείς ), ή  ακόµα και στην οικονοµική κατάσταση της οικογένειας. Το γεγονός αυτό, 

καταδεικνύει τη σηµαντικότητα της χρήσης του υπολογιστή όσον αφορά την 

αποφοίτηση από το λύκειο και την γενική επακόλουθη επίδοση των µαθητών.  

Είναι επίσης αναγκαίο να τονιστεί το µεγάλο ποσοστό (93.4%), το οποίο 

δηλώνει ότι χρησιµοποιεί τον υπολογιστή για τα µαθήµατα του σχολείου. Όσο και να 

διαφέρει η αντίληψη των µαθητών στις ΗΠΑ, αναφορικά µε τη χρήση των 

υπολογιστών και τα χρόνια εµπειρίας τους µε αυτούς, δεν µπορεί να δικαιολογηθεί η 

µεγάλη διαφορά σε σχέση µε το 9% που διαπιστώθηκε στα ελληνικά σχολεία. 

Σηµαντικό ρόλο είναι πιθανόν να διαδραµατίζει η µορφή των µαθηµάτων και 

γενικότερα το πρόγραµµα σπουδών του λυκείου στις ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται να έχει 

µεγαλύτερη εφαρµογή σε υπολογιστικό περιβάλλον και ενδεχοµένως µεγαλύτερες 

απαιτήσεις για χρήση του υπολογιστή (Beltran κ.α. 2007: 26-29). 

 

2.4 Συµπεράσµατα των ερευνών. 

 

Οι έρευνες αυτές πέρα από το γεγονός ότι συµπίπτουν αρκετά και εξετάζουν 

θέµατα όµοια µε την έρευνα στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 

διαφοροποιούνται και προσφέρουν χρήσιµα συµπεράσµατα πέρα από τα όρια µελέτης 

της έρευνας αυτής. Αυτό δε σηµαίνει ότι διαφωνούν µε την έρευνά µας, αλλά απλά 
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εξετάζουν και κάποιους επιπλέον τοµείς που κρίθηκε αναγκαίο να παρουσιαστούν για 

να προσφέρουν και επιπλέον γνώσεις πάνω στο θέµα που η έρευνά µας εξετάζει.   

Πέρα λοιπόν από το γενικό συµπέρασµα ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν σε 

µεγάλο βαθµό τους υπολογιστές και για διάφορες διεργασίες και µε το οποίο 

συµφωνεί η έρευνά µας, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται µία στενή σχέση ανάµεσα στη 

πρόσβαση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους µαθητές και τη σχολική τους 

απόδοση και επίδοση. Αυτό σηµαίνει όπως διαπιστώσαµε, ότι οι µαθητές που κάνουν 

χρήση των υπολογιστών  επιτυγχάνουν καλύτερους βαθµούς στα µαθήµατα του 

σχολείου από εκείνους που δε χρησιµοποιούν καθόλου ή χρησιµοποιούν ελάχιστα τις 

νέες τεχνολογίες. Παράλληλα είδαµε ότι τόσο η τεχνολογική πρόσβαση όσο και η 

σχολική απόδοση επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τους ποικίλους 

κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες του περιβάλλοντος των µαθητών (Huang and 

Russell, 2006). Επιπλέον αυτό που διαπιστώσαµε από τις έρευνες αυτές είναι ότι 

υπάρχει θετική σχέση µεταξύ του βαθµού της τεχνολογικής πρόσβασης και της 

αποφοίτησης από το λύκειο. Αυτό σηµαίνει ότι µαθητές που κάνουν εκτεταµένη 

χρήση των νέων τεχνολογιών, σύµφωνα µε την αντίστοιχη έρευνα, αποφοιτούν 

νωρίτερα από το λύκειο σε σχέση µε τους άλλους συναδέλφους τους (Beltran κ.α. 

2007).   

 

2.5 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση 

 

2.5.1 Τα µαθήµατα της πληροφορικής στο λύκειο 

 

� Εφαρµογές Πληροφορικής  (Επιλογής  της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου). 

� Εφαρµογές Υπολογιστών (Επιλογής  των Β΄ ή Γ΄ τάξεων Ενιαίου Λυκείου). 

 

Με τη διδασκαλία των µαθηµάτων αυτών επιδιώκεται: 

•       Να επεκτείνουν οι µαθητές τη γενική πληροφορική παιδεία τους µε 

έµφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και 

αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως 

εργαλείων µάθησης και σκέψης. 

• Να ενηµερωθούν για τις εφαρµογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο 

κόσµο και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις 
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προοπτικές που δηµιουργεί στον κλάδο/κατεύθυνση που επέλεξαν (ή 

πρόκειται να επιλέξουν), για να σπουδάσουν.  

• Να ευαισθητοποιηθούν,  να προβληµατιστούν και να αναπτύξουν 

κριτική ικανότητα στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισµικά κ.ά.  ζητήµατα 

που τίθενται µε την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών 

τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 

(Ευθυµίου, 2003: 106). 

 

� Πολυµέσα - ∆ίκτυα  (Επιλογής της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου). 

 

 Με τη διδασκαλία του µαθήµατος επιδιώκεται να αποκτήσουν οι µαθητές: 

• Εµπειρία και δεξιότητες στη διαδικασία σχεδίασης, υλοποίησης και 

αξιολόγησης µιας απλής εφαρµογής πολυµέσων. 

• Βασικές γνώσεις και την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέµατα θεµελίωσης 

των δικτύων υπολογιστών και των εφαρµογών τους σε κοινωνικές και 

παραγωγικές  δραστηριότητες (Ευθυµίου, 2003, σελ 107). 

 

 

 

� Εφαρµογές Λογισµικού (Επιλογής της Γ΄  τάξης Ενιαίου Λυκείου). 

 

Με τη διδασκαλία του µαθήµατος επιδιώκεται να αποκτήσουν οι 

µαθητές στέρεες γνώσεις, επαρκή εικόνα και εµπειρία χρήσης στις 

εφαρµογές λογισµικού γενικής χρήσης (εργαλεία, τεχνικές επίλυσης 

προβληµάτων κτλ.)  µέσω ποικίλων και ολοκληρωµένων δραστηριοτήτων 

οι οποίες:  

• Ευνοούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων µοντελοποίησης και τεχνικών επίλυσης 

προβληµάτων.  

• Ενθαρρύνουν την αναλυτική και τη συνθετική σκέψη. 

• Παρέχουν ευχέρεια στη χρήση συµβολικών µέσων έκφρασης και 

διερεύνησης. 

• Καλλιεργούν διαχρονικές δεξιότητες στη χρήση λογισµικού.  

• ∆ίνουν µια συνολική εικόνα της πληροφορικής και αποκαλύπτουν τις 

σχέσεις µεταξύ των επιµέρους εφαρµογών, εργαλείων κτλ. 
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• ∆ιευκολύνουν την ανάπτυξη της ικανότητας του µαθητή να δηµιουργεί.  

• Ενθαρρύνουν και ενισχύουν το συµµετοχικό - συνεργατικό χαρακτήρα της 

µάθησης (Ευθυµίου, 2003: 108). 

 

� Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα 

(Επιλογής  της Γ΄  τάξης Ενιαίου Λυκείου). 

 

Με τη διδασκαλία του µαθήµατος επιδιώκεται να αποκτήσουν οι µαθητές 

επαρκείς και στέρεες γνώσεις για την  εσωτερική δοµή, την οργάνωση και τη 

λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων και να κατανοήσουν τη σηµασία και 

το ρόλο του λογισµικού συστήµατος (Ευθυµίου, 2003: 109).  

 

 

� Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον  

(Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ΄  τάξης Ενιαίου Λυκείου). 

 

Με τη διδασκαλία του µαθήµατος επιδιώκεται: 

• Να αναπτύξουν οι µαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη.  

• Να αποκτήσουν ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα. 

• Να µπορούν να επιλύουν απλά προβλήµατα σε προγραµµατιστικό 

περιβάλλον. 

      Σκοπός του µαθήµατος δεν είναι η εκµάθηση µιας γλώσσας 

προγραµµατισµού.   Έµφαση δίνεται στην Ανάλυση προβλήµατος και Σχεδίαση 

αλγορίθµου,  ώστε οι µαθητές:  

• Να αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθµικής προσέγγισης, δηµιουργικότητα, 

φαντασία, αναλυτικό πνεύµα και αυστηρότητα στην έκφραση.  

• Να µπορούν να διακρίνουν ποια προβλήµατα αντιµετωπίζονται σε 

προγραµµατιστικό περιβάλλον ( Ευθυµίου, 2003: 110). 

 

2.5.2 Γενικά στοιχεία για τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 

Στον κόσµο σήµερα, η πληροφορία αποτελεί ένα «µέσο ανάπτυξης», ενώ « η 

απουσία της αξιόπιστης πληροφορίας οδηγεί στην υπανάπτυξη» (Kargbo, 2002). Στο 

κατώφλι του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δηµιουργεί νέα 
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δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή 

της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. 

Με την κωδικοποίηση της πληροφορίας που επιτρέπουν οι τεχνολογίες αυτές, το 

κράτος εκσυγχρονίζεται, διευκολύνονται και βελτιώνονται οι σχέσεις µεταξύ των 

πολιτών, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα παροχής καλύτερων υπηρεσιών σε 

τοµείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον και η εκπαίδευση µε την οποία η 

εργασία θα ασχοληθεί εκτενέστερα (Chapman and DeBell, 2006).  

Παγκοσµίως τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δέχονται συνεχή πίεση να επιδείξουν, 

τόσο την επιθυµία, όσο και την ικανότητα να ενσωµατώσουν και να προσαρµόσουν 

στη διδασκαλία τους,  τις τελευταίες ανακαλύψεις στον τοµέα της τεχνολογίας, των 

πληροφοριών και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η µεταβολή στην ορολογία από την 

τεχνολογία της πληροφορίας (IT), στην τεχνολογία της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών (ICT), έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση. Οι υπολογιστές 

δεν αποτελούν πλέον µία εξειδικευµένη δραστηριότητα η οποία είναι αποµονωµένη 

από τον υπόλοιπο κόσµο. Η συνένωση των δύο ξεχωριστών στο παρελθόν 

τεχνολογιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών και η συνεχής παρουσία τους 

σε όλους τους τοµείς της σύγχρονης κοινωνίας καθιστά αναγκαία την εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών και στον χώρο της εκπαίδευσης (Dowling, 2003: 14).  

 Στην πορεία για την κοινωνία της πληροφορίας και των επικοινωνιών , η 

Ελλάδα αντιµετωπίζει µια σειρά από προκλήσεις. Για να καρπωθεί τα οφέλη των 

εξελίξεων, η χώρα πρέπει να ξεπεράσει ορισµένες δυσλειτουργίες υπηρεσιών και 

µηχανισµών και να προχωρήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον πλήρους απελευθέρωσης. Υψηλή προτεραιότητα 

αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση σε θέµατα τεχνολογίας των εκπαιδευτικών σύµφωνα 

µε τον Mergendoller (2000), σε έρευνα που πραγµατοποίησε σε 15000 

εκπαιδευτικούς στο Αϊντάχο των Ηνωµένων Πολιτειών. Η άποψη αυτή προέκυψε από 

την ανάγκη των ίδιων των εκπαιδευτικών οι οποίοι δήλωσαν ότι θα ήθελαν επιπλέον 

εκπαίδευση πάνω σε θέµατα τεχνολογίας (Mergendoller, 2000: 35).    

 Η διαρκής διείσδυση της Πληροφορικής και των εφαρµογών της στο 

µεγαλύτερο φάσµα των κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων της χώρας, 

επέβαλαν την ενσωµάτωση τους σε όλο το φάσµα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Έτσι σήµερα µαθήµατα Πληροφορικής προβλέπονται στο πρόγραµµα Σπουδών του 

Γυµνασίου, του Λυκείου και των ΤΕΕ (Αγγελόπουλος, 2004: 1). Στη δευτεροβάθµια 
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εκπαίδευση, η πληροφορική διδάσκεται από τα µέσα της δεκαετίας του 80 στα 

Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια & ΤΕΕ της χώρας (Μικρόπουλος, 2001: 1).  

 

2.5.3 Απαραίτητες συνθήκες για την εισαγωγή των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Η εισαγωγή και η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών σε διάφορα ζητήµατα τα οποία 

σύµφωνα µε τη ∆ιαµαντάκη κ.α. (2001: 291) είναι τα ακόλουθα: 

• ∆ιαµόρφωση των σχολικών εργαστηρίων και εξοπλισµός τους µε τα 

κατάλληλα σύγχρονα µηχανήµατα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λ.π) 

• Εξοπλισµός των υπολογιστών µε το κατάλληλο λογισµικό το οποίο να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διδασκαλίας και των µαθητών.  

• ∆ιαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών και της σχολικής ύλης τόσο σε 

µέγεθος όσο και σε περιεχόµενο. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να µπορεί να 

καλυφθεί στη διάρκεια του σχολικού έτους και να γίνει κατανοητή από τους 

µαθητές.  

• Τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς προς τους καθηγητές 

τόσο σε θέµατα λογισµικού όσο και σε χρήση των υπολογιστών.  

 

2.5.4 ∆υσκολίες στην εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. 

Στη διαδικασία της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

προκύπτουν ορισµένες δυσκολίες τις οποίες καταγράφει  η έρευνα του NCES (2000: 

93). Τις δυσκολίες αυτές αναφέρουµε στο σηµείο αυτό  για να καταδείξουµε και πόσο 

σηµαντική είναι η τήρηση των συνθηκών που αναφέρθηκαν νωρίτερα.   

• Μικρός αριθµός υπολογιστών σε σχέση µε τον αριθµό των µαθητών στα 

σχολεία. 
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• Μη κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιµασία των εκπαιδευτικών στα θέµατα 

τις τεχνολογίας, όχι µόνο στο χειρισµό των υπολογιστών αλλά και σε θέµατα 

εξειδίκευσης στις ανάγκες του κάθε µαθήµατος.  

• Μικρός αριθµός διδακτικών ωρών στο σχολικό εργαστήριο µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

• Συχνά χρήση ακατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού ή µη κατάλληλα 

προσαρµοσµένου στις ανάγκες των µαθητών.  

• Περιορισµένη συνδεσιµότητα είτε λόγω µειωµένου αριθµού υπολογιστών 

συνδεδεµένων στο διαδίκτυο ή λόγω χαµηλής ταχύτητας της σύνδεσης.  

• Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης προς τους εκπαιδευτικούς σε προβλήµατα 

λογισµικού και χρήσης των υπολογιστών.  

 

2.5.5 Πλεονεκτήµατα της χρήσης των υπολογιστών στην τάξη 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα τα οποία µπορούν να αποκοµίσουν, τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές από τη χρήση των υπολογιστών στη τάξη, 

αναφέρονται εδώ επιγραµµατικά.  Σύµφωνα µε τους Κολυβά (2005: 4) και Setzer 

(2000) η χρήση των υπολογιστών στην τάξη µπορεί: 

 

• Να ευνοήσει την εφαρµογή ενεργών παιδαγωγικών µεθόδων και 

τρόπων µάθησης. 

• Να συµβάλλει σε µια διδασκαλία καλύτερης ποιότητας. 

• Να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο αλλαγής. 

• Να παρέχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιβάλλον τόσο 

για τους µαθητές όσο και για τους δασκάλους. 

• Να προάγει την δηµιουργικότητα και τη φαντασία.  

• Να βελτιώσει την επίδοση των µαθητών.  

 
 

 

 



 45 

2.5.6 Κριτική των πλεονεκτηµάτων της χρήσης των υπολογιστών 

στην τάξη 

 
Σε κάθε περίπτωση είναι σωστό να παραθέσουµε και τα επιχειρήµατα  τα 

οποία σκοπό έχουν να ανατρέψουν την ισχύ των πλεονεκτηµάτων που αναφέρθηκαν. 

Μένει έπειτα στον αναγνώστη να κρίνει και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς να 

εφαρµόσουν κατάλληλα τις νέες αυτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση.  

Ορισµένοι κριτικοί, αναφέρουν συγκεκριµένα ότι δεν αµφισβητούν το 

γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες επιταχύνουν την πρόοδο των µαθητών. Σηµειώνουν 

ωστόσο, ότι είναι τελείως αφύσικο για παιδιά στην εφηβική ηλικία, να κάθονται για 

ώρες σε µία καρέκλα και µπροστά από την οθόνη ενός υπολογιστή συµπεριφερόµενοι 

ως ενήλικες. Αυτό από µόνο του δεν είναι καθόλου δηµιουργικό και δεν εξάπτει τη 

φαντασία. Η κάθε δραστηριότητα πρέπει να γίνεται στον κατάλληλο χρόνο. 

∆εχόµενοι µάλιστα ότι οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν την πρόοδο των 

µαθητών προχωρούν ένα βήµα παραπάνω και αναρωτιούνται σε ποιους τοµείς 

βελτιώνονται οι µαθητές. Είναι πολύ πιθανό να παίρνουν οι µαθητές καλύτερους 

βαθµούς σε τεστ πολλαπλών επιλογών στα µαθηµατικά. Είναι ωστόσο αυτό καλό ή 

κακό σηµάδι; Η χρήση των υπολογιστών µπορεί να εξασκήσει σηµαντικά την λογική 

σκέψη των µαθητών. Παρόλα αυτά είναι αµφίβολο αν προάγουν οποιαδήποτε µη 

λογική-µαθηµατική σκέψη. Στην ουσία, το λειτουργικό περιβάλλον των υπολογιστών 

είναι καλά καθορισµένο και σε τέτοιο περιορισµένο περιβάλλον δεν µπορεί να 

αναπτυχθεί η πραγµατική δηµιουργικότητα των µαθητών όπως γίνεται µε την τέχνη, 

τις κλασσικές µελέτες και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Εικάζουν τέλος, ότι η 

ανάπτυξη λογικής-συµβολικής σκέψης  που εξασκείται από τους υπολογιστές, στην 

πραγµατικότητα παρεµποδίζει την αληθινή δηµιουργικότητα και τη φαντασία (Setzer, 

2000: 1). 

Μάλιστα σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Thomas Fuchs 

και Ludger  Woessmann για λογαριασµό του οργανισµού οικονοµικών ερευνών 

CESifo  του Μονάχου το 2004 και δηµοσιεύθηκε από το BBC, οι µαθητές οι οποίοι 

χρησιµοποιούν τους υπολογιστές σε µεγάλο βαθµό στο σχολείο, αποδίδουν 

στατιστικά χειρότερα τόσο στα µαθηµατικά όσο και στη γραµµατική. Τα στοιχεία 

που εξέτασαν οι συγκεκριµένοι ερευνητές, προέρχονται όπως αναφέρουν  από τον 

οργανισµό OECD και την ίδια βάση δεδοµένων που µελετήθηκε στα πλαίσια της 
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εργασίας αυτής και σηµειώνουν ότι εξετάζει 150000 µαθητές (Fuchs και Woessmann, 

2004, MacDonald, 2004).   
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 Στο Μέρος Β της µελέτης παρουσιάζεται λεπτοµερειακά η έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Καταγράφεται ο 

σκοπός της έρευνας, η µεθοδολογία της συλλογής των στοιχείων µε τη µέθοδο των 

ερωτηµατολογίων, καθώς και τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής τα οποία 

αναλύθηκαν µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 14. Στο υποκεφάλαιο των 

αποτελεσµάτων, επιδιώκεται µία συνεχής σύγκριση των αποτελεσµάτων αυτών µε 

εκείνα των ερευνών από την βιβλιογραφία που µελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 2. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού καταλήγουµε σε ορισµένα 

συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

 3.1 Σκοπός της έρευνας  

 

 Σκοπός της έρευνας, είναι να εξετάσει τον βαθµό χρήσης και εξοικείωσης των 

µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες και να διαπιστώσει, όσο είναι δυνατόν, την 

χρησιµότητα των µαθηµάτων πληροφορικής, του προγράµµατος σπουδών του 

Λυκείου, στη βελτίωση των γνώσεων των µαθητών στις νέες τεχνολογίες.  Επιπλέον, 

εξετάζει και το κατά πόσο συµβατός είναι ο τεχνολογικός εξοπλισµός των σχολικών 

εργαστηρίων µε τις απαιτήσεις των µαθηµάτων και τις ανάγκες της σύγχρονης 

εποχής.   

 

3.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

 Μεγάλο και σηµαντικό κοµµάτι της εργασίας αυτής αποτελεί η έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας. Ο τρόπος συλλογής των 

δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε την διανοµή ερωτηµατολογίων σε µαθητές 

Λυκείων σε 2 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς 
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των σχολείων (διευθυντές και καθηγητές), στα οποία απευθυνθήκαµε µοιράστηκαν τα 

ερωτηµατολόγια σε έντυπη µορφή στους µαθητές. Το ερωτηµατολόγιο είναι όµοιο µε 

εκείνο της έρευνας της PISA 2005, του οργανισµού OECD, εµπλουτισµένο µε λίγες 

ερωτήσεις από αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο του πανεπιστηµίου Durham στη Σκωτία. 

Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στα µαθήµατα του λυκείου συντάχθηκαν µε τη 

βοήθεια του κυρίου Αραµπατζή Βασίλη καθηγητή πληροφορικής της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Το  ερωτηµατολόγιο της έρευνάς µας, παρατίθεται στο τέλος της 

εργασίας στο παράρτηµα στη µορφή που µοιράστηκε στους µαθητές.  

Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε 2 λύκεια στην πόλη της Κατερίνης και σε 2 

λύκεια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιλέχθηκαν 2 πόλεις για την συλλογή του 

υλικού µε στόχο το δείγµα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό 

του πληθυσµού και να αγγίζει µαθητές που έχουν διαφορετικές παραστάσεις, µε βάση 

το περιβάλλον που ζουν και τις συνθήκες που συναντούν στο σχολικό χώρο. Το 

µέγεθος του δείγµατος είναι άµεσα συναρτώµενο µε τις δυσκολίες που προέκυψαν 

στη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς πολλών λυκείων στα οποία αρχικά είχαµε 

απευθυνθεί. Τα ερωτηµατολόγια συλλέχθησαν σε διάστηµα δύο έως τεσσάρων 

εβδοµάδων από τη διανοµή τους και στην πλειοψηφία τους ήταν πλήρως 

συµπληρωµένα και επαρκή ώστε να πραγµατοποιηθεί η αναγκαία ανάλυση µε το 

στατιστικό πακέτο SPSS. Τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια, ήταν ωστόσο σε αριθµό 

πολύ λιγότερα από όσα είχαν µοιραστεί, γεγονός που δείχνει σε ένα βαθµό 

αδιαφορία, είτε από τους µαθητές, είτε από τους εκπαιδευτικούς που τα διένειµαν 

στις τάξεις.  

Το πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου συλλογής στοιχείων µε 

ερωτηµατολόγια, είναι κυρίως ότι συγκεντρώνει πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τις   

σύγχρονες τάσεις για το εκάστοτε θέµα έρευνας και παρουσιάζει τον σφυγµό της 

εποχής στην οποία πραγµατοποιείται η εκάστοτε έρευνα. Είναι ένα χρήσιµο εργαλείο 

το οποίο χρησιµοποιείται από πλήθος επιστηµών και για διάφορους σκοπούς.    

Ωστόσο το µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής, είναι ότι τα αποτελέσµατα της 

έρευνας είναι τόσο αντιπροσωπευτικά όσο µεγαλύτερο είναι το δείγµα που 

εξετάζεται. Έτσι, δυσκολίες στα πλαίσια της συλλογής του υλικού, µπορεί να 

οδηγήσουν στη συγκέντρωση ενός δείγµατος µικρότερου από το επιθυµητό.  

Οι απαντήσεις των µαθητών στα ερωτηµατολόγια αυτά συγκεντρώθηκαν και 

αναλύθηκαν µε το στατιστικό πακέτο SPSS 14. Από την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων, προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία συγκρίθηκαν µε 
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ανάλογες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν, είτε από µεγάλους οργανισµούς όπως ο 

OECD, είτε από µεµονωµένους επιστήµονες-ερευνητές. 

 

3.3 Αποτελέσµατα της έρευνας  

 

Σηµαντικό κοµµάτι της εργασίας αυτής, αποτελεί η έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε 4 σχολεία της βόρειας Ελλάδας στις πόλεις της Κατερίνης και 

της Θεσσαλονίκης. Ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν στους µαθητές, οι οποίοι 

κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις σχετικές µε τον βαθµό πρόσβασής τους στις νέες 

τεχνολογίες, καθώς και µε το πόσο χρήσιµα είναι τα µαθήµατα του προγράµµατος 

σπουδών του λυκείου στη βελτίωση των γνώσεών τους, στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 172 

ερωτηµατολόγια τα οποία συµπληρώθηκαν από αντίστοιχο αριθµό µαθητών. Ο 

διαχωρισµός µε βάση το φύλο έδειξε ότι το 55.8% του δείγµατος είναι µαθητές (96 

άτοµα) και το υπόλοιπο 44.2% είναι µαθήτριες (76 άτοµα). Αναφέρουµε το 

διαχωρισµό αυτό από την αρχή καθώς όπως θα διαπιστώσουµε αποτελεί σηµαντικό 

κριτήριο σε µεγάλο αριθµό απαντήσεων του ερωτηµατολογίου. 

Ένα πρώτο σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα και από το 

Ερώτηµα 4 του ερωτηµατολογίου, είναι το γεγονός ότι ποσοστό 85.5% των µαθητών 

και µαθητριών δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι, µε τη 

διακύµανση του ποσοστού να µην παρουσιάζει διαφορά µε βάση το φύλο (Πίνακας 

18). 

Πίνακας 18 
Έχετε Η/Υ στο σπίτι; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Ναι 147 85,5 85,5 85,5 
 Όχι 25 14,5 14,5 100,0 
 Σύνολο 172 100,0 100,0  

                   EROTISI_4                                                 Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)                     

  

Το ποσοστό αυτό πρόσβασης είναι µικρότερο από αυτό στο οποίο κατέληξε η 

έρευνα της PISA 2003 το οποίο ήταν ίσο µε 93%, σχεδόν ίσο µε εκείνο της έρευνας 

στην Οκλαχόµα (88%) και µεγαλύτερο από εκείνο της έρευνας των Daniel O.Beltran, 

Kuntal K. Das, Robert W. Fairlie (2007) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 81.1%.  
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Στην συνέχεια του ερωτηµατολογίου οι µαθητές και οι µαθήτριες κλήθηκαν 

να απαντήσουν  ερωτήµατα τα οποία αφορούσαν τον χρόνο χρήσης του υπολογιστή 

και τα χρόνια εµπειρίας τους µε αυτόν. Τους ζητήθηκε να δηλώσουν πόσο συχνά 

χρησιµοποιούν τον υπολογιστή γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για ορισµένες   

βασικές διεργασίες.  

Ελάχιστοι είναι οι µαθητές που δεν έχουν επαφή µε τον υπολογιστή του 

σπιτιού.  ∆ηλώνουν αντίθετα ότι χρησιµοποιούν τον υπολογιστή, άλλοι λιγότερο και 

άλλοι περισσότερο σε ίσες σχεδόν αναλογίες.  Ο Πίνακας 19 δείχνει την κατανοµή 

των απαντήσεων και το Γράφηµα 8 παρέχει µία πιο παραστατική εικόνα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 19 
Πόσο συχνά  χρησιµοποιείται τον Η/Υ; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Κάθε µέρα 
 57 33,1 33,1 33,1 

  Μερικές 
φορές την 
εβδοµάδα 

 

59 34,3 34,3 67,4 

  Μία ή δύο 
φορές την 
εβδοµάδα 

42 24,4 24,4 91,9 

  Καθόλου 14 8,1 8,1 100,0 
  Σύνολο 172 100,0 100,0  
             EROTISI_5                                           Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)                      
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Γράφηµα 8  
Πόσο συχνά  χρησιµοποιείται τον Η/Υ; 

 
                                    EROTISI_5                    1,00: Κάθε µέρα 
                                                                                        2,00: Μερικές φορές την εβδοµάδα 
                                                                                        3,00: Μία ή δύο φορές την εβδοµάδα 
                           4,00: Καθόλου 
 
Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας) 

  

Εκείνο που πρέπει να σηµειώσουµε είναι η διαφορά στον χρόνο χρήσης 

µεταξύ µαθητών και µαθητριών. Συγκεκριµένα όπως φανερώνουν τα  Γραφήµατα 9α 

και 9β οι περισσότεροι µαθητές κάνουν χρήση του υπολογιστή σε καθηµερινή βάση, 

σε σχέση µε τις περισσότερες µαθήτριες που δηλώνουν χρήση “ Μερικές φορές την  

εβδοµάδα”. Έτσι µε τους κατάλληλους υπολογισµούς διαπιστώνουµε µία διαφορά της 

τάξης του 9% στη χρήση υπέρ των µαθητών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα 

της PISA είναι 11% και πάλι υπέρ των µαθητών. 
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Γράφηµα 9α 
Πόσο συχνά  χρησιµοποιείται τον Η/Υ; (Μαθητές) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    1,00: Κάθε µέρα 
                                                                                         2,00: Μερικές φορές την εβδοµάδα 
                                                                                          3,00: Μία ή δύο φορές την εβδοµάδα 
                Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)    4,00: Καθόλου 

 
Γράφηµα 9β 

Πόσο συχνά  χρησιµοποιείται τον Η/Υ; (Μαθήτριες) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1,00: Κάθε µέρα 
                                                                                         2,00: Μερικές φορές την εβδοµάδα 
                                                                                          3,00: Μία ή δύο φορές την εβδοµάδα 
                    Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)    4,00: Καθόλου 
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Ένα σηµαντικό ερώτηµα για την έρευνα είναι το 6ο του ερωτηµατολογίου το 

οποίο εξετάζει τα χρόνια εµπειρίας των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες. Η 

σηµαντικότητα του ερωτήµατος αυτού έγκειται στο ότι σε µεγάλο βαθµό τα χρόνια 

χρήσης των υπολογιστών, συµβαδίζουν και µε τον βαθµό εξοικείωσης των µαθητών 

µε αυτούς. Όπως φανερώνει ο Πίνακας 20 και το Γράφηµα 10, οι απαντήσεις 

καλύπτουν όλο το φάσµα  των χρονικών περιόδων που είναι µεγαλύτερες του ενός 

έτους και σε ίσες περίπου αναλογίες. Στο αντίστοιχο ερώτηµα στην έρευνα της PISA 

παρατηρούµαι ότι η πλειοψηφία των µαθητών στα ελληνικά σχολεία δηλώνει πως 

ασχολείται µε τους υπολογιστές σε διάστηµα 1 µε 3 χρόνια µε το ποσοστό να 

µειώνεται καθώς τα έτη αυξάνονται. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας είναι 

απόλυτα φυσιολογικά αν λάβουµε υπόψη µας και το γεγονός ότι είναι περισσότερο 

σύγχρονα και προστίθενται χρόνια εµπειρίας στους µαθητές που έκαναν ήδη χρήση 

του υπολογιστή. 

 
 
 

Πίνακας 20 
Πόσο καιρό χρησιµοποιείται τον Η/Υ 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Λιγότερο από 
1 χρόνο 

25 14,5 14,7 14,7 

  1 µε 3 χρόνια 
 50 29,1 29,4 44,1 

  3 µε 5 χρόνια 49 28,5 28,8 72,9 
  Πάνω από 5 

χρόνια 46 26,7 27,1 100,0 

  Σύνολο 170 98,8 100,0  
Missing System 2 1,2   

Σύνολο 172 100,0   
           EROTISI_6                                           Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                     
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Γράφηµα 10 
Πόσο καιρό χρησιµοποιείται τον Η/Υ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            EROTISΙ_6                                               1,00: Λιγότερο από 1 χρόνο 
                                                                                              2,00: 1 µε 3 χρόνια 
                                                                                              3,00: 3 µε 5 χρόνια 
                                                                                              4,00: Πάνω από 5 χρόνια 

Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας) 

 

Στο σύνολό τους οι µαθητές δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή σε καθηµερινή βάση για διάφορες διεργασίες και στο Ερώτηµα  7 

αναφέρουν τις ώρες χρήσης τους σε καθηµερινή βάση. 

 
 

Πίνακας 21 
Πόσες ώρες τη µέρα κατά µέσο όρο χρησιµοποιείται τον Η/Υ; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου 22 12,8 12,9 12,9 
  Το πολύ 1 

ώρα 
 

45 26,2 26,3 39,2 

  Από 1 µέχρι 
το πολύ 2 
ώρες 

66 38,4 38,6 77,8 

  Πάνω από 2 
ώρες 

 
38 22,1 22,2 100,0 

  Σύνολο 171 99,4 100,0  
Missing System 1 ,6   

Σύνολο 172 100,0   
              EROTISI_7       Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας) 
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 Το µεγαλύτερο ποσοστό 38.6%,  σηµειώνει ότι κάνει χρήση του υπολογιστή 

“Από 1 µέχρι το πολύ 2 ώρες ”, όπως φανερώνουν ο Πίνακας 21 και το  Γράφηµα 11. 

 
Γράφηµα 11 

Πόσες ώρες τη µέρα κατά µέσο όρο χρησιµοποιείται τον Η/Υ; 
 

 
                             EROTISI_7                                               1,00:  Καθόλου 
                                                                                               2,00: Το πολύ 1 ώρα 

                                                                                 3,00: Από 1 µέχρι το πολύ 2ώρες     

Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)           4,00: Πάνω από 2 ώρες 

 

 

 ∆υσανάλογα είναι ωστόσο τα ποσοστά χρήσης µεταξύ των δύο φύλων. Έτσι 

εξετάζοντας µεµονωµένα τις απαντήσεις στο συγκεκριµένο ερώτηµα τόσο για τους 

µαθητές όσο και για τις µαθήτριες, είναι φανερό από τα Γραφήµατα 12α και 12β ότι 

οι µαθήτριες χρησιµοποιούν λιγότερες ώρες την ηµέρα τους υπολογιστές σε σχέση µε 

τους µαθητές. Συγκεκριµένα πολύ είναι οι µαθητές που δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν 

“πάνω από 2 ώρες” τον υπολογιστή καθηµερινά σε σχέση µε τις µαθήτριες που 

κάνουν στην πλειοψηφία τους χρήση “ Από 1 µέχρι το πολύ 2 ώρες”.     
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Γράφηµα 12α 
Πόσες ώρες τη µέρα κατά µέσο όρο χρησιµοποιείται τον Η/Υ; (Μαθητές) 
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    1,00:  Καθόλου 
                                                                                       2,00: Το πολύ 1 ώρα 
                                                                                                   3,00: Από 1 µέχρι το πολύ 2 ώρες 
                                                                                  4,00: Πάνω από 2 ώρες 
Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας) 

 
 

 
Γράφηµα 12β 

Πόσες ώρες τη µέρα κατά µέσο όρο χρησιµοποιείται τον Η/Υ; (Μαθήτριες) 

4,003,002,001,00

EROTISI_7

30

25

20

15

10

5

0

F
re

q
u

en
cy

Mean =2,3684

Std. Dev. =0,94998


N =76

Histogram

for FILO= 2,00

 
 
    1,00:  Καθόλου 
                                                                                                2,00: Το πολύ 1 ώρα 
                                                                                                3,00: Από 1 µέχρι το πολύ 2 ώρες 
Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)    4,00: Πάνω από 2 ώρες 
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Αναφορικά µε τα µαθήµατα του σχολείου, το Ερώτηµα 8 του 

ερωτηµατολογίου έχει ως σκοπό να καταδείξει τον βαθµό της χρήσης των 

υπολογιστών για εκπαιδευτική χρήση. Αυτό που εξετάζει, είναι από το σύνολο των 

ωρών χρήσης του υπολογιστή, πόσο συχνά τον χρησιµοποιούν οι µαθητές για τα 

µαθήµατα του σχολείου. Από τα αποτελέσµατα, διαπιστώνεται ότι µεγάλο ποσοστό 

των µαθητών 57.3%, δηλώνει ότι δεν κάνει “Καθόλου ” χρήση του υπολογιστή για τα 

σχολικά µαθήµατα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 34%, δηλώνει ότι τον 

χρησιµοποιεί “Μερικές φορές” για το σκοπό αυτό. Το σύνολο των αποτελεσµάτων 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 22 και στο Γράφηµα 13. 

 

 

Πίνακας 22 

Από τις ώρες που χρησιµοποιείται τον Η/Υ πόσο συχνά τον χρησιµοποιείται για τα µαθήµατα 
του σχολείου; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου 98 57,0 57,3 57,3 
  Μερικές 

φορές 58 33,7 33,9 91,2 

  Συχνά 14 8,1 8,2 99,4 
  Πάντα 1 0,6 0,6 100,0 
  Σύνολο 171 99,4 100,0  
Missing System 1 0,6   

Σύνολο 172 100,0   
                EROTISI_8                  Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                     
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Γράφηµα 13 
 

Από τις ώρες που χρησιµοποιείται τον Η/Υ πόσο συχνά τον χρησιµοποιείται για τα µαθήµατα 
του σχολείου; 

 

 
                                         EROTISI_8    1,00: Καθόλου 
            2,00: Μερικές φορές 
       3,00: Συχνά 
       4,00: Πάντα 
 

Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας) 

 

Όπως στην έρευνα της PISA 2003 έτσι και στο ερωτηµατολόγιο της µελέτης 

µας οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε τον τρόπο χρήσης 

των υπολογιστών. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνάς µας, είναι πιο λιτό και απλό στον 

συγκεκριµένο τοµέα σε σχέση µε αυτό της PISA, για ευκολία και οικονοµία χρόνου 

κατά τη συµπλήρωση από τους µαθητές στον ιδιαίτερο χώρο του σχολείου.  

Για να γίνει πιο συγκεκριµένη η έρευνα, οι µαθητές στην ερώτηση 10 

κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά µε την χρήση των υπολογιστών πάνω σε 3 βασικές 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ήταν α) το διαδίκτυο, β) τα παιχνίδια και γ) τα 

µαθήµατα του σχολείου. Τα µεγαλύτερα ποσοστά χρήσης παρουσιάστηκαν στην 

κατηγορία του ∆ιαδικτύου, για την οποία µαθητές και µαθήτριες δήλωσαν 

καθηµερινή χρήση σε ποσοστό 32% και “Μερικές φορές την εβδοµάδα” σε ποσοστό 

34.9% (Πίνακας 23). Η χρήση του υπολογιστή για παιχνίδια είναι λιγότερο 

δηµοφιλής µεταξύ µαθητών και µαθητριών (Πίνακας 24), ενώ η χρήση για τα 

µαθήµατα του σχολείου παρουσιάζει εξαιρετικά µικρά ποσοστά (Πίνακας 25).         
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Πίνακας 23 
Πόσο συχνά χρησιµοποιείται τον Η/Υ για το ∆ιαδίκτυο; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Σχεδόν κάθε 
µέρα 54 31,4 32,0 32,0 

  Μερικές φορές 
την εβδοµάδα 59 34,3 34,9 66,9 

  Μερικές φορές 
το µήνα 

 
33 19,2 19,5 86,4 

  Ούτε µια φορά 
το µήνα 11 6,4 6,5 92,9 

  Καθόλου 12 7,0 7,1 100,0 

  Σύνολο 169 98,3 100,0  
Missing System 3 1,7   

Σύνολο 172 100,0   
                         EROTISI_10A                  Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                 

      

Πίνακας 24 

Πόσο συχνά χρησιµοποιείται τον Η/Υ για παιχνίδια; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Σχεδόν κάθε 
µέρα 

39 22,7 23,2 23,2 

  Μερικές φορές 
την εβδοµάδα 39 22,7 23,2 46,4 

  Μερικές φορές 
το µήνα 

 
44 25,6 26,2 72,6 

  Ούτε µια φορά 
το µήνα 24 14,0 14,3 86,9 

  Καθόλου 22 12,8 13,1 100,0 
  Σύνολο 168 97,7 100,0  
Missing System 4 2,3   

Σύνολο 172 100,0   
                          EROTISI_10B                                  Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
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Πίνακας 25 
Πόσο συχνά χρησιµοποιείται τον Η/Υ για τα µαθήµατα του σχολείου; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Σχεδόν κάθε 
µέρα 5 2,9 3,0 3,0 

Μερικές φορές 
την εβδοµάδα 10 5,8 6,0 9,0 

Μερικές φορές 
το µήνα 

 
45 26,2 27,1 36,1 

Ούτε µια φορά 
το µήνα 23 13,4 13,9 50,0 

Έγκυρο 

Καθόλου 83 48,3 50,0 100,0 

 Σύνολο 166 96,5 100,0  
Missing System 6 3,5   

Σύνολο 172 100,0   
                          EROTISI_10C                        Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                     

 

∆ιαφορετικά είναι τα ποσοστά στα οποία καταλήγει η έρευνα της PISA η 

οποία παρατηρεί ότι µεγαλύτερη χρήση και µε ποσοστό 60% κάνουν οι µαθητές για 

παιχνίδια, ενώ το ποσοστό συχνής χρήσης του διαδικτύου αγγίζει το 40%. Τέλος για 

τα µαθήµατα του σχολείου το ποσοστό που δίνει η PISA είναι µεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο της έρευνάς µας δηλαδή, 23% έναντι του 9%. Εκείνο ωστόσο το οποίο 

πρέπει να σηµειωθεί ιδιαίτερα, είναι το µεγάλο ποσοστό χρήσης του υπολογιστή για 

τα µαθήµατα του σχολείου (93.4%) στο οποίο κατέληξε η έρευνα των Daniel 

O.Beltran, Kuntal K. Das, Robert W. Fairlie (2007) και το οποίο µπορεί να οφείλεται 

σε διάφορους λόγους, όπως το διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστηµα και η ξεχωριστή 

δοµή της κοινωνίας των ΗΠΑ.  Υψηλό είναι και το ποσοστό της χρήσης του 

διαδικτύου από τους µαθητές που προκύπτει από τη συγκεκριµένη έρευνα και αγγίζει 

το 87%. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι εκτός από την κατηγορία (γ) για τα µαθήµατα 

του σχολείου, στις άλλες 2 κατηγορίες τα ποσοστά χρήσης µειώνονται στο σύνολό 

τους από τις απαντήσεις των µαθητριών. Αυτό αποτελεί ένα ακόµη στοιχείο, ότι το 

φύλο παίζει σηµαντικό ρόλο στα ποσοστά χρήσης των υπολογιστών στις διάφορες 

διεργασίες. Τις διαφορές αυτές, µπορούµε να τις δούµε στα Γραφήµατα 14α,14β και 

15α,15β, για τις 2 κατηγορίες αντίστοιχα. 

Παρατηρούµαι λοιπόν ότι η συχνή χρήση του διαδικτύου αγγίζει το 75.5% για 

τους µαθητές και το 56% για τις µαθήτριες στην έρευνά µας. Κάνοντας την διάκριση 

σε µαθητές και µαθήτριες στην έρευνα της  PISA, βλέπουµε ότι συνολικά η χρήση 

του ∆ιαδικτύου από τους µαθητές αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%, ενώ το αντίστοιχο 
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ποσοστό για τις µαθήτριες είναι λίγο πάνω από το 30%. Οι διαφορές όπως 

διαπιστώνουµε ακολουθούν την ίδια λογική µε τα ποσοστά να αλλάζουν αναλογικά.  

Όσον αφορά τα παιχνίδια η διαφορά είναι και πάλι σηµαντική µε  το ποσοστό 

των µαθητών να αγγίζει το 61% και των µαθητριών το 27,3%. Ακόµα µεγαλύτερη 

είναι η ποσοστιαία διαφορά στην PISA, µε τους µαθητές να κάνουν συχνή χρήση του 

Η/Υ για παιχνίδια σε ποσοστό 73%, σε σχέση µε το 50% των µαθητριών. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 14α 
Πόσο συχνά χρησιµοποιείται τον Η/Υ για το ∆ιαδίκτυο; (Μαθητές) 
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        1,00: Σχεδόν κάθε µέρα 
                                                                                                2,00: Μερικές φορές την εβδοµάδα  
                                                                                                3,00: Μερικές φορές το µήνα 
                                                                                                4,00: Ούτε µια φορά το µήνα 
Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)                                        5,00: Καθόλου 
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Γράφηµα 14β 
Πόσο συχνά χρησιµοποιείται τον Η/Υ για το ∆ιαδίκτυο; (Μαθήτριες) 
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Histogram
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                         1,00: Σχεδόν κάθε µέρα 
                                                                                               2,00: Μερικές φορές την εβδοµάδα  
                                                                                               3,00: Μερικές φορές το µήνα 
                                                                                               4,00: Ούτε µια φορά το µήνα             
Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)                                             5,00: Καθόλου 

 
Γράφηµα 15α 

Πόσο συχνά χρησιµοποιείται τον Η/Υ για παιχνίδια; (Μαθητές) 
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                         1,00: Σχεδόν κάθε µέρα 
                                                                                               2,00: Μερικές φορές την εβδοµάδα  
                                                                                               3,00: Μερικές φορές το µήνα 
                                                                                               4,00: Ούτε µια φορά το µήνα 
 Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)                                            5,00: Καθόλου 

 

 



 63 

Γράφηµα 15β 
Πόσο συχνά χρησιµοποιείται τον Η/Υ για παιχνίδια; (Μαθήτριες) 

5,004,003,002,001,00
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            1,00: Σχεδόν κάθε µέρα 
                                                                                               2,00: Μερικές φορές την εβδοµάδα  
                                                                                               3,00: Μερικές φορές το µήνα            
            4,00: Ούτε µια φορά το µήνα                    
Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                                            5,00: Καθόλου 

 

 

 Στα πλαίσια του ερωτηµατολογίου και προχωρώντας στο Ερώτηµα 9, οι 

µαθητές και οι µαθήτριες κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ίδιοι τις ικανότητές τους στη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικά και να αναφέρουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο αντικειµενικά το πόσο καλά µπορούνε να τους χειρίζονται. 

 
 

Πίνακας 26 
Πως θα βαθµολογούσατε την ικανότητά σας στη χρήση του Η/Υ; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Κακή 5 2,9 2,9 2,9 
  Μέτρια 51 29,7 29,8 32,7 
  Καλή 76 44,2 44,4 77,2 
  Πολύ καλή 

 39 22,7 22,8 100,0 

  Σύνολο 171 99,4 100,0  
Missing System 1 ,6   

Σύνολο 172 100,0   
                             EROTISI_9     Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
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Ο Πίνακας 26 και το Γράφηµα 16, δείχνουν ότι ελάχιστοι είναι οι µαθητές και 

οι µαθήτριες που δηλώνουν ότι δεν έχουν γνώσεις πάνω στους υπολογιστές (2.9%). 

Το 44.2% δηλώνει “Καλή”, το 29.8% “Μέτρια” και το  22.8% δηλώνει “Πολύ καλή” 

γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Γράφηµα 16 
Πως θα βαθµολογούσατε την ικανότητά σας στη χρήση του Η/Υ; 

 
 

 
  
                                              EROTISI_9                       1,00: Κακή 
                      2,00: Μέτρια 
                    3,00: Καλή 

Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)                                 4,00: Πολύ καλή 

 

  

 Για να υπάρχει ωστόσο µία πιο ολοκληρωµένη και αξιόπιστη εικόνα των 

ικανοτήτων των µαθητών, τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 

αναφέρονταν σε πιο εξειδικευµένες διεργασίες. Έτσι το Ερώτηµα 11, έχει σκοπό να 

προσφέρει στοιχεία για τη χρήση πάνω σε διάφορους τοµείς και λειτουργίες των 

υπολογιστών. Τα υποερωτήµατα 11α και 11η, αναφέρονται στη χρήση του 

∆ιαδικτύου, τόσο για επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (11α), όσο και 

γενικά για πλοήγηση (11η).  
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Πίνακας 27 
Πόσο καλά µπορείτε να επικοινωνήσετε µέσω e-mail; 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Άριστα 38 22,1 22,1 22,1 
  Πολύ καλά 

 44 25,6 25,6 47,7 

  Καλά 35 20,3 20,3 68,0 
  Μέτρια 31 18,0 18,0 86,0 
  Καθόλου 24 14,0 14,0 100,0 
  Σύνολο 172 100,0 100,0  

                            EROTISI_11A     Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                     

 

Όσον αφορά την επικοινωνία µέσω e-mail, παρατηρούµαι από τον Πίνακα 27 

ότι οι περισσότεροι µαθητές και µαθήτριες, γνωρίζουν να διεκπεραιώνουν µια τέτοια 

λειτουργία, άλλοι µε άνεση και άλλοι όχι. Το 25.6% αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό 

των απαντήσεων, που δηλώνει πολύ καλή γνώση στη συγκεκριµένη διεργασία, ενώ 

ποσοστό 14% δηλώνει ότι δεν µπορεί να επικοινωνήσει µέσω ∆ιαδικτύου. Το 67% 

των ερωτηθέντων µαθητών στην PISA δήλωσε ότι µπορεί να επικοινωνεί χωρίς 

βοήθεια µέσω e-mail. Είναι και πάλι σηµαντικό να αναφέρουµε, ότι οι γνώσεις και 

στον τοµέα αυτό είναι µικρότερες στο γυναικείο φύλο, όπως φανερώνουν οι 

απαντήσεις των ίδιων των µαθητριών (Γράφηµα 17α, Γράφηµα 17β). 

 
Γράφηµα 17α 

Πόσο καλά µπορείτε να επικοινωνήσετε µέσω e-mail; (Μαθητές) 

5,004,003,002,001,00
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     1,00: Άριστα 
     2,00: Πολύ καλά 
     3,00: Καλά 
     4,00: Μέτρια  
   Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)     5,00: Καθόλου 
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Γράφηµα 17β 
Πόσο καλά µπορείτε να επικοινωνήσετε µέσω e-mail; (Μαθήτριες) 

5,004,003,002,001,00
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     1,00: Άριστα 
     2,00: Πολύ καλά 
     3,00: Καλά 
     4,00: Μέτρια 
      Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)     5,00: Καθόλου 

 

  

Μεγαλύτερη συνοχή µεταξύ των µαθητών και µαθητριών , παρουσιάζουν οι 

απαντήσεις του υποερωτήµατος 11η, αναφορικά µε την πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο. 

Συγκεκριµένα, ελάχιστοι είναι οι µαθητές-µαθήτριες που δηλώνουν ότι αδυνατούν να 

πλοηγηθούν στο ∆ιαδίκτυο, στοιχείο το οποίο είναι ξεκάθαρο από το πολύ χαµηλό 

ποσοστό 1.7% το οποίο απάντησε ότι δεν µπορεί “Καθόλου”  να πλοηγηθεί στο 

διαδίκτυο. Το υπόλοιπο 98.3%, δηλώνει ότι έχει τις απαραίτητες  γνώσεις για τη 

διεργασία αυτή, µε το 46.5% να το κάνει “Άριστα”, γεγονός που φανερώνει µεγάλη 

ευχέρεια στον συγκεκριµένο τοµέα. Ο Πίνακας 28 και το ∆ιάγραµµα 18, προσφέρουν 

µία ολοκληρωµένη εικόνα των αποτελεσµάτων τα οποία µόλις αναφέρθηκαν 

λεπτοµερειακά. Αντίστοιχα στην έρευνα της PISA και στο αντίστοιχο ερώτηµα 

είδαµε ότι το 81% των ερωτηθέντων µαθητών µπορεί µε άνεση να πλοηγηθεί στο 

διαδίκτυο και χωρίς την βοήθεια κάποιου τρίτου προσώπου. 

Σε ξεχωριστή έρευνα που πραγµατοποίησε ο  Lorenzen (2003) για τη χρήση 

του διαδικτύου από τους µαθητές, διαπίστωσε ότι οι µαθητές έχουν τις κατάλληλες 

γνώσεις για να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο και να βρουν τις πληροφορίες που 

χρειάζονται για τις εργασίες τους. Επίσης, η έρευνα που πραγµατοποίησε κατέληξε 

στο ότι οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν µεταξύ καλών και κακών 
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ιστοσελίδων, ιστοσελίδων που παρέχουν χρήσιµες και έγκυρες ή άχρηστες 

πληροφορίες (Michael Lorenzen, 2003).   

 
Πίνακας 28 

Πόσο καλά µπορείτε να πλοηγηθείτε στο Ίντερνετ; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Άριστα 80 46,5 46,5 46,5 
  Πολύ καλά 

 54 31,4 31,4 77,9 

  Καλά 31 18,0 18,0 95,9 
  Μέτρια 4 2,3 2,3 98,3 
  Καθόλου 3 1,7 1,7 100,0 
  Σύνολο 172 100,0 100,0  
                EROTISI_11G                                 Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                     

 
 

Γράφηµα 18 
Πόσο καλά µπορείτε να πλοηγηθείτε στο Ίντερνετ; 

 
                                    EROTISI_11G    1,00: Άριστα 
         2,00: Πολύ καλά 
           3,00: Καλά 

4,00:Μέτρια                                                                       

Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)  5,00: Καθόλου 

 

Μία ξεχωριστή κατηγορία διεργασιών αποτελεί η χρήση του υπολογιστή για 

τα παιχνίδια. Με το υποερώτηµα 11ζ και σε συνδυασµό και µε το σύνολο των 

απαντήσεων, θα διαπιστωθεί κατά πόσο οι µαθητές χρησιµοποιούν τον υπολογιστή 

αποκλειστικά ή σε µεγάλο βαθµό για παιχνίδια. Οι απαντήσεις των µαθητών 

(Πίνακας 29), φανερώνουν ότι η µεγάλη πλειοψηφία µπορεί µε άνεση να παίζει 
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παιχνίδια στον υπολογιστή, γεγονός που σηµαίνει ότι ξοδεύει και αρκετό χρόνο σε 

αυτό. 

Πίνακας 29 
Πόσο καλά µπορείτε να παίξετε παιχνίδια; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Άριστα 82 47,7 47,7 47,7 
  Πολύ καλά 

 38 22,1 22,1 69,8 

  Καλά 23 13,4 13,4 83,1 
  Μέτρια 15 8,7 8,7 91,9 
  Καθόλου 14 8,1 8,1 100,0 
  Σύνολο 172 100,0 100,0  

              EROTISI_11F                                Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)             

 

 Ωστόσο το ποσοστό του 47.7% που δηλώνουν “Άριστα” στη χρήση 

παιχνιδιών, είναι σχεδόν ίσο µε εκείνο της χρήσης του υπολογιστή για πλοήγηση στο 

διαδίκτυο. Επίσης ποσοστό της τάξης του 8%, δηλώνει καµία ικανότητα όσον αφορά 

τα παιχνίδια. Συνδυάζοντας τα στοιχεία του υποερωτήµατος αυτού µε τα 

αποτελέσµατα του ερωτήµατος 10, µπορούµε να πούµε ότι τα παιχνίδια δεν 

αποτελούν την κύρια και δεσπόζουσα διεργασία ενασχόλησης των µαθητών-

µαθητριών µε τους υπολογιστές. Να σηµειωθεί ότι και πάλι οι γνώσεις των 

µαθητριών είναι µικρότερες από των µαθητών στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Στην 

περίπτωση της έρευνας της  PISA, οι µαθητές είχαν δηλώσει ότι  µπορούν µόνοι τους 

να ξεκινήσουν και να παίξουν κάποιο παιχνίδι στον υπολογιστή σε ποσοστό 85% το 

οποίο είναι αρκετά υψηλό. 

Όπως στο ερωτηµατολόγιο της PISA 2003 έτσι και στης έρευνάς µας, 

υπήρξαν ερωτήµατα για απλές διεργασίες στον υπολογιστή και για περισσότερο 

πολύπλοκες. Παράδειγµα απλών διεργασιών αποτελεί η “Αντιγραφή και 

Επικόλληση” (11θ),  η “Αποθήκευση” (11ι),  η “Εκτύπωση” (11κ) και η “∆ηµιουργία 

και ∆ιαγραφή” (11λ) αρχείων, που συναντούµε στο Ερώτηµα 11 του 

ερωτηµατολογίου. Ως περισσότερο πολύπλοκες διεργασίες µπορούν να θεωρηθούν ο 

“Χειρισµός των Windows” (11β) και ο χειρισµός διαφόρων προγραµµάτων όπως τα 

Word (11γ), Excel (11δ) και PowerPoint (11ε).  

Οι Πίνακες  30, 31, 32 και 33 παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 

αντίστοιχων υποερωτηµάτων για τις απλές διεργασίες. Τα ποσοστά είναι σχεδόν τα 

ίδια για τα υποερωτήµατα   11θ, 11ι, 11κ, 11λ, µε τους µαθητές και τις µαθήτριες να 

δηλώνουν καλή γνώση πάνω σε αυτές τις απλές διεργασίες. Με ποσοστό κοντά στο 
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60% δηλώνουν ότι µπορούν µε απόλυτη άνεση να διεκπεραιώσουν τις διεργασίες 

αυτές. Λίγο µικρότερο είναι το ποσοστό (50%) των µαθητών που µε άνεση µπορούν 

να προβούν στην εκτύπωση σε έντυπη µορφή ενός κειµένου από κάποιο αρχείο. 

 
 

Πίνακας 30 
Πόσο καλά µπορείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Άριστα 100 58,1 58,1 58,1 
  Πολύ καλά 

 28 16,3 16,3 74,4 

  Καλά 24 14,0 14,0 88,4 
  Μέτρια 15 8,7 8,7 97,1 
  Καθόλου 5 2,9 2,9 100,0 
  Σύνολο 172 100,0 100,0  

              EROTISI_11H      Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                     
 

 
 

Πίνακας 31 
Πόσο καλά µπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία σε φακέλους; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Άριστα 101 58,7 58,7 58,7 
Πολύ καλά 

 
25 14,5 14,5 73,3 

Καλά 26 15,1 15,1 88,4 
Μέτρια 17 9,9 9,9 98,3 

Έγκυρο 

Καθόλου 3 1,7 1,7 100,0 
 Σύνολο 172 100,0 100,0  

                            EROTISI_11I                   Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
      
 

 
Πίνακας 32 

Πόσο καλά µπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Άριστα 86 50,0 50,0 50,0 
 Πολύ καλά 

 36 20,9 20,9 70,9 

Καλά 29 16,9 16,9 87,8 
Μέτρια 14 8,1 8,1 95,9 
Καθόλου 7 4,1 4,1 100,0 

 

Καθόλου 172 100,0 100,0  
                              EROTISI_11J      Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                   
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Πίνακας 33 
Πόσο καλά µπορείτε να δηµιουργήσετε και να διαγράψετε αρχεία; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Άριστα 100 58,1 58,1 58,1 
Πολύ καλά 

 26 15,1 15,1 73,3 

Καλά 25 14,5 14,5 87,8 
Μέτρια 17 9,9 9,9 97,7 

Έγκυρο 

Καθόλου 4 2,3 2,3 100,0 
 Σύνολο 172 100,0 100,0  

                EROTISI_11K      Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

Αντίστοιχα, η έρευνα της PISA 2003 (Πίνακας 13) προσφέρει τα δικά της 

αποτελέσµατα. Στο σύνολο των ερωτηµάτων που αφορούν την δηµιουργία, 

αποθήκευση, διαγραφή και εκτύπωση αρχείων, παρατηρούµε ότι το 2003 οι µαθητές 

στην Ελλάδα δήλωναν µε ποσοστό 75%, ότι µπορούν χωρίς καµία βοήθεια να 

διεκπεραιώσουν τις λειτουργίες αυτές. Το ποσοστό αυτό εµφανίζεται να είναι λίγο 

µεγαλύτερο από το αντίστοιχο στο οποίο κατέληξε η έρευνά µας.  

Εξετάζοντας τις απαντήσεις του δείγµατος για τις πιο πολύπλοκες διεργασίες, 

παρατηρούµε ότι τα ποσοστά µειώνονται σηµαντικά, µε τους µαθητές και τις 

µαθήτριες να µην δηλώνουν την ίδια αυτοπεποίθηση και ικανότητα στον τοµέα αυτό. 

Όπως µπορούµε να δούµε και από τους ανάλογους πίνακες, οι µαθητές-µαθήτριες 

δηλώνουν περιορισµένη ικανότητα στον χειρισµό του PowerPoint για την δηµιουργία 

παρουσιάσεων. Ποσοστό 20% (Πίνακας 34), σηµειώνει ότι δεν µπορεί να χειριστεί το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα καθόλου, ενώ 26% δηλώνει ότι το χειρίζεται “Μέτρια”.  

 
 

Πίνακας 34 
Πόσο καλά µπορείτε να χειριστείτε το PowerPoint; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Άριστα 32 18,6 18,7 18,7 
Πολύ καλά 

 24 14,0 14,0 32,7 

Καλά 37 21,5 21,6 54,4 
Μέτρια 44 25,6 25,7 80,1 

Έγκυρο 

Καθόλου 34 19,8 19,9 100,0 
 Σύνολο 171 99,4 100,0  

Missing System 1 ,6   
Σύνολο 172 100,0   

               EROTISI_11E                     Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)          

 



 71 

Τα ποσοστά των γνώσεων των µαθητών εµφανίζονται µεγαλύτερα για το 

χειρισµό των προγραµµάτων Word και Excel, στοιχείο που φανερώνεται στους 

αντίστοιχους Πίνακες αποτελεσµάτων 35 και 36. Τις καλύτερες γνώσεις δηλώνουν οι 

µαθητές ότι έχουν στο χειρισµό γενικότερα του περιβάλλοντος των Windows 

(Πίνακας 37 ). Όσον αφορά το Word οι µαθητές στην έρευνα της PISA δηλώνουν ότι 

κάνουν χρήση του υπολογιστή για χειρισµό του σε ποσοστό 45%, ενώ το 27% 

δηλώνει ότι µπορεί να χειριστεί το περιβάλλον του PowerPoint µε άνεση και χωρίς 

βοήθεια.  

 
Πίνακας 35 

Πόσο καλά µπορείτε να χειριστείτε το Word; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Άριστα 49 28,5 28,5 28,5 
Πολύ καλά 

 45 26,2 26,2 54,7 

Καλά 49 28,5 28,5 83,1 
Μέτρια 23 13,4 13,4 96,5 

Έγκυρο 

Καθόλου 6 3,5 3,5 100,0 
 Σύνολο 172 100,0 100,0  

                               EROTISI_11C                     Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
 
  
 

Πίνακας 36 
Πόσο καλά µπορείτε να χειριστείτε το Excel; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Άριστα 30 17,4 17,6 17,6 
Πολύ καλά 

 26 15,1 15,3 32,9 

Καλά 53 30,8 31,2 64,1 
Μέτρια 45 26,2 26,5 90,6 

Έγκυρο 

Καθόλου 16 9,3 9,4 100,0 
 Σύνολο 170 98,8 100,0  

Missing System 2 1,2   
Σύνολο 172 100,0   

                             EROTISI_11D                      Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
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Πίνακας 37 
Πόσο καλά µπορείτε να χειριστείτε τα Windows; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Άριστα 45 26,2 26,2 26,2 
Πολύ καλά 

 37 21,5 21,5 47,7 

Καλά 55 32,0 32,0 79,7 
Μέτρια 28 16,3 16,3 95,9 

Έγκυρο 

Καθόλου 7 4,1 4,1 100,0 
 Σύνολο 172 100,0 100,0  

                               EROTISI_11B       Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

Στην περίπτωση της έρευνας της PISA 2003 και σε γενικές γραµµές οι 

µαθητές στην Ελλάδα είχαν δηλώσει ότι µπορούν να διεκπεραιώσουν  πολύπλοκες 

διαδικασίες στον υπολογιστή µε ποσοστό περίπου 30 % (Πίνακα 15). 

Στη συνέχεια και προτού το ερωτηµατολόγιο της εργασίας προχωρήσει στις 

ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση του υπολογιστή στο σχολείο, οι µαθητές κλήθηκαν 

να σχολιάσουν ορισµένες απόψεις και να δηλώσουν τον τρόπο µε τον οποίο έµαθαν 

να χειρίζονται τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο.  

Η ερώτηση 12 περιλαµβάνει 4 υποερωτήµατα, τα οποία σκοπό έχουν να 

σκιαγραφήσουν τη διάθεση µε την οποία οι µαθητές προσεγγίζουν τις νέες 

τεχνολογίες. Στο υποερώτηµα (α) οι µαθητές-µαθήτριες δηλώνουν το πόσο 

σηµαντική είναι για αυτούς η χρήση των υπολογιστών. Το 85% περίπου του 

δείγµατος χαρακτηρίζει ως σηµαντική τη χρήση των υπολογιστών και µόλις το 

υπόλοιπο 15% διαφωνεί µε τη συγκεκριµένη άποψη (Πίνακας 38). 

 
 

Πίνακας 38 
Είναι σηµαντική για µένα η χρήση Η/Υ. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Συµφωνώ απόλυτα 52 30,2 30,2 30,2 
Συµφωνώ 93 54,1 54,1 84,3 
∆ιαφωνώ 22 12,8 12,8 97,1 

∆ιαφωνώ απόλυτα 5 2,9 2,9 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 172 100,0 100,0  
                         EROTISI_12A             Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

Το (β) υποερώτηµα εξετάζει τον αν η χρήση του υπολογιστή για παιχνίδι ή και 

για τα µαθήµατα του σχολείου είναι διασκεδαστική. Ποσοστό της τάξης του 68.6%, 
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θεωρεί διασκεδαστική την ενασχόληση του υπολογιστή για τους αναφερθέντες 

σκοπούς, ενώ το 31.4% του δείγµατος διαφωνεί (Πίνακας 39). Σηµαντικά 

συµπεράσµατα προκύπτουν στο σηµείο αυτό τα οποία θα αναλύσουµε στο αµέσως 

επόµενο κεφάλαιο.  

Πίνακας 39 
Πιστεύω ότι το να παίζεις ή να διαβάζεις σε έναν Η/Υ είναι πολύ διασκεδαστικό. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Συµφωνώ απόλυτα 32 18,6 18,6 18,6 
Συµφωνώ 86 50,0 50,0 68,6 
∆ιαφωνώ 48 27,9 27,9 96,5 

Έγκυρο 

∆ιαφωνώ απόλυτα 6 3,5 3,5 100,0 
 Σύνολο 172 100,0 100,0  

                         EROTISI_12B               Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
 

Ουσιαστικής σηµασίας είναι και το υποερώτηµα (γ), “Χρησιµοποιώ το Η/Υ 

γιατί µε ενδιαφέρει”.  Η πλειοψηφία των µαθητών και µαθητριών, το 89%, δηλώνει 

ότι κάνει χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή γιατί τον ενδιαφέρει (Πίνακας 40). 

Μόλις το 10.4% αναφέρει ότι διαφωνεί µε την πρόταση αυτή και αποτελεί και αυτό 

ένα σηµαντικό θέµα σχολιασµού στο επόµενο κεφάλαιο. Ανάλογα ήταν και τα 

ευρήµατα της Καράκιζα (2003) σε µαθητές σχολείων της Κορινθίας, οι οποίοι 

δηλώνουν το ίδιο ενδιαφέρον για τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  

 
 
 
 
 

Πίνακας 40 
Χρησιµοποιώ τον Η/Υ γιατί µε ενδιαφέρει. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Συµφωνώ απόλυτα 48 27,9 27,9 27,9 
 Συµφωνώ 105 61,0 61,0 89,0 
 ∆ιαφωνώ 18 10,5 10,5 99,4 
 ∆ιαφωνώ απόλυτα 1 ,6 ,6 100,0 
 Σύνολο 172 100,0 100,0  

           EROTISI_12C               Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)             
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Το τέταρτο (δ) και τελευταίο υποερώτηµα, ρωτάει κατά πόσο ο χρήστης 

ξεχνιέται και χάνει την αίσθηση του χρόνου όταν βρίσκεται στον υπολογιστή, είτε 

διαβάζοντας, είτε παίζοντας. Τα ποσοστά στην περίπτωση αυτή είναι σχεδόν 

µοιρασµένα, µε το 49% να δηλώνει ότι τον συνεπαίρνει η χρήση του υπολογιστή και 

το υπόλοιπο 51% να θεωρεί ότι µπορεί να ελέγξει τον χρόνο ενασχόλησης σε αυτόν 

(Πίνακας 41). 

 
 

Πίνακας 41 
Χάνω την αίσθηση του χρόνου όταν βρίσκοµαι στον Η/Υ. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Συµφωνώ απόλυτα 30 17,4 17,4 17,4 
  Συµφωνώ 54 31,4 31,4 48,8 
  ∆ιαφωνώ 69 40,1 40,1 89,0 
  ∆ιαφωνώ απόλυτα 19 11,0 11,0 100,0 
  Σύνολο 172 100,0 100,0  

                      EROTISI_12D            Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω υποερωτήµατα είναι πολύ σηµαντικές και 

µπορούν να προσφέρουν χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία όπως αναφέραµε θα 

αναλύσουµε στη συνέχεια της εργασίας. Να σηµειωθεί επίσης ότι δεν συγκρίναµε τα 

υποερωτήµατα µε βάση το διαχωρισµό του φύλου, καθώς οι απαντήσεις στο σύνολο 

του δείγµατος έτειναν να κινούνται αναλογικά και προς την ίδια κατεύθυνση, τόσο 

στους µαθητές, όσο και στις µαθήτριες, χωρίς να επηρεάζουν το συνολικό 

αποτέλεσµα σε κάθε υποερώτηµα.  

Για να διαπιστωθεί κατά πόσο το σχολείο έχει βοηθήσει στην απόκτηση 

γνώσεων από τους µαθητές πάνω στη χρήση του υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου, 

τοποθετήθηκαν στο ερωτηµατολόγιο οι ερωτήσεις 13 και 14. Η πρώτη ζητάει 

απάντηση στο ερώτηµα “ Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε τον υπολογιστή” και η 

δεύτερη στο  “ Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε το ∆ιαδίκτυο”. Από τις απαντήσεις στα 

2 αυτά ερωτήµατα θα διαπιστωθεί πέρα από τη συµβολή του σχολείου και η συµβολή 

του οικογενειακού και µη περιβάλλοντος των µαθητών στην εκµάθηση των νέων 

τεχνολογιών. 
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Πίνακας 42 
Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε τον Η/Υ; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Το σχολείο 34 19,8 19,8 19,8 
Οι φίλοι µου 12 7,0 7,0 26,7 

Η οικογένειά 
µου 27 15,7 15,7 42,4 

Έµαθα µόνος 
µου 

77 44,8 44,8 87,2 

Άλλος 22 12,8 12,8 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 172 100,0 100,0  
                            EROTISI_13         Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

 

Ο Πίνακας 42, δείχνει ότι σε ποσοστό 45% οι µαθητές-µαθήτριες έµαθαν να 

χρησιµοποιούν τον υπολογιστή από δική τους προσωπική ενασχόληση και µόνο. Ένα 

20% δηλώνει απόκτηση των κατάλληλων εφοδίων από το σχολείο και το 16% 

αναφέρει ότι έµαθε να χειρίζεται τον Η/Υ µε τη βοήθεια του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος. Αν ωστόσο κοιτάξουµε ξεχωριστά τις απαντήσεις µε βάση το φύλο 

(Γραφήµατα 19α και 19β), θα δούµε ότι οι µαθητές στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία, έµαθαν µόνοι τους να χειρίζονται τους υπολογιστές και είναι οι 

µαθήτριες οι οποίες ουσιαστικά ανεβάζουν τα ποσοστά των απαντήσεων που 

αφορούν το σχολείο και την οικογένεια. 
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Πίνακας 19α 
Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε τον Η/Υ; (Μαθητές) 

5,004,003,002,001,00

EROTISI_13

60

50

40

30

20

10

0

F
re

q
u

en
cy

Mean =3,4271

Std. Dev. =1,08332


N =96

Histogram

for FILO= 1,00

 
    1,00: Το σχολείο 
    2,00: Οι φίλοι µου 
    3,00: Η οικογένειά µου 
    4,00: Έµαθα µόνος µου                
Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)    5,00: Άλλος 
 

 
 

Πίνακας 19β 
Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε τον Η/Υ; (Μαθήτριες) 
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Histogram

for FILO= 2,00

 
    1,00: Το σχολείο 
    2,00: Οι φίλοι µου 
    3,00: Η οικογένειά µου 
    4,00: Έµαθα µόνος µου                
Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)    5,00: Άλλος 
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Ανάλογα κυµαίνονται και τα ποσοστά στο ερώτηµα 14 που έχει να κάνει µε 

τη χρήση του ∆ιαδικτύου από τους µαθητές όπως διαπιστώνουµε στον Πίνακα 43. 

Πίνακας 43 
Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε το ∆ιαδίκτυο; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

∆εν ξέρω να χειρίζοµαι το 
∆ιαδίκτυο 3 1,7 1,8 1,8 

Το σχολείο 32 18,6 18,9 20,7 
Οι φίλοι µου 

 20 11,6 11,8 32,5 

Η οικογένειά µου 
 15 8,7 8,9 41,4 

 Έµαθα µόνος µου 78 45,3 46,2 87,6 

Άλλος 21 12,2 12,4 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 169 98,3 100,0  
Missing System 3 1,7   

Σύνολο 172 100,0   
                   EROTISI_14     Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

Ο Πίνακας 43 δείχνει ότι σε ποσοστό 46.2% οι µαθητές µαθαίνουν µόνοι τους 

να χειρίζονται το ∆ιαδίκτυο και ακολουθούν το σχολείο και η οικογένεια. Ωστόσο και 

εδώ υπάρχει σηµαντική διαφορά στις απαντήσεις µεταξύ µαθητών και µαθητριών, 

ανάλογη του ερωτήµατος 13 (Γραφήµατα 20α και 20β). 

Πίνακας 20α 
Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε το ∆ιαδίκτυο; (Μαθητές) 

6,005,004,003,002,001,00
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   1,00: ∆εν ξέρω να χειρίζοµαι το ∆ιαδίκτυο 
   2,00: Το σχολείο 
   3,00: Οι φίλοι µου 
   4,00: Η οικογένειά µου   
   5,00: Έµαθα µόνος µου 
Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)   6,00: Άλλος 
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Πίνακας 20β 
Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε το ∆ιαδίκτυο; (Μαθήτριες) 

6,005,004,003,002,001,00
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Histogram
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   1,00: ∆εν ξέρω να χειρίζοµαι το ∆ιαδίκτυο 
   2,00: Το σχολείο 
   3,00: Οι φίλοι µου 
   4,00: Η οικογένειά µου   
   5,00: Έµαθα µόνος µου 
Πηγή:(Αποτελέσµατα έρευνας)   6,00: Άλλος  

 

Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει ερωτήµατα που 

αγγίζουν τον χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και του λυκείου πιο 

συγκεκριµένα, πάντα υπό το πρίσµα των νέων τεχνολογιών. Οι µαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ερωτήµατα, για το ποια από τα σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες 

µαθήµατα επιλογής του προγράµµατος σπουδών είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν. 

Επιπλέον, ζητήθηκε οι γνώµη τους για την σηµαντικότητα, ως προς την παροχή 

γνώσεων, των µαθηµάτων αυτών και του υποχρεωτικού µαθήµατος “ Ανάπτυξη 

εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον”.  

Στα 3 τελευταία ερωτήµατα, οι µαθητές-µαθήτριες δήλωσαν κατά πόσο τα 

µαθήµατα αυτά συνέβαλαν στη βελτίωση των γνώσεών τους στη χρήση των 

υπολογιστών, κατά πόσο ο τεχνολογικός εξοπλισµός του σχολείου συµβαδίζει µε τις 

επιτάξεις της σύγχρονης εποχής και αν θα ήταν καλό ορισµένα από τα µαθήµατα 

επιλογής να γίνουν υποχρεωτικά. 

Το µάθηµα το οποίο επιλέχθηκε περισσότερο από το σύνολο των µαθητών 

είναι το “Εφαρµογές πληροφορικής”. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 44, ποσοστό 58.1% 

των µαθητών και µαθητριών επέλεξαν να παρακολουθήσουν το µάθηµα αυτό κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στο λύκειο. 
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Πίνακας 44 
Ποσοστό επιλογής του µαθήµατος “Εφαρµογές Πληροφορικής”. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Εφαρµογές 
Πληροφορικής 100 58,1 100,0 100,0 

Missing System 72 41,9   

Σύνολο 172 100,0   
                           EROTISI_15         Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

 Στη δεύτερη σειρά προτίµησης βρίσκεται το µάθηµα “Εφαρµογές 

υπολογιστών” µε 34.9% (Πίνακας 45) και ακολουθούν κατά σειρά τα µαθήµατα, 

“Πολυµέσα-∆ίκτυα”, “ Εφαρµογές λογισµικού” και  “Τεχνολογία υπολογιστικών 

συστηµάτων και λειτουργικά συστήµατα” µε ποσοστά 18% (Πίνακας 67), 2.9% 

(Πίνακας 46) και 3.5% (Πίνακας 47) αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 45 

Ποσοστό επιλογής του µαθήµατος “Εφαρµογές Υπολογιστών”. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Εφαρµογές 
Υπολογιστών 60 34,9 100,0 100,0 

Missing System 112 65,1   

Σύνολο 172 100,0   
                               EROTISI_15       Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
 

 
Πίνακας 46 

Ποσοστό επιλογής του µαθήµατος “Πολυµέσα-∆ίκτυα”. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Πολυµέσα 
∆ίκτυα 

31 18,0 100,0 100,0 

Missing System 141 82,0   
Σύνολο 172 100,0   

                               EROTISI_15      Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
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Πίνακας 47 
Ποσοστό επιλογής του µαθήµατος “Εφαρµογές Λογισµικού”. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Εφαρµογές 
Λογισµικού 5 2,9 100,0 100,0 

Missing System 167 97,1   

Σύνολο 172 100,0   
                              EROTISI_15      Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 
 

Πίνακας 48 
Ποσοστό επιλογής του µαθήµατος “Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και 

Λειτουργικά Συστήµατα”. 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Τεχνολογία 
Υπολογιστικών 
Συστηµάτων και 
Λειτουργικά 
Συστήµατα 

6 3,5 100,0 100,0 

Missing System 166 96,5   
Σύνολο 172 100,0   

                         EROTISI_15        Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

  

 

Από την αξιολόγηση των µαθηµάτων επιλογής από τους µαθητές στην 

ερώτηση 16 του ερωτηµατολογίου, δεν µπορούν να εξαχθούν απολύτως ξεκάθαρα 

συµπεράσµατα για τη συµβολή τους στη βελτίωση των γνώσεων των µαθητών. 

Ωστόσο τα ποσοστά της αξιολόγησης στο σύνολο των µαθηµάτων, παρουσιάζουν 

περισσότερους µαθητές και µαθήτριες να δηλώνουν ότι αυτά δεν εκπληρώνουν το 

σκοπό για τον οποίο υπάρχουν στο πρόγραµµα µαθηµάτων του λυκείου. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες δείχνουν να µην είναι ικανοποιηµένοι από 

την προσφορά αυτών των µαθηµάτων σε επίπεδο γνώσεων στις νέες τεχνολογίες. Οι 

Πίνακες 49-53 παρουσιάζουν τις αξιολογήσεις και για τα 5 µαθήµατα επιλογής. 
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Πίνακας 49 
Αξιολογήστε τη συµβολή του µαθήµατος “Εφαρµογές Πληροφορικής” στη χρήση των Η/Υ. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Πολύ 
Καλή 21 12,2 15,8 15,8 

Καλή 29 16,9 21,8 37,6 
Μέτρια 29 16,9 21,8 59,4 
Κακή 23 13,4 17,3 76,7 
Πολύ 
Κακή 31 18,0 23,3 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 133 77,3 100,0  
Missing System 39 22,7   

Σύνολο 172 100,0   
                               EROTISI_16A                 Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                   
 

 
Πίνακας 50 

Αξιολογήστε τη συµβολή του µαθήµατος “Εφαρµογές Υπολογιστών” στη χρήση των Η/Υ. 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Πολύ 
Καλή 13 7,6 10,6 10,6 

Καλή 26 15,1 21,1 31,7 
Μέτρια 32 18,6 26,0 57,7 
Κακή 29 16,9 23,6 81,3 
Πολύ 
Κακή 23 13,4 18,7 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 123 71,5 100,0  
Missing System 49 28,5   

Σύνολο 172 100,0   
                               EROTISI_16B                Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 
 

Πίνακας 51 
Αξιολογήστε τη συµβολή του µαθήµατος “Πολυµέσα-∆ίκτυα” στη χρήση των Η/Υ. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Πολύ 
Καλή 17 9,9 16,7 16,7 

Καλή 18 10,5 17,6 34,3 
Μέτρια 27 15,7 26,5 60,8 
Κακή 15 8,7 14,7 75,5 
Πολύ 
Κακή 25 14,5 24,5 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 102 59,3 100,0  
Missing System 70 40,7   

Σύνολο 172 100,0   
                               EROTISI_16C                 Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
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Πίνακας 52 
Αξιολογήστε τη συµβολή του µαθήµατος “Εφαρµογές Λογισµικού” στη χρήση των Η/Υ. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Πολύ 
Καλή 14 8,1 14,9 14,9 

Καλή 19 11,0 20,2 35,1 
Μέτρια 18 10,5 19,1 54,3 
Κακή 23 13,4 24,5 78,7 
Πολύ 
Κακή 20 11,6 21,3 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 94 54,7 100,0  
Missing System 78 45,3   

Σύνολο 172 100,0   
                               EROTISI_16D                  Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 
 

Πίνακας 53 
Αξιολογήστε τη συµβολή του µαθήµατος “Τεχνολογία υπολογιστικών συστηµάτων και 

λειτουργικά συστήµατα” στη χρήση των Η/Υ. 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Πολύ 
Καλή 13 7,6 13,7 13,7 

Καλή 13 7,6 13,7 27,4 
Μέτρια 24 14,0 25,3 52,6 

Κακή 19 11,0 20,0 72,6 
Πολύ 
Κακή 26 15,1 27,4 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 95 55,2 100,0  

Missing System 77 44,8   
Σύνολο 172 100,0   

                EROTISI_16E                 Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

Το ερώτηµα 17 ζητάει από τους µαθητές και τις µαθήτριες να αξιολογήσουν 

τη σηµαντικότητα του µαθήµατος της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ΄  τάξης του 

Ενιαίου Λυκείου, “Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον”. Και στο 

µάθηµα αυτό όπως και στα επιλογής, οι γνώµες των µαθητών είναι ποικίλες. Τα 

αποτελέσµατα του Πίνακα 54 καταδεικνύουν ότι µε µικρή ποσοστιαία διαφορά, είναι 

περισσότεροι οι µαθητές που δεν είναι ευχαριστηµένοι από τα εφόδια που προσφέρει 

το συγκεκριµένο µάθηµα.  
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Πίνακας 54 
Αξιολογήστε τη συµβολή του µαθήµατος της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της ΄Γ τάξης 

“Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον”, στη βελτίωση των γνώσεών σας 
στη χρήση των Η/Υ. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Πολύ 
Καλή 20 11,6 13,5 13,5 

Καλή 34 19,8 23,0 36,5 
Μέτρια 36 20,9 24,3 60,8 
Κακή 33 19,2 22,3 83,1 
Πολύ 
Κακή 25 14,5 16,9 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 148 86,0 100,0  
Missing System 24 14,0   

Σύνολο 172 100,0   
                EROTISI_17                  Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

Άλλωστε όπως είναι φανερό και από τις απαντήσεις του ερωτήµατος 18, 

(Πίνακας 55), το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών-µαθητριών (49%) θεωρούν ότι 

τα µαθήµατα του λυκείου στο σύνολό τους δεν ενισχύουν τις γνώσεις τους στις νέες 

τεχνολογίες. Το 27.8% θεωρεί ότι έχει πάρει σηµαντικές γνώσεις κατά τη διάρκεια 

φοίτησής του στο λύκειο ενώ η γνώµη του υπόλοιπου 23% βρίσκεται κάπου στη 

µέση.  

 

Πίνακας 55 
Αξιολογήστε τη συµβολή των µαθηµάτων του λυκείου, στο σύνολό τους, στη βελτίωση των 

γνώσεών σας στη χρήση των Η/Υ. 
 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Πολύ 
Καλή 14 8,1 8,3 8,3 

Καλή 33 19,2 19,5 27,8 
Μέτρια 39 22,7 23,1 50,9 
Κακή 52 30,2 30,8 81,7 
Πολύ 
Κακή 31 18,0 18,3 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 169 98,3 100,0  
Missing System 3 1,7   
Σύνολο 172 100,0     

                               EROTISI_18                  Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
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Τα τελευταία δύο ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου εξετάζουν την 

καταλληλότητα ή µη του τεχνολογικού εξοπλισµού των σχολείων και τη γνώµη των 

µαθητών για το πρόγραµµα των µαθηµάτων αναφορικά µε τα µαθήµατα 

πληροφορικής.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 56, ο τεχνολογικός εξοπλισµός των 

σχολείων είναι παλαιωµένος. Αυτό σηµειώνει το 53.5% του δείγµατος των µαθητών, 

µε µόλις 11.6% αυτού, να θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός εξοπλισµός των εργαστηρίων 

(υπολογιστές), συµβαδίζει µε τις ανάγκες των διδασκόµενων µαθηµάτων. Το 

ποσοστό αυτό συµφωνεί απόλυτα µε εκείνο στο οποίο κατέληξε η έρευνα της PISA 

και το οποίο είναι σχεδόν ίσο µε το 50% του εξεταζόµενου δείγµατος. Αυτό σηµαίνει 

ότι και στις δύο έρευνες το µισό δείγµα δηλώνει ανικανοποίητο από τον τεχνολογικό 

εξοπλισµό των σχολικών εργαστηρίων και θεωρεί ότι αποτελεί εµπόδιο στην πρόοδο 

των µαθητών στον τοµέα της τεχνολογίας. 

 

Πίνακας 56 
Αξιολογείστε κατά πόσο ο εκπαιδευτικός εξοπλισµός (υπολογιστές) του σχολείου συµβαδίζει 

µε τις ανάγκες των διδασκόµενων µαθηµάτων. 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Συµβαδίζει απόλυτα 6 3,5 3,5 3,5 
Συµβαδίζει 14 8,1 8,1 11,6 

Συµβαδίζει µέτρια 60 34,9 34,9 46,5 
∆ε συµβαδίζει 44 25,6 25,6 72,1 

∆ε συµβαδίζει 
καθόλου 48 27,9 27,9 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 172 100,0 100,0  
                      EROTISI_19             Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    

 

 Τέλος απαντώντας οι µαθητές στη σχετική ερώτηση του ερωτηµατολογίου 

αναφορικά µε τα µαθήµατα επιλογής (Ερώτηµα 20), δηλώνουν µε ποσοστό 56.7% ότι 

πρέπει ορισµένα µαθήµατα επιλογής του προγράµµατος σπουδών να µετατραπούν σε 

υποχρεωτικά (Πίνακας 78), έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν µε µεγαλύτερη 

σοβαρότητα τόσο από τους µαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. 
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Πίνακας 57 
Πιστεύετε ότι κάποια από τα µαθήµατα επιλογής που σχετίζονται µε τη χρήση των Η/Υ, θα 

έπρεπε να γίνουν υποχρεωτικά; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Ναι 97 56,4 56,7 56,7 
Όχι 74 43,0 43,3 100,0 

Έγκυρο 

Σύνολο 171 99,4 100,0  
Missing System 1 ,6   

Σύνολο 172 100,0   
                              EROTISI_20                  Πηγή: (Αποτελέσµατα έρευνας)                    
 
 

Στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο προχωράµε σε σχολιασµό των αποτελεσµάτων 

της έρευνας από την οποία προκύπτουν πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα.  

 

3.4 Συµπεράσµατα της έρευνας 
 
  

Από την έρευνα στα 4 σχολεία της Β.Ελλάδας, ένα γενικό και πρώτο 

συµπέρασµα είναι ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σηµαντικό µέρος της 

καθηµερινότητας των νέων και των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

ειδικότερα. Είναι σηµαντικός ο χρόνος που αφιερώνουν οι µαθητές και οι µαθήτριες 

σε διεργασίες στον υπολογιστή τόσο στο σπίτι τους όσο και στο χώρο του σχολείου.  

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισαχθεί σε µεγάλο βαθµό στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, αν και όπως διαπιστώθηκε τα σχετικά µαθήµατα δεν προσφέρουν τις 

αναµενόµενες γνώσεις στους µαθητές και ο τεχνολογικός εξοπλισµός χρήζει 

συχνότερης αναβάθµισης. 

Πιο συγκεκριµένα διαπιστώσαµε από την έρευνά µας ότι οι Έλληνες µαθητές 

σε ποσοστό 85.5% έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστή στο σπίτι και τον 

χρησιµοποιούν για διάφορους σκοπούς. Το δυσάρεστο της έρευνας είναι ότι υπάρχει 

ακόµα ένα 15%, το οποίο δεν έχει πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι, γεγονός το 

οποίο δηµιουργεί µία ανισότητα στην πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες µεταξύ των 

µαθητών.  

Προκύπτει από τις απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια, ότι το σύνολο του 

δείγµατος κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε µεγάλο ή µικρό βαθµό 

(Ερώτηµα 5). Οι µαθητές χρησιµοποιούν τον Η/Υ για διάφορες διεργασίες και το 

σηµαντικό είναι ότι δεν αποτελούν τα παιχνίδια την κυριότερη ασχολία (Ερώτηµα 

10). Εκείνο το οποίο πρέπει να τονιστεί, είναι το γεγονός ότι ελάχιστοι µαθητές 
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δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν τους υπολογιστές ως βοήθηµα για τα µαθήµατα του 

σχολείου και σε πολύ µικρότερο βαθµό από την αντίστοιχη χρήση για άλλες 

διεργασίες (Ερωτήµατα 8 και 10). Η κυριότερη διεργασία και η πιο δηµοφιλής είναι η 

πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο και η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.    

Σηµαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν από την έρευνα ότι υφίστανται, 

διαχωρίζοντας τις απαντήσεις στα ερωτήµατα µε βάση το φύλο. Αυτό σηµαίνει ότι η 

γνώση και η ενασχόληση µε τις νέες τεχνολογίες επηρεάζεται σηµαντικά από το αν ο 

ερωτώµενος είναι αγόρι ή κορίτσι. Συγκεκριµένα παρατηρήσαµε ότι οι µαθήτριες 

χρησιµοποιούν λιγότερο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από ότι οι µαθητές. Αυτό 

διαπιστώθηκε από τις απαντήσεις του δείγµατος σε διάφορα ερωτήµατα του 

ερωτηµατολογίου που είτε είχαν χαρακτήρα γενικό (Ερωτήµατα 5,6,7 και 9), είτε 

ειδικό για συγκεκριµένες διεργασίες όπως παιχνίδια και ∆ιαδίκτυο (Ερωτήµατα 10 

και 11). Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται ακόµα περισσότερο από το γεγονός ότι οι 

µαθήτριες δηλώνουν ότι έµαθαν να χειρίζονται τους υπολογιστές µε τη βοήθεια της 

οικογένειάς τους και του σχολείου, σε αντίθεση µε τους µαθητές οι οποίοι δηλώνουν 

ότι µόνοι τους, µέσα από την πολύωρη τριβή και ενασχόληση, απόκτησαν τις 

απαραίτητες για αυτούς γνώσεις. Αυτό φανερώνει µεγαλύτερη αφιέρωση χρόνου και 

ενασχόληση µε τους υπολογιστές από τους µαθητές σε σχέση µε τις µαθήτριες, το 

οποίο είναι σηµαντικό στοιχείο της έρευνας. Τέλος στο ερώτηµα 9, είναι µικρότερα 

τα ποσοστά των µαθητριών που δηλώνουν “Πολύ καλή” ικανότητα στη χρήση των 

Η/Υ σε σχέση µε τους µαθητές.   

Ιδιαίτερα χρήσιµα είναι τα συµπεράσµατα των απαντήσεων στο Ερώτηµα 12 

του ερωτηµατολογίου. Η ενασχόληση των παιδιών µε τους υπολογιστές από µικρή 

ηλικία στο πλαίσιο της οικογένειας, είναι µια πραγµατικότητα που δηµιουργεί 

οικειότητα, συνεχή αναζήτηση και ενασχόληση, απόλαυση κλπ, που αποτελούν 

κίνητρα για την επιλογή τους (Rossi, 1994). Οι απαντήσεις µας βοηθούν να 

κατανοήσουµε το πώς αντιµετωπίζουν οι µαθητές και οι µαθήτριες τις νέες 

τεχνολογίες και αν τις χρησιµοποιούν ενσυνείδητα ή όχι. Στο υποερώτηµα 12α, 

δηλώνουν σε ποσοστό 85% ότι είναι σηµαντική η χρήση των υπολογιστών για 

αυτούς, αν και µικρότερο ποσοστό της τάξης του 68.6% (12β) θεωρεί τη χρήση αυτή 

διασκεδαστική. Οι απαντήσεις αυτές δείχνουν µία ωριµότητα από την πλευρά των 

µαθητών-µαθητριών, οι οποίοι κατανοούν τη σηµαντικότητα των νέων τεχνολογιών 

στη σύγχρονη εποχή. Συµπέρασµα το οποίο ενισχύεται και από τις απαντήσεις στο 

υποερώτηµα 12γ, όπου ποσοστό 89% του δείγµατος, δηλώνει ότι κάνει χρήση του 
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υπολογιστή από ενδιαφέρον αν και µπορεί να µην το διασκεδάζει στον ίδιο βαθµό. Η 

ώριµη αντιµετώπιση από πλευράς των µαθητών φαίνεται τέλος και από το 

υποερώτηµα 12δ όπου ποσοστό 49%, πολύ µικρότερο από τα άλλα 3 υποερωτήµατα, 

δηλώνει ότι χάνει την αίσθηση του χρόνου όταν βρίσκεται µπροστά στον υπολογιστή. 

Μπορούµε εποµένως να συµπεράνουµε ότι οι µαθητές παρουσιάζουν µία πολύ θετική 

στάση απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών, που δεν αφορά αποκλειστικά το 

ζήτηµα της διασκέδασης και των παιχνιδιών.  

Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στα σχετικά µε τις νέες 

τεχνολογίες µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του λυκείου. Παρατηρούµαι 

(Ερώτηµα 15), ότι από τα µαθήµατα επιλογής εκείνο το οποίο παρουσιάζει τη 

µεγαλύτερη προτίµηση (58% του δείγµατος), είναι το “Εφαρµογές πληροφορικής”, 

µε τα υπόλοιπα να ακολουθούν µε πολύ µικρότερα ποσοστά. Ο βαθµός ικανοποίησης 

των µαθητών από τη συνεισφορά των µαθηµάτων στις γνώσεις τους φανερώνεται στο 

ερώτηµα 16. Όπως φανερώνουν οι απαντήσεις, το µεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι 

ικανοποιηµένο από το τί προσφέρουν τα µαθήµατα αυτά, στοιχείο το οποίο θα έπρεπε 

να απασχολήσει τους αρµόδιους του προγράµµατος σπουδών.  

∆εν µπορούµε να κατηγορήσουµε τους µαθητές για προκατάληψη σε σχέση 

µε τα µαθήµατα του λυκείου που αναφέραµε, καθώς όπως φανερώνει το ερώτηµα 20, 

ποσοστό 57% του δείγµατος θα ήθελε κάποια από τα µαθήµατα επιλογής να γίνουν 

υποχρεωτικά. Αυτό ενδεχοµένως κρύβει την ελπίδα ότι θα αντιµετωπιστούν τα 

µαθήµατα αυτά µε µεγαλύτερη σοβαρότητα, τόσο από τους µαθητές, όσο και από 

τους καθηγητές, ώστε να προσφέρουν εκπαιδευτικά εφόδια. Είναι φανερό ότι οι 

απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό δείχνουν ενδιαφέρον για το αντικείµενο της 

πληροφορικής και τις νέες τεχνολογίες.  

Παρά το γεγονός ότι οι µαθητές όπως δηλώνουν έχουν την πρόθεση να 

αποκοµίσουν εκπαιδευτικά οφέλη από τα σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες µαθήµατα, 

µόλις 28% αυτών θεωρούν ότι το καταφέρνουν µε τα υπάρχοντα µαθήµατα και µε τον 

τρόπο ενδεχοµένως που αυτά διδάσκονται (Ερώτηµα 18). Είναι πιθανό να λειτουργεί 

ανασταλτικά όσον αφορά την παροχή γνώσεων και το γεγονός ότι ο τεχνολογικός 

εξοπλισµός των σχολικών εργαστηρίων εµφανίζεται µη συµβατός µε τις ανάγκες της 

σύγχρονης εποχής (Ερώτηµα 19). Άλλωστε όπως είχαν αναφέρει και οι  Schofield 

and Davison (2002), τα εκπαιδευτικά οφέλη δεν προκύπτουν αυτόµατα από την 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, αλλά το όφελος που µπορούν να κερδίσουν οι 
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µαθητές εξαρτάται και από τον τρόπο προσέγγισης, το πρόγραµµα µαθηµάτων και 

την καταλληλότητα του τεχνολογικού εξοπλισµού των σχολείων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.1 Συµπεράσµατα της εργασίας 

 

Η παρούσα µελέτη µας παρέχει χρήσιµα συµπεράσµατα, αναφορικά µε τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών από τους µαθητές. Μας δείχνει τη στάση των µαθητών 

απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, καθώς και τη γνώµη 

τους για το ρόλο του σχολείου και συγκεκριµένα του λυκείου, στον εµπλουτισµό των 

γνώσεών τους στις νέες τεχνολογίες. 

Εξετάζοντας τις ερευνητικές υποθέσεις που θέσαµε στο ξεκίνηµα της µελέτης 

αυτής, διαπιστώνουµε ότι η πρώτη ερευνητική υπόθεση ότι “ Οι µαθητές έχουν 

εξοικειωθεί µε τις νέες τεχνολογίες”, βρίσκει απόλυτη ισχύ στο µεγαλύτερο ποσοστό 

του δείγµατος των µαθητών που ελέγχθηκε. Οι µαθητές όπως διαπιστώσαµε δείχνουν 

ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες, αφιερώνουν χρόνο σε αυτές και παρουσιάζουν 

σηµαντικές γνώσεις στη χρήση τους. ∆ηλώνουν χαρακτηριστικά ότι είναι σηµαντική 

η χρήση των υπολογιστών για αυτούς και ότι δεν αποτελούν αποκλειστικά και µόνο 

ένα µέσο διασκέδασης. Το ίδιο δεν ισχύει για τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση ότι “Το 

πρόγραµµα µαθηµάτων του λυκείου συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσχυση των 

γνώσεων των µαθητών όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες”. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της έρευνας, η πλειοψηφία των µαθητών άρχισε να γνωρίζει τις νέες τεχνολογίες και 

του ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όχι από το σχολείο αλλά από φίλους, από το 

οικογενειακό περιβάλλον του και από προσωπική ενασχόληση. Επιπλέον οι µαθητές 

και οι µαθήτριες δήλωσαν ότι δεν είναι ευχαριστηµένοι από τα σχετικά µε τις νέες 

τεχνολογίες µαθήµατα του λυκείου, όπως επίσης και από τον τεχνολογικό εξοπλισµό 

των σχολικών εργαστηρίων. Το γεγονός επίσης ότι πολύ µικρό ποσοστό των µαθητών 

χρησιµοποιεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τα µαθήµατα του σχολείου, δείχνει 

ότι το περιεχόµενο των µαθηµάτων και ο τρόπος διδασκαλίας τους, δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί κατάλληλα στην πράξη µε τη χρήση των υπολογιστών. 

Λεπτοµερέστερα, σύµφωνα  µε την έρευνά µας και τη διεθνή βιβλιογραφία, οι 

µαθητές παρουσιάζουν στο σύνολό τους σηµαντικά ποσοστά πρόσβασης στις νέες 

τεχνολογίες. Ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο όπως έδειξε και η έρευνά µας, ποσοστό 
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της τάξης του 85% των µαθητών, δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή στο 

σπίτι. Μικρότερο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στο οποίο κατέληξε η έρευνα της PISA 

2003 για τους Έλληνες µαθητές, το οποίο µπορεί να οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό 

και στον διαφορετικό χρόνο πραγµατοποίησης των δύο ερευνών . Όσον αφορά την 

πρόσβαση σε Η/Υ στο σχολείο, η έρευνα της PISA 2003 βρίσκει µεγάλο ποσοστό για 

την πρόσβαση στα ελληνικά σχολεία της τάξης του 93%. 

Πέρα από τα πρώτα γενικά συµπεράσµατα, ας δούµε τα βασικά σηµεία στα 

οποία καταλήγουν έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας..    

Σύµφωνα µε την έρευνα των Huang και Russell (2006), υπάρχει µία σαφής 

σχέση µεταξύ της πρόσβασης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της σχολικής 

απόδοσης. Η έρευνα αυτή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, οι µαθητές που κάνουν 

χρήση των νέων τεχνολογιών παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση στα µαθήµατα του 

σχολείου σε σχέση µε τους µαθητές που δεν χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Εποµένως σύµφωνα µε τους  Huang και Russell (2006), υφίσταται µία 

θετική σχέση µεταξύ της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και της σχολικής 

απόδοσης.  

Η πρόσβαση ωστόσο στις νέες τεχνολογίες είναι άµεσα συναρτώµενη και 

επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες. Σύµφωνα και 

µε τη βιβλιογραφία, η οικογενειακή κατάσταση των µαθητών, το κοινωνικό και 

οικονοµικό περιβάλλον, παίζει σηµαντικό ρόλο στο βαθµό και τη δυνατότητα 

πρόσβασης των µαθητών στις νέες τεχνολογίες. ∆ιαπιστώθηκε συγκεκριµένα ότι οι 

µαθητές φτωχότερων οικογενειών, παρουσίαζαν στο σύνολό τους χαµηλότερα 

ποσοστά πρόσβασης σε Η/Υ στο σπίτι. Στο σηµείο αυτό, είναι η πρόσβαση σε 

υπολογιστή στο σχολείο, που έρχεται να ισοσκελίσει κάπως αυτή την διαφορά στην 

τεχνολογική πρόσβαση µεταξύ των µαθητών. 

Προχωρώντας σε µία διαφορετική κατά κάποιο τρόπο προσέγγιση του 

θέµατος, η έρευνα των Beltran κ.α. (2007), συνέδεσε την πρόσβαση στις νέες 

τεχνολογίες µε την αποφοίτηση από το λύκειο. Τα αποτελέσµατα των ερευνών της, 

έδειξαν ότι τουλάχιστον για τον εκπαιδευτικό χώρο των ΗΠΑ, υπάρχει θετική σχέση 

µεταξύ της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της αποφοίτησης από το λύκειο. 

Μεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών που κάνουν χρήση του Η/Υ, φαίνεται να 

αποφοιτεί  νωρίτερα από το λύκειο, σε σχέση µε εκείνους τους µαθητές που δεν 

χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Αυτό εµµέσως, έρχεται να συµφωνήσει µε το 
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αποτέλεσµα της έρευνας των Huang και Russell (2006) που συνδέει την πρόσβαση 

στις νέες τεχνολογίες µε τη σχολική απόδοση.  

Σε χρήσιµα συµπεράσµατα κατέληξε και η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα 

σχολεία της Β.Ελλάδας.  

Οι µαθητές και οι µαθήτριες παρουσιάζουν αρκετά έντονο ενδιαφέρον για τις 

νέες τεχνολογίες. ∆ηλώνουν ότι κάνουν χρήση του υπολογιστή κυρίως για το 

διαδίκτυο και σε µικρότερο βαθµό για παιχνίδια και άλλες διεργασίες. Εκείνο το 

οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς και τους αρµόδιους του 

προγράµµατος µαθηµάτων του λυκείου είναι ότι ελάχιστοι, µε βάση τις απαντήσεις 

των µαθητών, κάνουν χρήση του Η/Υ για τα µαθήµατα του σχολείου. 

Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Κυριότερος 

είναι βέβαια το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών δήλωσε ότι δεν 

είναι ικανοποιηµένο από τις γνώσεις που προσφέρουν τα µαθήµατα πληροφορικής. 

Είναι εποµένως επακόλουθο, να µην κάνουν και σηµαντική χρήση των νέων 

τεχνολογιών για τα συγκεκριµένα µαθήµατα. Είναι επίσης πιθανό και τα υπόλοιπα 

µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του λυκείου να µην έχουν πλήρη εφαρµογή σε 

υπολογιστικό περιβάλλον και να µην είναι αναγκαία η χρήση του υπολογιστή για 

καλύτερη κατανόησή τους ή και επίλυση προβληµάτων. 

Άξιες αναφοράς είναι και οι απαντήσεις των µαθητών στο ερώτηµα, κατά 

πόσο ο τεχνολογικός εξοπλισµός των σχολικών εργαστηρίων, συµβαδίζει µε τις 

ανάγκες των διδασκόµενων µαθηµάτων (Ερώτηµα 19). Ποσοστό της τάξης του 54%, 

δηλώνει ότι δεν συµβαδίζει καθόλου ο τεχνολογικός εξοπλισµός µε τις ανάγκες των 

µαθηµάτων, ενώ µόλις το 15% τον θεωρεί ότι είναι ο κατάλληλος. Το υπόλοιπο 31% 

δίνει µία ουδέτερη απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα.  

Παρά την αρνητική γνώµη των µαθητών αναφορικά µε τον ρόλο των 

µαθηµάτων πληροφορικής του λυκείου και µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό, οι ίδιοι 

δηλώνουν ότι επιθυµούν να αυξηθούν τα υποχρεωτικά µαθήµατα πληροφορικής στο 

πρόγραµµα σπουδών (Ερώτηµα 20)  . Αυτό φανερώνει ελπίδα από τους µαθητές ότι 

θα δοθεί µεγαλύτερη βάση στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, καθώς θα 

αντιµετωπιστούν µε µεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα µαθήµατα αυτά, 

τόσο από τους µαθητές τους ίδιους, όσο και από τους εκπαιδευτικούς.  

Το ενδιαφέρον των µαθητών για τις νέες τεχνολογίες φαίνεται άλλωστε και 

από τις απαντήσεις τους στα υποερωτήµατα του Ερωτήµατος 12 του 

ερωτηµατολογίου. Σε αυτές δηλώνουν χρήση των νέων τεχνολογιών από προσωπικό 
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τους ενδιαφέρον και όχι απαραίτητα για θέµα διασκέδασης. ∆ηλώνουν ότι είναι 

σηµαντική για αυτούς η χρήση των υπολογιστών, αντιλαµβανόµενοι τις ανάγκες της 

σύγχρονης εποχής. Για τον λόγο αυτό, επιθυµούν να περιλαµβάνει το πρόγραµµα 

σπουδών του λυκείου περισσότερα υποχρεωτικά µαθήµατα πληροφορικής, όπως 

αναφέραµε και νωρίτερα.  

Κλείνοντας, να σηµειώσουµε ότι στην πλειοψηφία των ερωτηµάτων που 

εξέταζε τις ικανότητες των µαθητών και µαθητριών σε διάφορες διεργασίες στους 

υπολογιστές, αν και στο σύνολο του δείγµατος τα ποσοστά ήταν αρκετά 

ικανοποιητικά, µε βάση το διαχωρισµό του φύλου διαπιστώθηκαν σηµαντικές 

διαφορές. Ως γενική εικόνα από όλες τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου, 

διαπιστώθηκε ότι οι µαθήτριες χρησιµοποιούν σε µικρότερο βαθµό τις νέες 

τεχνολογίες από τους µαθητές και ως αποτέλεσµα δηλώνουν και µειωµένη ευχέρεια 

στον χειρισµό τους. Οι απαντήσεις µαθητών και µαθητριών, φανερώνουν σηµαντικές 

διαφορές στο βαθµό χρήσης και στο επίπεδο γνώσεων στον τοµέα των νέων 

τεχνολογιών. Σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξε και η έρευνα του OECD που 

διαπίστωσε διαφορές µε κριτήριο το φύλο όχι µόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και σε 

πολλές χώρες του εξωτερικού που εξετάστηκαν .  

         

      

 

 4.2 Υποδείξεις και µελλοντική έρευνα 

 

 Οι µαθητές στα ελληνικά σχολεία που εξετάσθηκαν µέσω των 

ερωτηµατολογίων, δήλωσαν µία δυσαρέσκεια τόσο για τη σηµαντικότητα των 

µαθηµάτων πληροφορικής  αναφορικά µε την παροχή γνώσεων, όσο και για τον 

τεχνολογικό εξοπλισµό των σχολικών εργαστηρίων. Ενδεχοµένως, να είναι χρήσιµη 

µία επανεξέταση του περιεχοµένου των µαθηµάτων πληροφορικής του προγράµµατος 

σπουδών του λυκείου, ώστε να παρέχει στους µαθητές τις γνώσεις που και οι ίδιοι 

έχουν την πρόθεση να αποκτήσουν από το σχολείο. 

 Όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισµό είναι καλό να πραγµατοποιείται σε 

εύλογα χρονικά διαστήµατα η κατάλληλη αναβάθµισή των µηχανηµάτων και του 

λογισµικού χρήσης. Έχουµε βέβαια επίγνωση του κόστους που µία τέτοια διαδικασία 

απαιτεί, ωστόσο αν ο τεχνολογικός εξοπλισµός είναι παλαιωµένος και δεν µπορεί να 
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ακολουθήσει τις ανάγκες των µαθηµάτων και τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, 

καταλήγει να είναι µη λειτουργικός και εµποδίζει την πρόοδο των µαθητών. Ένας 

παλαιωµένος τεχνολογικός εξοπλισµός δεν προσφέρει άλλωστε κάτι περισσότερο από 

ότι αν απουσίαζε πλήρως από τα σχολεία. 

Σηµαντικό είναι να ενταθεί ακόµη περισσότερο το ήδη υπάρχον πρόγραµµα 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Όσο περισσότεροι είναι οι εκπαιδευτικοί που 

γνωρίζουν να χειρίζονται µε ευχέρεια τις νέες τεχνολογίες, τόσο καλύτερο θα γίνεται 

µε το χρόνο το πρόγραµµα διδασκαλίας και θα είναι περισσότερο προσαρµοσµένο 

στις νέες τεχνολογίες. 

Μελλοντικές έρευνες στον ελληνικό χώρο θα µπορούσαν να εστιάσουν στις 

νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, µε επίκεντρο ωστόσο το πρόγραµµα µαθηµάτων 

του λυκείου. Οι ερωτήσεις θα µπορούν να είναι λεπτοµερέστερες και θα ζητούν την 

γνώµη των µαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών για κατάλληλες βελτιώσεις, τόσο 

στο περιεχοµένου των µαθηµάτων της πληροφορικής και όχι µόνο, όσο και στο τρόπο 

διδασκαλίας µε νέες τεχνολογίες. Οι έρευνες αυτές θα ήταν καλό να διαρκέσουν σε 

βάθος χρόνου µε σκοπό να συγκεντρωθεί τέτοιο δείγµα που να θεωρείται 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού ή και να επαναληφθούν µετά από κάποια περίοδο 

ώστε να διαπιστωθούν οι διαφορές και οι πιθανές βελτιώσεις στο εξεταζόµενο 

ζήτηµα.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 
1. Φύλο: Αγόρι              Κορίτσι 
                                    1                                       2 

 
2. Ηλικία:………… 
 
 
3. Τάξη:   Ά Λυκείου              ́Β Λυκείου               ́Γ Λυκείου 
                                          1                                                2                                               3 

 
4. Έχετε Η/Υ στο σπίτι; 
  
 Ναι             Όχι 
                           1                         2 

 
5. Αν ναι πόσο συχνά τον χρησιµοποιείτε; 
 
Κάθε Μέρα……………………………….       1         
 
Μερικές φορές την εβδοµάδα……………        2 
 
Μία ή δύο φορές την εβδοµάδα………….        3 
 
Καθόλου………………………………….        4 
 
 
6. Πόσο καιρό χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή; 
 
Λιγότερο από ένα χρόνο………………….        1 
 
Ένα µε τρία χρόνια……………………….        2 
 
Τρία µε πέντε χρόνια……………………..        3 
 
Πάνω από πέντε χρόνια…………………..        4 
 
 
7. Πόσες ώρες τη µέρα κατά µέσο όρο χρησιµοποιείται τον Η/Υ; 
 
Καθόλου………………………………….        
                                                                            1  

Το πολύ 1 ώρα…………………………… 
                                                                            2 

Από 1 µέχρι το πολύ 2 ώρες……………..         
                                                                            3 

Πάνω από 2 ώρες…………………………. 
                                                                            4 
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8. Από τις ώρες αυτές πόσο συχνά χρησιµοποιείται τον Η/Υ για τα µαθήµατα του 
σχολείου; 
 
Καθόλου             Μερικές φορές               Συχνά              Πάντα 
                        1                                                         2                                  3                                  4 

 
 
9. Πως θα βαθµολογούσατε την ικανότητα σας στη χρήση του Η/Υ; 
 
Κακή              Μέτρια               Καλή              Πολύ καλή 
                  1                                       2                                  3                                               4 

 
10. Πόσο συχνά χρησιµοποιείται τον Η/Υ για τα ακόλουθα: 
   
                                        Σχεδόν       Μερικές        Μερικές         Ούτε                   
                                         Κάθε        φορές την      φορές το      µια φορά 
                                         µέρα         εβδοµάδα        µήνα           το µήνα         Καθόλου   
 
 
α) Για το ∆ιαδίκτυο……..       1                            2                              3                             4                              5 
 
β) Για παιχνίδια………..         1                            2                              3                              4                             5  
 
γ) Για τα µαθήµατα 
    του σχολείου………..         1                             2                              3                             4                              5   
  
 
11. Πόσο καλά µπορείτε να κάνετε κάθε ένα από τα ακόλουθα; 
 
                                        Άριστα      Πολύ καλά        Καλά           Μέτρια       Καθόλου 
                                     
 
α) Επικοινωνία  
    µέσω Email…………         1                              2                             3                              4                             5             
 
β) Χειρισµός Windows 
    και αρχείων……….....          
                                                1                              2                             3                              4                             5 

γ) Χειρισµός Word…….          
                                                1                              2                             3                              4                             5 

δ) Χειρισµός Excel…….         1                             2                             3                              4                             5 
 
ε) Χειρισµός  
    PowerPoint……….....         1                             2                             3                              4                             5 
 
ζ) Παιχνίδια…………….         
                                                1                              2                             3                              4                             5 

η) Πλοήγηση στο 
    Ιντερνέτ……………...        1                             2                             3                              4                             5                    
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θ) Αντιγραφή και 
    Επικόλληση………….         
                                                1                              2                             3                              4                             5 

ι) Αποθήκευση 
   αρχείων σε 
   φακέλους……………..         
                                                1                              2                             3                              4                             5 

 
κ) Εκτύπωση αρχείων…..       1                             2                              3                             4                              5      
 
λ) ∆ηµιουργία και 
    διαγραφή αρχείων…           1                             2                              3                             4                              5                 
     
 
 
12. Κατά πόσο συµφωνείτε µε τις παρακάτω απόψεις; 
 
                                                     Συµφωνώ                                                   ∆ιαφωνώ                 
                                                      Απόλυτα       Συµφωνώ       ∆ιαφωνώ       Απόλυτα 
 
α) Είναι πολύ σηµαντική 
    για µένα η χρήση Η/Υ…………        1                                 2                              3                                  4 
 
β) Πιστεύω ότι το να παίζεις  
    ή να διαβάζεις σε έναν Η/Υ 
    είναι πολύ διασκεδαστικό……..        1                                  2                             3                                  4 
 
γ) Χρησιµοποιώ τον Η/Υ 
     γιατί µε ενδιαφέρει……………        1                                  2                             3                                  4                       
 
δ) Χάνω την αίσθηση του 
    χρόνου όταν βρίσκοµαι 
    στον Η/Υ………………………        1                                  2                             3                                  4 
 
 
 
13. Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε τον Η/Υ; 
 
α) Το σχολείο……………………………………         1 
 
β) Οι φίλοι µου…………………………………..         2 
 
γ) Η οικογένειά µου……………………………..         3 
 
δ) Έµαθα µόνος µου…………………………….         4 
 
ε) Άλλος…………………………………………         5                                
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14. Ποιος σας έµαθε να χειρίζεστε το ∆ιαδίκτυο; 
 
α) ∆εν ξέρω να  
    χειρίζοµαι το  
      ∆ιαδίκτυο…………………………………….        1 
 
β) Το σχολείο……………………………………         2 
 
γ) Οι φίλοι µου…………………………………..         3 
 
δ) Η οικογένειά µου……………………………..         4 
 
ε) Έµαθα µόνος µου…………………………….         5 
 
ζ) Άλλος…………………………………………         6                                
 
    
15. Σηµειώστε ποια από τα παρακάτω µαθήµατα επιλογής έχετε επιλέξει να 
παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο Λύκειο. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ……………..         

1
                

  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ………………. 
2
 

 
ΠΟΛΥΜΕΣΑ-∆ΙΚΤΥΑ………………………… 

3
 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ…………………. 

4
 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ…………. 

5
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
16. Αξιολογήστε τη συµβολή του κάθε µαθήµατος ξεχωριστά στη βελτίωση των 
γνώσεών σας στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
( Βαθµολογείστε στην κλίµακα από  1 έως 5 µε 1 τη µέγιστη συµβολή και 5 την 
ελάχιστη ). 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ………………      1                2                3                4                5                      
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ……………….          1                2                3                4                5                      

          
ΠΟΛΥΜΕΣΑ-∆ΙΚΤΥΑ…………………………..        1                 2                3               4                5 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ……………..........        1                2                3                4                5 
 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ………….        1               2                3                4                5              

                                                               ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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17. Αξιολογήστε τη συµβολή του µαθήµατος της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της 
Γ΄ τάξης «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» στη 
βελτίωση των γνώσεών σας στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
( Βαθµολογείστε στην κλίµακα από  1 έως 5 µε 1 τη µέγιστη συµβολή και 5 την 
ελάχιστη ). 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ……..............................        1                2                3                4                5  
        
                                                                                                                      
 
18. Αξιολογείστε τη συµβολή των µαθηµάτων του Λυκείου, στο σύνολό τους, στη 
βελτίωση των γνώσεών σας στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
( Βαθµολογείστε στην κλίµακα από  1 έως 5 µε 1 τη µέγιστη συµβολή και 5 την 
ελάχιστη ). 
 

               
              
           
  1                             2                              3                             4                              5                     
 
 
19. Αξιολογείστε κατά πόσο ο εκπαιδευτικός εξοπλισµός (υπολογιστές) του 
σχολείου συµβαδίζει µε τις ανάγκες των διδασκόµενων µαθηµάτων.  
( Βαθµολογείστε στην κλίµακα από  1 έως 5.  
1→ συµβαδίζει απόλυτα, 5→ δε συµβαδίζει καθόλου ). 
  
 
         1                             2                              3                             4                              5 
 
 
 
20. Πιστεύετε ότι κάποια από τα µαθήµατα επιλογής (που αναφέρθηκαν στο 
ερώτηµα 15 ) που σχετίζονται µε την χρήση των υπολογιστών, θα έπρεπε να 
γίνουν υποχρεωτικά; 
 
 
                  ΝΑΙ…………………………………….. 

1  

 
 

  
 ΟΧΙ…………………………………….. 

2
   

 
 
 
 

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
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