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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια απόκτησης του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης 
Συστηµάτων Υπολογιστών. Σκοπός της είναι η αποτίµηση του εύρους χρήσης των τεχνολογιών 
υπολογιστή και ∆ιαδικτύου από τους οικονοµολόγους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο Γενικό 
Λύκειο τόσο στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους όσο και κατά την προετοιµασία τους. Ειδικότερα 
επιλέχθηκαν οι διδάσκοντες του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµίας» ως το µόνο υποχρεωτικό οικονοµικό 
µάθηµα Γενικής Παιδείας που διδάσκεται στο Γενικό Λύκειο. Στόχος  της εργασίας είναι να αναδείξει 
τρόπους µε τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των 
οικονοµικών µαθηµάτων καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει διαθέσιµο αυτή τη 
στιγµή προκειµένου να δώσει κάποιες ιδέες στους διδάσκοντες. Παράλληλα επιθυµεί να αναδείξει 
τους όποιους προβληµατισµούς των Ελλήνων οικονοµολόγων αποτελώντας έτσι µια ρεαλιστική 
εικόνα της κατάστασης για τους αρµόδιους. 

Ως εργαλείο συλλογής των ζητούµενων δεδοµένων επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο και ειδικότερα ένα 
ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε σε αντίστοιχη έρευνα στις ΗΠΑ από το NCES. Στην έρευνα 
δέχθηκαν να συµµετάσχουν 84 εκπαιδευτικοί,  οι απαντήσεις των οποίων αφού έτυχαν επεξεργασίας 
µε το SPSS for Windows 15.0 και το Microsoft Excel (XP Edition) µας οδήγησαν στα παρακάτω 
συµπεράσµατα. 

Οι οικονοµολόγοι σε ποσοστό 21,4% χρησιµοποιούν, περιστασιακά κυρίως, στη διδασκαλία του 
συγκεκριµένου µαθήµατος τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο ενώ παράλληλα το 51,8% αναθέτει στους 
µαθητές εργασίες εκτός τάξης που απαιτούν τη χρήση των παραπάνω. Παράλληλα στα πλαίσια της 
προετοιµασία τους οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο σε µεγαλύτερο 
βαθµό απ’ ότι στη διδασκαλία.  

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη 
διδασκαλία, µετά από την εφαρµογή x2 ελέγχων σε ζεύγη µεταβλητών διαπιστώθηκε ότι η χρήση 
εξαρτάται µόνο από τη διαθεσιµότητα του σχολικού εργαστηρίου για τη διδασκαλία και µη 
πληροφορικών µαθηµάτων αναδεικνύοντας έτσι το πρόβληµα υποδοµής που υπάρχει µια και τα 
περισσότερα σχολεία συνήθως έχουν µόνο ένα εργαστήριο. Πέραν της υποδοµής, οι εκπαιδευτικοί 
επεσήµαναν ως κύρια προβλήµατα στην προσπάθεια τους να εντάξουν τις Νέες Τεχνολογίες στη 
διδασκαλία, την απουσία προγραµµάτων εξειδικευµένης κατάρτισης τους προκειµένου να τις 
χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά στα δικά τους µαθήµατα όπως επίσης και την έλλειψη τεχνικής 
υποστήριξης. 

Πάντως οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους φάνηκαν θετικά προσκείµενοι απέναντι στην 
υποστήριξη του έργου τους µε τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών επισηµαίνοντας ότι η χρήση του 
υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου στη διδασκαλία βοηθάει την επίτευξη των µαθησιακών στόχων, 
προωθεί την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία, αποτελεί χρήσιµο βοήθηµα 
για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια τους να πετύχουν τους µαθησιακούς στόχους 
και αυξάνει το ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα. Ωστόσο δεν έλειψαν και οι µεµονωµένες 
περιπτώσεις που κατέστησαν σαφές ότι δεν πρέπει να συγχέονται τα µαθήµατα µεταξύ τους 
(Πληροφορική και Οικονοµία) γιατί το καθένα έχει τη δική του υπόσταση η οποία έτσι κινδυνεύει να 
αλλοιωθεί. 

 

Λέξεις – Κλειδιά 

Νέες Τεχνολογίες, διδασκαλία µέσω υπολογιστή 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο βαθµός και το εύρος χρήσης του υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου στη διδασκαλία των µαθηµάτων 

στο Γενικό Λύκειο και ιδιαίτερα των οικονοµικών είναι ένα θέµα που µε απασχόλησε ιδιαίτερα τον 

τελευταίο καιρό για τους παρακάτω λόγους.  

Μετά από 2 χρόνια διδακτικής εµπειρίας ως καθηγήτρια Πληροφορικής έκανα τις εξής διαπιστώσεις 

αναφορικά µε τους µαθητές: 1) ∆ε δείχνουν το απαιτούµενο ενδιαφέρον για τα µαθήµατα που δεν 

είναι άµεσα συνυφασµένα µε τις εισαγωγικές τους εξετάσεις στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και  

2) είναι περισσότερο ενθουσιώδεις και συµµετοχικοί όταν η διδασκαλία του µαθήµατος ξεφεύγει από 

την παραδοσιακή διάλεξη και εµπλουτίζεται µε τη χρήση σύγχρονων µέσων όπως ο υπολογιστής και 

το ∆ιαδίκτυο. 

Επιπλέον όντας απόφοιτη του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής αναγνωρίζω ότι τα µαθήµατα 

οικονοµικού περιεχοµένου που διδάχθηκα κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, αν και δε µου 

χρησίµευσαν στο επάγγελµα µου, µε έχουν βοηθήσει στην κατανόηση των περισσοτέρων οικονοµικών 

εξελίξεων που διαδραµατίζονται τα τελευταία χρόνια. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που µε βοήθησαν να διεκπεραιώσω την 

παρούσα µελέτη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βαθέων την επιβλέπουσα καθηγήτρια κυρία 

∆έσποινα Μακρίδου –Μπούσιου η οποία υπήρξε και ο στυλοβάτης αυτής της εργασίας, καθώς  µε 

βοήθησε να θέσω τις απαιτούµενες κατευθυντήριες γραµµές µε την άρτια επιστηµονική της κατάρτιση 

και τη µεγάλη εµπειρία της στο ερευνητικό πεδίο και να ξεπεράσω τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά 

τη διάρκεια της εκπόνησης της. Αυτό όµως που πραγµατικά µε έχει συγκινήσει είναι η ενθαρρυντική 

της φύση αλλά και το ήθος της που µας έκαναν όλα αυτά τα χρόνια να προσπαθούµε να γίνουµε 

καλύτεροι φοιτητές και επιστήµονες. 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή Στατιστικής κύριο ∆ηµήτριο 

Παπαναστασίου ο οποίος µε µεγάλη προθυµία µε βοήθησε στην στατιστική ανάλυση και παρουσίαση 

των στοιχείων µου. 
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Ακόµη θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Σιγάλα, Πρόεδρο του συλλόγου οικονοµολόγων 

Βορείου Ελλάδος καθώς και τον κύριο Τυροβούζη Παναγιώτη, ∆ιδάκτορα της Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής, οι οποίοι µε έφεραν σε επαφή µε οικονοµολόγους της Θεσσαλονίκης προκειµένου να 

διευρύνω το δείγµα µου. Παράλληλα ευχαριστώ όλους τους φίλους και συναδέλφους που µε 

βοήθησαν στη διανοµή και συλλογή των ερωτηµατολογίων, δίνοντας τον προσωπικό τους χρόνο 

καθώς η συµβολή τους ήταν καθοριστικής σηµασίας, όπως και τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν 

στην έρευνα διότι χωρίς τη δική τους συµµετοχή δε θα µπορούσε να ολοκληρωθεί η παρούσα εργασία. 

Τέλος, και για να µη µακρηγορώ θέλω να ευχαριστήσω θερµότατα τους φίλους και την οικογένεια µου 

για την ενθάρρυνση και την ανοχή που έδειξαν όλο αυτόν τον καιρό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ερευνητικό πρόβληµα 

Η διάδοση του προσωπικού υπολογιστή στο ευρύτερο κοινό και η δυνατότητα σύνδεσης του σε 

ένα δίκτυο υπολογιστών µε σηµαντικότερο το ∆ιαδίκτυο εγκαινίασε στις αρχές του ’90 µια νέα 

εποχή για την ανθρωπότητα µε επίδραση σε πολλούς τοµείς. Η δυνατότητα ταχύτατης 

διακίνησης πληροφοριών και γνώσης που µας «χάρισαν» οι υπολογιστές µε τις εφαρµογές που 

τους συνοδεύουν δε θα µπορούσαν ν΄ αφήσουν αδιάφορη την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Κωνσταντίνου, 2005: 21-23). Αφ΄ ενός διότι η επικρατούσα αντίληψη υποστηρίζει ότι  «στη 

µελλοντική κοινωνία θα είναι δύσκολο να επιβιώσει όποιος δεν έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις 

και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες » που σχετίζονται µε το χώρο των υπολογιστών 

(Πληροφορική Γυµνασίου, 2005: vii ) και αφ΄ ετέρου διότι οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να 

αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων 

προκειµένου να επιτευχθεί ένας από τους βασικότερους στόχους του εκπαιδευτικού συστήµατος: 

η εκµάθηση των µαθητών να αναζητούν πληροφορίες και να τις µετατρέπουν σε γνώση 

(∆ιαµαντάκη και άλλοι., 2001: 20).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένταξη και χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των 

οικονοµικών µαθηµάτων στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση καθώς ανήκουν στο ευρύ 

επιστηµονικό πεδίο των κοινωνικών επιστηµών µε δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής της 

παρεχόµενης γνώσης στην καθηµερινή µας ζωή. Σύµφωνα µε το Βιβλίο για τον Καθηγητή  

(2000 : 10-11) στόχος των συγκεκριµένων µαθηµάτων δεν είναι απλά η αποστήθιση εννοιών και 

η εφαρµογή οικονοµικών τύπων αλλά «η κατανόηση του κοινωνικού και οικονοµικού 

περιβάλλοντος στο µέτρο των δυνατοτήτων των εφήβων, καθώς και η εξοικείωση τους µε τους 

θεσµούς, τους παράγοντες, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της οικονοµικής ζωής». 

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι η δυνατή ωφέλεια που µπορούν να αποκοµίσουν οι έφηβοι – 
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µαθητές από αυτά τα µαθήµατα είναι τεράστια ανεξαρτήτου κατευθύνσεως και ειδίκευσης που 

θα επιλέξουν στο µέλλον.  

Όσο για την επίδραση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων; 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι σε γενικές όµως γραµµές µπορούν να «ζωντανέψουν» το µάθηµα 

«µεταφέροντας» το οικονοµικοκοινωνικό περιβάλλον µέσα στην τάξη. Ειδικότερα ο Parks 

(1999) ανακάλυψε ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών κάνει το µάθηµα πιο ενδιαφέρον για 

τους µαθητές και σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις αυξάνει το ενδιαφέρον τους για τα 

οικονοµικά µαθήµατα. Παράλληλα, οι Chizmar και Walbert (1999) υποστηρίζουν ότι η χρήση 

του ∆ιαδικτύου βοηθάει τους µαθητές να ανακαλύψουν σηµαντικές έννοιες µόνοι τους ενώ οι 

Agarwal και Day (1998) ότι οι διαθέσιµες πηγές όπως τρέχουσες ειδήσεις, οικονοµικές 

αναφορές, αναλύσεις, προβλέψεις και δεδοµένα, αποτελούν ένα νέο διαδραστικό µέσο που 

συµπληρώνει τη διδασκαλία µέσα στην τάξη και διευκολύνει τη µάθηση. Σε συνδυασµό µε τα 

παραπάνω ο Simkins (1999) επισηµαίνει την αξία της χρήσης του ∆ιαδικτύου ως εργαλείου που 

προωθεί την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη µάθηση και τέλος οι Greenlaw και Deloach 

(2003) διαπιστώνουν ότι οι οµάδες συζητήσεων µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές στην 

ανάπτυξη την κριτική τους σκέψη. Σαφέστατα λοιπόν τα παραπάνω οφέλη µπορούν να 

προσδώσουν ένα άλλο «κύρος» στα οικονοµικά µαθήµατα χωρίς να αλλοιώσουν την υπόσταση 

και το περιεχόµενο τους. 

Όπως όλες οι χώρες µε την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδοµή  έτσι και η Ελλάδα έχει ξεκινήσει 

από το 2000 µια συστηµατική προσπάθεια ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία µε στόχο όχι µόνο την υποστήριξη των µαθηµάτων Πληροφορικής αλλά και όλων 

των γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο. Η προσπάθεια αυτή του 

ΥΠΕΠΘ υλοποιείται στο Γ’ ΚΠΣ µε την υποστήριξη του Γραφείου για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας ΚτΠ και δοµείται πάνω στους εξής άξονες :   
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• Ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισµού. 

• Ανάπτυξη λογισµικού και ψηφιακού περιεχοµένου για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς 

 σκοπούς. 

• Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες για την αξιοποίηση των 

 παραπάνω.  

• Εκσυγχρονισµός της ∆ιοίκησης.  

 (Κοινωνία της Πληροφορίας, στην http://www.ypepth.gr/ktp/home.htm ) 

Όµως παρά τις τόσες προσπάθειες από την πλευρά του Υπουργείου, η επιθυµητή ένταξη δεν έχει 

ακόµη επιτευχθεί καθώς η χρήση του εξοπλισµού και του άλλου υποστηρικτικού υλικού από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς είναι περιορισµένη. Σύµφωνα λοιπόν µε σχετικές έρευνες που 

έχουν προηγηθεί αυτό που θα πρέπει να εξετάσουµε και να λάβουµε σοβαρά υπ΄ όψη µας σε µια 

τόσο µεγάλης κλίµακας µεταρρύθµιση είναι η στάση των άµεσα εµπλεκοµένων σε αυτή, δηλαδή 

των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριµένα ο Μπίκος (1995: 15-16) πολύ εύστοχα παρατηρεί ότι «η 

Νέα Τεχνολογία δεν έχει τη δύναµη από µόνη της να αλλάξει τη φύση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας». Έτσι όσο οι εκπαιδευτικοί δε διαφοροποιούν τις παραδοσιακές µεθόδους 

διδασκαλίας τους εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες τόσο 

περιορίζεται η ουσιαστική επίδραση τους στην εκπαίδευση. 

Από έρευνες που διεξήχθησαν κυρίως στο εξωτερικό για τη διερεύνηση των διδακτικών 

µεθόδων που χρησιµοποιούν οι οικονοµολόγοι εκπαιδευτικοί διαπιστώνεται ότι η χρήση των 

υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου είναι περιορισµένη σύµφωνα µε τους Becker και Watts (1996), 

Becker και Watts (2001) και Placone και Melican (2003). Σε ανάλογα συµπεράσµατα καταλήγει 

και η έρευνα της Γκάνα (2005) που αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα ενώ παράλληλα 

διαπιστώνει ότι η στάση των οικονοµολόγων απέναντι στην ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στα 

µαθήµατα τους είναι θετική. Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες που εµποδίζουν τους 

οικονοµολόγους να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία που θεωρητικά αποδέχονται; 
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Σκοπός  

Η παρούσα µελέτη έχει σκοπό να αποτιµήσει το εύρος χρήσεως των τεχνολογιών πληροφορικής, 

επικοινωνιών και άλλων οπτικοακουστικών µέσων στη διδασκαλία των οικονοµικών 

µαθηµάτων στην εκπαίδευση και δει στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και να 

αποτυπώσει τις απόψεις των Ελλήνων οικονοµολόγων ως προς την ένταξη των Νέων 

Τεχνολογιών στην καθηµερινή ζωή αυτών και των µαθητών τους. Η έρευνα αφορά ένα δείγµα 

των διδασκόντων του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµίας», καθώς πρόκειται για υποχρεωτικό 

µάθηµα Γενικής Παιδείας που διδάσκεται στην Α’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου, από διάφορες 

περιοχές της Ελλάδος. 

 

Στόχοι 

Όσον αφορά τους επιµέρους στόχους της έρευνας αυτοί έχουν ως εξής :  

� Να παραθέσει το κατά πόσο και µε ποιους τρόπους µπορούν να συνεισφέρουν οι Νέες 

Τεχνολογίες στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων έτσι ώστε να αποτελέσει πηγή 

υποστήριξης και έµπνευσης για τους διδάσκοντες µέσα από τη βιβλιογραφία και το 

εκπαιδευτικό λογισµικό που υπάρχει διαθέσιµο αυτή τη στιγµή. 

� Να αποτιµήσει το εύρος χρήσης των Νέων Τεχνολογιών από τους Έλληνες 

οικονοµολόγους. 

� Nα αναδείξει τους προβληµατισµούς των Ελλήνων οικονοµολόγων.  

Με αυτό τον τρόπο µπορεί να αποτελέσει µια ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης για τους 

αρµοδίους και να δώσει ιδέες για µια ουσιαστικότερη είσοδο των Νέων Τεχνολογιών στο 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό χώρο. 
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Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που κάνουµε είναι δύο. Η πρώτη αφορά τη χρήση του υπολογιστή ως 

βοηθητικό µέσο διδασκαλίας από τους οικονοµολόγους η οποία θεωρούµε ότι είναι πολύ 

περιορισµένη. Η δεύτερη αφορά τις απόψεις τους απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες τις οποίες 

και θεωρούµε θετικές. Εφόσον λοιπόν οι υποθέσεις που κάνουµε είναι κατά κάποιο τρόπο 

αντιφατικές θα προσπαθήσουµε πέραν αυτών να διερευνήσουµε στο µέτρο του δυνατού τις 

αιτίες αυτής της αντίφασης. 

 

Πρωτοτυπία της έρευνας 

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί ουκ ολίγες µελέτες τόσο στο 

εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα σχετικά µε τη στάση των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη 

των Νέων Τεχνολογιών και τη χρήση τους στη διδασκαλία. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν 

συνολικά των κλάδο των εκπαιδευτικών και δεν κάνουν διάκριση ως προς την ειδικότητα τους. 

Ειδικότερα ο κλάδος των οικονοµολόγων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα δεν έχει αποτελέσει 

αντικείµενο µελέτης παρά µόνο για την Γκάνα (2006) που πραγµατοποίησε µια µελέτη για τη 

διερεύνηση της στάσης τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η πρωτοτυπία της δικής µας 

έρευνας έγκειται στο ότι πέραν της καταγραφής των απόψεων των οικονοµολόγων για την 

ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία έρχεται να συµπληρώσει την προηγούµενη 

έρευνα διερευνώντας τη συχνότητα και το εύρος χρήσης της τεχνολογίας από τους 

οικονοµολόγους ενώ το δείγµα µας προέρχεται από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. 

 

Μεθοδολογία 

Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήσαµε τη µέθοδο δειγµατοληψίας µε χρήση 

ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήσαµε (Παράρτηµα Γ) δηµιουργήθηκε 

από το National Council of Education Statistics (NCES) στις ΗΠΑ από το οποίο και 

χρησιµοποιήθηκε σε µια εθνική έρευνα αποτίµησης της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών από 
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δασκάλους και εκπαιδευτικούς το 1999. Οι λόγοι που µας οδήγησαν στην επιλογή του 

ερωτηµατολογίου ως ερευνητικού εργαλείου ήταν κυρίως πρακτικοί καθώς θέλαµε να έχουµε 

ένα δείγµα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και ήταν αδύνατο, χρονικά και οικονοµικά, να 

κάνουµε συναντήσεις που θα µας επέτρεπαν να χρησιµοποιήσουµε τη συνέντευξη ή τα focus 

groups. Επιπλέον το ερωτηµατολόγιο προκαλεί πιο εύκολα το ενδιαφέρον των ατόµων και 

διευκολύνει τη συµµετοχή τους στη έρευνα ενώ είναι κατάλληλο για τη συλλογή απόψεων και 

γνωµών, όπως αναφέρουν οι Kyridis και άλλοι (2006).  

Προκειµένου να συλλέξουµε το δείγµα µας αποστείλαµε ηλεκτρονικά το ερωτηµατολόγιο σε 

490 Γενικά Λύκεια όµως ο ρυθµός απόκρισης τους ήταν πολύ µικρός. Έτσι, όπου ήταν δυνατό 

χρησιµοποιήσαµε οικονοµολόγους και άλλους εκπαιδευτικούς, γνωστούς του ερευνητή, ως 

συνδέσµους που είτε µας έφεραν σε επαφή µε άλλους οικονοµολόγους είτε προώθησαν 

απευθείας σε αυτούς το ερωτηµατολόγιο. Ακόµη σε ορισµένους νοµούς χρησιµοποιήθηκαν 

γνωστοί και φίλοι προκειµένου να µεταβούν οι ίδιοι στα σχολεία για την παράδοση και 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Τελικά ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που 

συµπληρώθηκαν ανήλθε στα 84 δηλαδή περίπου 10% του συνολικού πληθυσµού. Ωστόσο λόγω 

του µικρού αριθµού και των µεθόδων δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκαν δε µπορούµε να 

προχωρήσουµε σε γενικεύσεις των συµπερασµάτων µας. Η ανάλυση των ερωτηµατολογίων 

έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0 for Windows και το Microsoft Excel (XP Edition). 

 

Περιορισµοί 
 

Οι περιορισµοί της έρευνας ήταν οι ακόλουθοι: 

• Το σύντοµο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διεξήχθη η έρευνα, Απρίλιος – Μάιος 2007. 

• Η αδυναµία της ερευνήτριας να µεταβεί η ίδια στα σχολεία για τη συλλογή των 

ερωτηµατολογίων λόγω των επαγγελµατικών της υποχρεώσεων.  
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Παραδοχές 

Η παραδοχή που κάνουµε σε αυτή την έρευνα είναι οι συµµετέχοντες απάντησαν µε ειλικρίνεια 

και υπευθυνότητα καθώς πρόκειται για ενήλικες µορφωµένους ανθρώπους των οποίων η 

συµµετοχή ήταν ανώνυµη και αβίαστη.  

 

∆ιάρθρωση µελέτης 

Η παρούσα µελέτη αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος της αποτελείται από το 2ο και 3ο 

κεφάλαιο όπου παρατίθενται δευτερογενή στοιχεία που επιλέχθηκαν από τη βιβλιογραφία και το 

∆ιαδίκτυο σχετικά µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το 

δεύτερο µέρος της περιλαµβάνει τα κεφάλαια 4, 5 και 6 που αφορούν στην  έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να συλλέξουµε και να αναλύσουµε πρωτογενή στοιχεία για τη 

χρήση της τεχνολογίας από τους καθηγητές οικονοµικών στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριµένα στο 2ο κεφάλαιο γίνεται µια ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας για τη χρήση της τεχνολογίας γενικότερα στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη 

διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων. Το 3ο κεφάλαιο αποτελείται από µια σύντοµη 

παρουσίαση του διαθέσιµου ή και προς διάθεση λογισµικού που είναι κατάλληλο για χρήση στη 

διδασκαλία των οικονοµικών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Η µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε κατά την πορεία της έρευνας καθώς επίσης και τα προβλήµατα που 

παρουσιάσθηκαν περιγράφονται  στο 4ο κεφάλαιο. Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των 

ερωτηµατολογίων και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας. Στο 6ο κεφάλαιο 

παρατίθενται τα συµπεράσµατα της έρευνας µας. Και τέλος στα παραρτήµατα περιέχονται 

συµπληρωµατικά κάποιοι πίνακες µε στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση και το 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Σε αυτή την ενότητα ακολουθεί µια ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που 

συµπληρώνει και υποστηρίζει την παρούσα έρευνα. Έτσι γίνεται αναφορά στις χρήσεις των 

Νέων Τεχνολογιών γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στη διδασκαλία 

των οικονοµικών µαθηµάτων. Ακόµη παρατίθενται στοιχεία άλλων ερευνών αφ’ ενός σχετικά µε 

τη στάση των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και των οικονοµολόγων ειδικότερα 

απέναντι στην ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αφ’ ετέρου µε το 

βαθµό στον οποίο χρησιµοποιούν οι ίδιοι την τεχνολογία στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους. 

Εξειδικευµένες εφαρµογές που αφορούν στη διδασκαλία οικονοµικών µαθηµάτων παρατίθενται 

στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

2.1 Οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα 
 

 Ούτε το χέρι ούτε και ο ανθρώπινος νους από µόνα τους είναι ιδιαίτερα  

 χρήσιµα χωρίς βοηθήµατα και εργαλεία να τα συµπληρώνουν. 

       Bacon, Novum organum, 1623 

Από την εποχή του Αριστοτέλη και έπειτα πολλοί παιδαγωγοί1 υποστήριξαν ότι στη διδασκαλία 

πέραν της εποπτείας από τον διδάσκοντα είναι ίσως σηµαντικότερη η ενεργός δράση από την 

πλευρά του µαθητή προκειµένου να συντελεστεί η πραγµατική µάθηση. Οι σύγχρονες τάσεις 

στην εκπαίδευση αδιαµφισβήτητα επικεντρώνονται και προωθούν περισσότερο µαθητοκεντρικά, 

αλληλοδραστικά, ανακαλυπτικά και συνεργατικά συστήµατα. Η στροφή αυτή πέρα από τις 

                                                 
1 Comenius (1592-1670), Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Montessori (1870-1952) 
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εξελίξεις της γνωστικής ψυχολογίας και της παιδαγωγικής οφείλεται και στη ραγδαία ανάπτυξη 

και διάδοση της τεχνολογίας (Κωνσταντίνου, 2005: 24, 30).  

Οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο για την ανακάλυψη της γνώσης 

από το µαθητή, την εξατοµίκευση της µάθησης και την προώθηση της συνεργασίας που είναι 

και οι επικρατούσες παιδαγωγικές αρχές σύµφωνα µε την ∆ιαµαντάκη και άλλοι.(2001: 33). 

Ειδικότερα τα οφέλη που προκύπτουν από τη διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή για τους 

µαθητές, τους καθηγητές τους και κατ΄ επέκταση το κοινωνικό σύνολο είναι τα ακόλουθα 

(∆ιαµαντάκη και άλλοι., 2001: 34-35, Batane, 2004): 

• Οι µαθητές συνήθως µαθαίνουν περισσότερα, καλύτερα και γρηγορότερα. 

• Αλλάζει θετικά η σχέση των µαθητών και διδασκόντων καθώς και η σχέση των µαθητών µε 

τη γνώση γενικότερα. 

• Οι ίδιοι οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά στη διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης. 

• Ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία των µαθητών, η αυτοεκτίµησή τους ενώ παράλληλα 

αναπτύσσεται ένα κλίµα συνεργασίας µεταξύ τους. 

• Παρέχεται η δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας µε την κατάλληλη πάντα 

καθοδήγηση του διδάσκοντα και εποµένως η εξατοµικευµένη µάθηση. 

• Μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση των µαθητών. 

• Το µάθηµα µπορεί να γίνει πιο απολαυστικό καθώς ξεφεύγει απ΄ την παραδοσιακή και για 

πολλούς µονότονη διάλεξη. 

Άλλωστε στόχος του σχολείου δεν είναι µόνο η µεταβίβαση της γνώσης αλλά και η 

προετοιµασία των µαθητών για την πραγµατική ζωή σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο.  

Σύµφωνα µε την εµπειρική έρευνα της Pragnall et al (2006) το ∆ιαδίκτυο και ο Παγκόσµιος 

Ιστός αποτελούν ιδανικό υποστηρικτικό εργαλείο για την προώθηση της Συνεργατικής 

Μάθησης, δηλαδή της διδακτικής στρατηγικής που σκοπό της έχει να αυξήσει την ποιότητα της 
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µαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας µε την συντονισµένη παρώθηση µαθητών και 

εκπαιδευτικών προκειµένου να δοµούν νέα γνώση και να επιλύουν προβλήµατα µέσα από τη 

συνεργασία τους. Το όφελος αυτής της πρακτικής είναι πολλαπλό για τους εµπλεκόµενους 

καθώς πέρα από την ανακάλυψη της γνώσης που είναι και το προφανές, ενθαρρύνει την ενεργό 

συµµετοχή και τις κοινωνικές αλληλοδράσεις ανάµεσα τους. Θέλοντας να εξακριβώσουν τις 

ειδικότερες επιδράσεις που  έχει µια τέτοιου είδους εφαρµογή στους µαθητές, οι Pragnall, 

Roselli και Rossano σχεδίασαν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το Geometriamo, που 

υποστήριζε τις αρχές της Συνεργατικής Μάθησης το οποίο και εφάρµοσαν σε δύο φάσεις σε 

δηµοτικό σχολείο της Ιταλίας µε τη συµµετοχή 24 και 152 µαθητών αντίστοιχα για τη 

διδασκαλία της Γεωµετρίας.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τους, η συνεργασία και επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη των 

πειραµατικών οµάδων αύξησε το επίπεδο γνώσης των πιο αδύναµων µαθητών και γενικότερα 

στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία καθώς το επίπεδο συνεργασίας ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο, 

πιθανότατα λόγω έλλειψης της πρόσωπο µε πρόσωπο επαφής που δυσκολεύει τους ανθρώπους, 

ακόµη και σε αυτή τη µικρή ηλικία να εκθέσουν τις αδυναµίες τους. Το γενικότερο συµπέρασµα 

της έρευνας είναι ότι τέτοιου είδους περιβάλλοντα µάθησης είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για τους 

µαθητές διότι προάγουν τη συνεργατικές τους ικανότητες που είναι απαραίτητες για την εξέλιξη 

τους µέσα στην κοινωνία. 
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2.2 Χρήσεις των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών 

µαθηµάτων και επιδράσεις στους µαθητές 

«Καλός καθηγητής είναι αυτός που µαθαίνει στους µαθητές πώς να µαθαίνουν» σύµφωνα µε 

τους Whitehead και Μακρίδου – Μπούσιου (1995: 51). Όµως πόσο εφικτό είναι αυτό όταν το 

µοναδικό, συνήθως, µέσο διδασκαλίας είναι η διάλεξη; Οι αισιόδοξοι πιστεύουν  πως η 

πραγµατική µάθηση µπορεί να συντελεστεί µε την αλλαγή της διδακτικής πρακτικής και 

ειδικότερα µε την παράλληλη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Προκειµένου να καταστεί σαφής η 

παραπάνω παραδοχή θα προβούµε σε µια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά 

τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διδασκαλία των οικονοµικών 

µαθηµάτων και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στους µαθητές. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση, αυτή δηλαδή κατά 

την οποία γίνεται χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής, µπορεί να διακριθεί στις εξής δύο 

κατηγορίες: 1) Computer Based Training και 2) Web – based Training (Νικητάκη, 2005: 2). 

Στην πρώτη περίπτωση περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι εφαρµογές που δεν απαιτούν τη 

σύνδεση του υπολογιστή στο ∆ιαδίκτυο προκειµένου να λειτουργήσουν αλλά εκτελούνται 

τοπικά. Τέτοιες εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία των οικονοµικών 

µαθηµάτων είναι: 

• Τα λογιστικά φύλλα, για εξάσκηση των µαθητών µε πραγµατικά στοιχεία.  

• Οι παρουσιάσεις, ως ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας που πολλές φορές βοηθάει τους 

µαθητές στην πληρέστερη κατανόηση των εννοιών καθώς συνδυάζει ήχο και εικόνα. 

• Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, προκειµένου να εξασκηθούν οι µαθητές στην αναζήτηση 

πληροφοριών, δεξιότητα που µπορεί να τους βοηθήσει σε πολλούς τοµείς της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 
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• Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι προσοµοιώσεις σε CD-ROM που αποτελούν µια ευχάριστη 

και συνάµα πολύ διδακτική ενασχόληση για τα περισσότερα παιδιά. Είναι πιο εύκολο να σου 

εντυπωθεί κάτι παίζοντας παρά ακούγοντας τη σχετική θεωρία. 

Σηµειωτέον ότι αυτές οι εφαρµογές είναι σχετικά απλές στη χρήση και δεν απαιτούν 

εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής από την πλευρά του διδάσκοντα.  

Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται φυσικά η σύνδεση του υπολογιστή µε το ∆ιαδίκτυο µέσω του 

οποίου οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές τους µπορούν να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων, 

ηλεκτρονικά περιοδικά, on-line εκπαιδευτικά παιχνίδια και προσοµοιώσεις, ασκήσεις 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Ακόµη µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους ανά πάσα 

στιγµή µέσω e-mail ή πινάκων ανακοινώσεων καθώς επίσης και ανταλλάσσοντας άµεσα 

µηνύµατα. Για τις παραπάνω εφαρµογές είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο διδάσκοντας να 

χειρίζεται αποτελεσµατικά το ∆ιαδίκτυο ενώ παράλληλα, λόγω της πληθώρας των πληροφοριών 

που υπάρχουν σε αυτό, θα πρέπει να µπορεί να καθοδηγεί τους µαθητές του προκειµένου να 

βρίσκουν γρήγορα αξιόπιστες πληροφορίες. Ακόµη, για τους περισσότερο εξοικειωµένους µε 

την τεχνολογία διδάσκοντες παρέχεται και η δυνατότητα δηµιουργίας εικονικών µαθηµάτων που 

µπορούν να συνδυάσουν όλα τα παραπάνω καθώς επίσης και την παρουσίαση της ύλης µε 

πολυµεσικό τρόπο. 

Όπως και στη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών έτσι και στα 

οικονοµικά µαθήµατα δε φαίνεται να υπάρχει διαφορά όσον αφορά την αύξηση της γνώσης των 

µαθητών σύµφωνα µε την Sosin (1997). Ειδικότερα οι έρευνες του Talley (1999), των Williams 

και Lonn (2004) και της Νικητάκη (2005) συµφωνούν µε το εν λόγω αποτέλεσµα. Βέβαια 

υπάρχουν και αυτοί που κατέληξαν στο αντίθετο συµπέρασµα, δηλαδή στο ότι η χρήση του 

υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου έχει θετική επίδραση στην αύξηση της γνώσης των µαθητών, 

όπως οι Agarwal και Day (1998) και Sosin et al (2004). 



 

 13 

Γενικότερα όσον αφορά τη χρήση του ∆ιαδικτύου στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων 

σύµφωνα µε τους Chizmar και Walbert (1999) ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της 

χρήσης του είναι ότι βοηθάει τους µαθητές να ανακαλύψουν σηµαντικές έννοιες µόνοι τους. 

Παράλληλα, οι Agarwal και Day (1998) υποστηρίζουν ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου έχει να 

επιδείξει τα εξής δύο πλεονεκτήµατα για τους µαθητές. Καταρχήν οι διαθέσιµες πηγές όπως 

τρέχουσες ειδήσεις, οικονοµικές αναφορές, αναλύσεις, προβλέψεις και δεδοµένα, αποτελούν ένα 

νέο διαδραστικό µέσο που συµπληρώνει τη διδασκαλία µέσα στην τάξη και διευκολύνει τη 

µάθηση. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στους µαθητές να µάθουν να χρησιµοποιούν το 

∆ιαδίκτυο αποκοµίζοντας έτσι πρόσθετα οφέλη για την ακαδηµαϊκή και µετέπειτα 

επαγγελµατική τους καριέρα. Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω ο Simkins (1999) επισηµαίνει τις 

δυνατότητες που παρέχει το ∆ιαδίκτυο στους µαθητές να επικοινωνούν και να µαθαίνουν χωρίς 

χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισµούς. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι πίνακες 

ανακοινώσεων και οι οµάδες συζητήσεων επιτρέπουν την επικοινωνία των µαθητών µεταξύ τους 

αλλά και µε ειδικούς κατά τη διάρκεια όχι µόνο του µαθήµατος αλλά και οποιασδήποτε άλλης 

στιγµής ενώ οι Greenlaw και Deloach (2003) επισηµαίνουν ότι οι οµάδες συζητήσεων µε 

συγκεκριµένο θέµα όταν οργανώνονται από το διδάσκοντα βοηθούν τους µαθητές να 

αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.  

Ο Simkins στην ίδια εργασία του υποστηρίζει την αξία της χρήσης του ∆ιαδικτύου ως εργαλείου 

που προωθεί την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη µάθηση. Τονίζει µάλιστα ότι θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έµφαση από τους διδάσκοντες έτσι ώστε να συνδυάζουν τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών και ειδικότερα του ∆ιαδικτύου µε στρατηγικές που προωθούν την ενεργό 

συµµετοχή στη µάθηση προκειµένου αυτή να βελτιωθεί. Προτείνει λοιπόν δύο ασκήσεις που 

ήδη χρησιµοποιούνται µε επιτυχία σε µαθήµατα βασικών αρχών οικονοµίας και απαιτούν 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.  
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Η πρώτη (Fed Challenge2) προάγει τη συνεργατική µάθηση και αποτελεί µια προσοµοίωση του 

τρόπου λειτουργίας της Federal Open Market Committee. Μάλιστα έχει τη µορφή ενός εθνικού 

διαγωνισµού. Σε αυτή οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των πέντε ατόµων και αφού προβούν σε 

ανάλυση της τωρινής κατάστασης της οικονοµίας καταθέτουν µια πρόταση που αφορά τη 

νοµισµατική πολιτική. Η νικήτρια οµάδα κάθε πολιτείας συµµετέχει στον τελικό όπου κρίνεται 

από εκπροσώπους της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Ελεύθερης Αγοράς. Μέσα από αυτή τη 

δραστηριότητα οι µαθητές εφαρµόζουν στην πράξη όσα διδάσκονται, αναζητούν επιπλέον 

πληροφόρηση όταν κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο και το πιο σηµαντικό : µαθαίνουν να 

συνεργάζονται προκειµένου να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους. 

Η δεύτερη άσκηση προάγει την ανεξάρτητη µάθηση και ονοµάζεται Iowa Electronic Markets3. 

Σε αυτή την άσκηση οι µαθητές καλούνται αφού λάβουν υπόψη τους οικονοµικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, όπως τα αποτελέσµατα των εκλογών, να 

επενδύσουν πραγµατικά χρήµατα γεγονός που τους κάνει ακόµη πιο προσεκτικούς µε την 

επεξεργασία των δεδοµένων. Η συγκεκριµένη εφαρµογή πέραν των απαραίτητων δεδοµένων 

προς µελέτη από τους µαθητές παρέχει πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για τους διδάσκοντες. Το 

πλεονέκτηµα για τους µαθητές είναι ότι η εφαρµογή τους βοηθάει να συνδέσουν τις οικονοµικές 

έννοιες που διδάσκονται στην τάξη µε τον πραγµατικό κόσµο και την προσωπική τους ζωή. 

Αυτό άλλωστε δεν είναι και το ζητούµενο της διδασκαλίας; Να µπορούν οι µαθητές να 

χρησιµοποιήσουν τη γνώση που έχουν αποκοµίσει στην καθηµερινή τους ζωή και να µπορούν 

να κατανοούν τις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις. 

Μια άλλη προσπάθεια ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών 

µαθηµάτων και πιο συγκεκριµένα στη διδασκαλία των αρχών µακροοικονοµίας είναι αυτή του 

Parks. Ο Parks θέλοντας να αυξήσει το ενδιαφέρον των µαθητών για τα οικονοµικά µαθήµατα, 

να κάνει πιο ενδιαφέρον το µάθηµα και να πετύχει να διατηρήσουν οι µαθητές του βασικές 

                                                 
2 http://www.federalreserveeducation.org/teachers/FedChallenge/FedChallenge_intro.htm 
 
3 http://www.biz.uiowa.edu/iem/ 
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γνώσεις µακροοικονοµίας για τουλάχιστον 5 χρόνια, χρησιµοποιεί στη διδασκαλία του 

παρουσιάσεις µε χρήση του PowerPoint, παράλληλα αναθέτει στους µαθητές του ως ατοµική 

εργασία τη δηµιουργία µιας ιστοσελίδας µε σχετικό υλικό και παραποµπές και τέλος λαµβάνει 

από αυτούς στο τέλος κάθε εβδοµάδας µια αξιολόγηση της διδασκαλίας και των µεθόδων που 

χρησιµοποιεί µέσω e-mail. Μετά από 4 χρόνια εφαρµογής του παραπάνω σχήµατος σε 7 

τµήµατα µακροοικονοµίας, ο Parks (1999) µέσα από την εµπειρία του και την αξιολόγηση των 

µαθητών του καταλήγει στα παρακάτω συµπεράσµατα. Οι παρουσιάσεις (PowerPoint) καταρχήν 

βελτίωσαν τη διδασκαλία καθώς ο ίδιος την προετοίµαζε πιο προσεκτικά ενώ παράλληλα άρεσε 

στους µαθητές περισσότερο από τη διάλεξη και τον µαυροπίνακα. Βέβαια επισηµαίνει ότι η 

συγκεκριµένη µέθοδος προκαλεί µια παθητικότητα στο ακροατήριο η οποία πρέπει να 

ξεπεραστεί µε ερωτοαπαντήσεις προκειµένου να κρατιούνται οι µαθητές σε µια εγρήγορση. Η 

χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου βελτίωσε την  επικοινωνία µε τους φοιτητές οι οποίοι 

βλέποντας ότι έπαιρναν γρήγορα απαντήσεις στα ερωτήµατα που έθεταν το προτιµούσαν όλο 

και περισσότερο. Οι δε αξιολογήσεις, αν και απαιτούσαν αρκετό χρόνο από την πλευρά του 

διδάσκοντα καθώς δεν ήταν σε κάποια τυποποιηµένη µορφή, παρείχαν πολλές φορές 

εποικοδοµητική κριτική βοηθώντας τον έτσι να βελτιώνει την ποιότητα του µαθήµατος,  ενώ 

παράλληλα ανάγκαζαν τους µαθητές να παρακολουθούν τα µαθήµατα και να διαβάζουν τις 

αντίστοιχες ενότητες από το εγχειρίδιο. Και τέλος, η δηµιουργία ιστοσελίδας βοήθησε τους 

µαθητές, κατά τα λεγόµενα τους, να µάθουν περισσότερα σχετικά µε το µάθηµα στην 

προσπάθεια τους να εµπλουτίσουν τη σελίδα τους µε κατάλληλο υλικό. Μάλιστα όπως αναφέρει 

και ο ίδιος ο Parks, στις ιστοσελίδες των µαθητών βρήκε χρήσιµες συνδέσεις που µέχρι εκείνη 

τη στιγµή δεν είχε επισκεφθεί. Γενικότερα οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους, ακόµη και αυτοί 

που στην αρχή του εξαµήνου δυσανασχετούσαν, θεώρησαν ότι η όλη διαδικασία συµβάλει στη 

βελτίωση της µαθησιακής εµπειρίας, είναι χρήσιµη και γενικότερα έδειξαν µια θετική στάση 

απέναντι στα οικονοµικά µαθήµατα. Όσο για το στόχο του Parks να διατηρήσουν οι φοιτητές τις 

γνώσεις τους για περισσότερα από 5 χρόνια είναι µάλλον δύσκολο να εξακριβωθεί. 
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Οπωσδήποτε ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός τις Νέες 

Τεχνολογίες και δει το ∆ιαδίκτυο στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων είναι πολύ 

πιθανό να διαφέρει ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης και γνώσης αυτών των τεχνολογιών. 

Πάντως προκειµένου να εκµεταλλευτεί την τεχνολογία προς το µεγαλύτερο δυνατό όφελος των 

µαθητών του θα πρέπει να έχει στο µυαλό του τα παρακάτω: 

• Σκοπός του δεν είναι να µάθουν οι µαθητές να χειρίζονται τον υπολογιστή αλλά να µάθουν 

οικονοµικά και γι’ αυτό το οποιοδήποτε project που θα δηµιουργήσει θα πρέπει να αποτελεί 

τµήµα της διδασκαλίας. 

•  Θα πρέπει να ανανεώνει όποτε χρειάζεται το υλικό των ηλεκτρονικών µαθηµάτων του και 

να ελέγχει την εγκυρότητα των εξωτερικών συνδέσεων όπου, και αν υπάρχουν. 

• Θα πρέπει να βοηθήσει τους µαθητές του να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις διάφορες 

µηχανές αναζήτησης προκειµένου να περιοριστεί ο κόπος και ο χρόνος που διαθέτουν. 

Εξάλλου µε την πληθώρα πληροφοριών που υπάρχουν διαθέσιµες στο ∆ιαδίκτυο η 

αναζήτηση µπορεί να αποβεί εξουθενωτική και κατ’ επέκταση άκαρπη για κάποιον που δεν 

ξέρει πώς να περιορίσει τα αποτελέσµατα που λαµβάνει. 

• Καλό θα είναι να χρησιµοποιεί διάφορες τεχνικές και υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου όπως 

ασκήσεις αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης, προσοµοιώσεις, οµάδες συζητήσεων, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και να µην περιορίζεται σε απλή παράθεση του υλικού, 

προωθώντας έτσι την επικοινωνία των µαθητών µε τον ίδιο και τους συµµαθητές του καθώς 

επίσης και την ενεργό συµµετοχή τους στη µαθησιακή διαδικασία. Έτσι είναι πιο πιθανό να 

αυξήσει τη συνεργατικότητα ανάµεσα στους µαθητές και να συµβάλλει στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης τους.   

• Τέλος, να ζητάει από τους µαθητές να αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα την όλη 

διαδικασία προκειµένου να µπορεί να διορθώσει τυχόν παραλείψεις κάτι που γενικότερα θα 
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τον βοηθήσει να εκτιµήσει την επίδραση που έχει η χρήση της τεχνολογίας στη µαθησιακή 

διαδικασία (Sosin, 1998). 

Στις αρχές του 21ου αιώνα είναι επιτακτική ανάγκη να εκσυγχρονιστεί η διδακτική πρακτική 

ώστε να συµβαδίζει µε το γενικότερο πνεύµα της εποχής και να προετοιµάζει όσο το δυνατόν 

καλύτερα τους µαθητές για το ιδιαίτερα πλέον απαιτητικό αύριο, συνδυάζοντας πάντα τη θεωρία 

µε την πράξη. 

 

 

2.3 Στάσεις εκπαιδευτικών ως προς την υιοθέτηση των Νέων Τεχνολογιών 

στη διδασκαλία και παράγοντες που τις επηρεάζουν  

2.3.1 Προϋποθέσεις και εµπόδια στην προσπάθεια υιοθέτησης των Νέων 

Τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς 

Οπωσδήποτε προκειµένου να επιτευχθεί η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη των κατάλληλων προϋποθέσεων. Σύµφωνα µε τους Zhao και Cziko (2001) 

οι εκπαιδευτικοί είναι οργανισµοί που συµπεριφέρονται ανάλογα µε τους σκοπούς και τους 

στόχους τους. Από τη σκοπιά αυτή πρέπει να ισχύουν οπωσδήποτε οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να κάνουν χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 

• Πρέπει να είναι πεπεισµένοι ότι µε τη χρήση της τεχνολογίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

ένας ανώτερος στόχος από αυτόν που εξυπηρετεί άµεσα η χρήση της. 

• Πρέπει να είναι πεπεισµένοι ότι η χρήση της τεχνολογίας δε θα προξενήσει προβλήµατα 

σε πιο σηµαντικούς στόχους, κατά τους εκπαιδευτικούς, από αυτούς που επιτυγχάνονται 

µε τη χρήση της. 

• Πρέπει να είναι πεπεισµένοι ότι διαθέτουν ή θα διαθέτουν τα απαραίτητα µέσα και 

ικανότητες που απαιτούνται για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
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Ακόµη οι Petennati, Giuli και Khaled (2001) επισηµαίνουν την έλλειψη κινήτρων προς τους 

εκπαιδευτικούς ως ανασταλτικό παράγοντα για την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη 

διδασκαλία. Είναι γεγονός ότι από όποια οπτική γωνία και αν το σκεφθεί κανείς η διδασκαλία 

µέσω υπολογιστή απαιτεί περισσότερο χρόνο και κόπο από τη µεριά του προκειµένου να 

προετοιµαστεί κατάλληλα. Ακόµη και στην περίπτωση που χρησιµοποιεί κανείς έτοιµες 

εφαρµογές ή υπάρχουσες πηγές στη διδασκαλία του θα πρέπει πέραν της εκµάθησης των 

συγκεκριµένων εφαρµογών να ελέγχει συχνά το περιεχόµενο και τους τρόπους πλοήγησης  σε 

αυτές προκειµένου η χρήση τους να είναι ασφαλής και αποδοτική για το εκάστοτε τµήµα του. 

Για τους εκπαιδευτικούς που δεν είναι τόσο εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία όλη αυτή η 

διαδικασία δηµιουργεί ένα πρόσθετο άγχος. Λίγοι είναι αυτοί που θα τολµήσουν όταν δεν έχει 

υπάρχει ένα κίνητρο, κυρίως οικονοµικό, που θα τους παρακινήσει να βγουν από τη βολή τους. 

Μάλιστα αν αναλογιστεί κανείς ότι όντως ο φόρτος εργασίας τους είναι µεγαλύτερος θα έλεγε 

κανείς ότι οι «καινοτόµοι» δικαιούνται µια ανταµοιβή. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις επιβεβαιώνονται και από την ∆ιαµαντάκη και άλλοι (2001: 291) 

όπου οι περαιτέρω προτάσεις των εκπαιδευτικών καταδεικνύουν και άλλες πλευρές της 

διαδικασίας ένταξης των Νέων Τεχνολογιών πέραν της στάσης των εκπαιδευτικών τις οποίες και 

παραθέτουµε εν συντοµία. 

• Αποκατάσταση προβληµάτων υποδοµής µε τον πλήρη εξοπλισµό των σχολείων µε 

αίθουσες κατάλληλα διαµορφωµένες και εξοπλισµένες µε σύγχρονα µηχανήµατα. 

• Αντίστοιχη παραγωγή και διάθεση στις σχολικές µονάδες κατάλληλου λογισµικού, 

επιστηµονικά έγκυρου όπου θα έχει ληφθεί υπόψη και η γνώµη των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. 

• Αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών και κατ΄ επέκταση των σχολικών βιβλίων που 

υπαγορεύουν την κάλυψη τεράστιας ύλης σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα έτσι ώστε 

να αντιµετωπιστούν οι χρονικοί περιορισµοί που υπάρχουν αυτή τη στιγµή. 
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• ∆ιαρκής παροχή βοήθειας και καθοδήγησης όπου αυτή χρειάζεται από ειδικά 

διαµορφωµένες οµάδες συµβούλων σε θέµατα λειτουργίας και χρήσης της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας. 

Τα εµπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στη χρήση των υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου 

επαληθεύουν την αναγκαιότητα ύπαρξης των παραπάνω προϋποθέσεων. Σύµφωνα µε την 

έρευνα του NCES (2000: 93) τα µεγαλύτερα εµπόδια που συναντούν στην προσπάθεια ένταξης 

των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία είναι τα ακόλουθα : 

• Ανεπαρκής αριθµός διαθέσιµων υπολογιστών. 

• Έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών για την εκµάθηση τους. 

• Έλλειψη χρόνου στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου. 

• Έλλειψη ικανοποιητικού εκπαιδευτικού λογισµικού. 

• ∆ύσκολη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Πιθανότατα µε τον χαρακτηρισµό δύσκολη να 

εννοούν τον µικρό αριθµό συνδεδεµένων υπολογιστών και τη χαµηλή ταχύτητα 

πρόσβασης. 

• Έλλειψη επιµορφωτικών προγραµµάτων ειδικού περιεχοµένου για την κάθε ειδικότητα 

και όχι απλά απόκτησης βασικών δεξιοτήτων χειρισµού. 

• Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης. 

• Ανησυχία για την πρόσβαση των µαθητών σε ακατάλληλο υλικό κατά την περιήγηση 

τους στο ∆ιαδίκτυο. 

Σαφέστατα τα προβλήµατα αυτά αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα του όλου εγχειρήµατος και 

θα πρέπει αν µη τι άλλο να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την πολιτεία. Το θέµα είναι σε τι βαθµό 

υφίστανται και σε τι βαθµό τελικά επηρεάζουν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη 

διδασκαλία γενικότερα και των οικονοµικών µαθηµάτων ειδικότερα, το οποίο και θα 

ερευνήσουµε στη συνέχεια. 
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2.3.2 Στάσεις και χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς διαφόρων 

ειδικοτήτων 

Σε αυτή την ενότητα παραθέτουµε τα ευρήµατα της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας 

σχετικά µε τις γενικότερες τάσεις που υπάρχουν σχετικά µε την υιοθέτηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών από τους εκπαιδευτικούς. Επειδή η σχετική βιβλιογραφία για 

τους οικονοµολόγους εκπαιδευτικούς είναι µικρή πιστεύουµε ότι αυτή η ενότητα θα βοηθήσει 

στη διαµόρφωση µιας πιο ολοκληρωµένης εικόνας επί του θέµατος. 

Μια από τις πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν στον ελληνικό χώρο και συγκεκριµένα στο νοµό 

Θεσσαλονίκης για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών από το σύνολο των εκπαιδευτικών και είναι 

αρκετά ολοκληρωµένη είναι αυτή του Μπίκου (1995). Το γενικότερο συµπέρασµα της έρευνας 

είναι το ότι υπάρχει διαφορά ανάµεσα στη στάση και τη συµπεριφορά. Έτσι ενώ οι εν λόγω 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται σε θεωρητικό επίπεδο ιδιαίτερα θετικοί στο τότε ενδεχόµενο, 

αφού δεν υπήρχαν ακόµη συντονισµένες προσπάθειες, εισαγωγής Η/Υ στο σχολείο,  

εµφανίζονται πιο επιφυλακτικοί όταν καλούνται οι ίδιοι να υλοποιήσουν αυτή την προσπάθεια. 

Η διαπίστωση αυτή επαληθεύεται και από τις έρευνες που ακολουθούν. 

Αναλυτικότερα η έρευνα εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση όπως η γνώση και 

η εµπειρία που έχουν όσον αφορά στους υπολογιστές, η ειδικότητα του εκπαιδευτικού, το φύλο, 

η ηλικία και η προϋπηρεσία και τέλος το περιβάλλον δραστηριοποίησης, δηλαδή ο τόπος στον 

οποίο βρίσκεται το σχολείο. Τα συµπεράσµατα του Μπίκου ανά παράγοντα επηρεασµού έχουν 

ως εξής: 

• Η γνώση και η εµπειρία έχουν θετική συσχέτιση µε τη στάση, καθώς όσοι εκπαιδευτικοί 

είχαν εµπειρία και γνώσεις πάνω στο αντικείµενο παρουσίασαν και σηµαντικά θετικότερη 

στάση ενώ αντίθετα η έλλειψη εµπειρίας συνοδευόταν από πιο επιφυλακτική στάση. 

• Η ειδικότητα παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της στάσης, µάλιστα πιο 

σηµαντικό από το φύλο και την ηλικία. Ειδικότερα οι απόφοιτοι θετικών σχολών και κατ΄ 
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επέκταση καθηγητές θετικών µαθηµάτων παρουσιάζουν σηµαντικά θετικότερη στάση από 

αυτούς των θεωρητικών σχολών. 

• Το φύλο είναι ένας ακόµη παράγοντας επηρεασµού της στάσης και των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών. Έτσι οι άνδρες είναι θετικοί απέναντι στη χρήση του Η/Υ ως πρόσθετο 

διδακτικό µέσο ενώ οι γυναίκες δε µπορούν να αποφασίσουν για τα υπέρ και τα κατά των 

Νέων Τεχνολογιών  

• Η ηλικία και η προϋπηρεσία δε φάνηκε να επηρεάζουν µε γραµµικό τρόπο τη στάση. Και 

στις δύο περιπτώσεις σηµαντικά θετικότερη στάση έχουν τα µεσαία στρώµατα, στην 

περίπτωση της ηλικίας οι εκπαιδευτικοί µεταξύ 36 και 45 ενώ της προϋπηρεσίας αυτοί 

µεταξύ των 6 και 10 χρόνων. Πάντως οι αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε καµιά 

περίπτωση έτοιµοι να εµπλακούν στη διαδικασία ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη 

διδασκαλία. 

• Όσον αφορά το περιβάλλον δραστηριοποίησης οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αστικές 

και ηµιαστικές περιοχές εµφανίζονται θετικότεροι έναντι αυτών που υπηρετούν σε αγροτικές 

περιοχές (Μπίκος, 1995: 77 - 90). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τροφή για προβληµατισµό παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της 

έρευνας των Τζιµογιάννη και Κόµη (2006) η οποία διεξήχθη στο νοµό Ιωαννίνων κατά τα 

σχολικά έτη 2000-2001 (Α’ περίοδος) και 2002-2003 (Β’ Περίοδος) αµέσως µετά την 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε τη συµµετοχή 872 εκπαιδευτικών διαφόρων 

ειδικοτήτων. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έρευνα λοιπόν το 30% των καθηγητών οικονοµίας 

και τεχνολογίας χρησιµοποιεί ήδη υπολογιστές στο έργο του συχνότερα από τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς. Σε γενικές γραµµές οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων είναι θετικοί ως προς 

τον ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση µε µικρή απόκλιση ανάλογα µε την περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας. Ειδικότερα κατά την Α’ περίοδο το 99.2% και κατά τη Β’ το 97.3% των ερωτηθέντων 

θεωρεί απαραίτητη την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής από τους µαθητές. 



 

 22 

Επιπλέον ένα πολύ µεγάλο ποσοστό τους κρίνει απαραίτητη τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ για 

µελέτη, εξάσκηση και έρευνα σε όλα τα µαθήµατα.  

Βέβαια δε λείπουν και οι αµφιβολίες, που προκύπτουν από την ανασφάλεια της ανθρώπινης 

φύσης . Έτσι µια µικρή µερίδα εκπαιδευτικών (περίπου 15%) που στη Β΄ φάση όµως 

διπλασιάζεται φοβάται να χρησιµοποιήσει τις ΤΠΕ καθώς νιώθει ανασφαλής αφ’ ενός µε την 

εφαρµογή τους στην εκπαίδευση και αφ’ ετέρου µε τη µεγαλύτερη εξοικείωση που έχουν οι 

µαθητές µε αυτές απ΄ ότι οι ίδιοι. Ακόµη, µετά την επιµόρφωση τους οι µισοί εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν πως οι ΤΠΕ περιορίζουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και αποµονώνουν τον 

άνθρωπο και γι΄ αυτό αµφιβάλουν για το αν θα πρέπει ή όχι να χρησιµοποιηθούν στην 

εκπαίδευση.   

Όλοι αυτοί οι φόβοι είναι λογικοί και ανθρώπινοι. Είναι φόβοι που πιθανότατα πηγάζουν από 

την άγνοια για το καινούργιο. Ποιος δε θέλει να χρησιµοποιεί πόσο µάλλον να διδάσκει αυτά 

που ήδη γνωρίζει πολύ καλά και νιώθει σιγουριά γι’ αυτά. Το παράδοξο είναι πως το 25.5% 

αρχικά και το 49.1% στη συνέχεια υποστηρίζει πως χρειάζεται περισσότερους λόγους για να 

πεισθεί για τη χρησιµότητα των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.  

Από τη µια δηλαδή οι εν λόγω εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ένθερµα την απόκτηση και χρήση 

γνώσεων ΤΠΕ από τους µαθητές ενώ από την άλλη θέλουν περισσότερα πειστήρια της 

χρησιµότητας τους. Το ερώτηµα δεν είναι µόνο από πού πηγάζει αυτή η αντίφαση αλλά και πως 

διπλασιάστηκε το ποσοστό των αναποφάσιστων µετά την επιµόρφωση τους στις ΤΠΕ όπου 

λογικά θα περίµενε κανείς να δείξουν µεγαλύτερο ενθουσιασµό απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες 

και γιατί όχι και περισσότερη σιγουριά απέναντι στις δυνάµεις τους. Μια πιθανή εξήγηση είναι η 

ανεπάρκεια αυτών των προγραµµάτων να εφοδιάσουν τους καθηγητές µε ειδικότερες γνώσεις 

και να υποδείξουν συγκεκριµένους τρόπους προκειµένου αυτοί να ενσωµατώσουν το νέο αυτό 

εργαλείο στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους. Η µετάδοση και µόνο βασικών δεξιοτήτων 

στους εκπαιδευτικούς δεν είναι αρκετή για να αναδείξει την παιδαγωγική χρησιµότητα που θα 

µπορούσε να έχει η τεχνολογία. Αντίθετα, αυτό που θα έπρεπε να γίνει και πραγµατικά προκαλεί 
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εντύπωση ότι ακόµη δεν υπάρχουν συντονισµένες προσπάθειες από την πολιτεία είναι η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και γνωστικό αντικείµενο. 

Η ποιοτική έρευνα της ∆ιαµαντάκη και άλλοι (2001: 315-318) που διεξήχθη στο νοµό Αττικής 

σε 33 εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διαφόρων ηλικιών και ειδικοτήτων 

εξετάζει σε µεγαλύτερο βάθος τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί σε γενικές γραµµές έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

• Αναγνωρίζουν την εκπαιδευτική αξία των τεχνολογικών µέσων χωρίς όµως να τα 

χρησιµοποιούν ακόµη συστηµατικά στη διδακτική πράξη.  

• Παρουσιάζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις αλλαγές που απαιτούνται προκειµένου να 

προσαρµοστούν οι παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας στο νέο µαθητοκεντρικό µοντέλο. 

• Η προθυµία τους να εντάξουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική τους µέθοδο αυξάνεται 

ανάλογα µε την ενηµέρωση, τη γνώση και την εµπειρία που ήδη έχουν πάνω στις 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες. 

• Η προθυµία τους να εντάξουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική τους µέθοδο µειώνεται 

όσο µεγαλώνει ο φόβος τους ότι αυτή η ένταξη θα ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα απαξίωση 

τους από τους µαθητές καθώς είναι πιο εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. 

• Η γενικά θετική στάση τους απέναντι στα νέα µέσα διδασκαλίας συνοδεύεται από 

αντιφατικές προσδοκίες για αρνητικές συνέπειες σε επί µέρους τοµείς της µαθησιακής 

διαδικασίας. 

• Είναι απρόθυµοι να συµµετέχουν σε επιµορφωτικά προγράµµατα για να ενισχύσουν τις 

γνώσεις και τις ικανότητες τους περί ηλεκτρονικών υπολογιστών παρά το γεγονός ότι 

επισηµαίνουν τη σπουδαιότητα αυτών των προγραµµάτων προκειµένου να τους βοηθήσουν 

στην ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. 
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Μια άλλη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα και αφορά στη στάση των δασκάλων απέναντι στις 

Νέες Τεχνολογίες πραγµατοποιήθηκε από τους Κυρίδη, ∆ρόσσο και Τσακιρίδου (2006) µε τη 

συµµετοχή 951 δασκάλων από όλη την επικράτεια. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της, η 

πλειοψηφία των δασκάλων πιστεύει ότι η τεχνολογία αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για 

εκπαιδευτικούς και µαθητές. Ειδικότερα δε, φαίνεται να την απασχολούν τα εξής: 

• Η χρήση του υπολογιστή ως µέσο διδασκαλίας προκαλεί άνισες ευκαιρίες µάθησης για τα 

παιδιά επειδή από τη µια δεν είναι όλα τα σχολεία ή στον ίδιο βαθµό εξοπλισµένα µε την 

απαραίτητη τεχνολογική υποδοµή και από την άλλη δε διαθέτουν όλα τα παιδιά υπολογιστή 

στο σπίτι προκειµένου να κάνουν την απαραίτητη εξάσκηση. 

•  Σε ποσοστό 30% οι άνδρες πιστεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό ότι τα τεχνικά προβλήµατα µε 

τα οποία θα έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι είναι πολλά ενώ παράλληλα δεν έχουν πειστεί 

απόλυτα ότι η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία είναι ωφέλιµη για την κοινωνία 

γενικότερα. 

• Στην πλειοψηφία τους φαίνεται να µην φοβούνται ότι θα αλλάξει ο ρόλος τους στο σύγχρονο 

σχολείο αν και οι δάσκαλοι άνω των 55 είναι πιο επιφυλακτικοί γι΄ αυτό και γενικότερα πιο 

αρνητικοί. 

• Αυτοί µε µικρή ή καθόλου κατάρτιση στους υπολογιστές όπως και οι µεγαλύτεροι σε ηλικία 

επισηµαίνουν ότι είναι απαραίτητη η προηγούµενη εξειδικευµένη εκπαίδευση τους καθώς 

και η υπόδειξη τρόπων ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στο πρόγραµµα σπουδών 

λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, έτσι ώστε να µπορέσουν να 

εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους παρέχει ο υπολογιστής. 

•  Θεωρούν ότι η χρήση της τεχνολογίας προωθεί την ενεργό συµµετοχή των παιδιών στη 

µαθησιακή διαδικασία, είναι χρήσιµη για την επίτευξη των διδακτικών στόχων και είναι σε 

θέση να αυξήσει τη συνολική επίδοση των µαθητών (Kyridis και άλλοι, 2006: 91-93). 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα µε εξαίρεση την έλλειψη φόβου για την αλλαγή του ρόλου τους 

στο σχολείο είναι σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία κατά τους ερευνητές ενώ έρχονται σε 

αντίθεση µε τα εγχώρια ευρήµατα των Τζιµογιάννη και Κόµη (2006) και ∆ιαµαντάκη και άλλοι 

(2001) όσον αφορά τη διάθεση των εκπαιδευτικών να επιµορφωθούν στη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών και την πεποίθηση ότι αυτές µπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα των 

µαθητών. Κατά συνέπεια οι δάσκαλοι φαίνεται να είναι περισσότερο δεκτικοί στην αλλαγή από 

ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Ιδιαίτερα διαφωτιστική για τη στάση των εκπαιδευτικών και τη χρήση της τεχνολογίας είναι η 

έρευνα που διεξήχθη το 1999 σε δασκάλους και καθηγητές δηµοσίων σχολείων των Η.Π.Α. µε 

αντικείµενο τη χρήση υπολογιστών και διαδικτύου. Η συγκεκριµένη έρευνα διεξήχθη από το 

Εθνικό Κέντρο Στατιστικής για την Εκπαίδευση (NCES – National Center for Education 

Statistics) χρησιµοποιώντας το Σύστηµα Ερευνών Γρήγορης Απάντησης (FRSS – Fast Response 

Survey System). Η εξέταση του θέµατος είναι πρακτική καθώς η παραπάνω έρευνα 

πραγµατεύεται ζητήµατα που συνδέονται µε τη χρήση της τεχνολογίας όπως για παράδειγµα τη 

διαθεσιµότητα τεχνολογικών µέσων στα σχολεία και τα εµπόδια που συναντούν οι 

εκπαιδευτικοί. 

Οι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν το ποσοστό χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και του ∆ιαδικτύου ως µέσο προετοιµασίας των διδασκόντων και καθοδήγησης των µαθητών 

είναι: 1) το µαθητικό δυναµικό του σχολείου που διδάσκουν, 2) το οικονοµικό επίπεδο των 

µαθητών , 3) ο αριθµός των υπολογιστών και το µέρος που βρίσκονται στο σχολείο (αίθουσα 

διδασκαλίας ή εργαστήριο),  4) η προϋπηρεσία του διδάσκοντα και 5) η κατάρτιση του εκάστοτε 

διδάσκοντα. Γενικότερα πάντως πάνω από τους µισούς εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούν τις 

Νέες Τεχνολογίες ως βοηθητικό µέσο, τις χρησιµοποιούν πέραν της δικής τους προετοιµασίας 

στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους είτε µέσα στην τάξη είτε και µε την ανάθεση σχετικών 

εργασιών στο σπίτι. 
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Μαθητικό δυναµικό : Στα σχολεία µε µικρό µαθητικό δυναµικό είναι µεγαλύτερη η χρήση 

υπολογιστή για αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν στην προετοιµασία των εκπαιδευτικών 

από ότι στα σχολεία µε περισσότερους µαθητές. Όσον αφορά στην ανάθεση εργασιών, στα 

σχολεία µε µικρότερο µαθητικό δυναµικό οι εκπαιδευτικοί που υποχρεώνουν τους µαθητές να 

κάνουν κάποιες από τις ασκήσεις τους µε τη χρήση Η/Υ είναι διπλάσιοι από αυτούς που 

διδάσκουν σε σχολεία µε περισσότερους µαθητές ενώ παράλληλα τους παρακινούν να 

χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για την ανάλυση δεδοµένων και την επίλυση προβληµάτων. Σε 

γενικές γραµµές στα σχολεία µε µικρό µαθητικό δυναµικό ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιηθεί ως µέσο διδασκαλίας απ΄ ότι στα µεγαλύτερα σχολεία.  

Αντίστοιχα στα σχολεία µε πάνω από 1000 µαθητές οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τον 

υπολογιστή κυρίως ως µέσο τήρησης αρχείων επίδοσης των µαθητών τους αλλά και για την 

επικοινωνία τους µε αυτούς ως προς την ανάθεση διαφόρων εργασιών. 

Η σχέση µαθητικού δυναµικού µε τη χρήση υπολογιστή στη διδασκαλία µπορεί να ερµηνευτεί 

από τις ακόλουθες δύο υποθέσεις : 1) Όταν το µαθητικό δυναµικό του σχολείου είναι µικρότερο 

αυτό σηµαίνει ότι έχει λιγότερα τµήµατα συνολικά. Ακόµα λοιπόν και αν οι κατ΄ εξοχήν 

αίθουσες διδασκαλίας δε διαθέτουν αρκετούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι πιο πιθανό απ΄ 

ότι σε µεγαλύτερα σχολεία να είναι διαθέσιµο πιο συχνά το εργαστήριο υπολογιστών του 

σχολείου και σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων και 2) Μικρότερος αριθµός µαθητών 

συνεπάγεται κάποιες φορές και µικρότερο φόρτο εργασίας για τον εκπαιδευτικό ενώ παράλληλα 

είναι πιο εύκολο να «ελέγχεται» από το διδάσκοντα µέσα στην τάξη. Έτσι αντισταθµίζονται 

κάπως τα προβλήµατα του χρόνου προετοιµασίας καθώς επίσης και η ανησυχία των 

εκπαιδευτικών για την πρόσβαση των µαθητών τους σε ακατάλληλο υλικό που αναφέρθηκαν 

στην ίδια έρευνα και φυσικά λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες. 

Οικονοµικό επίπεδο µαθητών : Στα σχολεία όπου το οικονοµικό επίπεδο των µαθητών 

κρίνεται ικανοποιητικό υπάρχει επίσης µεγαλύτερη δραστηριότητα ως προς τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδασκαλία. Και εδώ οι διδάσκοντες τις χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό 
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για τη δηµιουργία καθοδηγητικού υλικού αλλά και ως διδακτικό µέσο. Οι εφαρµογές που 

χρησιµοποιούνται είναι αντίστοιχες µε τις παραπάνω (βλέπε ποσοστό µειονοτήτων). Όσον 

αφορά δε την προετοιµασία των διδασκόντων και την αναζήτηση σχετικών µε το µάθηµα τους 

πληροφοριών, φαίνεται να µην υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάλογα µε το οικονοµικό επίπεδο των 

µαθητών τους. 

∆ιαθεσιµότητα τεχνολογικών µέσων : Είναι προφανές ότι η διαθεσιµότητα είναι και ο 

σηµαντικότερος ίσως παράγοντας που επηρεάζει το βαθµό υιοθέτησης των Νέων Τεχνολογιών 

στη διδασκαλία καθώς αποτελεί τη βάση της όλης διαδικασίας. Στην προκειµένη περίπτωση 

βέβαια η διαθεσιµότητα όµως δεν έχει να κάνει µόνο µε τον αν υπάρχουν υπολογιστές στα 

σχολεία αλλά φυσικά και µε τον αριθµό αυτών καθώς επίσης και το χώρο στον οποίο 

βρίσκονται. Όπως προκύπτει και από τη συγκεκριµένη έρευνα οι καθηγητές χρησιµοποιούν 

τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό τους υπολογιστές όταν αυτοί βρίσκονται στην αίθουσα 

διδασκαλίας ενώ είναι λιγότερο πιθανό να τους χρησιµοποιήσουν όταν βρίσκονται κάπου αλλού 

στο σχολείο (για παράδειγµα σε ένα εργαστήριο).  

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες η διαθεσιµότητα υπολογιστών των σχολείων τους είχε ως εξής:  

Το 36%   διέθετε   ακριβώς έναν υπολογιστή ανά αίθουσα διδασκαλίας, το 38% δύο µε πέντε 

υπολογιστές και το 10% περισσότερους από πέντε. Οι τελευταίοι είναι και αυτοί που 

χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τους υπολογιστές µε την ανάθεση εργασιών µέσα στην 

τάξη για την ανάλυση δεδοµένων και την επίλυση προβληµάτων. Το γενικότερο συµπέρασµα 

της έρευνας είναι ότι όσο περισσότεροι υπολογιστές είναι διαθέσιµοι τόσο περισσότερο 

χρησιµοποιούνται από καθηγητές και µαθητές. 

Προϋπηρεσία διδάσκοντα : Όπως και σε άλλες έρευνες έτσι και εδώ υπάρχει αντιστρόφως 

ανάλογη σχέση ανάµεσα στην προϋπηρεσία του διδάσκοντα και την χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία µικρότερη των 3 χρόνων αναζητούν 

πληροφορίες και συµβουλεύονται υποδειγµατικές διδασκαλίες για την πληρέστερη 

προετοιµασία τους ενώ παράλληλα δηµιουργούν καθοδηγητικό υλικό µε τη βοήθεια του 
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υπολογιστή, κυρίως όµως στο σπίτι. Οι λίγο πιο έµπειροι (4-9 χρόνια) είναι πιθανότερο να 

ενηµερώνονται για ερευνητικά θέµατα που έχουν σχέση µε το αντικείµενο τους ενώ παράλληλα 

αναθέτουν στους µαθητές τους ασκήσεις που απαιτούν τη χρήση υπολογιστή εντός και εκτός 

τάξης.  

Ανέκδοτες πηγές από τον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο υποστηρίζουν ότι όσο µικρότερη 

προϋπηρεσία έχει ένας εκπαιδευτικός τόσο πιο «ορεξάτος» είναι να κερδίσει τους µαθητές του 

και να τους µάθει πως  να µαθαίνουν. Πρόκειται για ένα προσωπικό για τον καθένα στοίχηµα 

που για να το πετύχει είναι πιο πιθανό να υιοθετήσει πιο δραστικά µέσα στη διδασκαλία του από 

τη συµβατική διάλεξη. Από την άλλη ακριβώς επειδή η προετοιµασία ενός άπειρου σχετικά 

εκπαιδευτικού είναι ούτως ή άλλως κάτι που απαιτεί κόπο, του είναι πιο εύκολο από κάποιον 

που έχει µια ήδη διαµορφωµένη και δοκιµασµένη διδακτική µέθοδο, να υιοθετήσει µια 

καινούργια όπως είναι για παράδειγµα η χρήση των υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου.  

Κατάρτιση διδάσκοντα : Η εν λόγω έρευνα βρήκε το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών να 

αισθάνονται καλά έως πολύ καλά προετοιµασµένοι να χρησιµοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες 

στη διδασκαλία καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευτικοί µε µικρότερη προϋπηρεσία 

είναι και αυτοί που αισθάνονται περισσότερο έτοιµοι να υιοθετήσουν τις νέες διδακτικές 

πρακτικές. Παράλληλα η έρευνα απέδειξε ότι αυτοί οι οποίοι νιώθουν καλύτερα 

προετοιµασµένοι είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιούν την τεχνολογία και να αναθέτουν σχετικές 

εργασίες στους µαθητές τους από αυτούς που νιώθουν ανέτοιµοι από άποψη κατάρτισης.  

Όσον αφορά το φορέα κατάρτισης τους η επικρατέστερη απάντηση είναι η προσωπική 

ενασχόληση και γενικότερα οι ενέργειες που κάνουν για την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. 

Άσχετα πάντως µε το κατά πόσο νιώθουν καταρτισµένοι, οι µισοί από αυτούς δηλώνουν ότι η 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση τους προετοίµασε για την χρήση της τεχνολογίας ειδικότερα δε αυτοί 

που έχουν µικρότερη προϋπηρεσία και εποµένως αποφοίτησαν πιο πρόσφατα από το 

πανεπιστήµιο. Φυσικά δε λείπουν και οι ευκαιρίες επιµόρφωσης τους από την πλευρά της 

πολιτείας µε αντικείµενο διάφορα πακέτα λογισµικού, τη χρήση του ∆ιαδικτύου και γενικότερα 



 

 29 

τη χρήση υπολογιστή. Η συµµετοχή σε αυτά τα επιµορφωτικά προγράµµατα είναι αρκετά υψηλή 

ενώ αυτοί που είναι πιο πιθανό να συµµετέχουν είναι οι ήδη καταρτισµένοι που θέλουν να 

ενισχύσουν τις γνώσεις τους. Βέβαια τα παραπάνω προγράµµατα περιορίζονται σε βασικές 

δεξιότητες ενώ πιο σπάνια δηµιουργούνται τµήµατα προχωρηµένου επιπέδου (NCES, 2000). 

Την ίδια περίοδο, τέλη του 1998 µε αρχές του 1999, πραγµατοποιήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο 

µια έρευνα στο πανεπιστήµιο Hallam του Sheffield µε σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων και 

εµπειριών των διδασκόντων αναφορικά µε την εκπαιδευτική τεχνολογία. Στην έρευνα 

συµµετείχαν 30 πανεπιστηµιακοί ενώ το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν η ατοµική 

συνέντευξη. Μετά από την ανάλυση αυτών των συνεντεύξεων οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων τάσσεται υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας 

στη διδακτική πρακτική αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να παρέχει στους ίδιους 

και τους φοιτητές τους ενώ παράλληλα εµπλουτίζει τη µαθησιακή διαδικασία µε τη χρήση 

διάφορων τεχνολογικών µέσων. Ειδικότερα: 

• Προσπαθούν να εντάξουν ή έχουν ήδη εντάξει την τεχνολογία προκειµένου να παρέχουν 

υποστηρικτικό υλικό στους φοιτητές τους, συνήθως µέσα από το ∆ιαδίκτυο, κάνοντας όµως 

µια αυτοκριτική το υλικό αυτό δεν τους ικανοποιεί απόλυτα.  

• Αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία τους βοηθάει να εξοικονοµήσουν χρόνο καθώς 1) άπαξ και 

δηµιουργήσουν το υλικό που θέλουν µετά απλά πρέπει να το εµπλουτίζουν και όχι να 

δηµιουργούν κάθε φορά καινούριο και 2) µπορούν να χρησιµοποιούν συνδέσεις και σε άλλες 

πηγές αφού πρώτα τις αξιολογήσουν. 

• Πιστεύουν ότι η τεχνολογία µπορεί να κάνει το µάθηµα πιο ενδιαφέρον για τους φοιτητές 

ενώ παράλληλα παρέχει µια ευελιξία ως προς τους ρυθµούς παρακολούθησης και εξάσκησης 

από τη µεριά τους. Εφόσον κάποιος δεν έχει κατανοήσει κάτι υπάρχει η δυνατότητα να 

ανατρέξει άµεσα στο αντίστοιχο κοµµάτι ή να επαναλάβει την εκτέλεση µιας άσκησης. 

Ακόµη θεωρούν ότι η τεχνολογία βοηθάει τη διδασκαλία κάνοντας τη πιο µαθητοκεντρική 

µε αυτούς σε ρόλο καθοδηγητικό. 
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•  Έχουν την αίσθηση ότι η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει ακόµη και την ποιότητα της 

επικοινωνίας που έχουν µε τους φοιτητές καθώς µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τους δίνεται 

η ευκαιρία να επεξεργαστούν και να προετοιµάσουν καλύτερα τις απαντήσεις τους σε 

πιθανές ερωτήσεις. 

Από την άλλη µεριά, παρά την πεποίθηση τους ότι  η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία 

βελτιώνει την ποιότητα της µαθησιακής διαδικασίας και υπαγορεύεται από τις επιταγές της 

σύγχρονης εποχής, δε λείπουν και κάποιες ανησυχίες από την πλευρά τους. Ο φόβος πως θα 

χάσουν την προσωπική επαφή µε τους φοιτητές είναι και η µεγαλύτερη ανησυχία τους. 

Γνωρίζοντας µάλιστα από την εµπειρία τους την ανάγκη των φοιτητών για καθοδήγηση και 

παρότρυνση και σε συνδυασµό µε την προσωπική τους αδυναµία ελέγχου του υπολογιστή και 

του ∆ιαδικτύου ειδικότερα, φοβούνται τελικά µήπως οι φοιτητές «χαθούν» ανάµεσα στην 

πληθώρα πληροφοριών του ∆ιαδικτύου ή µήπως δεν παρακολουθούν κατά τη διδασκαλία αλλά 

απασχολούνται σε άλλες πιο διασκεδαστικές γι΄ αυτούς δραστηριότητες. Και ενώ όπως 

αναφέραµε παραπάνω πιστεύουν ότι η τεχνολογία τους βοηθάει να εξοικονοµούν χρόνο, από 

την άλλη µεριά η διαρκής ανανέωση του διαθέσιµου λογισµικού είναι ένα ακόµη πρόβληµα 

καθώς η εκµάθηση και η εξοικείωση των διδασκόντων µε νέα πακέτα απαιτεί τη διάθεση 

περισσότερου χρόνου από την πλευρά τους, χρόνου που δεν ανταµείβεται οικονοµικά (Steel and 

Hudson, 2001). 

Αν και το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας είναι µικρό και δεν µπορούµε να γενικεύσουµε µε 

βεβαιότητα τα συµπεράσµατα της κατά τους ερευνητές, παρατηρούµε ότι οι πανεπιστηµιακοί 

είναι περισσότερο πρόθυµοι να εντάξουν την τεχνολογία στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους 

από τους εκπαιδευτικούς των υπολοίπων βαθµίδων.  

Το 2004 διεξήχθη στη Συρία έρευνα από τον Albirini Abdulkafi για τη διερεύνηση της στάσης 

των καθηγητών Αγγλικής γλώσσας, µε τη συµµετοχή 314 εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο 

γυµνάσιο. Και σε αυτή την περίπτωση οι διδάσκοντες έδειξαν να έχουν θετική στάση απέναντι 

στην ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση µε την πλειοψηφία τους να έχει πειστεί 
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για τη χρησιµότητα της τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο που µπορεί να εισάγει διάφορες 

βελτιώσεις στο σχολείο και την τάξη. Ακολούθως, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν την πρόθεση 

να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τους υπολογιστές και να τους χρησιµοποιούν στο 

εγγύς µέλλον, µόλις υπάρξει ικανοποιητική διαθεσιµότητα τους. Ωστόσο επισηµαίνουν ότι 

υπάρχουν πολλές δυσκολίες που θα πρέπει προηγουµένως να ξεπεραστούν και αφορούν κυρίως 

την ενσωµάτωση της τεχνολογίας σε ένα ήδη υπάρχων πρόγραµµα σπουδών µε περιορισµένο 

χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του. Εν τέλει, αντίθετα µε άλλες έρευνες δε βρέθηκε θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στην κατάρτιση και τη στάση καθώς η ελλιπής κατάρτιση πολλών από τους 

συµµετέχοντες δε φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά τη στάση τους (Albirini, 2005). 

Μια άλλη έρευνα από τη µελέτη της οποίας µπορούµε να αποκτήσουµε µια πιο σαφή εικόνα του 

τι συµβαίνει µέσα στις τάξεις των εκπαιδευτικών που χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη 

διδασκαλία τους είναι αυτή των Bauer και Kenton (2005). Η διαφοροποίηση της από τις 

προηγούµενες έγκειται στη συµµετοχή 30 εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε µια ορισµένη 

περιοχή του Τέξας και θεωρούνται από τους συναδέλφους τους ως εξαιρετικά καταρτισµένοι και 

προσοντούχοι όσον αφορά τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. ∆εδοµένης λοιπόν της κατάρτισης 

τους και φυσικά της θετικής τους στάσης απέναντι στην τεχνολογία, αφού ήδη κάνουν συχνή 

χρήση της στη διδασκαλία, ερευνώνται οι τρόποι µε τους οποίους εκµεταλλεύονται τη διαθέσιµη 

τεχνολογία, τα προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν σε αυτή τους την προσπάθεια καθώς 

επίσης και οι γενικότερες σκέψεις τους σχετικά µε την ενσωµάτωση της στη διδασκαλία. Για τη 

συλλογή και µελέτη των παραπάνω στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν : ερωτηµατολόγιο προς το 

διδάσκοντα, παρατήρηση της παράδοσης ενός µαθήµατος µέσα στην τάξη ή το εργαστήριο και 

µια συνέντευξη του διδάσκοντα για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

Τα αποτελέσµατα των Bauer και Kenton ως προς τη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία 

είναι τα ακόλουθα. 

• Το 40% χρησιµοποιεί τους υπολογιστές κατά το 25% του ετήσιου διδακτικού χρόνου. 
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• Το 40% χρησιµοποιεί τους υπολογιστές µεταξύ του 25 - 50% του ετήσιου διδακτικού 

χρόνου. 

• Το 20% χρησιµοποιεί τους υπολογιστές πάνω από το 50% του ετήσιου διδακτικού χρόνου. 

Ποσοστά σηµαντικά διαφοροποιηµένα από την έρευνα του NCES (2000), όχι όµως αρκετά 

υψηλά ώστε να θεωρήσουµε ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν ενσωµατώσει την τεχνολογία 

στο πρόγραµµα σπουδών των µαθηµάτων τους καθώς η καθοδήγηση µέσω υπολογιστή είναι 

απλά περιστασιακή. Με άλλα λόγια ακόµη και οι εκπαιδευτικοί που είναι «γνώστες» της 

τεχνολογίας και έχουν εµπιστοσύνη στους εαυτούς τους δεν είναι σε θέση ακόµη να 

ενσωµατώσουν πλήρως τις Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική.  

Τα εµπόδια που αναφέρουν, αν και σαφώς λιγότερα από αυτά των «κοινών θνητών» δεν παύουν 

να έχουν να κάνουν 1) µε την ανεπαρκή τεχνολογική υποδοµή είτε από άποψη ποσότητας ή και 

ποιότητας των διαθέσιµων µέσων, 2) µε τον επιπλέον χρόνο που πρέπει να διαθέσουν οι ίδιοι 

προκειµένου να προετοιµάσουν τα ηλεκτρονικά τους µαθήµατα και 3) την ανοµοιοµορφία των 

µαθητών τους όσον αφορά τις δεξιότητες χειρισµού του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έχοντας ήδη 

αναφερθεί στα δύο πρώτα εµπόδια και νωρίτερα θα θέλαµε να σταθούµε στα ακόλουθα δύο 

σηµεία.  

Καταρχήν, ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι µια µερίδα από τους εν λόγω 

εκπαιδευτικούς κάνει ατοµικές προσπάθειες για να ξεπεράσει το πρόβληµα της υποδοµής µε 

διάφορες ενέργειες όπως η συµµετοχή σε ειδικά σεµινάρια που στο τέλος χαρίζουν κάποιους 

προσωπικούς υπολογιστές στο σχολείο του συµµετέχοντα και η εύρεση δωρητών. Οι ενέργειες 

αυτές αν µη τι άλλο δείχνουν αυξηµένη διάθεση για χρήση της τεχνολογίας και φυσικά πίστη 

στη χρησιµότητα της. Βέβαια δεν υποστηρίζουµε σε καµιά περίπτωση ότι η εύρεση πόρων για 

το δηµόσιο σχολείο πρέπει να γίνει ατοµική υπόθεση του καθενός ούτε και όµως να αδιαφορεί 

όταν παρουσιάζονται αντίστοιχες ευκαιρίες. Κατά δεύτερον, σπάνια αναφέρεται ως εµπόδιο από 

τους εκπαιδευτικούς η ανοµοιογένεια στις βασικές δεξιότητες χειρισµού που επιδεικνύουν οι 

µαθητές. Είναι όµως γεγονός ότι όλοι οι µαθητές δεν έχουν την ίδια επίδοση σε απλά θέµατα 
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βασικών δεξιοτήτων όπως για παράδειγµα την πληκτρολόγηση και την πλοήγηση σε µια 

εφαρµογή µε τη βοήθεια ενός µενού µε αποτέλεσµα κάποιοι από αυτούς να µπορούν να 

ακολουθήσουν ένα γρήγορο ρυθµό ενώ άλλοι να µη µπορούν να συµβαδίσουν µε την υπόλοιπη 

τάξη. Αποτέλεσµα αυτής της ανοµοιογένειας είναι αφ’ ενός να µην µπορεί πάντα να διδαχθεί/ 

καλυφθεί η προβλεπόµενη ενότητα και αφ’ ετέρου οι πιο αργοί µαθητές, από το άγχος τους να 

προλάβουν το ρυθµό των υπολοίπων, να χάνουν την ουσία του µαθήµατος. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι ακόµη και όταν υπάρχει διάθεση από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών δεν αρκεί για την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική. Η 

εξασφάλιση της κατάλληλης υποδοµής είναι προαπαιτούµενο όπως και η διαθεσιµότητα 

εξειδικευµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων ανά διδακτικό αντικείµενο για τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

2.3.3 Στάσεις και χρήση των Νέων Τεχνολογιών από τους οικονοµολόγους 

εκπαιδευτικούς 

Σε αυτή την ενότητα παραθέτουµε τα ευρήµατα της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας 

σχετικά µε τις γενικότερες τάσεις που υπάρχουν όσον αφορά την υιοθέτηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών από τους οικονοµολόγους εκπαιδευτικούς. 

Το 1995 διεξήχθη στις ΗΠΑ µια έρευνα σε εθνικό επίπεδο µε αντικείµενο τις διδακτικές 

µεθόδους που χρησιµοποιούνται στα οικονοµικά µαθήµατα προπτυχιακών τµηµάτων. Σύµφωνα 

λοιπόν µε αυτή, η χρήση της τεχνολογίας και µαζί και των υπολογιστών στη διδασκαλία ήταν 

πολύ περιορισµένη έως ανύπαρκτη. Εξαίρεση αποτελούν τα µαθήµατα στατιστικής και 

οικονοµετρίας όπου παρατηρείται µεγαλύτερη χρήση των υπολογιστών είτε ως µέσο 

παρουσίασης της θεωρίας είτε ως µέσο επεξεργασίας διαφόρων στοιχείων από τους φοιτητές. 

Σπανιότερα δε έως καθόλου, στα ίδια τµήµατα, γίνεται χρήση υπολογιστών για την ενασχόληση 

µε εκπαιδευτικά παιχνίδια και προσοµοιώσεις (Becker and Watts, 1996).  
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Οι Becker και Watts επανέλαβαν µετά από πέντε χρόνια την ίδια έρευνα θέλοντας να 

διαπιστώσουν τις αλλαγές που είχαν σηµειωθεί στον πανεπιστηµιακό χώρο. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσµατα των δύο ερευνών κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ακόµα και το 2000 οι διαφορές 

που σηµειώθηκαν στα µέσα που χρησιµοποιούν οι οικονοµολόγοι ήταν ελάχιστες αντίθετα µε τις 

επιταγές της εποχής. Η µόνη σηµαντική διαφορά ήταν η µεγαλύτερη χρήση του ∆ιαδικτύου ως 

µέσο αναζήτησης σχετικών πληροφοριών. Σύµφωνα πάντα µε τις εικασίες των ερευνητών η 

ελάχιστη αυτή διαφοροποίηση σε µια περίοδο που τα τεχνολογικά µέσα υπάρχουν στη διάθεση 

των εκπαιδευτικών (Sosin, 1997) είναι ενδεικτική του εφησυχασµού τους ότι είναι αποδοτικοί 

χρησιµοποιώντας τους τρόπους  που ήδη γνωρίζουν (Becker and Watts, 2001). Σε παρόµοια 

συµπεράσµατα κατέληξε και η µεταγενέστερη έρευνα των Placone και Melican (2003) που 

κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο µε αυτή των Becker και Watts. Ειδικότερα αναφέρουν ότι το 5,5% 

των οικονοµολόγων σε επίπεδο ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χρησιµοποιεί ως υποστηρικτικό 

µέσο της διδασκαλίας τον υπολογιστή. 

Ακριβώς επειδή πρόκειται για σχετικά πρόσφατη έρευνα και µάλιστα σε µια χώρα που αν µη τι 

άλλο διαθέτει αρτιότερη τεχνολογική υποδοµή από πολλές άλλες, όπως η δική µας για 

παράδειγµα, εγείρει σηµαντικά ερωτήµατα για την υιοθέτηση των Νέων Τεχνολογιών από τους 

οικονοµολόγους. Τι είναι αυτό που φρενάρει την αποδοχή και χρήση νέων µέσων διδασκαλίας; 

Μήπως τελικά δεν έχουν πειστεί ακόµη ότι έτσι µπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των 

φοιτητών για τα µαθήµατα τους ή µήπως δεν ενστερνίζονται την άποψη ότι είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να διδάσκουν τους φοιτητές τρόπους για να αναζητούν οι ίδιοι τη γνώση µε χρήση 

των σύγχρονων εργαλείων που θα τους κάνουν πιο ανταγωνιστικούς αύριο;  

Μια άλλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ από την Sosin και τους συνεργάτες της το 

2004 εξέτασε τις επιµέρους εφαρµογές της τεχνολογίας και του ∆ιαδικτύου που χρησιµοποιούν 

30 καθηγητές οικονοµικών σε 15 πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Η έρευνα αυτή αν και δε µας δίνει 

µια σαφή εικόνα για το ποσοστό χρήσης των Νέων Τεχνολογιών διαπιστώνει ότι η επιλογή των 

διδασκόντων να τις χρησιµοποιήσουν ή όχι έχει θολωθεί από τη  θεσµοποίηση της τεχνολογίας. 
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Πάντως ήδη ένα συνηθισµένο µέσο επικοινωνίας µε τους φοιτητές είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο. Η χρήση έτοιµων εφαρµογών όπως το WebCT και το Blackboard για τη 

δηµοσίευση υλικού και την ανάθεση εργασιών προτιµάται συνήθως από τους λιγότερο 

τεχνολογικά έµπειρους διδάσκοντες κυρίως όµως όταν υπάρχει πίεση από το πανεπιστηµιακό 

ίδρυµα. Και ενώ µέχρι τώρα υπάρχει η πεποίθηση ότι ο χρόνος προετοιµασίας που απαιτείται 

από το διδάσκοντα όταν χρησιµοποιεί την τεχνολογία στη διδασκαλία είναι περισσότερος, εδώ 

αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει διαφορά και εποµένως δε θα έπρεπε να είναι ανασταλτικός 

παράγοντας. Ο συνολικός χρόνος που δαπανάται είναι ο ίδιος καθώς ο επιπλέον χρόνος που 

απαιτείται για την προετοιµασία των µαθηµάτων ισοσταθµίζεται µε την αυτοµατοποιηµένη 

διόρθωση των διαγωνισµάτων. Τέλος η έρευνα επισηµαίνει ότι οι πανεπιστηµιακοί που 

χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό την τεχνολογία δεν χρειάζονται κάποιου είδους ενίσχυση από 

την πολιτεία καθώς η υπάρχουσα υποδοµή σε υλικό και λογισµικό τους καλύπτει (Sosin et al, 

2004). 

Βλέπουµε λοιπόν ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα γίνεται περισσότερο αντιληπτή µια άνωθεν 

υπαγόρευση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών η οποία σαφώς και επηρεάζει την υιοθέτηση 

τους από τους διδάσκοντες. Είναι όµως άραγε αυτή αρκετή ή µήπως θα έπρεπε να δοθεί 

µεγαλύτερη βαρύτητα στην πολύπλευρη και εξειδικευµένη ενηµέρωση των οικονοµολόγων (και 

των άλλων ειδικοτήτων αντίστοιχα) προκειµένου να πειστούν να δοκιµάσουν τα σύγχρονα 

εργαλεία διαφοροποιώντας τη διδακτική πρακτική τους;   

Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή η µοναδική σχετική έρευνα που έχει διεξαχθεί στην 

Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2005 από την Γκάνα 

(2006: 100-102). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας οι οικονοµολόγοι 

εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν γενικά θετική στάση απέναντι στην 

εφαρµογή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα φάνηκαν πρόθυµοι να 

µάθουν περισσότερα πράγµατα γύρω από τις Νέες Τεχνολογίες έτσι ώστε να τις 

χρησιµοποιήσουν και µέσα στην τάξη προκειµένου να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν µε 
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αυτές την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αντίθεση µε άλλες έρευνες4 σε εκπαιδευτικούς 

γενικότερα δεν έδειξαν ανασφάλεια ή δυσπιστία απέναντι στο νέο µέσο. Μόνο µια µικρή µερίδα 

αυτών ήταν προβληµατισµένη υποστηρίζοντας τον αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα των 

υπολογιστών. Αντιφατική βέβαια ήταν η διαπίστωση ότι παρά το εγκώµιο που έπλεξαν γύρω 

από τη διδασκαλία µε χρήση των Νέων Τεχνολογιών ως µέσο παρακίνησης της προσοχής των 

µαθητών και ευκολότερης κατανόησης του µαθήµατος, λίγοι από αυτούς τις χρησιµοποιούν 

τελικά στη διδακτική πρακτική.  

Παράγοντες όπως η ηλικία και η προϋπηρεσία που συνήθως επηρεάζουν τη γενικότερη στάση 

των ατόµων δε φάνηκε να επηρέασαν τους παραπάνω εκπαιδευτικούς όπως θεωρούσαν οι ίδιοι. 

Ενώ δηλαδή υποστήριξαν ότι όσο µεγαλύτερος είναι κάποιος εκπαιδευτικός ή όσο περισσότερα 

χρόνια προϋπηρεσίας έχει τόσο πιο αρνητικός θα είναι, τα αποτελέσµατα τους διέψευσαν καθώς 

οι νεότεροι εκπαιδευτικοί φάνηκαν πιο αρνητικοί από αυτούς µε ηλικία µεταξύ 36 και 45, ενώ οι 

µεγαλύτεροι ήταν απλά αδιάφοροι. Αντίθετα όσον αφορά τη διάθεση για µάθηση αυτή ήταν η 

αναµενόµενη, δηλαδή οι νεότεροι είχαν περισσότερη διάθεση ενώ οι µεγαλύτεροι όχι. Τα 

ευρήµατα αυτά δεν πρέπει βέβαια να µας εκπλήσσουν καθώς µπορούν να στηριχτούν σε µια 

λογική βάση. Πιθανότατα οι πιο νέοι να µην ήταν τόσο θετικοί καθώς έχουν µικρή διδακτική 

εµπειρία και δε «βλέπουν» τι παραπάνω θα µπορούσε να προσφέρει ο υπολογιστής ως 

βοηθητικό εργαλείο. Παράλληλα είναι ήδη επιφορτισµένοι µε το άγχος της προετοιµασίας τους 

και πιθανόν δε θέλουν ένα επιπλέον. Από την άλλη µεριά οι µεγαλύτεροι ίσως να µην 

ενδιαφέρονται και τόσο γι΄ αυτή την αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστηµα θεωρώντας ότι  δεν θα 

τους επηρεάσει αφού σε λίγο θα συνταξιοδοτηθούν. 

Αν και πρόκειται για µια εµπεριστατωµένη και µοναδική έρευνα όσον αφορά τη στάση των 

οικονοµολόγων, αυτό στο οποίο υστερεί είναι η διερεύνηση των αιτιών εξαιτίας των οποίων 

υπάρχει µεγάλη αντίθεση ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη. 

                                                 
4 Κόµης και Τζιµογιάννης (2006) 
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Στην ίδια περιοχή, στα πλαίσια µιας άλλης διπλωµατικής εργασίας µε θέµα την 

αποτελεσµατικότητα των Νέων Τεχνολογιών στην οικονοµική δευτεροβάθµια εκπαίδευση η 

Νικητάκη δηµιούργησε και εφάρµοσε µια σειρά ηλεκτρονικών µαθηµάτων για το µάθηµα 

«Αρχές Οικονοµίας» του Ενιαίου Λυκείου. Ο καθηγητής λοιπόν που συµµετείχε στη διδασκαλία 

του µαθήµατος ενώ βρήκε τον παραπάνω τρόπο διδασκαλίας πολύ ενδιαφέρον και ενώ 

πρωτύτερα είχε επιµορφωθεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δήλωσε ότι δε θα µπορούσε να 

τους χρησιµοποιήσει ο ίδιος στη διδασκαλία του. Οι λόγοι που παρέθεσε είναι κυρίως η έλλειψη 

χρόνου προκειµένου να εξοικειωθεί µε τους υπολογιστές, ο φόβος χρήσης τους χωρίς την 

τεχνική στήριξη κάποιου ειδικού (όπως η Νικητάκη  στην εφαρµογή) και το ότι δε θέλει ν΄ 

αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας του µετά από 25 χρόνια δουλειάς. Αν και πρόκειται για 

µεµονωµένη περίπτωση είναι µάλλον αντιπροσωπευτική της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας 

(Νικητάκη, 2005: 76-77).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

3.1 Λογισµικό διαθέσιµο στο εξωτερικό 

Στο εξωτερικό και ειδικότερα τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία η παράγωγη εκπαιδευτικού 

λογισµικού που αφορά τα οικονοµικά µαθήµατα τόσο για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όσο και 

για την ανώτατη εκπαίδευση είναι αρκετά ανεπτυγµένη. Τα αξιόλογα αυτά πακέτα προέρχονται 

συνήθως από τον ιδιωτικό τοµέα, τον πανεπιστηµιακό χώρο ή παράγονται στα πλαίσια 

χρηµατοδοτούµενων από την κυβέρνηση projects. Παράλληλα, για τις αγγλόφωνες χώρες 

υπάρχουν πολλοί ιστοχώροι που παρέχουν υπεύθυνη πληροφόρηση περί της διδασκαλίας των 

οικονοµικών µαθηµάτων για τις περισσότερες βαθµίδες εκπαίδευσης. Ακολουθεί µια σύντοµη 

περιγραφή ορισµένων προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση. 

• EcoSim 

Το EcoSim είναι ένα διαλογικό παιχνίδι προσοµοίωσης όπου κάθε µαθητής καλείται να παίξει 

το ρόλο µιας εταιρίας, µιας οµάδας ανθρώπων ή ενός συµβούλου της Κεντρικής Τράπεζας. Οι 

περιορισµοί που υπάρχουν και τα κίνητρα που παρέχονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι 

ουσιαστικά ίδια µε αυτά του πραγµατικού κόσµου ενώ οι αποφάσεις που παίρνει ο κάθε παίκτης 

επηρεάζουν την οικονοµία του εικονικού αυτού κόσµου. Το παιχνίδι αυτό µπορεί να οδηγήσει 

τους µαθητές στην ουσιαστικότερη κατανόηση της οικονοµικής θεωρίας µε ευχάριστο και 

δηµιουργικό τρόπο. Μάλιστα διατίθεται δωρεάν στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

∆ιαθέσιµο στο http://ecedweb.unomaha.edu/ecosim.htm  
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• Gazillionnaire Deluxe 

Το Gazillionaire έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στρατηγικής και 

προσοµοίωσης στον κόσµο5. Η φιλοσοφία του µοιάζει µε αυτή της Μονόπολης, εκτυλίσσεται 

όµως στο διάστηµα. Οι παίκτες µέσα από τις αγοραπωλησίες φανταστικών αγαθών πρέπει να 

κερδίσουν ένα δισεκατοµµύριο νοµίσµατα προκειµένου να κερδίσουν. Στην πορεία καλούνται 

να αντιµετωπίσουν τις συνθήκες µιας πραγµατικής οικονοµίας και να πάρουν τις κατάλληλες 

αποφάσεις. Η απήχηση του εν λόγω παιχνιδιού είναι πολύ µεγάλη καθώς χρησιµοποιείται από 

πολλά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σχολεία των ΗΠΑ6 και έχει γίνει αποδεκτό από τους µαθητές 

µε µεγάλο ενθουσιασµό. Είναι κατάλληλο για αρχάριους µαθητές. 

∆ιαθέσιµο στο http://www.lavamind.com/gaz.html  

• It’s Economics-Macroeconomics 

Πρόκειται για ένα CD-ROM µε 600 ερωτήσεις αξιολόγησης που αφορούν τη Μακροοικονοµία 

προσαρµοσµένες στο πρόγραµµα σπουδών της Μ. Βρετανίας. Είναι κατάλληλο για χρήση στην 

τάξη αλλά και για αυτοαξιολόγηση των µαθητών.  

∆ιαθέσιµο στο http://avp.100megs28.com/  

• It’s Economics-Microeconomics  

Κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο όµως αφορά τη Μικροοικονοµία. 

∆ιαθέσιµο στο http://avp.100megs28.com/  

• Microeconomics Alive! 

 Το Microeconomics Alive! είναι ένα πολυµεσικό CD-ROM για τη διδασκαλία της 

Μικροοικονοµίας µε άριστες κριτικές7. Κάθε ενότητα του παρουσιάζεται µε τη µορφή µιας 

ιστορίας χρησιµοποιώντας δισδιάστατα γραφικά και αφήγηση που κρατούν το ενδιαφέρον του 

                                                 
5 PC World, PC Computing Magazine, Computer Game Review, Education World, κ.ά 
6 Μερικά από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αναφέρονται στην http://www.lavamind.com/edu.html  
7 Economic Education Station, διαθέσιµο στο http://web.centre.edu/econed/Pages/centrereview.htm  
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µαθητή – θεατή. Ακόµη διαθέτει ασκήσεις εφαρµογής της θεωρίας και προσοµοιώσεις 

οικονοµικών φαινοµένων στις οποίες ο µαθητής καλείται να πάρει αποφάσεις αλλάζοντας τις 

παραµέτρους και κατ΄ επέκταση την έκβαση του σεναρίου. Οι προσοµοιώσεις µάλιστα µπορούν 

να δοθούν και ως εργασία για το σπίτι αφού βαθµολογούνται και µπορούν να εκτυπωθούν. Το 

Microeconomics Alive! χρησιµοποιείται όπως και το Gazillionaire ως εργαλείο διδασκαλίας σε 

κάποια εκπαιδευτικά ιδρύµατα των ΗΠΑ8. 

∆ιαθέσιµο στο   http://www.swlearning.com/economics/cebula/econalive_splash.html  

• Macroeconomics Alive! 

Από τους δηµιουργούς του Microeconomics Alive! Είναι και αυτό ανάµεσα στα πιο αξιόλογα 

πακέτα που είναι διαθέσιµα αυτή τη στιγµή για τη διδασκαλία της Μακροοικονοµίας. 

∆ιαθέσιµο στο   http://www.swlearning.com/economics/cebula/econalive_splash.html  

• Profitania Deluxe 

Το Profitania είναι και αυτό παιχνίδι στρατηγικής της ίδιας εταιρίας που δηµιούργησε το 

Gazillionaire µε ανάλογες κριτικές όπως και το Zapitania που θα δούµε παρακάτω. Η ιστορία 

διαδραµατίζεται σε έναν υπόγειο κόσµο και προσοµοιώνει τις έννοιες της παραγωγής και του 

εµπορίου. Στόχος του παίκτη είναι να διαχειριστεί την βιοµηχανική του επιχείρηση µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπερτερήσει έναντι των άλλων πέντε βιοµηχανιών που υπάρχουν στη χώρα. 

Απευθύνεται δε σε µαθητές µεγαλυτέρων τάξεων που έχουν εξοικειωθεί ήδη µε τις εισαγωγικές 

έννοιες της οικονοµίας καθώς απαιτεί πιο κριτική και σύνθετη εφαρµογή των οικονοµικών 

γνώσεων των παικτών από όλα τα παιχνίδια της ίδιας σειράς. 

∆ιαθέσιµο στο http://www.lavamind.com/pro.html  

 

 

                                                 
8 Όπως το Bentley University και το South-Western College  
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• The Global Economics Game: 2004 Edition! 

Το παιχνίδι αυτό είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι που προσοµοιώνει τις µακροοικονοµικές 

δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στην παγκόσµια οικονοµία. Κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος 

για την οικονοµική πολιτική της χώρας του παίζοντας το ρόλο του οικονοµικού συµβούλου του 

πρωθυπουργού, του νοµοθετικού σώµατος και της Κεντρικής τράπεζας. Στόχος της κάθε χώρας 

– παίκτη είναι να επιτύχει την οικονοµική ανάπτυξη της ελαχιστοποιώντας παράλληλα το 

ποσοστό ανεργίας και πληθωρισµού στο µέτρο του δυνατού ενώ πρέπει να αποφευχθεί και η 

ρύπανση του περιβάλλοντος. Η συγκεκριµένη έκδοση είναι επιπλέον διανθισµένη µε τα 

κυριότερα γεγονότα της οικονοµικής ιστορίας των ΗΠΑ από το 1900 µέχρι και το 2003 στοιχείο 

που την κάνει ακόµη πιο διδακτική και ταυτόχρονα ευχάριστη. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό 

εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων µε πολλές διακρίσεις από την 

οικονοµική κοινότητα. Αξιοπρόσεκτο δε είναι το γεγονός ότι το παιχνίδι αυτό ήδη παίζεται σε 

όλο τον κόσµο9.  

∆ιαθέσιµο στο http://www.worldgameofeconomics.com/  

• Virtual Economy        

Πρόκειται για µια on-line προσοµοίωση της Βρετανικής οικονοµίας µε πλούσιο εκπαιδευτικό 

υλικό χωρίς όµως γραφικά. Ο µαθητής περιηγείται στο σπίτι του Υπουργού Οικονοµικών της 

Μεγάλης Βρετανίας από το ισόγειο προς τον τέταρτο όροφο που είναι και ο τελευταίος. Κατά τη 

διάρκεια του «ταξιδιού» του ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να µελετήσει case-studies, τις 

οικονοµικές θεωρίες που εφαρµόζονται στο συγκεκριµένο µοντέλο και µια ολόκληρη 

βιβλιοθήκη µε ποικίλο υλικό οικονοµικού περιεχοµένου. Στον τελευταίο όροφο µπορεί να κάνει 

αλλαγές στην εικονική αυτή οικονοµία και να δει τις επιπτώσεις που θα έχουν σε διάφορους 

τοµείς. Η γνώση που µπορεί να αποκοµίσει κανείς µε την προσοµοίωση αυτή είναι πραγµατικά 

πολύ σηµαντική, λόγω όµως της απουσίας γραφικών µάλλον απευθύνεται σε ενήλικες. 

                                                 
9 Οι διακρίσεις και τα ιδρύµατα που το χρησιµοποιούν είναι διαθέσιµα στην ίδια σελίδα: 
http://www.worldgameofeconomics.com/ 
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∆ιαθέσιµο στο http://www.bized.co.uk/virtual/economy/  

• WinEcon 

Το WinEcon είναι ένα από τα γνωστότερα και ευρέως διαδεδοµένα λογισµικά πακέτα στη 

Μεγάλη Βρετανία , το οποίο κυκλοφορεί σε πολλές εκδόσεις10 ανάλογα µε το γνωστικό 

αντικείµενο που πραγµατεύεται και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα δίκτυο υπολογιστών ή και 

σε µεµονωµένο υπολογιστή. Όλες οι εκδόσεις διέπονται από την ίδια φιλοσοφία ενδεικτικά 

λοιπόν θα περιγράψουµε σύντοµα το WinEcon for Schools. 

Εικόνα 3.1. Εργαλεία του WinEcon for Schools 

 

Πρόκειται για ένα πλήρως αλληλοδραστικό και φιλικό προς το χρήστη πακέτο που υποστηρίζει 

το πρόγραµµα σπουδών της βρετανικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Περιέχει µεγάλη ποικιλία 

από «σεµινάρια» (tutorials) ανά διδακτική ενότητα ενώ το καθένα από αυτά περιλαµβάνει 

εκτενέστερη παρουσίαση των σχετικών θεωριών, αλληλοδραστικές ασκήσεις, ερωτήσεις 

αυτοαξιολόγησης, βάσεις µε οικονοµικά δεδοµένα και γλωσσάριο. Όλη η θεωρία αλλά και οι 

                                                 
10 WinEcon Institutional Pack, Introductory Economics, Business Economics, Economics for Schools, 
Microeconomics, Macroeconomics, Mathematics for Economics and Business, Sloman Economics and Essentials 
for Economics, Introductory Economics US Version. 
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παραπάνω δραστηριότητες παρέχονται στο µαθητή µε γραφικό τρόπο ενώ όλο το πακέτο µπορεί 

να ενσωµατωθεί σε εικονικά µαθησιακά περιβάλλοντα για χρήση εντός του εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος όπως το Blackboard και το WebCT. 

Το WinEcon έχει κερδίσει πολλά βραβεία11 και θετικές κριτικές12 από διδάσκοντες που ήδη 

έχουν ενσωµατώσει τη χρήση του στη διδασκαλία τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε το 

σχολιασµό του Andrew Torkington στο Schoolzone13 "After a thorough study of the program's 

use by a variety of student groups, at varying age and competence levels, it is difficult to find 

fault with the program." 

∆ιαθέσιµο στο http://www.winecon.com/winecon_for_schools.html  

• Zapitalism Deluxe 

Σ΄ αυτό το παιχνίδι στρατηγικής ο µαθητής ή οι µαθητές πρέπει να διαχειριστούν σωστά µια 

επιχείρηση λιανικής και να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους έχοντας τη δυνατότητα να 

επενδύσουν σε µετοχές και άλλα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Απευθύνεται σε µαθητές που ήδη 

κατέχουν τις βασικές γνώσεις της οικονοµικής θεωρίας και είναι πλέον έτοιµοι να εξερευνήσουν 

πιο σύνθετες έννοιες καθώς επίσης και τον τρόπο που συνδέονται στην πραγµατική οικονοµία. 

∆ιαθέσιµο στο http://www.lavamind.com/zap.html  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 http://www.winecon.com/awards.html  
12 http://www.winecon.com/evaluation_software_and_reviews_schools.html  
13 http://www.schoolzone.co.uk/resources/evaluations/evaluation.asp?evalID=4164  
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3.2 Λογισµικό και χρήσιµες συνδέσεις διαθέσιµες στην Ελλάδα 

∆υστυχώς η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού οικονοµικού περιεχοµένου στην Ελλάδα 

βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο και τα διαθέσιµα για την εκπαίδευση πακέτα είναι πολύ 

περιορισµένα. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες ανάλογου περιεχοµένου στην πλειοψηφία τους 

περιορίζονται συνήθως στην παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων και την παροχή συνδέσµων 

χωρίς να υπακούουν σε παιδαγωγικές αρχές και χωρίς να έχουν µια ολοκληρωµένη µορφή 

µαθήµατος (Μπούσιου, Σαµαρά, 2001). Έτσι δεν είναι σε θέση να προσφέρουν σηµαντική 

βοήθεια στους διδάσκοντες πέραν κάποιων στοιχείων που µπορούν στη συνέχεια να 

χρησιµοποιήσουν οι µαθητές.  

 

3.2.1 Εκπαιδευτικό λογισµικό  

Στη συνέχεια παραθέτουµε το διαθέσιµο ή έτοιµο προς διάθεση λογισµικό που κρίνεται 

κατάλληλο για τη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων του Ενιαίου Λυκείου. 

• Key – book Μικροοικονοµία : Πρόκειται για εκπαιδευτικό CD-ROM που απευθύνεται σε  

µαθητές λυκείου, φοιτητές, σπουδαστές και καθηγητές. Το θεµατικό του περιεχόµενο είναι 

κατάλληλο για τη διδασκαλία ορισµένων ενοτήτων του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµίας» και 

παρουσιάζεται µε τους εξής τρόπους :  

o Παρουσίαση θεωρίας και µεθοδολογίας µε πολυµέσα (κείµενο, εικόνα, ήχο, 

κίνηση και υπερκείµενο). 

o Ευρετήριο ύλης και Τυπολόγιο. 

o Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συµπλήρωσης κενού και σωστού-λάθους οι 

οποίες χρονοµετρούνται και βαθµολογούνται από το πρόγραµµα. 

o Παράθυρο σηµειώσεων για το χρήστη σε κάθε οθόνη. Οι σηµειώσεις 

αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο και επανεµφανίζονται σε κάθε νέα χρήση του 

CD-ROM. 
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  Εικόνα 3.2. Keybook Μακροοικονοµία 

 

• Key – book Μακροοικονοµία : Στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο πακέτο κινείται και 

αυτό µια και πρόκειται για λογισµικό της ίδιας εταιρίας.  

Τα σχόλια του τύπου αν και αντιφατικά είναι σχεδόν όµοια και για τα δύο πακέτα, αφού 

χαρακτηρίζονται από την ίδια δοµή και φιλοσοφία, µε ελαφρώς θετικότερα για αυτό της 

Μακροοικονοµίας. Το περιοδικό RAM τα βαθµολόγησε µε 6,2 µε άριστα το 10 ενώ το CHIP 

9,8. Το Computer and Software αξιολόγησε µόνο αυτό της Μακροοικονοµίας χαρακτηρίζοντας 

το ως Άριστο. ∆ε µένει λοιπόν παρά να µελετηθούν από τους διδάσκοντες οι οποίοι σε τελική 

ανάλυση θα κρίνουν αν είναι κατάλληλα για τους µαθητές τους. 

∆ιαθέσιµα στο http://www.keystone.gr  

Τα ακόλουθα τέσσερα πακέτα λογισµικού (∆ικτύωµα, Ερµής, Λεξιπλοήγηση και Συµµαχία) 

σχεδιάστηκαν στα πλαίσια του έργου Ναυσικά για την ανάπτυξη πιλοτικού εκπαιδευτικού 

λογισµικού για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και πρόκειται να διατεθούν σε όλα τα ελληνικά 

σχολεία από το ΥΠΕΠΘ. Σήµερα µόνο η Συµµαχία έχει αποσταλεί σε ελάχιστα από αυτά οπότε 

η περιγραφή που θα ακολουθήσει είναι αυτή που δίνει η ανάδοχος εταιρία για το κάθε έργο. 
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• ∆ικτύωµα : Το λογισµικό αυτό αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρµογών για χρήση στα 

τοπικά δίκτυα των σχολείων.  

Το σύστηµα χρησιµοποιεί την µέθοδο των «σεναρίων µε σκοπιµότητα» (goal based scenarios) 

ως µέθοδο υλοποίησης των εφαρµογών ηλεκτρονικής µάθησης. Με την βοήθεια του 

συστήµατος µπορούν να προδιαγραφούν διάφορα σενάρια που εξυπηρετούν συγκεκριµένες 

σκοπιµότητες και εµπεριέχουν µία συλλογιστική την οποία αποδέχθηκε και κατανόησε ο 

µαθητής. Ανάλογα λοιπόν µε τις επιλογές που κάνει ο χρήστης µπορεί να µεταβαίνει από το ένα 

σενάριο στο άλλο και να συµµετέχει στην µαθησιακή διαδικασία από πολλές διαφορετικές 

οπτικές γωνίες.  

Ο χρήστης µπορεί επίσης να υποδυθεί κάποιους συγκεκριµένους χαρακτήρες που 

δραστηριοποιούνται µέσα σ' ένα εικονικό κόσµο µε προδιαγραµµένες από το σύστηµα 

διαδικασίες και αξίες και έχουν διαφορετική αντιµετώπιση ανάλογα µε την κατάσταση του 

σεναρίου στο οποίο βρίσκονται. Ο κάθε χαρακτήρας συσχετίζεται µε µια επαφή χρήσης (User 

Interface) και µπορεί παράλληλα να επιδρά πάνω σε αντικείµενα ή άλλους χαρακτήρες του 

εικονικού κόσµου στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Όλοι οι χρήστες ανεξάρτητα σε ποιο 

σενάριο ή κατάσταση βρίσκονται µπορούν να συµµετέχουν σε οµάδες συζητήσεων οι οποίες 

έχουν συσταθεί είτε από το διαχειριστή του συστήµατος είτε από τους ίδιους τους χρήστες 

δυναµικά. Στις οµάδες αυτές µπορεί να γίνονται συζητήσεις ή να διατυπώνονται ερωτήσεις και 

απαντήσεις ενώ ειδικά εργαλεία βοηθούν το διαχειριστή να οργανώνει τις συζητήσεις και να 

παράγει αναφορές για τα θέµατα που συζητήθηκαν.  

∆ιαθέσιµο στο http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/diktioma.html  
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• Ερµής : Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισµικό µε διαθεµατικό χαρακτήρα και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη συνδυασµένη µελέτη οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 

των ανθρώπων.  

Η συγκεκριµένη εφαρµογή δίνει έµφαση  στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την 

αξιοποίηση και κατανοµή ενεργειακού δυναµικού στον Ελλαδικό χώρο, καθώς τη σχέση 

προσφοράς και ζήτησης κατά τις εµπορικές συναλλαγές. Οι µαθητές έχουν την δυνατότητα να 

πλοηγηθούν σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να πραγµατοποιήσουν µία 

σειρά από επιλογές και να εκτελέσουν συγκεκριµένες δραστηριότητες προκειµένου να 

συµπληρώσουν και να εµπεδώσουν τις γνώσεις τους. Οι ενότητες δραστηριοτήτων του 

λογισµικού είναι οι ακόλουθες : 

α) «Η επιχείρησή µου»: Οι µαθητές ασχολούνται µε τη δηµιουργία µιας βιώσιµης επιχείρησης. 

β) «Η αγορά στην πόλη µου»: Οι µαθητές εξετάζουν την λειτουργία της αγοράς για κάποιο 

υποθετικό προϊόν και µερικούς βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. 

γ) «Η ενέργεια στην καθηµερινή ζωή»: Οι µαθητές διερευνούν τις πηγές ενέργειας, τους τύπους 

κατανάλωσης της καθώς επίσης τα οφέλη και τις επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων 

ενεργειακών πόρων. 

Και σε αυτό το λογισµικό υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας και παραµετροποίησης ανάλογα µε τον 

µαθητή και εποµένως εξατοµικευµένη διδασκαλία και εξάσκηση των µαθητών.  

∆ιαθέσιµο στο http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/ermis.html  

• Λεξιπλοήγηση : Πρόκειται για ένα τρίπτυχο ανοικτό λεξικολογικό εργαλείο διαθεµατικής 

προσέγγισης µαθηµάτων που διδάσκονται στο Ενιαίο Λύκειο. 

Το εν λόγω εργαλείο δίνει τη δυνατότητα αφενός µεν στους καθηγητές να το χρησιµοποιήσουν 

για να διαφοροποιήσουν τον τρόπο προσέγγισης του µαθήµατός τους και αφετέρου στους 

µαθητές για να κατανοήσουν έννοιες και όρους ορισµένων µαθηµάτων µέσα από τη 
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διερευνητική µάθηση, τη διαθεµατική προσέγγιση και τη συνεργατική προσπάθεια. Το εργαλείο 

αυτό περιλαµβάνει :  

α) Λεξικογράφο 

Ένα γλωσσάριο δηλαδή που καλύπτει τις θεµατικές ενότητες της Πληροφορικής, της Βιολογίας, 

της Οικονοµίας, της Πολιτικής Επιστήµης και της Αισθητικής Αγωγής. Πέρα από την 

αναζήτηση του ήδη καταχωρηµένου υλικού παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης νέων 

ληµµάτων και νέων θεµατικών ενοτήτων από µαθητές και καθηγητές.  

β) Κειµενολόγιο πολυµέσων 

 Πρόκειται για ένα ανθολόγιο επιστηµονικών κειµένων που αντιστοιχούν στις παραπάνω 

ενότητες και περιλαµβάνει σκίτσα, κίνηση και ήχους, τα οποία συνδέονται µε αντίστοιχα 

κείµενα. Και εδώ παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και ενηµέρωσης του καταχωρηµένου 

υλικού.  

γ) Ασκησιολόγιο λεξιλογίου.  

Το Ασκησιολόγιο είναι ένα εργαλείο που προσφέρει στους µαθητές τη δυνατότητα να 

εµπεδώσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά την ορολογία των προαναφερθέντων γνωστικών 

αντικειµένων µέσα από την επίλυση ασκήσεων λεξιλογίου. Τους παρέχει επίσης τη δυνατότητα 

να δηµιουργήσουν τις δικές τους ασκήσεις για τις ίδιες ή ακόµη και άλλες θεµατικές ενότητες. 

∆ιαθέσιµο στο http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/lexiploigisi.html  

• Συµµαχία : Πρόκειται για ένα πολύ-χρηστικό (multi-user) διαθεµατικό παιχνίδι 

προσοµοίωσης.  

Η Συµµαχία έχει χαρακτηριστεί ως καινοτόµο και ελκυστικό για τους µαθητές. Στόχος του είναι 

να συµβάλλει στη διασύνδεση εννοιών µέσα από ένα πλούσιο περιβάλλον προσοµοίωσης 

προκειµένου να αναπτυχθεί η αναλυτική καθώς και η συνθετική σκέψη των εφήβων µέσω µιας 

εναλλακτικής προσέγγισης των συγκεκριµένων εννοιών.  
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Ειδικότερα αποτελεί µία προσοµοίωση πόλης όπου ο µαθητής καλείται να διαχειριστεί 

οικονοµικές, κοινωνικές και θεσµικές (πολιτικές) παραµέτρους ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 

διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους της πόλης. Μάλιστα οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιούν 

το εργαλείο είτε ατοµικά είτε συναγωνιζόµενοι µεταξύ τους για την ηγεσία της συµµαχίας. Έτσι, 

µέσα από το συγκεκριµένο παιχνίδι ο µαθητής µπορεί όχι µόνο να αποκτήσει την ικανότητα να 

αντιλαµβάνεται και να εφαρµόζει στην πράξη έννοιες που µέχρι πρόσφατα µάθαινε στη θεωρία 

αλλά και κατανοεί τους τρόπους µε τους οποίους αυτές οι έννοιες συνδέονται µεταξύ τους. 

  ∆ιαθέσιµο στο http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/symmaxia.html  

 

3.2.2 Πλατφόρµες δηµιουργίας on-line µαθηµάτων διαθέσιµες από το ΠΣ∆ 

Πέραν των παραπάνω που είναι έτοιµα πακέτα προς χρήση από εκπαιδευτικούς και µαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί µπορούν να δηµιουργήσουν και τα δικά τους on-line µαθήµατα. ∆εδοµένου ότι οι 

εκπαιδευτικοί των περισσοτέρων ειδικοτήτων και µαζί µε αυτούς και οι οικονοµολόγοι δε 

διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις για τη δηµιουργία µιας δυναµικής ηλεκτρονικής τάξης, το 

Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (http://www.sch.gr ) παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του, 

εκπαιδευτικούς, να δηµιουργήσουν µια ηλεκτρονική τάξη προσαρµοσµένη στις ανάγκες του 

κάθε µαθήµατος καθώς επίσης και του κάθε τµήµατος που διδάσκουν. 

• Η-Τ@ξη (http://eclass.sch.gr ) 

Η πλατφόρµα Η-Τ@ξη αναπτύχθηκε από την Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 

Πανεπιστήµιου Αθηνών και σήµερα περιέχει 1964 ηλεκτρονικά µαθήµατα από 1011 σχολεία της 

χώρας. Βέβαια τα περισσότερα από αυτά απλά έχουν δηµιουργηθεί από τους διδάσκοντες και 

δεν περιέχουν υλικό. 

Οι βασικές λειτουργίες που προσφέρει η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι : 

o Η δηµοσίευση ηλεκτρονικών σηµειώσεων σε διάφορες µορφές (Ms Word, PDF, 
HTML, βίντεο). 
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o Η παράθεση βοηθητικών πηγών. 

o Η δηµιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης. 

o Η δηµιουργία ανακοινώσεων από τον διδάσκοντα. 

Από τεχνικής άποψης το µόνο που απαιτείται από τον διδάσκοντα – χρήστη είναι να γνωρίζει να 

χρησιµοποιεί κάποια εφαρµογή περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο καθώς το µόνο που χρειάζεται για τη 

δηµιουργία του µαθήµατος είναι η πληκτρολόγηση κειµένου σε έτοιµες φόρµες ή το 

«ανέβασµα» έτοιµων αρχείων. Έτσι ο εκπαιδευτικός δε χρειάζεται να ανησυχεί παρά µόνο για 

το παιδαγωγικό κοµµάτι της υπόθεσης, την προετοιµασία του κατάλληλου υλικού. Σύµφωνα µε 

την οµάδα υποστήριξης της εφαρµογής πολλοί καθηγητές εξοικειώνονται µε το περιβάλλον σε 

δύο ή τρεις ώρες χωρίς καµία ιδιαίτερη τεχνική εκπαίδευση. Φυσικά υπάρχει διαθέσιµο και 

αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για κάθε ενδιαφερόµενο. 

Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι η Η-Τ@ξη είναι µια αρκετά καλή εφαρµογή για τους 

εκπαιδευτικούς καθώς δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις ή εξοπλισµό και παράλληλα εµπεριέχει 

µια δυναµικότητα. Το µειονέκτηµα της είναι ότι οι µαθητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική τάξη και έτσι ο διδάσκοντας δε µπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο τους αλλά 

ούτε και οι ίδιοι µπορούν να δηµοσιεύουν τις απόψεις τους στον πίνακα ανακοινώσεων 

περιορίζοντας έτσι την επικοινωνία µεταξύ τους. Βέβαια αυτή η αδυναµία του διδάσκοντα να 

παρακολουθήσει τις επιδόσεις των µαθητών ίσως να λειτουργεί και ενθαρρυντικά για τους 

δεύτερους αφού δε νιώθουν ότι ελέγχονται. 

• Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (http://www.sch.gr/e-learning/ ) 

Η Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χρησιµοποιεί το Ελεύθερο Λογισµικό Ανοικτού 

Κώδικα Moodle και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς. Το Moodle είναι ένα 

πακέτο λογισµικού για τη διεξαγωγή µαθηµάτων µέσω ∆ιαδικτύου το οποίο προσφέρει 

Ολοκληρωµένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και παρέχεται δωρεάν. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι δηµιουργήθηκε από τον Martin Dougiamas στα πλαίσια του διδακτορικού του το 
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1999 και αυτή τη στιγµή συντηρείται και βελτιώνεται διαρκώς από χιλιάδες εθελοντές 

προγραµµατιστές σε όλο τον κόσµο. 

Ένα ηλεκτρονικό µάθηµα µπορεί να έχει τις εξής µορφές : 1) Εβδοµαδιαία, όπου το περιεχόµενο 

του µαθήµατος οργανώνεται σε εβδοµάδες. Κάθε εβδοµάδα περιέχει δραστηριότητες κάποιες 

από τις οποίες µπορούν να εκτείνονται και σε άλλες εβδοµάδες. 2) Θεµατική, όπου το 

περιεχόµενο οργανώνεται κατά θέµα και δεν υπάρχει χρονικός περιορισµός και 3) Κοινωνική, η 

οποία διαφέρει πολύ από τις προηγούµενες καθώς το µάθηµα «εκτυλίσσεται» ανάµεσα σε µια 

οµάδα συζητήσεων και δε διαθέτει δραστηριότητες. Η µορφή που χρησιµοποιείται πιο συχνά 

στην εκπαίδευση είναι η θεµατική (Ιστορικό Moodle). 

Οι πηγές του κάθε µαθήµατος µπορούν να είναι έτοιµα αρχεία κειµένου, να πληκτρολογηθούν 

on-line από τον εκπαιδευτή, ή να είναι σύνδεσµοι σε άλλο υλικό. Μια σηµαντική δυνατότητα 

αυτού του περιβάλλοντος σχεδίασης είναι η δραστηριότητα Lesson. Το κάθε Lesson αποτελείται 

από πολλές σελίδες και στο τέλος κάθε σελίδας υπάρχει µια ερώτηση και διάφορες πιθανές 

απαντήσεις. Ανάλογα µε το αν ο µαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση είτε συνεχίζει στην 

επόµενη σελίδα είτε επιστρέφει σε µια προηγούµενη. Πρόκειται για έναν ευέλικτο τρόπο 

παρουσίασης της ύλης που µπορεί να κερδίσει το ενδιαφέρον των µαθητών περισσότερο από µια 

στατική σελίδα µε πληροφορίες. Οι πιο συνηθισµένες δραστηριότητες που µπορεί να 

διαχειριστεί ο εκπαιδευτής, ανάλογα πάντα µε τις ανάγκες της τάξης του είναι : γλωσσάριο, 

ασκήσεις αξιολόγησης διαφόρων µορφών, οµάδες συζητήσεων, chats, wikis, scorms, έρευνες, 

εργαστήρια, ηµερολόγιο. Επιπλέον η πλατφόρµα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

παρακολουθεί την επισκεψιµότητα του κάθε µαθητή καθώς επίσης και την επίδοση του στις 

διάφορες δραστηριότητες (Οδηγός Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της πλατφόρµας Moodle). 
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3.2.3 Χρήσιµες ιστοσελίδες οικονοµικού περιεχοµένου 

Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή, στόχος των οικονοµικών µαθηµάτων στο Ενιαίο Λύκειο 

είναι να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τους θεσµούς, τους παράγοντες, τις λειτουργίες και τις 

διαδικασίες της οικονοµικής ζωής. Το ∆ιαδίκτυο µε την πληθώρα των πληροφοριών που 

περιλαµβάνει µπορεί να δώσει την α’ ύλη στους µαθητές για τη µελέτη των οικονοµικών και 

κοινωνικών φαινοµένων της εποχής µας. Στην αρχή τουλάχιστον είναι απαραίτητη η 

καθοδήγηση του διδάσκοντα προκειµένου να εξετάζονται τα πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία / 

άρθρα αλλά και να συζητούνται µέσα στην τάξη έτσι ώστε να γίνεται η ορθή συσχέτιση θεωρίας 

και πραγµατικότητας. Αργότερα, όταν οι µαθητές αποκτήσουν µια σχετική εµπειρία µπορούν 

και µόνοι τους να αναζητούν και να προσπαθούν να καταλάβουν επίκαιρα οικονοµικά θέµατα. 

Στη συνέχεια παραθέτουµε έναν ενδεικτικό κατάλογο µε χρήσιµες διευθύνσεις που αφορούν 

αριθµητικά στοιχεία και πληροφορίες οικονοµικού περιεχοµένου και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς και µαθητές για ανάλυση και σχολιασµό 

στην τάξη. 

• BBC Greek, διαθέσιµη στην http://www.bbc.co.uk/greek/business/ 

Ελληνική έκδοση του BBC µε θεµατολογία που αφορά την παγκόσµια οικονοµία. 

• Europa, διαθέσιµη στην http://europa.eu/index_el.htm 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει πλούσια θεµατολογία σχετικά µε το ευρύτερο 

κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πλέον 

κατάλληλη πηγή για τις «Αρχές Οικονοµίας» καθώς περιέχει στοιχεία για πολλές διδακτικές 

ενότητες. 

• In.gr: Οικονοµία, διαθέσιµη στην http://stocksx.in.gr/  

Περιέχει χρήσιµες συνδέσεις που σχετίζονται µε θέµατα όπως το συνάλλαγµα, τα εµπορεύµατα, 

φορολογικά θέµατα και φυσικά τις τελευταίες ειδήσεις οικονοµικού περιεχοµένου. 
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• Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαθέσιµη στην http://www.mof-glk.gr/ 

Περιέχει όλα τα επίσηµα στοιχεία της ελληνικής οικονοµίας που αφορούν κυρίως τους εθνικούς 

λογαριασµούς και τον οικονοµικό ρόλο του κράτους. 

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.Ελλάδος, διαθέσιµη στην http://www.statistics.gr/ 

Και αυτός ο ιστοχώρος µπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικά καλή πηγή για τα οικονοµικά µαθήµατα 

αφού παρέχει στοιχεία για όλες σχεδόν τις διδακτικές ενότητες τους. Μερικά από τα στατιστικά 

στοιχεία που παραθέτονται αφορούν την αγορά εργασίας, τους εθνικούς λογαριασµούς, το 

εµπόριο και τις υπηρεσίες. 

• Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου, διαθέσιµη στην http://www.hepo.gr/ 

Ισχύουσα νοµοθεσία, χρήσιµες πληροφορίες και άρθρα που αφορούν το εξαγωγικό κυρίως 

εµπόριο. 

• Ναυτεµπορική, διαθέσιµη στην http://www.naftemporiki.gr 

Ηµερήσια εφηµερίδα µε άρθρα από την ελληνική και παγκόσµια επικαιρότητα.  

• Οικονοµικός Ταχυδρόµος, διαθέσιµη στην http://oikonomikos.dolnet.gr/ 

Εφηµερίδα µε άρθρα και αφιερώµατα οικονοµικού περιεχοµένου. Στον ιστοχώρο µπορεί κανείς 

να βρει συνεντεύξεις, θέµατα και αφιερώµατα κατά την χρονική περίοδο 1994 – 2004. 

• Το Βήµα, διαθέσιµη στην http://tovima.dolnet.gr/front_page.php 

Κυριακάτικη εφηµερίδα µε θέµατα από την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα. 

• Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, διαθέσιµη στην http://www.mnec.gr/el/ 

Η επίσηµη σελίδα του υπουργείου µε νούµερα και γεγονότα που αφορούν την ελληνική 

οικονοµία. 

• Χρηµατιστήριο Αθηνών, διαθέσιµη στην http://www.ase.gr/ 

Πορεία µετοχών, εργασίες και οικονοµικά αποτελέσµατα των εισηγµένων εταιριών σε αυτό. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΕΡΕΥΝΑ 

4.1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε έρευνα για τη συλλογή 

πρωτογενών στοιχείων προκειµένου να αποτιµηθεί ο βαθµός και το εύρος χρήσης των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων στο Γενικό Λύκειο. Η έρευνα έλαβε 

χώρα στην Ελλάδα και κινείται στο πλαίσιο της έρευνας του NCES που έγινε το 1999 µε θέµα 

το εύρος χρήσης των Νέων Τεχνολογιών από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, δεδοµένου 

ότι η βιβλιογραφία που αφορά τη χρήση από τους οικονοµολόγους είναι περιορισµένη. 

Χρησιµοποιήθηκε λοιπόν το ερωτηµατολόγιο εκείνης της έρευνας µε την προσθήκη µιας ακόµη 

ερώτησης που εξετάζει τις γενικότερες απόψεις των οικονοµολόγων απέναντι στην εισαγωγή της 

τεχνολογίας στη διδασκαλία.  

Για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου απευθυνθήκαµε µόνο στους καθηγητές των Γενικών 

Λυκείων που διδάσκουν «Αρχές Οικονοµίας» στην Α’ τάξη. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή το 

συγκεκριµένο µάθηµα διδάσκεται σε όλους τους µαθητές, οι οικονοµικές γνώσεις που παρέχει 

είναι σφαιρικές και επιπλέον δεν υπάρχει τόσο µεγάλη πίεση από το ωρολόγιο πρόγραµµα όπως 

στις µεγαλύτερες τάξεις µε αποτέλεσµα να υπάρχει, θεωρητικά τουλάχιστον, η δυνατότητα της 

χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία του. 

Τελικά το δείγµα που συγκεντρώθηκε ανέρχεται στα 84 άτοµα από 28 διαφορετικούς νοµούς της 

χώρας. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου 

των Ελλήνων εκπαιδευτικών που διδάσκουν οικονοµικά και έτσι τα αποτελέσµατα της 

παρούσας εργασίας δε µπορούν και δεν πρέπει να γενικευτούν.  
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4.2 Μεθοδολογία 

Κατά το σχεδιασµό του ερευνητικού πλαισίου της παρούσας µελέτης κρίθηκε ως αναγκαία η 

συλλογή στοιχείων από ένα πανελλαδικό δείγµα εκπαιδευτικών οικονοµικών προκειµένου να 

εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για τον εν λόγω κλάδο που να αντιπροσωπεύουν την 

κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Λύκειο σήµερα. Έτσι προκειµένου να βρούµε τον ακριβή 

αριθµό των οικονοµολόγων που διδάσκουν στα Γενικά Λύκεια ανά γεωγραφικό διαµέρισµα 

επικοινωνήσαµε µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) η οποία µας παρείχε 

στοιχεία για τα τελευταία σχολικά έτη µέχρι και το 2004-2005 του οποίου και λάβαµε υπόψη 

µας ως πιο πρόσφατου (Παράρτηµα Β).  

Στη συνέχεια αφού µελετήσαµε τη σχετική µε το θέµα µας βιβλιογραφία επιλέξαµε µεταξύ 

άλλων µεθόδων ως εργαλείο για τη συλλογή των δεδοµένων το ερωτηµατολόγιο. Τα 

πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου ερευνητικού εργαλείου είναι: 

• Το χαµηλό κόστος για τον ερευνητή. 

• Η έλλειψη γεωγραφικού περιορισµού του δείγµατος κυρίως όταν το ερωτηµατολόγιο 

αποστέλλεται ταχυδροµικά ή συµπληρώνεται τηλεφωνικά (Μπαντιµαρούδης, 2007). 

• Η δυνατότητα συλλογής πολλών δεδοµένων για τους παραπάνω λόγους αλλά και επειδή δεν 

απαιτείται πολύς χρόνος για τη συµπλήρωση του από την πλευρά των ερωτηθέντων, γεγονός 

που διευκολύνει τη συµµετοχή τους στην έρευνα. 

• Οι συνθήκες παραγωγής λόγου ευνοούν την αντικειµενικότητα της έρευνας αφού είναι οι 

ίδιες για όλους τους συµµετέχοντες και είναι γνωστές εκ των προτέρων. 

• Η άµεση αποδελτίωση των απαντήσεων (Ανδρουλάκης και άλλοι, 2000). 

Σε γενικές γραµµές πάντως το ερωτηµατολόγιο προκαλεί πιο εύκολα το ενδιαφέρον των ατόµων 

ενώ είναι κατάλληλο για τη συλλογή απόψεων και γνωµών, όπως αναφέρουν οι Kyridis και 
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άλλοι (2006). Βέβαια, όπως κάθε ερευνητικό εργαλείο έτσι και το ερωτηµατολόγιο έχει κάποια 

µειονεκτήµατα τα οποία συνοψίζονται παρακάτω.  

• Οι συνθήκες συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων όπως και η ταυτότητα των ερωτηθέντων 

δεν µπορούν να ελεγχθούν και να καθοριστούν εκτός και αν  ο ερευνητής είναι παρών. 

• Υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο µη κατανόησης των ερωτηµάτων ενώ δεν είναι πάντα δυνατό 

να δοθούν εξηγήσεις (Ανδρουλάκης και άλλοι, 2000; Μπαντιµαρούδης, 2007). 

•  Καθυστέρηση ή και αποφυγή απάντησης. 

• Συµµετοχή µόνο εκείνων που ενδιαφέρονται για το θέµα της έρευνας πράγµα που επηρεάζει 

την εγκυρότητα του αποτελέσµατος (Μπαντιµαρούδης, 2007). 

Οι λόγοι για τους οποίους προβήκαµε στην παραπάνω επιλογή από τη µια ήταν η χρήση  του 

ερωτηµατολογίου σε αντίστοιχες έρευνες και από την άλλη πρακτικοί καθώς λόγω 

επαγγελµατικών υποχρεώσεων δε µπορούσαµε να µεταβούµε στα σχολεία. Ο πιο οικονοµικός 

λοιπόν τρόπος σε χρόνο και χρήµατα ήταν η αποστολή του ερωτηµατολογίου και ειδικότερα µε 

τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ως µέσου µαζικής αποστολής. 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήσαµε (Παράρτηµα Γ) δηµιουργήθηκε από το National 

Council of Education Statistics (NCES) στις ΗΠΑ που είναι ο κύριος εθνικός οργανισµός για τη 

συλλογή και ανάλυση δεδοµένων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση. Εποµένως είναι ένας 

αξιόπιστος φορέας ο οποίος έχει ήδη χρησιµοποιήσει το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο σε µια 

εθνική έρευνα αποτίµησης της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών από δασκάλους και 

εκπαιδευτικούς το 1999. Το ερωτηµατολόγιο αφού µεταφράστηκε και προσαρµόστηκε στην 

ελληνική πραγµατικότητα αποτελείται από 22 ερωτήσεις που στο µεγαλύτερο µέρος τους έχουν 

ποιοτικό χαρακτήρα. Η ανάλυση του ερωτηµατολογίου, τα στοιχεία της οποίας παρατίθενται στο 

επόµενο κεφάλαιο, έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0 for Windows και το Microsoft 

Excel (XP Edition)  



 

 57 

Όσον αφορά την επιλογή του δείγµατος προβήκαµε στις εξής ενέργειες. Ύστερα από αναζήτηση 

στις ιστοσελίδες των κατά τόπο ∆ευτεροβάθµιες Εκπαιδεύσεις βρήκαµε τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις 490 Γενικών Λυκείων από όλες τις περιοχές της χώρας στα οποία και αποστείλαµε 

ηλεκτρονικά το ερωτηµατολόγιο σε όλα τα σχολεία για κάθε διαθέσιµο νοµό. Επειδή όµως ο 

ρυθµός απόκρισης τους ήταν πολύ µικρός και το χρονικό περιθώριο για τη συλλογή των 

στοιχείων περιορισµένο (Απρίλιος – Μάιος 2007) προκειµένου να ολοκληρώσουµε την έρευνα 

καταφύγαµε σε άλλες µεθόδους δειγµατοληψίας και πιο συγκεκριµένα σε έναν συνδυασµό των 

κάτωθι : δειγµατοληψία ευκολίας ή ευχέρειας (convenience sampling) και δειγµατοληψία 

χιονοστιβάδας (snowball sampling). Σύµφωνα µε το Ζαφειρόπουλο (2005: 137) στη 

δειγµατοληψία ευκολίας ή ευχέρειας σχηµατίζουµε δείγµατα µε γνώµονα την ευκολία και τη 

διαθεσιµότητα των µελών που τα αποτελούν ενώ στη δειγµατοληψία χιονοστιβάδας εντοπίζουµε 

κάποια αρχικά άτοµα, τα οποία µε τη σειρά τους υποδεικνύουν άλλα άτοµα. Το κύριο 

µειονέκτηµα των µεθόδων στις οποίες τελικά καταλήξαµε είναι το ότι τα αποτελέσµατα τους δεν 

είναι γενικεύσιµα και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο µέτρο εκτίµησης της ακρίβειας τους οπότε 

είναι απλά ενδεικτικά. Αναλυτικότερα, όπου ήταν δυνατό χρησιµοποιήσαµε οικονοµολόγους και 

άλλους εκπαιδευτικούς, γνωστούς του ερευνητή, ως συνδέσµους που είτε µας έφεραν σε επαφή 

µε άλλους οικονοµολόγους είτε προώθησαν απευθείας σε αυτούς το ερωτηµατολόγιο. Ακόµη σε 

ορισµένους νοµούς χρησιµοποιήθηκαν γνωστοί και φίλοι προκειµένου να µεταβούν οι ίδιοι στα 

σχολεία για την παράδοση και συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Έτσι προσεγγίστηκαν άλλα 

80 σχολεία σε διάφορους νοµούς. Εν τέλει  ο ερευνητής επισκέφθηκε ένα βαθµολογικό κέντρο 

της Θεσσαλονίκης όπου ήταν συγκεντρωµένοι αρκετοί οικονοµολόγοι για να πετύχει µια µαζική 

συµπλήρωση από µια περιοχή που δεν έδειξε ιδιαίτερη προθυµία µε τους προηγούµενους 

τρόπους.  

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των ερωτηµατολογίων διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο 

µέρος τους προήλθε από τους ανθρώπους που επισκέφθηκαν οι ίδιοι τα σχολεία καθώς και από 

τους ανθρώπους – συνδέσµους που κατέδειξαν και άλλους συναδέλφους τους ενώ αυτοί που 
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απάντησαν ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά ήταν µόλις 25. Τελικά το συνολικό δείγµα ανήλθε στα 

84 άτοµα ενώ άλλα 6 µας απάντησαν εκπρόθεσµα και έτσι δεν συµπεριελήφθησαν οι 

απαντήσεις τους στην ανάλυση των δεδοµένων. Οπωσδήποτε αν µπορούσαµε να πάµε οι ίδιοι σε 

περισσότερα σχολεία το δείγµα µας θα ήταν µεγαλύτερο. Άλλωστε η αποφυγή απάντησης είναι 

και ένα από τα µειονεκτήµατα τους ερωτηµατολογίου όπως αναφέραµε και νωρίτερα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουµε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τα 

ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν. Αρχικά θα γίνει µια γενική παρουσίαση των δηµογραφικών 

στοιχείων του δείγµατος ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εξέταση ορισµένων παραγόντων 

όπως η ηλικία, το φύλο, η προϋπηρεσία, ο βαθµός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών και η 

διαθεσιµότητα της τεχνολογίας προκειµένου να διαπιστωθεί αν επηρεάζουν σηµαντικά το βαθµό 

χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία. Τέλος θα εξεταστούν τα εµπόδια που 

αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι γενικότερες απόψεις τους σχετικά µε την ένταξη 

των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους. 

5.1 Γενικά στοιχεία 

Το δείγµα µας αποτελείται από 84 άτοµα εκ των οποίων το 58,3 % είναι άνδρες ενώ το υπόλοιπο 

31,7% είναι γυναίκες. Συγκριτικά µε το συνολικό πληθυσµό των οικονοµολόγων εκπαιδευτικών 

υπάρχει µια µικρή απόκλιση καθώς στην πραγµατικότητα αυτός αποτελείται από 51% γυναίκες 

και 49% άνδρες. Όσον αφορά την ηλικιακή κατανοµή των εκπαιδευτικών, οι επικρατέστερες 

ηλικιακές οµάδες είναι µεταξύ 41 και  45 ετών µε συµµετοχή 26,2% και µεγαλύτεροι των 46 

ετών µε συµµετοχή 39,3%. Και ενώ θα µπορούσε κανείς να συµπεράνει από την ηλικία των εν 

λόγω εκπαιδευτικών ότι είναι ανάλογη και η προϋπηρεσία τους, φαίνεται να µην ισχύει κάτι 

τέτοιο καθώς το 25% ανήκει στην κατηγορία των 0-3 χρόνων, το 27,4% σε εκείνη των 4-9, το 

20,2% σε εκείνη των 10-19 και το 27,4% έχει προϋπηρεσία µεγαλύτερη των 20 χρόνων (βλ. 

πίνακες συχνοτήτων στο Παράρτηµα Α).  

Τα χαρακτηριστικά του δείγµατος που σχετίζονται µε την ηλικία και την προϋπηρεσία θα 

µπορούσαµε να πούµε µε µια επιφύλαξη πως είναι κοντά στα στοιχεία του πληθυσµού µια και δε 

γνωρίζουµε εκ των προτέρων τα πραγµατικά του στοιχεία. Η παραπάνω εικασία στηρίζεται στο 

γεγονός ότι τα οικονοµικά µαθήµατα άρχισαν να διδάσκονται στα Τεχνικά και Επαγγελµατικά, 
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τότε, Λύκεια το 1977 ενώ µόνο σε µια ∆έσµη στη Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου το 1976 ενώ η 

µεγάλη αλλαγή και ενσωµάτωση στο πρόγραµµα σπουδών του Γενικού Λυκείου για τις Α’ και 

Γ’ τάξεις συντελέστηκε µόλις το 1998-1999 (Bousiou and Samaras, 2001). Με άλλα λόγια µόλις 

τα τελευταία 9 χρόνια αυξήθηκε η ανάγκη για οικονοµολόγους στην εκπαίδευση αφού 

αυξήθηκαν κατά πολύ, συγκριτικά πάντα µε το παρελθόν του κλάδου, και οι απαιτούµενες ώρες 

διδασκαλίας. Έτσι εκπαιδευτικοί µε µεγαλύτερη ηλικία έχουν µικρή σχετικά προϋπηρεσία στη 

δηµόσια εκπαίδευση. 

Σχετικά µε την επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε ότι το µεγαλύτερο 

µέρος τους διαθέτει αποκλειστικά πτυχίο οικονοµικών σπουδών (59,5%) ενώ από τους 

υπόλοιπους : το 19% έχει παρακολουθήσει και µετεκπαίδευση, το 20,2% έχει ολοκληρώσει 

µεταπτυχιακές σπουδές και µόλις το 1,2% (ένας εκπαιδευτικός) έχει διδακτορικό.  

 

5.2 Επίπεδο γνώσης χειρισµού των Νέων Τεχνολογιών 

Πέραν της κατάρτισης τους θεωρήσαµε σκόπιµο να µελετήσουµε και το κατά πόσο καλά 

προετοιµασµένοι πιστεύουν ότι είναι οι ίδιοι προκειµένου να χρησιµοποιήσουν τις Νέες 

Τεχνολογίες στη διδασκαλία. Σύµφωνα µε τον Μπίκο (1995: 77) µια βασική ανάγκη του 

ανθρώπου που επηρεάζει τη συµπεριφορά του είναι ο έλεγχος του περιβάλλοντος του. Εποµένως η 

χρήση θα επηρεάζεται και από το πόσο καλά προετοιµασµένοι νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γι’ 

αυτή την αλλαγή. Η αυτοαξιολόγηση τους έδειξε ότι το 14,3% δε νιώθει καθόλου 

προετοιµασµένο για κάτι τέτοιο, το 28,6% νιώθει κάπως προετοιµασµένο, το 31% καλά και το 

26,2% πολύ καλά.  

Πίνακας 5.1 : Βαθµός προετοιµασίας των εκπαιδευτικών για χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία. 

 

Βαθµός προετοιµασίας Συχνότητα Ποσοστιαία Συχνότητα 
Καθόλου 12 14,3 
Κάπως 24 28,6 
Καλά 26 30,9 
Πολύ Καλά 22 26,2 

  Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
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Εξετάζοντας το βαθµό κατά τον οποίον συνέβαλλαν η Τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα 

σεµινάρια από ανεξάρτητο φορέα, τα σεµινάρια υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και η 

προσωπική ενασχόληση στην προετοιµασία των εκπαιδευτικών για τη χρήση του Η/Υ και 

του ∆ιαδικτύου διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Το 42,9% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι προετοιµάστηκε πολύ από την προσωπική του 

εµπειρία και ενασχόληση, το 31% από την παρακολούθηση σεµιναρίων που διεξήχθησαν 

από ανεξάρτητο φορέα, το 15,5% από τα σεµινάρια που πραγµατοποιεί το Υπουργείο 

Παιδείας και το 6% από την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

• Αντίστοιχα σε µέτριο βαθµό θεωρούν ότι τους έχουν προετοιµάσει σε ποσοστό 21,4% το 

Υπουργείο Παιδείας,  20,2% η προσωπική ενασχόληση, 16,7% τα σεµινάρια από 

ανεξάρτητο φορέα και 13,1% η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

• Τέλος, το 21,4% θεωρεί ότι έχει προετοιµαστεί λίγο από τα σεµινάρια του Υπουργείου 

Παιδείας, το 19% από τα σεµινάρια ανεξάρτητου φορέα, το 19% από την Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση και το 16,7% ως αυτοδίδακτο. 

∆ιάγραµµα 5.1 : Βαθµός προετοιµασίας των εκπαιδευτικών για χρήση των Νέων Τεχνολογιών ανά φορέα 
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 Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
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Αξίζει να αναφέρουµε ότι από το σύνολο των εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στην έρευνα 

σχεδόν οι µισοί έχουν λάβει µέρος σε επιµορφωτικά προγράµµατα όσον αφορά βασικές 

δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και ∆ιαδικτύου. Επιπλέον, το 23,8% έχει συµµετάσχει σε 

προγράµµατα για τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, το 19% για τη χρήση τεχνολογικού 

εξοπλισµού και τέλος µόλις το 12% έχει παρακολουθήσει σεµινάρια µε αντικείµενο την 

ενσωµάτωση της τεχνολογίας στο πρόγραµµα σπουδών των οικονοµικών µαθηµάτων. 

Σηµειωτέον ότι αναφερόµαστε σε προγράµµατα που την ευθύνη υλοποίησης τους έχει 

αποκλειστικά το αρµόδιο Υπουργείο και όχι ανεξάρτητοι φορείς. Ενώ λοιπόν υπάρχει µεγάλη 

συµµετοχή των οικονοµολόγων στα προγράµµατα απόκτησης βασικών δεξιοτήτων παρατηρείται 

πολύ µικρή συµµετοχή στα πιο εξειδικευµένα προγράµµατα που έχουν να κάνουν µε την ουσία: 

την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική. 

Εκ πρώτης όψεως θα µπορούσε κανείς να βγάλει το συµπέρασµα ότι υπάρχει απροθυµία από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών η πραγµατικότητα όµως είναι ότι τα πιο εξειδικευµένα προγράµµατα 

– σεµινάρια πραγµατοποιούνται σε πολύ µικρότερο βαθµό από αυτά των βασικών δεξιοτήτων. 

Για να χρησιµοποιηθούν όµως εποικοδοµητικά οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία δεν αρκεί η 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Αντίθετα απαιτείται η γνώση του πώς να τις χρησιµοποιήσουν 

µε συγκεκριµένους τρόπους και υλικό για το εκάστοτε µάθηµα. Θίγεται λοιπόν ένα σηµαντικό 

πρόβληµα: η δικαιολογηµένη αδυναµία των εκπαιδευτικών να εντάξουν την καθοδήγηση µέσω 

υπολογιστών στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους.  Η διαθεσιµότητα των προαναφερθέντων 

επιµορφωτικών προγραµµάτων στις σχολικές µονάδες όπου υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί 

φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί. 
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 Πίνακας 5.2 : ∆ιαθεσιµότητα επιµορφωτικών προγραµµάτων από το ΥΠΕΠΘ  
              στις σχολικές µονάδες που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί. 

 

 Επιµορφωτικά προγράµµατα Ναι Όχι ∆εν ξέρω 
Βασικές δεξιότητες 74,4% 14,6% 11% 
Χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού 37,8% 35,4% 26,8% 
Χρήση ∆ιαδικτύου 71,1% 19,3% 9,6% 
Χρήση τεχνολογικού εξοπλισµού 41% 34,9% 24,1% 
Ενσωµάτωση στο πρόγραµµα των 
οικονοµικών µαθηµάτων 17,1% 52,4% 30,5% 

         Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

 

 

 

5.3 Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών 

µαθηµάτων 

5.3.1 Εφαρµογές και βαθµός χρήσης  
 

Από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων διαπιστώθηκε ότι οικονοµολόγοι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν στα Ενιαία Λύκεια κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµίας» 

χρησιµοποιούν τους υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο σε ποσοστό 21,4% (Πίνακας 5.3). Αυτό το 

ποσοστό είναι µεγάλο αν το συγκρίνει κανείς µε αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει στην 

Αµερική για τον ίδιο κλάδο και ικανό να απορρίψει την αρχική µας υπόθεση: ότι δηλαδή οι 

οικονοµολόγοι δε χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία.  Σε επίπεδο 

πανεπιστηµίου, οι Becker και Watts (2000) αναφέρουν ότι η χρήση υπολογιστών στη 

διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων είναι πολύ µικρή ενώ η αναζήτηση πληροφοριών στο 

∆ιαδίκτυο εντός της αίθουσας διδασκαλίας λίγο µεγαλύτερη. Αντίστοιχα σε επίπεδο 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι Placone και Melican (2003) αναφέρουν ότι η χρήση 

υπολογιστών και ∆ιαδικτύου για τη διδασκαλία της Μίκρο και Μακροοικονοµίας κυµαίνεται 

στο 5,5%. Εποµένως οι Έλληνες οικονοµολόγοι φαίνεται να είναι πιο δεκτικοί στην υιοθέτηση 
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των Νέων Τεχνολογιών, δεδοµένης και της τεχνολογικής υποδοµής η οποία δεν είναι τόσο 

διαδεδοµένη στο ελληνικό σχολείο όσο στα αντίστοιχα των ΗΠΑ (Sosin, 1997; NCES, 2000). 

Βέβαια σε µια άλλη έρευνα που αφορούσε γενικά τους εκπαιδευτικούς στο σύνολο τους, σε 

επίπεδο ∆ευτεροβάθµιας έδειξε ότι το 44% χρησιµοποιεί τους υπολογιστές στη διδασκαλία 

(NCES, 2000).  

Πίνακας 5.3 : Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων 
 

Χρήση Συχνότητα Ποσοστιαία Συχνότητα 
Ναι 18 21,4 
Όχι 66 78,6 

            Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι κατά την έρευνα µας διαπιστώσαµε ότι η χρήση της 

τεχνολογίας δεν είναι συστηµατική αλλά αποσπασµατική καθώς δεν είναι πάντα διαθέσιµο το 

σχολικό εργαστήριο πληροφορικής προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη διδασκαλία και 

άλλων µαθηµάτων πέραν των κατεξοχήν µαθηµάτων Πληροφορικής.  

Για να αποκτήσουµε µια πιο σαφή εικόνα του τρόπου χρήσης των υπολογιστών ζητήσαµε από 

τους εκπαιδευτικούς που κάνουν χρήση των Νέων Τεχνολογιών να διευκρινίσουν τις 

κατηγορίες δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούν στη διδασκαλία τους αλλά και τη συχνότητα 

χρήσης των (Πίνακας 5.4). 

 Πίνακας 5.4 : Βαθµός χρήσης υπολογιστών ανά δραστηριότητα – αφορά τους διδάσκοντες που 
 χρησιµοποιούν Η/Υ στη διδασκαλία 

 

∆ραστηριότητες  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Καθόλου: 
ακατάλληλη υποδοµή 

σχολείου 
Επίλυση προβληµάτων / Ανάλυση 
δεδοµένων 22,2% 44,4% 22,2% 5,6% 5,6% 

Εφαρµογές γραφείου 11,1% 38,9% 38,9% 5,6% 5,6% 
Παρουσιάσεις ενοτήτων 11,1% 33,3% 38,9% 11,1% 5,6% 
Πολυµεσικές εφαρµογές και 
προσοµοιώσεις  33,3% 50% 11,1% 0% 5,6% 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια  70,6% 17,6% 0% 5,9% 5,9% 
Αναζήτηση πληροφοριών από CD-
ROM 16,7% 33,3% 22,2% 22,2% 5,6% 

Αναζήτηση πληροφοριών από το 
∆ιαδίκτυο 0% 27,8% 22,2% 50% 0% 

Επικοινωνία µαθητών µε 
οικονοµολόγους και συµµαθητές τους 44,4% 33,3% 5,6% 11,1%  5,6%  

         Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 



 

 65 

Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

• Την επίλυση προβληµάτων και την ανάλυση οικονοµικών δεδοµένων χρησιµοποιεί σε 

µικρό βαθµό κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους το 44,4%, σε µέτριο βαθµό το 22%, πολύ 

το 5,6% ενώ το 5,6% διδάσκει σε σχολείο που δε διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για 

τέτοιου είδους δραστηριότητες . 

• Τη χρήση εφαρµογών γραφείου όπως η επεξεργασία κειµένου και τα λογιστικά φύλλα 

χρησιµοποιεί : σε µικρό βαθµό το 38,9%, σε µέτριο βαθµό το 38,9%, σε µεγάλο βαθµό το 

5,6% ενώ το 5,6% διδάσκει σε σχολείο που δε διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για τέτοιου 

είδους δραστηριότητες . 

• Αντίστοιχα παρουσιάσεις ενοτήτων και άλλου διδακτικού υλικού χρησιµοποιεί κατά τη 

διδασκαλία του σε µικρό βαθµό το 33,3%, σε µέτριο βαθµό το 38,9%, σε µεγάλο βαθµό το 

11,1% ενώ το 5,6% διδάσκει σε σχολείο που δε διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για τέτοιου 

είδους δραστηριότητες.  

• Πιο αλληλοδραστικές εφαρµογές όπως προσοµοιώσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια 

χρησιµοποιούν πολύ λίγοι εκπαιδευτικοί και σε πολύ µικρότερη κλίµακα από τις παραπάνω. 

Έτσι µόλις το 11,1% αναθέτει σε µέτριο βαθµό δραστηριότητες στους µαθητές που 

εµπεριέχουν τη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών και προσοµοιώσεων ενώ το 50% τις 

χρησιµοποιεί σε µικρό βαθµό. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια χρησιµοποιούνται ακόµη λιγότερο: 

σε µεγάλο βαθµό 5,9% και σε µικρό 17,6%. 

• Την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών µέσω CD-ROM και ∆ιαδικτύου φαίνεται να 

χρησιµοποιούν πιο συχνά οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές τους. Ειδικότερα το 33,3% των 

εκπαιδευτικών αναθέτει σε µικρό βαθµό τέτοιες εργασίες  στους µαθητές που απαιτείται η 

αναζήτηση µέσω CD-ROM, το 22,2%  ακολουθεί την ίδια τακτική σε µέτριο βαθµό και ένα 

άλλο 22,2% σε µεγάλο βαθµό. 



 

 66 

• Οµοίως την αναζήτηση πληροφοριών, όπως οικονοµικών στοιχείων και άρθρων, µέσω 

∆ιαδικτύου φαίνεται να χρησιµοποιεί κατά τη διδασκαλία το 27,8% των οικονοµολόγων σε 

µικρό βαθµό, το 22,2% σε µέτριο και το 50% πολύ.  

• Τέλος, η επικοινωνία των µαθητών µε άλλους οικονοµολόγους, συγγραφείς άρθρων 

αλλά και τους συµµαθητές τους κατά τη διάρκεια του µαθήµατος µέσω e-mail ή chat δε 

φαίνεται να είναι διαδεδοµένη. Για την ακρίβεια το 33,3% των εκπαιδευτικών χρησιµοποιεί 

αυτή τη διδακτική προσέγγιση σε µικρό βαθµό, το 5,6% σε µέτριο και το 11,1% σε µεγάλο. 

Παρατηρούµε δηλαδή πως οι πιο συχνές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια 

του µαθήµατος είναι η αναζήτηση πληροφοριών µέσω ∆ιαδικτύου και η προβολή 

παρουσιάσεων. Πιθανότατα ο λόγος που δε χρησιµοποιούνται περισσότερο διαδραστικοί τρόποι 

χρήσης των Νέων Τεχνολογιών είναι (όπως θα δούµε και παρακάτω) η έλλειψη κατάλληλου 

λογισµικού καθώς και η έλλειψη διδακτικού χρόνου. 

Πάντως από το σύνολο των εκπαιδευτικών το 51,8% χρησιµοποιεί σε µεγαλύτερο βαθµό τους 

υπολογιστές στη διδασκαλία µε έµµεσο τρόπο, αναθέτοντας εργασίες στους µαθητές εκτός 

τάξης που απαιτούν τη χρήση υπολογιστή. Βέβαια δε γνωρίζουµε πόσο συχνά συµβαίνει αυτό 

και τι είδους εργασίες τους αναθέτουν. Παρ’  όλα αυτά είναι µια ακόµη ένδειξη ότι αν δεν 

υπήρχαν αντικειµενικά προβλήµατα µέσα στη σχολική τάξη περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα 

χρησιµοποιούσαν τις Νέες Τεχνολογίες. 
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5.3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση 

Σε αυτή την ενότητα, αφού διαπιστώθηκε ότι το 21,4% των οικονοµολόγων χρησιµοποιεί τις 

Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία, θα διερευνήσουµε το κατά πόσο οι ακόλουθοι παράγοντες 

τους επηρεάζουν. 

5.3.2.1 Φύλο  

Το φύλο ως προσδιοριστικός παράγοντας της συµπεριφοράς έχει απασχολήσει και απασχολεί 

πολλές µελέτες. Ο Μπίκος (1995: 82-84) πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν είναι αρνητικές απέναντι 

στις Νέες Τεχνολογίες απλά δε µπορούν να αποφασίσουν για τα υπέρ και τα κατά που θα 

προκύψουν από την ένταξη τους στη διδασκαλία. Στη δική του έρευνα πάντως αποδείχθηκε ότι 

οι άνδρες εκπαιδευτικοί ήταν πιο αισιόδοξοι σχετικά µε τα οφέλη που θα προκύψουν από τη 

χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Επειδή όµως όπως είδαµε και από τη βιβλιογραφία 

υπάρχει ανακολουθία ανάµεσα στη στάση και τη χρήση κάνουµε τις εξής υποθέσεις: 

Ηο : Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία είναι ανεξάρτητη από το φύλο του 

διδάσκοντα. 

Η1 : Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία εξαρτάται από το φύλο του διδάσκοντα. 

Για να ελέγξουµε αν η χρήση είναι ανεξάρτητη ή όχι από το φύλο του διδάσκοντα θα προβούµε 

στον έλεγχο του x2 ως τεστ ανεξαρτησίας. Από τον Πίνακα 7.38 (Παράρτηµα Α) βλέπουµε ότι 

ισχύει Asymp. Sig. = 0,787 > 0,05, και εποµένως αποδεχόµαστε την αρχική µας υπόθεση 

(∆αφέρµος, 2005: 309-314; Παπαναστασίου, 2005), ότι δηλαδή η χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδασκαλία του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµίας» είναι ανεξάρτητη από το 

φύλο του διδάσκοντα. 

 

 

 



 

 68 

5.3.2.2 Ηλικία και προϋπηρεσία 
 

Επιπροσθέτως, εξετάσαµε αν η χρήση υπολογιστή στη διδασκαλία εξαρτάται από την ηλικία και 

την προϋπηρεσία του διδάσκοντα. Πιθανότατα να σκεφτεί κάποιος ότι είναι πιο πιθανό οι 

νεότεροι να χρησιµοποιούν και περισσότερο τους υπολογιστές στη διδασκαλία τους µια και τα 

τελευταία χρόνια τα πανεπιστήµια και τα Α.Τ.Ε.Ι. κυρίως στις θετικές σχολές έχουν 

ενσωµατώσει κάποια µαθήµατα εκµάθησης υπολογιστών και γενικότερα επειδή οι νεότεροι 

έχουν µια καλύτερη «σχέση» µε την τεχνολογία. Ωστόσο από το ∆ιάγραµµα 5.2 προκύπτει ότι 

αναλογικά µε την ηλικιακή οµάδα στην οποία ανήκουν, περισσότερο χρησιµοποιούν την 

τεχνολογία οι εκπαιδευτικοί που είναι µεταξύ 36 και 40 χρόνων ενώ οι πιο νέοι δε τη 

χρησιµοποιούν καθόλου.  

 ∆ιάγραµµα 5.2 : Χρήση των Νέων Τεχνολογιών ανά ηλικιακή οµάδα 
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 Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
 

Αντίστοιχα και ως προς την προϋπηρεσία των διδασκόντων φαίνεται να χρησιµοποιούν την 

τεχνολογία περισσότερο αυτοί που έχουν ήδη διδακτική εµπειρία 10-19 χρόνια και αµέσως µετά 

αυτοί που εργάζονται 4-9 χρόνια (∆ιάγραµµα 5.3), χωρίς όµως µεγάλη ποσοστιαία διαφορά από 

τους υπόλοιπους. Προβαίνοντας λοιπόν στους αντίστοιχους ελέγχους x2 (Πίνακες 7.39 και 7.40, 
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Παράρτηµα Α) διαπιστώνεται ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία είναι 

ανεξάρτητη τόσο από την ηλικία όσο και από την προϋπηρεσία των διδασκόντων. 

∆ιάγραµµα 5.3 : Χρήση των Νέων Τεχνολογιών ανάλογα µε την προϋπηρεσία που διαθέτουν 
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Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

 

5.3.2.3 Βαθµός ετοιµότητας για τη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία  

Στην ενότητα 5.2 εξετάσαµε κατά πόσο καλά προετοιµασµένοι πιστεύουν ότι είναι οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί προκειµένου να χρησιµοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία. Εδώ θα 

εξετάσουµε αν αυτή η πεποίθηση τους ως δείκτης της εκτίµησης των δυνατοτήτων τους 

επηρεάζει τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία. 

Από τον Πίνακα 5.12 παρατηρούµε ότι από αυτούς που χρησιµοποιούν την τεχνολογία το 38,9% 

πιστεύει ότι είναι καλά προετοιµασµένο, το 33,3% πολύ καλά, το 16,7% κάπως και το 11,1% 

καθόλου. Και ενώ εκ πρώτης όψεως υπάρχει προφανώς η αναµενόµενη συσχέτιση ανάµεσα στις 

δύο µεταβλητές, µετά από το σχετικό έλεγχο x2 (Πίνακας 7.41, Παράρτηµα Α) διαπιστώνεται 

ότι υπάρχει ανεξαρτησία των µεταβλητών σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 
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  Πίνακας 5.5 : Χρήση των Νέων Τεχνολογιών ανάλογα µε το πόσο καλά προετοιµασµένοι 
    νιώθουν 

  Χρήση Σύνολο 
Πόσο προετοιµασµένοι 
νιώθουν Ναι Όχι  
Καθόλου 2 10 12 
  
  11,1% 15,2% 14,3% 

  
Κάπως 3 21 24 

  
  16,7% 31,8% 28,6% 

  
Καλά 

7 19 26 

  
  38,9% 28,8% 31,0% 

  
Πολύ Καλά 

6 16 22 

  
  33,3% 24,2% 26,2% 

 

  Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

 
 

5.4 Τεχνολογική υποδοµή και διαθεσιµότητα της 

Οπωσδήποτε θα ήταν παράλειψη σε µια έρευνα που εξετάζει το βαθµό χρήσης των τεχνολογιών 

πληροφορικής στη διδασκαλία να µη λάβει υπόψη της την ισχύουσα τεχνολογική υποδοµή και 

κυρίως τη διαθεσιµότητα της στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων πέραν της Πληροφορικής 

προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εφικτή η ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο 

ωρολόγιο πρόγραµµα του µαθήµατος τους. Για το λόγο αυτό πέρα από το µαθητικό δυναµικό 

του σχολείου και τον αριθµό των ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν στο σχολικό 

εργαστήριο ρωτήσαµε τους οικονοµολόγους και πόσο συχνά είναι διαθέσιµο το εργαστήριο για 

να το χρησιµοποιήσουν οι ίδιοι στη διδασκαλία του δικού τους µαθήµατος εφόσον το επιθυµούν.  

Γενικότερα όσο µεγαλύτερο είναι το µαθητικό δυναµικό και κατά συνέπεια τα τµήµατα ανά 

τάξη τόσο λιγότερο είναι διαθέσιµο και το εργαστήριο αφού διδάσκονται περισσότερες ώρες 

Πληροφορικής. Η διαθεσιµότητα του όµως εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από το πρόγραµµα 

του σχολείου καθώς µπορεί να συµπίπτουν ή όχι οι ώρες διδασκαλίας του οικονοµικού 

µαθήµατος µε αυτές των µαθηµάτων Πληροφορικής. 
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Σύµφωνα λοιπόν µε τις απαντήσεις που πήραµε το 34,6% των σχολείων στα οποία 

απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα µας έχει µέχρι 100 µαθητές, το 

28,4% έχει 101-200 µαθητές και το 37% έχει πάνω από 200 µαθητές.  

 Πίνακας 5.6 : Μαθητικό δυναµικό  

 Μαθητικό ∆υναµικό Συχνότητα 
Ποσοστιαία 
Συχνότητα 

1-100 28 34,6 
101-200 23 28,4 
 201+ 30 37,0 

 
   Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
 

Τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν έναν ικανοποιητικό αριθµό ηλεκτρονικών υπολογιστών 

όπως φαίνεται και από το ∆ιάγραµµα 5.4. Αν αντιπαραβάλλουµε δε τον ∆ιάγραµµα 5.5 

διαπιστώνουµε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι περισσότεροι υπολογιστές των 

εργαστηρίων, αν όχι όλοι, είναι συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο καθιστώντας έτσι δυνατή τη χρήση 

του για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 

∆ιάγραµµα 5.4 : Αριθµός Η/Υ  
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Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

∆ιάγραµµα 5.5: Αριθµός Η/Υ, συνδεδεµένων στο ∆ιαδίκτυο 
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Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
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Όπως είπαµε όµως και νωρίτερα το θέµα είναι πέρα από τον εξοπλισµό που διαθέτει το κάθε 

εργαστήριο, το κατά πόσο είναι και διαθέσιµο προς χρήση. ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι 21,7% των 

οικονοµολόγων δε µπορεί ποτέ να χρησιµοποιήσει το εργαστήριο για τη διδασκαλία του δικού 

τους µαθήµατος καθώς είναι πάντα κατειληµµένο. Το 39,8% αναφέρει ότι το εργαστήριο είναι 

διαθέσιµο σε αυτούς σπάνια και το 32,5% συχνά. Μόνο το 6% δηλώνει ότι το εργαστήριο είναι 

πάντοτε στη διάθεση τους προς χρήση. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι ακόµη και όταν 

χρησιµοποιούνται από ορισµένους εκπαιδευτικούς οι υπολογιστές στη διδασκαλία των 

οικονοµικών µαθηµάτων αυτό συµβαίνει µόνο περιστασιακά, όταν δηλαδή υπάρχει και η 

αντίστοιχη διαθεσιµότητα.  

Πίνακας 5.7 : ∆ιαθεσιµότητα του σχολ. εργαστηρίου για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµίας» 

 ∆ιαθεσιµότητα Συχνότητα 
Ποσοστιαία 
Συχνότητα 

Ποτέ 18 21,7 
Σπάνια 33 39,8 
Συχνά 27 32,5 
Πάντοτε 5 6,0 

             Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
 

Όπως φαίνεται και από το ∆ιάγραµµα 5.6 το µεγαλύτερο µέρος των εκπαιδευτικών που 

χρησιµοποιούν υπολογιστές στη διδασκαλία έχει στη διάθεση του συχνά το εργαστήριο 

Πληροφορικής. Και ενώ θα περίµενε κανείς το ποσοστό χρήσης να αυξηθεί όσο αυξάνεται και η 

διαθεσιµότητα, παρατηρούµε ότι όταν το εργαστήριο είναι πάντοτε διαθέσιµο δε 

χρησιµοποιείται από τους οικονοµολόγους. Πιθανότατα αυτό να µην ισχύει στην 

πραγµατικότητα καθώς οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν πλήρη διαθεσιµότητα ήταν πολύ λίγοι (5) 

και ίσως όχι αντιπροσωπευτικοί της κατάστασης. 

Πίνακας 5.8 : ∆ιαθεσιµότητα και χρήση υπολογιστών στη διδασκαλία 
 

  Χρήση Σύνολο 
 Συχνότητα 
διαθεσιµότητας Ναι Όχι  
Ποτέ 0 18 18 
Σπάνια 7 26 33 
Συχνά 11 16 27 
Πάντοτε 0 5 5 

   Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
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∆ιάγραµµα 5.6 : ∆ιαθεσιµότητα και χρήση υπολογιστών στη διδασκαλία 
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 Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

Σύµφωνα µε τον έλεγχο χ2 (Πίνακες 7.42 και 7.43, Παράρτηµα Α) ισχύει Asymp. Sig. = 0,026 < 

0,05, εποµένως απορρίπτουµε την Ηο και αποδεχόµαστε την Η1 ότι δηλαδή η χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδασκαλία του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµίας» εξαρτάται από τη 

συχνότητα διαθεσιµότητας του σχολικού εργαστηρίου. Η ένταση της συσχέτισης των δύο 

µεταβλητών όπως προκύπτει από τον περαιτέρω έλεγχο του Uncertainty Coefficient = 5,6% 

φαίνεται να είναι µικρή, παρ’  όλα αυτά είναι σηµαντική.  

Εποµένως η διαθεσιµότητα είναι και ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει τη χρήση του 

υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου στη διδασκαλία σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

5.5 Χρήση του υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου στην προετοιµασία των 

οικονοµολόγων εκπαιδευτικών 

Οι Έλληνες οικονοµολόγοι φαίνεται να εκµεταλλεύονται τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο για 

την προετοιµασία της διδασκαλίας τους σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ότι τα χρησιµοποιούν 

για την καθ’ αυτή διδασκαλία. Προφανώς δεν είναι τυχαία αυτή η διαφορά καθώς η 

διαθεσιµότητα τους για την προετοιµασία των εκπαιδευτικών στο σχολείο και το σπίτι είναι 

κατά πολύ µεγαλύτερη απ΄ ότι για τη διδασκαλία. Πιο συγκεκριµένα το 78,6% των 
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εκπαιδευτικών αναφέρει ότι υπάρχει στο σχολείο διαθέσιµος υπολογιστής για την προετοιµασία 

τους, πιθανότατα στο γραφείο ή σε κάποιο άλλο χώρο (για παράδειγµα βιβλιοθήκη) ενώ το 

77,4% ότι υπάρχει και αντίστοιχη διαθεσιµότητα ως προς την πρόσβαση τους στο ∆ιαδίκτυο. 

Στο σπίτι η κατάσταση είναι ακόµη πιο βολική για κάποιον που θέλει να προετοιµαστεί 

χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο καθώς η διαθεσιµότητα τους ανέρχεται σε 

91,5% για την 1η περίπτωση και 89,3% για τη 2η. Είναι γεγονός πάντως πως οι περισσότεροι 

προετοιµάζονται στο σπίτι σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι στο σχολείο. Πιθανότατα αυτό να 

συµβαίνει διότι στο σπίτι υπάρχει µεγαλύτερη άνεση αφ΄ ενός και «πραγµατική» διαθεσιµότητα 

αφ΄ ετέρου µια και στο σχολείο µπορεί να υπάρχει ταυτόχρονη ζήτηση από περισσότερους 

εκπαιδευτικούς. 

Ειδικότερα, στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί που χρησιµοποιούν λίγο τους υπολογιστές και το 

∆ιαδίκτυο για την προετοιµασία τους κυµαίνονται µεταξύ 13% και 32%. Οι πιο συνηθισµένες 

εργασίες που επιτελούν είναι : η δηµιουργία φυλλαδίων, τεστ και άλλου συνοδευτικού υλικού 

(32,1%), η αναζήτηση πληροφοριών για το σχεδιασµό µαθηµάτων (31%), η αναζήτηση 

υποδειγµατικών σχεδίων µαθηµάτων (23,8%) και η δηµιουργία παρουσιάσεων για τη 

διδασκαλία ενοτήτων (23,8%). 

∆ιάγραµµα 5.7 : Βαθµός προετοιµασίας των οικονοµολόγων στο σχολείο ανά στόχο . 
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  Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
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Ανάλογα είναι τα ποσοστά γι’ αυτούς που χρησιµοποιούν λίγο τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο 

στο σπίτι ενώ µεγάλη είναι η ποσοστιαία διαφορά γι’ αυτούς που τα χρησιµοποιούν πολύ 

προκειµένου να πετύχουν τους ίδιους και άλλους στόχους. Στο σπίτι λοιπόν οι πιο συνηθισµένες 

εργασίες είναι : η δηµιουργία φυλλαδίων, τεστ και άλλου συνοδευτικού υλικού (58,3%), η 

αναζήτηση πληροφοριών για το σχεδιασµό µαθηµάτων (47,6%), η τήρηση αρχείων επίδοσης 

των µαθητών (42,9%), η αναζήτηση υποδειγµατικών σχεδίων µαθηµάτων (35,7%), η αναζήτηση 

σχετικών ερευνών µε τη διδασκαλία (29,8%) και η δηµιουργία παρουσιάσεων για τη διδασκαλία 

ενοτήτων (29,8%). 

∆ιάγραµµα 5.8 : Βαθµός προετοιµασίας των οικονοµολόγων στο σπίτι ανά στόχο  
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 Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

 

5.6 Εµπόδια - Προβλήµατα που συναντούν οι εκπαιδευτικοί  

Πέρα από τη γενικότερη διαθεσιµότητα υπολογιστών την οποία και εξετάσαµε παραπάνω τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και λειτουργούν ανασταλτικά 

στην προσπάθεια χρήσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία, όπως διαπιστώνεται και από τα 

Γραφήµατα  5.9 και 5.10 είναι: 
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• Η έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού, έλλειψη που επιβεβαιώνεται και κατά τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

• Η έλλειψη ευκαιριών επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα 

η ανεπαρκής καθοδήγησης τους για την ένταξη τους στο ήδη υπάρχον πρόγραµµα σπουδών. 

• Η έλλειψη διδακτικού χρόνου. 

• Ο ανεπαρκής αριθµός ηλεκτρονικών υπολογιστών που να συµβαδίζουν σε ταχύτητα και 

επιδόσεις µε τις σύγχρονες επιταγές. 

• Η ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη. 

 

Γράφηµα 5.9 : Εµπόδια χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων (α) 
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            Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
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Γράφηµα 5.10 : Εµπόδια χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων (β) 
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            Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

Τα παραπάνω ευρήµατα που ισχύουν για το σύνολο των εκπαιδευτικών συµφωνούν µε αυτά των 

∆ιαµαντάκη και άλλοι (2001: 291) και NCES (2000: 93). Ωστόσο όπως διαφαίνεται από τα 

παρακάτω γραφήµατα τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι οικονοµολόγοι που ήδη χρησιµοποιούν 

την τεχνολογία περιστασιακά ως µέσο διδασκαλίας είναι πολύ λιγότερα και σε µικρότερη 

ένταση. Εστιάζονται δε κυρίως στην έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού, την 

έλλειψη διδακτικού χρόνου και τέλος την έλλειψη ευκαιριών επιµόρφωσης των ενώ δε φαίνεται 

να τους απασχολούν ιδιαίτερα η ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη, η συµπεριφορά των µαθητών 

στο εργαστήριο και τέλος ο αριθµός των υπολογιστών. 

Με λίγα λόγια αυτοί που χρησιµοποιούν την τεχνολογία δεν αντιµετωπίζουν, κυρίως, 

προβλήµατα που αφορούν την υποδοµή στον ίδιο βαθµό που τα αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοι 

τους. Αυτή η σχέση ανάµεσα σε προβλήµατα και χρήση θα µπορούσε να είναι ενδεικτική των 

προβληµάτων που απαιτείται να αντιµετωπιστούν στο µέτρο του δυνατού προκειµένου να 
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δηµιουργηθεί ένα πιο πρόσφορο έδαφος για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη 

διδασκαλία. 

 

Γράφηµα 5.11 : Εµπόδια χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων – 
εκπαιδευτικοί που ήδη χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες (α) 
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Γράφηµα 5.12 : Εµπόδια χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων – 
εκπαιδευτικοί που ήδη χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες (β) 
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5.6 Απόψεις των οικονοµολόγων για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη 

διδασκαλία 

Στις περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα στις οποίες αναφερθήκαµε νωρίτερα 

(Τζιµογιάννης και Κόµης, 2006; Γκάνα, 2006: 100, Kyridis και άλλοι, 2006) οι εκπαιδευτικοί 

εµφανίζονται σε γενικές γραµµές θετικά προσκείµενοι απέναντι στην ένταξη των Νέων 

Τεχνολογιών. Παράλληλα οι Zhao και Cziko (2001) τονίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 

οργανισµοί που συµπεριφέρονται ανάλογα µε τους σκοπούς και τους στόχους τους και εποµένως 

πρέπει να είναι πεπεισµένοι ότι η χρήση της τεχνολογίας θα συνδράµει στην επίτευξη των 

µαθησιακών και εκπαιδευτικών στόχων προκειµένου να αλλάξουν τις διδακτικές τους συνήθειες 

και να τη χρησιµοποιήσουν. Θέσαµε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις στους οικονοµολόγους 

προκειµένου να διαπιστώσουµε τη γενικότερη άποψη τους για τη χρησιµότητα της τεχνολογίας 

στη διδασκαλία. Φυσικά γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι η καταγραφή απλών απόψεων δεν 

αποτελεί και διερεύνηση της στάσης δεν παύει όµως να είναι και ενδεικτική σε µικρότερο βαθµό 

των διαθέσεων τους. 

Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα είτε χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη 

διδακτική πρακτική είτε όχι φαίνεται να έχουν θετικές απόψεις απέναντι στην ενσωµάτωση των 

Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αποτέλεσµα που συµφωνεί και µε τη βιβλιογραφία. Η 

πλειοψηφία των οικονοµολόγων σε ποσοστό περίπου 90% συµφωνεί µε τις παρακάτω δηλώσεις, 

ότι δηλαδή: 

• Η χρήση του ∆ιαδικτύου στη διδασκαλία βοηθάει την επίτευξη των µαθησιακών στόχων. 

• Η χρήση του υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου προωθεί την ενεργό συµµετοχή των µαθητών 

στη µαθησιακή διαδικασία. 

• Οι Νέες Τεχνολογίες είναι χρήσιµες για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια 

τους να πετύχουν τους µαθησιακούς στόχους. 
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• Αυξάνει το ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα όταν χρησιµοποιούνται ο υπολογιστής 

και το ∆ιαδίκτυο κατά τη διδασκαλία. 

• Θα ήταν καλό να ενταχθούν οι Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική των οικονοµικών 

µαθηµάτων. 

Ωστόσο µικρότερο ήταν το ποσοστό (68%) των εκπαιδευτικών που θεωρεί ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες αυξάνουν την επίδοση των µαθητών.  

Εδώ βέβαια θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ένα λάθος που κάναµε στην προσθήκη των παραπάνω 

δηλώσεων στο ερωτηµατολόγιο είναι ότι δεν προσθέσαµε και αρνητικές απόψεις κάτι που θα 

έκανε τα αποτελέσµατα πιο αξιόπιστα.  

Γράφηµα 5.13 : Απόψεις των οικονοµολόγων για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  
  

Συµπεράσµατα  
Αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα και έγινε η ανάλυση των ερωτηµατολογίων καταλήγουµε σε 

ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των 

οικονοµικών µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου. Εντούτοις πριν προχωρήσουµε στην 

παρουσίαση τους θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι αν και αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις της 

υπάρχουσας κατάστασης στην ελληνική εκπαίδευση η γενίκευση τους για το σύνολο των 

οικονοµολόγων ενέχει πολλούς κινδύνους. Και αυτό διότι το δείγµα της έρευνας αν και λήφθηκε 

από πολλές διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας δεν κατορθώσαµε να απαρτίζεται από όλες τις 

γεωγραφικές περιοχές της. Μάλιστα η έλλειψη δείγµατος από το νοµό Αττικής µε την 

ταυτόχρονη µικρή συµµετοχή του νοµού Θεσσαλονίκης αποτελούν σοβαρό µειονέκτηµα της 

έρευνας µια και οι συγκεκριµένες περιοχές αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 

που θέλαµε να εξετάσουµε. 

Καταρχήν, όσον αφορά το βαθµό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί νιώθουν προετοιµασµένοι να 

χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους το 57,2% νιώθει καλά 

έως πολύ καλά προετοιµασµένο, το 28,6% κάπως προετοιµασµένο και οι υπόλοιποι καθόλου. Οι 

περισσότεροι θεωρούν ότι τους προετοίµασαν σε µεγαλύτερο βαθµό η προσωπική τους 

ενασχόληση και τα σεµινάρια από ανεξάρτητο φορέα ενώ σε µέτριο τα σεµινάρια από το 

ΥΠΕΠΘ. Φυσικά αυτό το αίσθηµα ετοιµότητας των εκπαιδευτικών φάνηκε να επηρεάζει 

αναλόγως τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία όχι όµως σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας. Τέλος, αν και οι µισοί από αυτούς συµµετείχαν σε επιµορφωτικά προγράµµατα 

του ΥΠΕΠΘ πολύ λίγοι γνώριζαν την ύπαρξη και ακόµη λιγότεροι συµµετείχαν σε 

προγράµµατα ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους. Η έλλειψη 

πιο εξειδικευµένων προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών φαίνεται να απασχολεί 

ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και σε άλλο σηµείο της έρευνας. 
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Το κύριο εύρηµα της έρευνας είναι ότι το 21,4% των οικονοµολόγων χρησιµοποιεί τις Νέες 

Τεχνολογίες εντός τάξης κατά τη διδασκαλία περιστασιακά ενώ το 51,8% αναθέτει στους 

µαθητές του εργασίες για το σπίτι που απαιτούν τη χρήση υπολογιστή ή/και ∆ιαδικτύου. Τα 

στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση µε άλλες έρευνες που αφορούν την ίδια ειδικότητα (Becker 

και Watts, 2001; Placone και Melican, 2003; Γκάνα, 2006).  

Το υψηλό, συγκριτικά µε τις άλλες έρευνες, ποσοστό χρήσης µπορεί να δείχνει από τη µια ότι 

όσο περνάει ο καιρός η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αυξάνεται σταδιακά και από την άλλη ότι 

οι Έλληνες οικονοµολόγοι έχουν πειστεί για τη χρησιµότητα τους και διαθέτουν περισσότερα 

µέσα υλοποίησης. Φυσικά υπάρχει πάντα και η περίπτωση να συµµετείχαν πιο εύκολα στην 

έρευνα αυτοί που χρησιµοποιούν την τεχνολογία από ότι οι πιο «παραδοσιακοί» εκπαιδευτικοί.   

Όσον αφορά τη διδασκαλία και ανάθεση ασκήσεων εντός τάξης που εµπεριέχουν τη χρήση 

υπολογιστή οι πιο συνηθισµένες είναι: 

• Αναζήτηση πληροφοριών όπως αριθµητικών στοιχείων και άρθρων µέσω ∆ιαδικτύου. 

• Αναζήτηση στοιχείων από CD-ROMs. 

• Προβολή ή δηµιουργία παρουσιάσεων. 

Παρατηρούµε δηλαδή ότι µε τις εφαρµογές που χρησιµοποιούνται αυτή τη στιγµή στο σχολείο 

οι µαθητές µπορούν να αποκοµίσουν πολλαπλά οφέλη κυρίως µέσω του ∆ιαδικτύου όπως το να 

µάθουν να ανακαλύπτουν σηµαντικές έννοιες µόνοι τους (Chizmar και Walbert, 1999) και να 

µαθαίνουν µε πιο εύκολο τρόπο ερχόµενοι σε επαφή µέσα από ειδήσεις, προβλέψεις, δεδοµένα, 

µε πρακτικές εφαρµογές των όσων διδάσκονται στη θεωρία (Agarwal και Day, 1998).  

Και ενώ ο αριθµός υπολογιστών που διαθέτει ένα συνηθισµένο εργαστήριο Πληροφορικής είναι 

ικανοποιητικός για τη χρήση τους εντός της τάξης, στις περιπτώσεις σχολείων µε µεγάλο 

µαθητικό δυναµικό φάνηκε να µην αρκεί ένα εργαστήριο καθώς η διαθεσιµότητα του για τη 

διδασκαλία άλλων µαθηµάτων πέραν της Πληροφορικής είναι περιορισµένη. Μάλιστα η 
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διαθεσιµότητα είναι και ο µόνος παράγοντας που αποδείχθηκε ότι επηρεάζει τη χρήση σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 

Επιπλέον στο θέµα της προσωπικής τους προετοιµασίας για τη διδασκαλία το σύνολο των 

εκπαιδευτικών χρησιµοποιεί τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο στο σχολείο σε µικρό βαθµό ενώ 

στο σπίτι σε µεγαλύτερο. Οι εργασίες που πραγµατοποιούν συνήθως στο σπίτι µε τη σειρά 

συχνότητας τους είναι: 

• ∆ηµιουργία φυλλαδίων, τεστ και άλλου υποστηρικτικού υλικού. 

• Αναζήτηση πληροφοριών για τον σχεδιασµό και εµπλουτισµό των µαθηµάτων τους. 

• Τήρηση αρχείων επίδοσης των µαθητών τους, για να καταγράφουν και να παρακολουθούν 

την πρόοδο τους. 

• Αναζήτηση υποδειγµατικών σχεδίων µαθηµάτων. 

• ∆ηµιουργία παρουσιάσεων. 

Παράλληλα µια µικρότερη µερίδα των εκπαιδευτικών χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό τον 

υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο για : 

• Αναζήτηση ερευνών σχετικών µε τη διδασκαλία και τη µάθηση. 

• Επικοινωνία µε συναδέλφους τους, άλλους οικονοµολόγους και γενικότερα ειδικούς. 

Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στο Γενικό Λύκειο η οποία 

έχει αρχίσει δειλά δειλά να ξεφεύγει από τα πλαίσια της καθιερωµένης διδασκαλίας µε διάλεξη. 

Οι οικονοµολόγοι φαίνονται θετικά προσκείµενοι απέναντι στην υποστήριξη του έργου τους µε 

τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Μάλιστα το 90% των ερωτηθέντων  ενστερνίζεται τις 

παρακάτω απόψεις, ότι δηλαδή η χρήση του υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου στη διδασκαλία: 

• Βοηθάει την επίτευξη των µαθησιακών στόχων. 

• Προωθεί την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία. 
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• Αποτελεί χρήσιµο βοήθηµα για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια τους να 

πετύχουν τους µαθησιακούς στόχους. 

• Αυξάνει το ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα. 

Τέλος, υποστηρίζει ότι θα ήταν καλό να ενταχθούν οι Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική 

των οικονοµικών µαθηµάτων. Βέβαια δεν έλειψαν και οι µεµονωµένες περιπτώσεις που 

κατέστησαν σαφές ότι δεν πρέπει να συγχέονται τα µαθήµατα µεταξύ τους (Πληροφορική και 

Οικονοµία) γιατί το καθένα έχει τη δική του υπόσταση η οποία έτσι κινδυνεύει να αλλοιωθεί. 

Όµως µερικά ψήγµατα καλής διάθεσης από την πλευρά των εκπαιδευτικών δεν αρκούν! Όπως 

ήταν εν µέρει αναµενόµενο, από τη σχετική βιβλιογραφία και την εµπειρία, θα πρέπει να 

αντιµετωπιστούν κάποια αντικειµενικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

προκειµένου να υπάρξει η κατάλληλη υποδοµή για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. Ειδικότερα, µε σειρά προτεραιότητας, θα πρέπει : 

• Να ενισχυθεί η υπάρχουσα υποδοµή µε επιπλέον υπολογιστές ανάλογα µε το µαθητικό 

δυναµικό των σχολείων έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται ως µέσο διδασκαλίας 

και άλλων µαθηµάτων πέραν της Πληροφορικής.  

• Να δηµιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών µε κατάλληλα 

σεµινάρια καθοδήγησης τους όχι απλά και µόνο στη χρήση του υπολογιστή αλλά στους 

τρόπους µε τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία των δικών τους 

µαθηµάτων. Τέτοια σεµινάρια θα αυξήσουν τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, την 

αυτοπεποίθησης τους και κυρίως θα αναδείξουν τα πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου 

εργαλείου και τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή. 

• Να διανεµηθεί στα σχολεία κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό, ενέργεια που όπως είδαµε 

και στο 3ο Κεφάλαιο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη στη διάθεση των εκπαιδευτικών που επιθυµούν να 

χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία αλλά νιώθουν κάποια ανασφάλεια. Άλλωστε υπάρχουν 
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τόσοι καθηγητές Πληροφορικής που δε συµπληρώνουν ωράριο που θα µπορούσαν να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε κάποιες περιπτώσεις. 

Οι παραπάνω ενέργειες είναι επιτακτική ανάγκη εάν πραγµατικά έχουµε ως στόχο την 

ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα πρώτα δείγµατα από το 

χώρο των οικονοµολόγων είναι πολύ ενθαρρυντικά και φυσικά θέλουν περαιτέρω διερεύνηση 

προκειµένου να γενικευτούν.  

Κλείνοντας αυτή την εργασία θα θέλαµε να θυµίσουµε σε εκπαιδευτικούς και ιθύνοντες τους 

στόχους που θέτει η διδασκαλία του οικονοµικού µαθήµατος στο Γενικό Λύκειο: να 

δηµιουργήσουν ένα συγκροτηµένο άτοµο που δεν κοιτάζει, αλλά «βλέπει», κατανοεί, σε αδρές, 

βέβαια, γραµµές τα δρώµενα σε µια εποχή που οι προσλαµβάνουσες παραστάσεις των σηµερινών 

εφήβων για τα οικονοµικά φαινόµενα είναι πενιχρές και συχνά διαστρεβλωµένες (Αρχές 

Οικονοµίας: Βιβλίο για τον Καθηγητή, 2000: 10-11).  

Αν λοιπόν επιθυµούµε πραγµατικά να κατανοήσουν οι µαθητές τις βασικές οικονοµικές έννοιες 

που διδάσκονται και όχι απλά να τις αποστηθίζουν, αν θέλουµε να τους εφοδιάσουµε µε γνώσεις 

που θα τους είναι χρήσιµες για µια ζωή τότε θα πρέπει κάτι να αλλάξουµε στη διδακτική 

πρακτική µας, που όπως φαίνεται δεν αποδίδει τα αναµενόµενα. Αν η απάντηση είναι η 

διδασκαλία µε τη βοήθεια του υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου αυτό δεν µπορούµε να το πούµε 

µε βεβαιότητα, µπορούµε όµως να πούµε ότι µε αυτό τον τρόπο θα µπορέσουµε πιο εύκολα να 

συνδυάσουµε τη θεωρία µε την πράξη και να κάνουµε το µάθηµα πιο ενδιαφέρον στα µάτια των 

παιδιών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Πίνακας 7.1 : Κατανοµή µε βάση το φύλο 
 

  Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Άνδρας 49 58,3 
Γυναίκα 35 41,7 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 

Πίνακας 7.2 : Κατανοµή µε βάση την ηλικία 

 Ηλικία Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

23-30 7 8,3 
31-35 12 14,3 
36-40 10 11,9 
41-45 22 26,2 
46+ 33 39,3 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 

Πίνακας 7.3 : Κατανοµή µε βάση την προϋπηρεσία 
 

 Προϋπηρεσία Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

0-3 21 25,0 
4-9 23 27,4 
10-19 17 20,2 
20+ 23 27,4 
Σύνολο 84 100,0 

 Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων  

 

Πίνακας 7.4 : Κατανοµή µε βάση την επιστηµονική κατάρτιση 
 

Κατάρτιση Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Πτυχίο 50 59,5 
Μετεκπαίδευση 16 19,0 
Μεταπτυχιακό 17 20,2 
∆ιδακτορικό 1 1,2 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 
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Πίνακας 7.5 : Νοµός σχολείου 
 

  Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Θεσσαλονίκη 13 15,5 
Επαρχία 71 84,5 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
Πίνακας 7.6 : Ανάθεση εργασιών εκτός τάξης που απαιτούν χρήση Νέων Τεχνολογιών  

 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Ναι 43 51,8 
Όχι 40 48,2 
Επιµέρους σύνολο 83 100,0 
Σύνολο 84   

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 

Πίνακας 7.7 : ∆ιαθεσιµότητα και βαθµός χρήσης του Η/Υ στο σχολείο για την προετοιµασία του   
           εκπαιδευτικού 
  

 ∆ιαθεσιµότητα Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Όχι 18 21,4 
Ναι : Βαθµός χρήσης   
Καθόλου 13 15,5 
Λίγο 31 36,9 
Μέτρια 13 15,5 
Πολύ 9 10,7 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 

Πίνακας 7.8 : ∆ιαθεσιµότητα και βαθµός χρήσης του Η/Υ στο σπίτι για την προετοιµασία του   
            εκπαιδευτικού 
  

∆ιαθεσιµότητα Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Όχι 8 9,5 
Ναι : Βαθµός χρήσης   

Καθόλου 8 9,5 
Λίγο 14 16,7 

Μέτρια 15 17,9 
Πολύ 39 46,4 

Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 
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Πίνακας 7.9 : ∆ιαθεσιµότητα και βαθµός χρήσης του ∆ιαδικτύου στο σχολείο για την προετοιµασία του  
           εκπαιδευτικού 

 

∆ιαθεσιµότητα Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Όχι 19 22,6 
Ναι : Βαθµός χρήσης   
Καθόλου 13 15,5 
Λίγο 30 35,7 
Μέτρια 12 14,3 
Πολύ 10 11,9 
Σύνολο 84 100,0 

 Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 

Πίνακας 7.10 : ∆ιαθεσιµότητα και βαθµός χρήσης του ∆ιαδικτύου στο σπίτι για την προετοιµασία του  
           εκπαιδευτικού 

 

∆ιαθεσιµότητα Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Όχι 9 10,7 
Ναι : Βαθµός χρήσης   
Καθόλου 12 14,3 
Λίγο 12 14,3 
Μέτρια 17 20,2 
Πολύ 34 40,5 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 

Πίνακας 7.11 : ∆ιαθεσιµότητα και βαθµός χρήσης του ∆ιαδικτύου στο σπίτι µέσω του σχολικού δικτύου  
             για την προετοιµασία του εκπαιδευτικού 

 

∆ιαθεσιµότητα Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Όχι 31 36,9 
Ναι : Βαθµός χρήσης   

Καθόλου 16 19,0 
Λίγο 7 8,3 

Μέτρια 11 13,1 
Πολύ 19 22,6 

Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 
 
Πίνακας 7.12 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σχολείο για τη δηµιουργία φυλλαδίων,  
              τεστ κ.ά. 
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 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 49 58,3 
Λίγο 27 32,1 
Πολύ 8 9,5 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
Πίνακας 7.13 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σπίτι για τη δηµιουργία φυλλαδίων,  
              τεστ κ.ά. 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 13 15,5 
Λίγο 22 26,2 
Πολύ 49 58,3 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 
Πίνακας 7.14 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σχολείο για την αναζήτηση   
             πληροφοριών για το σχεδιασµό µαθηµάτων 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 51 60,7 
Λίγο 26 31,0 
Πολύ 7 8,3 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 
Πίνακας 7.15 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σπίτι για την αναζήτηση  
             πληροφοριών για το σχεδιασµό µαθηµάτων 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 21 25,0 
Λίγο 23 27,4 
Πολύ 40 47,6 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

Πίνακας 7.16 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σχολείο για την αναζήτηση  
              υποδειγµατικών σχεδίων µαθηµάτων 
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 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 59 70,2 
Λίγο 20 23,8 
Πολύ 5 6,0 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 
Πίνακας 7.17 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σπίτι για την αναζήτηση  
              υποδειγµατικών σχεδίων µαθηµάτων  
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 34 40,5 
Λίγο 20 23,8 
Πολύ 30 35,7 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 
Πίνακας 7.18 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σχολείο για την αναζήτηση σχετικών µε  
              τη διδασκαλία ερευνών 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 64 76,2 
Λίγο 15 17,9 
Πολύ 5 6,0 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 
Πίνακας 7.19 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σπίτι για την αναζήτηση σχετικών µε  
              τη διδασκαλία ερευνών 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 38 45,2 
Λίγο 21 25,0 
Πολύ 25 29,8 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

Πίνακας 7.20 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σχολείο για τη δηµιουργία   
              παρουσιάσεων 
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 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 62 73,8 
Λίγο 20 23,8 
Πολύ 2 2,4 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
Πίνακας 7.21 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σπίτι για τη δηµιουργία παρουσιάσεων 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 37 44,0 
Λίγο 27 32,1 
Πολύ 20 23,8 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 
Πίνακας 7.22 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σχολείο για την τήρηση αρχείων  
             επίδοσης 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 67 79,8 
Λίγο 11 13,1 
Πολύ 6 7,1 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 
Πίνακας 7.23 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σπίτι για την τήρηση αρχείων   
                        επίδοσης 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 36 42,9 
Λίγο 12 14,3 
Πολύ 36 42,9 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
Πίνακας 7.24 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σχολείο για την επικοινωνία µε άλλους  
              ειδικούς 
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 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 59 70,2 
Λίγο 16 19 
Πολύ 9 10,7 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
Πίνακας 7.25 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σπίτι για την επικοινωνία µε άλλους  
              ειδικούς 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 46 54,8 
Λίγο 23 27,4 
Πολύ 15 17,9 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 
Πίνακας 7.26 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σχολείο για την επικοινωνία µε µαθητές 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 70 83,3 
Λίγο 11 13,1 
Πολύ 3 3,6 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
Πίνακας 7.27 : Βαθµός χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου στο σπίτι για την επικοινωνία µε µαθητές 
 

 Βαθµός χρήσης Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Καθόλου 68 81,0 
Λίγο 12 14,3 
Πολύ 4 4,8 
Σύνολο 84 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 
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Πίνακας 7.28 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα ο ανεπαρκής αριθµός Η/Υ γι’ αυτούς που   
             χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

  Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 4 22,2 
Μικρό 8 44,4 
Μεσαίο 4 22,2 
Μεγάλο 2 11,1 
Σύνολο 18 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
Πίνακας 7.29 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα η ύπαρξη πεπαλαιωµένων Η/Υ γι’ αυτούς που  
             χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 4 22,2 
Μικρό 6 33,3 
Μεσαίο 6 33,3 
Μεγάλο 2 11,1 
Σύνολο 18 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

   
 
Πίνακας 7.30 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο γι’ αυτούς που  
             χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 7 38,9 
Μικρό 6 33,3 
Μεσαίο 2 11,1 
Μεγάλο 3 16,7 
Σύνολο 18 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
Πίνακας 7.31 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα η έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού γι’ αυτούς  
              που χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 1 5,6 
Μικρό 5 27,8 
Μεσαίο 3 16,7 
Μεγάλο 9 50,0 
Σύνολο 18 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 
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Πίνακας 7.32 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα η ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη γι’ αυτούς που  
             χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 3 16,7 
Μικρό 9 50,0 
Μεσαίο 6 33,3 
Σύνολο 18 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
Πίνακας 7.33 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα η έλλειψη των ευκαιριών εκπαίδευσης των ιδίων  
              γι’ αυτούς που χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 1 5,6 
Μικρό 6 33,3 
Μεσαίο 4 22,2 
Μεγάλο 7 38,9 
Σύνολο 18 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 

Πίνακας 7.34 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα η επιβολή της τάξης στους µαθητές γι’ αυτούς  
              που χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 11 61,1 
Μικρό 6 33,3 
Μεσαίο 1 5,6 
Σύνολο 18 100,0 

 
Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 
 
 
 
Πίνακας 7.35 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα η δυνατότητα πρόσβασης των µαθητών σε  
              ακατάλληλο υλικό  γι’ αυτούς που χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 4 22,2 
Μικρό 11 61,1 
Μεσαίο 2 11,1 
Μεγάλο 1 5,6 
Σύνολο 18 100,0 

 
Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 
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Πίνακας 7.36 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα η καθοδήγηση που έχουν λάβει για την ένταξη της 
τεχνολογίας στο πρόγραµµα σπουδών, γι’ αυτούς που χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 2 11,8 
Μικρό 6 35,3 
Μεσαίο 5 29,4 
Μεγάλο 4 23,5 
Σύνολο 17  

 
Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 
 
 
 
Πίνακας 7.37 : Βαθµός στον οποίο αποτελεί πρόβληµα η έλλειψη διδακτικού χρόνου γι’ αυτούς που  
             χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
 

 Συχνότητα 
Πραγµατική 
Συχνότητα 

Κανένα 2 11,1 
Μικρό 6 33,3 
Μεσαίο 2 11,1 
Μεγάλο 8 44,4 
Σύνολο 18 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία των δεδοµένων 

 
 
 Πίνακας 7.38 : Chi-Square Tests για Φύλο - Χρήση 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,073(b) 1 ,787     
Continuity 
Correction(a) ,000 1 1,000     

Likelihood Ratio ,072 1 ,788     
Fisher's Exact Test       ,794 ,496 
Linear-by-Linear 
Association ,072 1 ,789     

N of Valid Cases 84         

Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

Πίνακας 7.39 : Chi-Square Tests για Ηλικία - Χρήση 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,381(a) 2 ,184 
Likelihood Ratio 3,460 2 ,177 
Linear-by-Linear 
Association 

,118 1 ,731 

N of Valid Cases 
84     

a  1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,07. 

Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
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Πίνακας 7.40 : Chi-Square Tests για Προϋπηρεσία - Χρήση 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,891(a) 2 ,641 
Likelihood Ratio ,854 2 ,652 
Linear-by-Linear 
Association ,024 1 ,877 

N of Valid Cases 
84     

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,64. 

Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

 
 
Πίνακας 7.41 : Chi-Square Tests για Ετοιµότητα – Χρήση 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,127(b) 1 ,145     
Continuity 
Correction(a) 1,416 1 ,234     

Likelihood Ratio 2,205 1 ,138     
Fisher's Exact Test       ,184 ,116 
Linear-by-Linear 
Association 2,102 1 ,147     

N of Valid Cases 84         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,71. 

Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

 

Θέλοντας να ελέγξουµε αν η χρήση είναι ανεξάρτητη ή όχι από τη διαθεσιµότητα θα προβούµε 

στον έλεγχο του x2 ως τεστ ανεξαρτησίας. Οι υποθέσεις που κάνουµε είναι : 

Ηο : Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία είναι ανεξάρτητη από τη διαθεσιµότητα 

τους. 

Η1 : Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα τους.  

Από τον Πίνακα 4.16 διαπιστώνουµε ότι 3 (37,5%) κελιά έχουν αναµενόµενη συχνότητα κάτω 

από το 5 και εποµένως δεν πληρείται η συνθήκη ότι αυτά τα κελιά δε µπορούν να ξεπερνούν το 

20%. Για το λόγο αυτό µετατρέπουµε τις τιµές που µπορεί να πάρει η διαθεσιµότητα από 

τέσσερις σε δύο ως εξής: η τιµές ποτέ και σπάνια γίνονται µία και οι τιµές συχνά και πάντοτε 

µια δεύτερη. Στη συνέχεια ξανακάνουµε τον έλεγχο του x2 και διαπιστώνουµε ότι πληρούνται 

όλες οι προϋποθέσεις.  
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Πίνακας 7.42 : Chi-Square Tests Συχνότητα ∆ιαθεσιµότητας - Χρήση 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,145(a) 3 ,007 
Likelihood Ratio 16,199 3 ,001 
Linear-by-Linear 
Association 4,539 1 ,033 

N of Valid Cases 
83     

a  3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,08. 

Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 

 
 
Πίνακας 7.43 : Chi-Square Tests Συχνότητα ∆ιαθεσιµότητας - Χρήση 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,937(b) 1 ,026     
Continuity 
Correction(a) 3,796 1 ,051     

Likelihood Ratio 4,826 1 ,028     
Fisher's Exact Test       ,032 ,027 
Linear-by-Linear 
Association 4,877 1 ,027     

N of Valid Cases 83         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,94. 
Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
 
 
Πίνακας 7.44 : Uncertainty Coefficient Tests για ∆ιαθεσιµότητα – Χρήση 
 

    Value 

Asymp. 
Std. 
Error(a) 

Approx. 
T(b) 

Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Uncertainty 
Coefficient 

Symmetric ,049 ,044 1,102 ,028(c) 

    Syxnotita diathesimothtas 
Dependent ,044 ,040 1,102 ,028(c) 

    Xrisi Dependent ,056 ,050 1,102 ,028(c) 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Likelihood ratio chi-square probability. 

Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 
Αριθµός οικονοµολόγων στα δηµόσια Ενιαία Λύκεια κατά την έναρξη του σχολ. Έτους 
2004-2005 
 
Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα Σύνολο Γυναίκες 
Α. Μακεδονία κ’ Θράκη 40 21 
Κεντρική Μακεδονία 153 86 
Θεσσαλία 82 39 
∆υτ. Μακεδονία 33 21 
Ήπειρος 26 11 
Ιόνια Νησιά 16 8 
∆υτική Ελλάδα 70 35 
Στερεά Ελλάδα  41 12 
Πελοπόννησος 40 24 
Αττική 295 158 
Βόρειο Αιγαίο  19 10 
Νότιο Αιγαίο 24 13 
Κρήτη 53 29 
Σύνολο 892 467 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος), 2006 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

1. Φύλο :   Άνδρας �  Γυναίκα  � 

2. Ηλικία :  23-30  �   31-35  �    36-40  �  41-45  �   46+  �    

3. Έτη Προϋπηρεσίας :   

 0-3  �           4-9  �         10-19  �         20+ �       

4. Επίπεδο Σπουδών :  

 Πτυχίο   �      Μετεκπαίδευση   �       Μεταπτυχιακό   �    ∆ιδακτορικό   � 

5. Νοµός στον οποίο ανήκει το σχολείο που διδάσκετε: ____________________ 

6. Μαθητικό δυναµικό σχολείου (περίπου): ___________ 

7. a. Πόσοι Η/Υ υπάρχουν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου; ________  

 b. Πόσους από αυτούς χρησιµοποιείτε για τη διδασκαλία;             ____________ 

 c. Πόσοι από αυτούς τους Η/Υ έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο;   ____________ 

 d.  Πόσοι από αυτούς που δεν είναι συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο έχουν τη  

 δυνατότητα να συνδεθούν; ___________ 

 e. Πόσο συχνά είναι διαθέσιµο το σχολικό εργαστήριο για να το χρησιµοποιήσετε για 

 τη διδασκαλία των «Αρχών Οικονοµίας»;  

 Ποτέ �  Σπάνια �  Συχνά �  Πάντοτε �  

8. Χρησιµοποιείτε τους Η/Υ ή το ∆ιαδίκτυο για καθοδήγηση µέσα στην τάξη; 

Ναι  �   Όχι  � 

9. Αναθέτετε εργασίες στους µαθητές σας που απαιτούν τη χρήση Η/Υ; 

a. Μέσα στην τάξη;   Ναι  �    Όχι    � 

 b. Εκτός τάξης;          Ναι  �    Όχι    � 

10. Περίπου τι ποσοστό των µαθητών σας έχει πρόσβαση σε Η/Υ στο σπίτι; ______ 

Επειδή οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις 10 και 11 µπορεί να διαφέρουν για τα διάφορα 

τµήµατα και τάξεις που διδάσκετε, παρακαλώ διαλέξτε ένα συγκεκριµένο τµήµα της Α’ 
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Λυκείου στο οποίο διδάσκετε και είναι αντιπροσωπευτικό για τα περισσότερα τµήµατα στα 

οποία διδάσκετε. 

11. Σε ποιο βαθµό αναθέτετε στους µαθητές σας (του τµήµατος που διαλέξατε), ασκήσεις ή 

εργασίες που εµπεριέχουν τη χρήση Η/Υ ή του ∆ιαδικτύου µε τους ακόλουθους τρόπους; 

(Αν το σχολείο σας δε διαθέτει την τεχνική υποδοµή επιλέξτε το ‘∆ε γίνεται’)  

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ ∆ε γίνεται 
a. Επίλυση προβληµάτων / Ανάλυση 
δεδοµένων. � � � � � 
b. Χρήση εφαρµογών όπως η επεξεργασία 
κειµένου και τα λογιστικά φύλλα. � � � � � 
c. Παρουσιάσεις ενοτήτων και άλλου 
διδακτικού υλικού. � � � � � 
d. ∆ηµιουργία ή παρουσίαση πολυµεσικών 
εφαρµογών και προσοµοιώσεων. � � � � � 
e. Ενασχόληση µε εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

� � � � � 
f. Αναζήτηση πληροφοριών από CD-ROM 
(π.χ. πραγµατικών αριθµητικών στοιχείων).  � � � � � 
g. Αναζήτηση πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο 
(π.χ. οικονοµικών άρθρων). � � � � � 
h. Επικοινωνία µε οικονοµολόγους, 
συγγραφείς άρθρων, συµµαθητές τους κ.ά µε 
e-mail ή µέσω chat. 

� � � � � 

12. Κατά µέσο όρο, πόσο συχνά οι µαθητές σας χρησιµοποιούν τα παρακάτω κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής ώρας; 

 Καθόλου Σπάνια Μερικές 

φορές 

Συχνά 

a. Η/Υ στο εργαστήριο, τη βιβλιοθήκη ή αλλού 
στο σχολείο. � � � � 

b. Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσα από το 
εργαστήριο, τη βιβλιοθήκη κ.ά. � � � � 

 
13. Είναι τα παρακάτω διαθέσιµα για εσάς (για την προετοιµασία σας ως εκπαιδευτικού) και 

εάν ναι σε ποιο βαθµό τα χρησιµοποιείτε; 
 

 ∆ιαθεσιµότητα  Αν ναι: Βαθµός χρήσης 
 Ναι Όχι Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
b. Η/Υ στο εργαστήριο, τη βιβλιοθήκη ή 
αλλού στο σχολείο. � � � � � � 

c. Η/Υ στο σπίτι. 
� � � � � � 
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e. Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσα από το 
εργαστήριο, τη βιβλιοθήκη κ.ά.  � � � � � � 

f. Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι. 
� � � � � � 

h. ∆υνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 
από το σπίτι µέσω του Σχολικού ∆ικτύου.  � � � � � � 

 
14. Για κάθε αντικείµενο σηµειώστε πόσο χρησιµοποιείτε τους Η/Υ ή το ∆ιαδίκτυο στο 

σχολείο και στο σπίτι προκειµένου να πετύχετε το συγκεκριµένο στόχο. 

 Στο σχολείο Στο σπίτι 

 Καθόλου Λίγο Πολύ Καθόλου Λίγο Πολύ 

a. ∆ηµιουργία καθοδηγητικού υλικού (π.χ. 
φυλλάδια, τεστ κ.ά.) � � � � � � 
b. Εύρεση πληροφοριών για το σχεδιασµό 
των µαθηµάτων. � � � � � � 
c. Εύρεση υποδειγµατικών σχεδίων 
µαθηµάτων. � � � � � � 
d. Εύρεση σχετικών ερευνών και 
πρακτικών για τη διδασκαλία. � � � � � � 
e. ∆ηµιουργία παρουσιάσεων για τη 
διδασκαλία ενοτήτων.  � � � � � � 
f. τήρηση αρχείων επίδοσης των µαθητών 
σας. � � � � � � 
g. Επικοινωνία µε συναδέλφους και 
άλλους ειδικούς.. � � � � � � 
h. Επικοινωνία µε τους µαθητές σας για 
την ανάθεση εργασιών και άλλων 
θεµάτων. 

� � � � � � 

i. Άλλες χρήσεις: ___________________ 
� � � � � � 

 
15. Κατά τη γνώµη σας πόσο καλά είστε προετοιµασµένοι για τη χρήση Η/Υ και του 

∆ιαδικτύου προκειµένου να τα χρησιµοποιήσετε στη διδασκαλία; 

Καθόλου  �   Κάπως   �  Καλά  �  Πολύ καλά � 

16. Σε ποιο βαθµό σας προετοίµασαν τα παρακάτω για τη χρήση Η/Υ και του ∆ιαδικτύου; 
 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
a. Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

� � � � 
b. Σεµινάρια από ανεξάρτητο φορέα. 

� � � � 
c. Σεµινάρια από ΥΠΕΠΘ. 

� � � � 
d. Αυτοδίδακτος. 

� � � � 
e. Άλλο : __________________________  

� � � � 
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17. Πόσες ώρες εκµάθησης Η/Υ έχετε παρακολουθήσει τα τρία τελευταία χρόνια; 

0  �   1-8  �   9-32  �  33+  � 

 

18. Υπάρχουν διαθέσιµα προγράµµατα επιµόρφωσης από την πολιτεία ή τη σχολική µονάδα 

στην οποία υπηρετείτε σχετικά µε τα ακόλουθα αντικείµενα; Αν ναι έχετε συµµετάσχει 

ποτέ σε αυτά; 

 ∆ιαθεσιµότητα  Έχετε 
συµµετάσχει; 

 Ναι Όχι ∆εν ξέρω Ναι Όχι 
a. Βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ. 

� � � � � 
b. Χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού. 

� � � � � 
c. Χρήση ∆ιαδικτύου. 

� � � � � 
d. Χρήση άλλου τεχνολογικού εξοπλισµού 
(π.χ. video projector, dvd). � � � � � 
e. Ενσωµάτωση της τεχνολογίας στο 
πρόγραµµα σπουδών των οικονοµικών 
µαθηµάτων. 

� � � � � 

 
 
 
 

19. Ποια από τα παρακάτω κίνητρα είναι διαθέσιµα σε εσάς για τη συµµετοχή σας σε προγράµµατα 

επιµόρφωσης γύρω από τις Νέες Τεχνολογίες; 

 Ναι Όχι ∆εν ξέρω 
a. Το σχολείο παρέχει ελάφρυνση στο διδακτικό 
ωράριο. � � � 
b. Τα έξοδα είναι πληρωµένα (π.χ. δίδακτρα, 
µεταφορικά, βιβλία) � � � 
c. Παροχή επιδόµατος. 

� � � 
d. ∆υνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο από το 
σπίτι µέσω σχολικού δικτύου. � � � 
e. Παροχή επιπλέον υποστηρικτικού υλικού για 
εσάς και την τάξη σας (π.χ. επιπλέον Η/Υ). � � � 

f. Άλλο : __________________________  
� � � 
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20. Σηµειώστε σε ποιον βαθµό τα επόµενα αποτελούν εµπόδια για τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδασκαλία του µαθήµατος σας. 

 Κανένα Μικρό Μεσαίο Μεγάλο 

a. Ανεπαρκής αριθµός Η/Υ 
� � � � 

b. Παλαιοί, αργοί Η/Υ 
� � � � 

c. Η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο δεν 

είναι εύκολη. � � � � 

d. Έλλειψη κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισµικού. 
� � � � 

e. Ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη. 
� � � � 

f. Έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών. 
� � � � 

g. Αδυναµία επιβολής της τάξης 

στους µαθητές µέσα στο σχολικό 

εργαστήριο. 

� � � � 

h. Ανησυχία για την πρόσβαση των 

µαθητών σε ακατάλληλο υλικό. 
� � � � 

i. Ανεπαρκής καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών για ένταξη των Νέων 

Τεχνολογιών στο πρόγραµµα 

σπουδών. 

� � � � 

j. Έλλειψη διδακτικού χρόνου.  
� � � � 

k. Άλλο (προσδιορίστε): 

__________________________ 
� � � � 

21. ∆ιαθέτει το σχολείο σας ή η πολιτεία µηχανισµούς προκειµένου να αποτρέψει την πρόσβαση των 

µαθητών σε ακατάλληλο υλικό κατά την περιήγηση τους στο ∆ιαδίκτυο; 

 Ναι     �    Όχι    �      ∆εν ξέρω � 
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22. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες δηλώσεις που αφορούν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

στη διδασκαλία σύµφωνα µε το πόσο συµφωνείτε µε αυτές. 

 Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ ∆εν 
έχω 

γνώµη 

∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

a. Το ∆ιαδίκτυο είναι χρήσιµο 

για την επίτευξη των 

µαθησιακών στόχων. 
� � � � � 

b. Οι Νέες Τεχνολογίες 

προωθούν την ενεργό 

συµµετοχή των µαθητών στη 

µαθησιακή διαδικασία. 

� � � � � 

c. Οι Νέες Τεχνολογίες είναι 

χρήσιµες για τους 

εκπαιδευτικούς στην 

προσπάθεια τους να πετύχουν 

τους µαθησιακούς στόχους. 

� � � � � 

d. Οι Νέες Τεχνολογίες 

αυξάνουν την επίδοση των 

µαθητών. 
� � � � � 

e. Οι Νέες Τεχνολογίες 

αυξάνουν το ενδιαφέρον των 

µαθητών για το µάθηµα. 
� � � � � 

f. Οι Νέες Τεχνολογίες θα ήταν 

καλό να ενταχθούν στη 

διδακτική πρακτική των 

οικονοµικών µαθηµάτων. 

� � � � � 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας 

 
 
Πηγή: NCES (2000) 
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