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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών των–ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής–στη 

διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Η ενίσχυση και υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τις 

λειτουργίες της τεχνολογίας των υπολογιστών έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές 

στο χώρο της εκπαίδευσης. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι 

σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων και να 

εξετασθούν οι μεταβολές που επιφέρουν στο ευρύτερο χώρο της 

εκπαίδευσης. Επίσης μέσα από έρευνα γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί η 

στάση που κρατούν οι καθηγητές απέναντι στην τεχνολογία και  το κατά πόσο 

είναι έτοιμοι να την ενσωματώσουν στο έργο τους. Για την επίτευξη των 

στόχων της εργασίας έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και 

πραγματοποιήθηκε σε συμπληρωματικό επίπεδο, έρευνα με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίου και με τη συμμετοχή οικονομολόγων καθηγητών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι με την 

ενσωμάτωση των εφαρμογών της πληροφορικής στα σχολεία της μέσης 

εκπαίδευσης η διαδικασία της μάθησης απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα νέα διαδραστικά μέσα εκπαίδευσης 

επιτυγχάνουν στη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και προσφέρουν 

διευκολύνσεις στους καθηγητές, αλλά και πλεονεκτήματα μάθησης στους 

μαθητές μέσα από τις πολλές εφαρμογές τους.  

Στη μελέτη αναφέρεται ότι τα λογισμικά προγράμματα με εικόνες, 

βίντεο, ήχο, κινούμενα σχέδια, γραφήματα, κουίζ, αλλά και το ίδιο το 

Διαδίκτυο καταφέρνουν να μετατρέψουν τη διδασκαλία των οικονομικών 

μαθημάτων από δασκαλοκεντρική σε μαθητοκεντρική, με τους μαθητές να 

κατέχουν τον σπουδαιότερο ρόλο στη διδακτική διαδικασία.  
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Η σύγκριση της διεθνούς πραγματικότητας με το εγχώριο εκπαιδευτικό 

σύστημα αποκαλύπτει διαφορές, κενά και ελλείμματα προόδου σε αυτόν τον 

τομέα. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 

οικονομολόγους καθηγητές, η γενικότερη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

σε αυτές τις εφαρμογές είναι θετική, γεγονός που αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα 

για το μέλλον. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την 

ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Άλλωστε, οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές πρέπει να συνδράμουν στο έργο των εκπαιδευτικών και όχι να 

τους υποκαταστήσουν.  

 

 

Λέξεις Κλειδιά 
 

Οικονομική εκπαίδευση, μαθητές, νέες τεχνολογίες, πληροφορική, 

καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Διαδίκτυο, πολυμέσα, εκπαιδευτικό 

λογισμικό, διαδραστικές μέθοδοι. 
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Πρόλογος–Ευχαριστίες  
 

Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική διαδικασία εισερχόμενη πλέον σε 

ένα δρόμο εκσυγχρονισμού ενσωμάτωσε στις πρακτικές της νέες τεχνολογίες 

με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας. Οι υπολογιστές και η 

πληροφορική γενικότερα διδάσκονται σαν ξεχωριστό μάθημα στα σχολεία, 

ως φυσικό επακόλουθο της ανάγκης κάλυψης των αναδυόμενων απαιτήσεων 

της σύγχρονης κοινωνίας. Το νέο ζήτημα που προκύπτει είναι το πώς θα 

χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία κατάλληλα έτσι ώστε να αποτελέσει μέσο 

υποστήριξης της διδασκαλίας άλλων επιστημονικών πεδίων. Πολλά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, στα οποία διδάσκονται οικονομικά 

μαθήματα, ανέπτυξαν λογισμικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις 

παιδαγωγικές προδιαγραφές προκειμένου να ενισχύσουν με τη βοήθεια τους 

τη διδασκαλία αλλά και να διευκολύνουν στη μαθησιακή διαδικασία. Παρόλα 

αυτά η γενίκευση της χρήσης της πληροφορικής στη διδασκαλια των 

μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πέρα από τα πιθανά ευεργετικά 

αποτελέσματα προκαλεί και ιδιαίτερο προβληματισμό κυρίως ως προς την 

πλευρά της παιδαγωγικής ευθύνης. Οι καθηγητές καλούνται να 

ισορροπήσουν τις νέες τάσεις με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας για 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Το θέμα της εργασίας κρίνεται σημαντικό καθώς υπάρχει έντονη η 

ανάγκη αναζήτησης και εξεύρεσης σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας οι 

οποίες θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία 

μετατρέποντας την ισοδύναμη και ανταγωνιστική προς τα εκπαιδευτικά 

συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών του εξωτερικού. Οι κινήσεις που 

γίνονται προς αυτό το σκοπό είναι ιδιαίτερα έντονες. Η προσπάθεια που 

γίνεται στην παρούσα μελέτη έγκειται στην παρουσίαση αυτών των νέων 

μεθόδων διδασκαλίας που ήδη εφαρμόζονται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η 

Αγγλία. Βέβαια κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί και η άποψη των οικονομολόγων 

καθηγητών στο θέμα της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας των Η/Υ και των 

εφαρμογών της στη διδασκαλία των οικονομικών ως νέα μέθοδος 

διδασκαλίας, οι οποίοι τελικά εμφανίστηκαν σύμφωνοι με την προσαρμογή 

της τεχνολογικής εξέλιξης στα σχολεία. 
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Η μελέτη δύναται να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα σε ερευνητές του 

θέματος, καθηγητές και μη, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν 

πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στη διδασκαλία των 

οικονομικών στα ελληνικά σχολεία κατά την περίοδο 2005–06. Θα 

μπορέσουν να πληροφορηθούν για τις διεθνείς τάσεις που επικρατούν την 

συγκεκριμένη περίοδο αλλά και για το ποια προγράμματα εκπαιδευτικού 

λογισμικού κυκλοφορούν ως τα πιο δημοφιλή.       

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσους με 

βοήθησαν στην ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας. Ιδιαίτερα θα 

ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κυρία Μακρίδου-

Μπούσιου Δέσποινα,  με την οποία ανέπτυξα άριστη συνεργασία καθώς οι 

συμβουλές και υποδείξεις της μου προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια στην 

τελειοποίηση του έργου μου. Επίσης ευχαριστώ τους καθηγητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πρόθυμα δέχτηκαν να βοηθήσουν στην 

έρευνα μου. Τέλος ευχαριστώ την οικογένεια μου για την υπομονή, τις θυσίες, 

τη συνεχή ηθική συμπαράσταση, την εποικοδομητική της κριτική αλλά και για 

την πολύτιμη βοήθειά τους σε όλη τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της 

εργασίας μου. 
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1. Εισαγωγή 
 
 
1.1. Ερευνητικό πρόβλημα 
 

Η εκπαίδευση αποτελεί τη συστηματική προσπάθεια της πολιτείας να 

περάσει την αποκτημένη γνώση από την προηγούμενη γενιά στις επόμενες. 

Ως διαδικασία είναι ανθρωποκεντρική εκ φύσεως και περιλαμβάνει στο 

πυρήνα της τον παιδαγωγό, εκπαιδευτικό η καθηγητή και τους μαθητές του. 

Από την πρώτη στιγμή που τα εκπαιδευτικά συστήματα καθιερώθηκαν ως 

κοινωνική παροχή και δικαίωμα των πολιτών, η πλαισίωση της εκπαίδευσης 

με υλικοτεχνική υποδομή και μέσα αναδείχθηκε σε μείζον και ουσιώδες 

ζήτημα, καθώς και διακριτικό χαρακτηριστικό της ποιοτικής από τη μη 

ποιοτική εκπαίδευση. 

Η διδασκαλια των οικονομικών μαθημάτων προκαλεί τη δημιουργική 

φαντασία του εκπαιδευτικού να παρουσιάσει όλες τις διαστάσεις κοινωνικές, 

πολιτειακές και ανθρωπιστικές της οικονομικής θεωρίας. Παράλληλα καλείται 

να αξιοποιήσει απλές ή προχωρημένες γνώσεις θετικών επιστημών όπως η 

στατιστική, τα μαθηματικά, και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών όπως η 

πληροφορική, η γεωγραφία και η βιολογία.  

Τα οικονομικά μαθήματα είναι ίσως το πιο κατάλληλο μάθημα για την 

αξιοποίηση της διδακτικής μεθόδου του παραδείγματος, καθότι οι μαθητές 

έχουν ήδη αρκετά βιώματα και εμπειρίες οικονομικών μεγεθών και 

συναλλαγών. 

Οι εφαρμογές της σύγχρονης πληροφορικής μέσα από την ποικιλία 

των διαδραστικών λειτουργιών, τα μέσα αποθήκευσης τεράστιου όγκου 

δεδομένων και το Διαδίκτυο αποτελούν ίσως την καλύτερη δυνατή λύση για 

την υποβοήθηση του διδακτικού έργου των οικονομικών. 

Η εισαγωγή ενός νέου μέσου σε μια κατεξοχήν συντηρητική 

διαδικασία, όπως είναι η εκπαίδευση, προκαλεί πληθώρα ερωτημάτων και 

προβληματισμών για πιθανές αρνητικές συνέπειες στην εκπαίδευση.  
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1.2. Σκοπός μελέτης  

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι σύγχρονες 

τάσεις της υιοθέτησης εφαρμογών πληροφορικής στη διδασκαλία των 

οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι οποίες ισχύουν 

στις ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού. Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται 

στις πτυχές εκείνες της εκπαίδευσης που μπορούν να ενισχυθούν από της 

πληροφοριακές εφαρμογές. Τέλος η εργασία σκοπό έχει να αποτιμήσει τη 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

στην διδακτική διαδικασία και στην εκπαίδευση γενικότερα. Ως προς αυτό το 

σκοπό γίνεται παρουσίαση δειγματοληπτικής έρευνας στην οποία έλαβαν 

μέρος οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 

σχολεία του νομού της Θεσσαλονίκης.  

 

 
1.3. Σπουδαιότητα της μελέτης 
 

Η σπουδαιότητα της μελέτης έγκειται στο ότι μπορεί να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς για ευρύτερες μελέτες πάνω στις εφαρμογές της 

πληροφορικής που μπορούν να αξιοποιηθούν στην διδασκαλία των 

οικονομικών μαθημάτων στη χώρα μας. Επίσης εισάγει προβληματισμούς 

γύρω από τον τρόπο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης της παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

 
1.4. Ερευνητικές υποθέσεις  
 

Θεωρούμε ότι στο υπάρχον εκπαιδευτικό μας σύστημα και στη 

διδασκαλία των οικονομικών δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα εκπαιδευτικό 

λογισμικό για να υποστηρίξει τη διαδικασία της μάθησης. 
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Όσον αφορά στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 

των οικονομολόγων καθηγητών, μπορούμε να πούμε ότι έως τώρα έχουν 

εκπονηθεί μελέτες (Μπίκος 1995, Czerniak, Lumpe, Haney, Beck 1999, 

Τζιμογιάννης, Κόμης, 2004) με σκοπό να διαπιστωθεί η στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες και τα αποτελέσματα αυτών 

των ερευνών παρουσίασαν τους εκπαιδευτικούς να κρατούν θετική στάση 

απέναντι στους υπολογιστές.  

Στην παρούσα έρευνα διατυπώθηκε η υπόθεση ότι οι καθηγητές 

οικονομικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι θετικοί 

απέναντι στην ενσωμάτωση εφαρμογών πληροφορικής στο διδακτικό τους 

έργο καθώς και η υπόθεση ότι είναι εξοικειωμένοι με τη νέα τεχνολογία. Έτσι, 

με βάση την βιβλιογραφική έρευνα ενσωματώθηκαν στην ερευνητική 

υπόθεση παράμετροι που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν την στάση 

απέναντι στην τεχνολογία όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, 

παράμετροι που διερευνούν ιδιαίτερα την εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές καθώς και ερωτήματα που αφορούν την ανάλυση του τρόπου 

που θα επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία από την χρήση των 

υπολογιστών. 

 

 
1.5. Πρωτοτυπία της έρευνας 

 

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζονται 

για πρώτη φορά τα αποτελέσματα μελέτης αναφορικά με τη στάση των 

ελλήνων οικονομολόγων καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

απέναντι στις νέες τεχνολογίες και την ενσωμάτωση των εφαρμογών τους 

στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων.  
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1.6. Μεθοδολογία συλλογής στοιχείων μελέτης 
 

Η έρευνα για τη συλλογή των δεδομένων της εργασίας είναι στο ένα 

μέρος της βιβλιογραφική. Εξετάστηκαν οι απόψεις Ελλήνων και ξένων 

μελετητών που ερεύνησαν το συγκεκριμένο θέμα. Χρησιμοποιήθηκαν πηγές 

από βιβλία, άρθρα και από το Διαδίκτυο. Η εργασία ολοκληρώνεται από 

δειγματοληπτική μελέτη σκοπός της οποίας είναι η σύγκριση των 

διαπιστωμένων από τη βιβλιογραφική έρευνα διεθνών τάσεων στη 

διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων με τις τάσεις στην ελληνική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την πλευρά των καθηγητών. 

 

 
1.7. Περιορισμοί της έρευνας 
 

Χρειάζεται να επισημανθεί ότι ο αριθμός του δείγματος των καθηγητών 

που συμμετείχαν στην έρευνα η οποία παρατίθεται στο τελευταίο κομμάτι της 

παρούσας εργασίας είναι μικρός και αυτό γιατί οι διδακτικές ώρες των 

οικονομικών μαθημάτων στα σχολεία είναι λίγες, οπότε και οι ανάγκες για 

οικονομολόγους καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μικρές. 

Παρόλα αυτά συγκεντρώθηκε ένα αξιόλογο δείγμα εκπαιδευτικών οι οποίοι 

συνεισέφεραν στην έρευνα με τις απόψεις τους και εξήχθησαν τα ανάλογα 

συμπεράσματα. Επιπλέον θεωρείται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε μόνο στο νομό της Θεσσαλονίκης και κατά το χρονικό 

διάστημα δύο μηνών (Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2005).  

 

 
1.8. Αποσαφήνιση όρων  
 

Η παρούσα μελέτη κάνει λόγο για τα εκπαιδευτικά λογισμικά με 

οικονομικό περιεχόμενο. Με τον παραπάνω όρο εννοούνται τα προγράμματα 

εκείνα τα οποία κρίνονται κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου με τη βοήθεια τους να γίνει 

περισσότερο κατανοητή η οικονομική ανάλυση από τους καθηγητές.  
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Με λίγα λόγια τα λογισμικά που σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται για 

τους σκοπούς της διδασκαλίας και της μάθησης. Η χρήση τους προϋποθέτει 

απαραίτητα την ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στη σχολική τάξη.  

Σε πολλά σημεία επίσης στην εργασία αναφέρεται ο επιθετικός 

προσδιορισμός διαδραστικός. Ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται σε εκείνες 

τις λειτουργίες–δραστηριότητες οι οποίες προκαλούν την άμεση 

αλληλεπίδραση προγράμματος–χρήστη και αντιστοιχεί στον αγγλοσαξονικό 

όρο interactive. Θα συναντήσουμε και τον όρο εικονικός (virtual) με τον οποίο 

υποδηλώνουμε αναπαράσταση συνθηκών, υπαρκτών και μη, να συμβαίνουν 

σε πραγματικό χρόνο και τόπο. Θα αναφερθούμε επίσης και στον όρο 

πολυμέσα (multimedia) με τον οποίο εννοούμε τον συνδυασμό ήχου, 

γραφικών, κινούμενων εικόνων και βίντεο. Επιπλέον γίνεται λόγος για τα 

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) εννοώντας πακέτο εφαρμογών 

για την εξέταση και τη δημιουργία χαρτών. 

 

 
1.9. Διάρθρωση μελέτης 

 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο σκέλος αυτής 

που είναι και το κύριο κομμάτι παρατίθενται οι απόψεις συγγραφέων που 

ασχολήθηκαν εκτεταμένα με το θέμα. Οι απόψεις αυτές συγκλίνουν στο να 

γίνει αποδεκτή η χρήση της πληροφορικής στη διδασκαλία των οικονομικών 

μαθημάτων.  

Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας περιγράφονται εκπαιδευτικά 

προγράμματα βασισμένα στην οικονομική θεωρία και καταγράφονται οι λόγοι 

για τους οποίους τα λογισμικά αυτά μπορούν να φανούν χρήσιμα στην 

διδακτική διαδικασία των οικονομικών μαθημάτων.  

Το τελευταίο σκέλος της εργασίας είναι συμπληρωματικό κομμάτι και 

ασχολείται με την ανάλυση των αποτελεσμάτων έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή οικονομολόγων εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να καταγραφούν και να 

αναλυθούν οι απόψεις τους για τη συμβολή της πληροφορικής στη 

διδασκαλία των μαθημάτων τους. 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
  

2.1. Χρονολογικές φάσεις ένταξης των τεχνολογιών και της 
πληροφορικής στα ελληνικά σχολεία 
 
2.1.1. Γενικά 

 

Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχουν 

εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Συνήθως αντί του όρου πληροφορική 

χρησιμοποιούνται πλέον σε ευρεία κλίμακα ο όρος Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information and Communication 

Technology (ICT)). Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που 

επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών 

αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και 

αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων. Η εξέλιξη 

αυτή σχετίζεται κατά κύριο λόγο με το Διαδίκτυο (Internet), τα πολυμέσα 

(multimedia), και τα υπερμέσα (hypermedia). 

Η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης της πληροφορικής στο 

εκπαιδευτικό σύστημα υπήρξε αρκετά γρήγορη τα τελευταία 25-30 χρόνια. 

Παρόλα αυτά δεν έλειψαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά και οι 

πολλαπλές θεωρήσεις για τη θέση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το βέβαιο είναι 

ότι οι χρήσεις αυτών των μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν 

επιτρέψει σημαντικές εκπαιδευτικές εφαρμογές τόσο στη διδακτική και 

μαθησιακή διαδικασία όσο και στη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος 

(Κόμης, 2004). 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η τεχνολογική πραγματικότητα 

(δηλαδή το υλικό (hardware) των υπολογιστών, το κόστος, η υπολογιστική 

τους ισχύς και η διάδοση της χρήσης τους) της πληροφορικής, των 

τηλεπικοινωνιών και των οπτιακουστικών μέσων εξελίσσεται ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια και επηρεάζει αναπόφευκτα τις αντιλήψεις που 

σχηματίζονται για τη θέση τους στην εκπαιδευτική πράξη.  
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Αρχικά προηγήθηκε ένα στάδιο (πριν το 1970) το οποίο 

χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια εισαγωγής και ένταξης των διαφόρων 

media και τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, το 1970 υπήρξε μια 

σημαντική χρονιά για την εισαγωγή της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Διοργανώνονται παγκόσμιες συναντήσεις και συνέδρια με θέμα την 

εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση. Παρότι οι θέσεις που 

εκφράστηκαν σε αυτά τα σεμινάρια υιοθετούσαν την άποψη της εισαγωγής 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, το πρακτικό αποτέλεσμα όλης της περιόδου-φάσης αυτής 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τη μάθηση για τους υπολογιστές παρά τη μάθηση 

με τους υπολογιστές. 

Οι δεκαετίες του 80’ και του 90’ χαρακτηρίζονται από τη μαζική 

εισαγωγή και ένταξη της πληροφορικής και των τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση και σε κάθε πτυχή της ζωής μας γενικότερα. Όμως, λίγα 

λογισμικά ήταν άξια λόγου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά 

μέσα στην τάξη, ενώ η πλειονότητά τους ήταν τύπου ερωτήσεων πολλαπλών 

επιλογών (multiple choice) (Παπαδόπουλος Γ., 1999). 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 80’ έγιναν προσπάθειες γενίκευσης της 

εισαγωγής και ένταξης της πληροφορικής και των τεχνολογιών γενικότερα 

στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και κυρίως σε αυτά των ανεπτυγμένων 

χωρών. Ωστόσο αυτή η προσπάθεια έγινε ορατή από τα μέσα της δεκαετίας 

και μετά την εμφάνιση των προσωπικών υπολογιστών (PCs). Πριν την 

γενικευμένη εισαγωγή προϋπήρξε μια περίοδος προβληματισμού και 

γενικότερων αναζητήσεων για το πώς και από πού πρέπει να αρχίσει η 

εισαγωγή των υπολογιστών στο σχολείο, δεδομένου του μεγάλου 

οικονομικού κόστους, της έλλειψης εκπαιδευτικών λογισμικών και του 

προβλήματος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Κόμης, 2004). Η 

εισαγωγή των υπολογιστών στο σχολείο την περίοδο αυτή γίνεται με τη 

συνεργασία διαφόρων φορέων και συνήθως με τον έλεγχο του εκάστοτε 

υπουργού παιδείας. 
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2.1.2. Οι Η/Υ ως μέσο διδασκαλίας στα σχολεία 

 

Από τις απαρχές ήδη, της εισαγωγής της πληροφορικής στην 

εκπαίδευση γίνεται διάκριση ανάμεσα στην πληροφορική ως αντικείμενο 

μάθησης και την πληροφορική ως παιδαγωγικό και διδακτικό μέσο. 

Επισημαίνεται βέβαια ότι, οι πολλαπλοί τρόποι θεώρησης της εφαρμογής της 

πληροφορικής και των τεχνολογιών γενικότερα στην εκπαίδευση 

προβλημάτισαν αλλά και έγιναν αντικείμενο συζητήσεων από πολύ νωρίς στο 

χώρο των παιδαγωγών. Όλοι εκείνοι που προωθούσαν την εισαγωγή και την 

ένταξη της πληροφορικής στο σχολείο εκείνη τη χρονική περίοδο  

επιχειρηματολογούσαν υπέρ της ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον ιδιωτικού 

τομέα, της πληροφοριοποίησης της κοινωνίας, της ισότητας των ευκαιριών, 

αλλά και υπέρ των πλεονεκτημάτων των διδακτικών μέσων (Μικρόπουλος, 

2001). Όλες οι προτεινόμενες θεωρίες των τελευταίων χρόνων που 

σχετίζονται με τις νέες μεθόδους μάθησης καθώς και όλες οι προτάσεις που 

έχουν γίνει για την εισαγωγή των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στο σχολείο 

επικαλούνται μέρος της παραπάνω επιχειρηματολογίας επεκτείνοντας την 

συχνά και δίνοντας σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα. 

Η ραγδαία εξέλιξη του υλικού και του λογισμικού των υπολογιστών τα 

τελευταία χρόνια και η εξάπλωση των τηλεπικοινωνιών έχει οδηγήσει στη 

σημαντική πτώση του κόστους των συσκευών των Η/Υ. Αν πριν από τριάντα 

χρόνια ο υπολογιστής συνιστούσε μια σπάνια και πολύπλοκη μηχανή χωρίς 

πρόσβαση από το ευρύ κοινό, η έκρηξη των προσωπικών υπολογιστών 

(PCs) κατά τη δεκαετία του ’80, τον μετέτρεψε προοδευτικά σε ένα μοντέρνο 

μέσο υψηλής τεχνολογίας. Στη σημερινή εποχή γενικεύεται η διάδοση του και 

έχει μετατραπεί σε ένα καταναλωτικό αντικείμενο καθημερινής χρήσης, 

τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες. Επιπρόσθετα, η σύγκλιση της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και η εμφάνιση των δικτύων 

υπολογιστών δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο σχετικά με τη θέση 

της τεχνολογίας στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία αλλά και 

στην ψυχαγωγία. 
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Σημαντικό ρόλο τόσο στην εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

στην κοινωνία γενικότερα, όσο και στο σχολείο ειδικότερα, εκτός της πτώσης 

των τιμών τους, έπαιξε και παίζει η επίσης ραγδαία εξέλιξη των δικτύων 

υπολογιστών, δηλαδή το Διαδίκτυο (Internet) αλλά και η ανάπτυξη των 

πολυμέσων (multimedia). Τα δύο αυτά τεχνολογικά επιτεύγματα 

διαφοροποίησαν σημαντικά τους τρόπους αναπαράστασης και προσπέλασης 

της πληροφορίας.  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι Η/Υ έχουν πάρει τη θέση 

τους και στα σχολικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών ως εργαλείο 

διδασκαλίας και μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ή ως 

αντικείμενο γνώσης αυτό καθαυτό. Είτε ως γνωστικό εργαλείο για προσωπική 

έκφραση και οικοδόμηση, είτε ως μέσο για τη διαχείριση του σχολικού 

περιβάλλοντος, απασχολεί όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς στις 

διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Εκτός από μέσο επίτευξης της διδασκαλίας 

και της μάθησης μέσα στα πλαίσια ενός σχολικού συστήματος, οι ΤΠΕ 

θεωρούνται επίσης επαγγελματικό εργαλείο και κυρίως στις υψηλότερες 

βαθμίδες αλλά και στοιχείο της γενικότερης κουλτούρας. Παρά τα 

ενθαρρυντικά ερευνητικά συμπεράσματα για τη θέση του υπολογιστή ως 

μαθησιακού εργαλείου και παρά τη γενικότερη πολιτική βούληση των 

διαφόρων κυβερνήσεων να εντάξουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 

των επικοινωνιών ως αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού συστήματος, δεν 

έχει ακόμα εκλείψει ο σκεπτικισμός (Κόμης, 2004). 

Στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο χώρο του γυμνασίου 

υιοθετείται η αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών της πληροφορικής ως 

αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο αφού το ρόλο της διάχυσης των ΤΠΕ στα 

υπόλοιπα μαθήματα έχουν αναλάβει άλλα, πιλοτικά έργα του Υπουργείου 

Παιδείας. Σε παρόμοια επίπεδα κινείται και το πλαίσιο προγράμματος 

σπουδών πληροφορικής για το ενιαίο λύκειο. 
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2.1.3. Εκπαιδευτικό λογισμικό 

 

Το ζήτημα της ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση δεν 

απαντάται επαρκώς μόνο με τη θέσπιση ενός σύγχρονου προγράμματος 

σπουδών. Το ζήτημα της υλικοτεχνικής υποδομής και κυρίως το μεγάλο θέμα 

της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικά ζητήματα τα 

οποία δεν μπορούν να παραμεληθούν. Το Υπουργείο Παιδείας έχει βεβαίως 

εξοπλίσει τα σχολεία με εργαστήρια Πληροφορικής, αλλά αυτό είναι ένα πολύ 

μικρό πρώτο βήμα. Πρέπει να εξοικειωθούν οι μαθητές και κυρίως οι 

εκπαιδευτικοί στη χρήση των υπολογιστών για να μπορέσουν να 

ενσωματωθούν (οι υπολογιστές) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά και αυτά 

μόνα τους δεν αρκούν (Μπαζάκος, 2000). Χρειάζεται και το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό λογισμικό. Από την άλλη, για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να γίνουν συγκεκριμένα βήματα στο επίπεδο 

της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά χρειάζεται επίσης οι ίδιοι οι καθηγητές, να 

δείξουν θετική διάθεση για συνεργασία. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό σαν μέσο διδασκαλίας και μάθησης 

διεθνώς, έχει μικρή ηλικία και η παραγωγή του γίνεται από εμπορικές εταιρίες 

και όχι από φορείς σχετικούς με την εκπαιδευτική διαδικασία. Λόγω της 

μικρής του ηλικίας δεν έχει μελετηθεί αρκετά τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά 

της ποιότητάς του, όσο και ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να 

επιφέρει (Παπαδόπουλος Γ., 1999). Εξ' αιτίας του γεγονότος ότι η παραγωγή 

του γίνεται από εμπορικές εταιρίες, δεν υπάρχει η σχέση που θα πρέπει να 

υπάρχει μεταξύ ενός προϊόντος που αποσκοπεί στην εκπαίδευση και του 

ίδιου του εκπαιδευτικού χώρου και έργου. 

Σήμερα στην Ελλάδα, βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης, στα πλαίσια 

του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΙΑ, αρκετά προγράμματα, που στοχεύουν στην 

παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν 

και τα προγράμματα αυτά δεν έχουν ακόμα δείξει δείγματα έργου, είναι 

φανερό από την περιήγηση στις ηλεκτρονικές σελίδες τους, ότι 

προσανατολίζονται στον εξελληνισμό του υπάρχοντος ξένου εκπαιδευτικού 

λογισμικού και όχι στην παραγωγή Ελληνικού (Μπαζάνος, 2000). 
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2.2. Σκοπός της οικονομικής εκπαίδευσης: διαμόρφωση οικονομικής 
σκέψης 

  

Ο γενικότερος στόχος της οικονομικής εκπαίδευσης είναι η παροχή 

στους μαθητές των κατάλληλων γνώσεων με τις οποίες θα κατανοήσουν τα 

συστατικά της οικονομικής ανάλυσης και των ζητημάτων που δημιουργούνται 

όταν αυτά τίθενται σε εφαρμογή. Με λίγα λόγια ο στόχος ερμηνεύεται ως η 

εκτίμηση της ικανότητας της γνώσης, κατανόησης, ανάλυσης, εφαρμογής, 

ερμηνείας, αξιολόγησης, οργάνωσης και της ικανότητας παρουσίασης.    

Για να διευκολύνονται οι μαθητές ώστε να σκέφτονται ως 

οικονομολόγοι, τα εισαγωγικά μαθήματα θα πρέπει να παρέχουν αυτονομία 

μάθησης και εύκολη πρόσβαση στον κόσμο των οικονομικών εννοιών και 

ιδεών (Lim C. P., 2003). Με τον όρο αυτονομία εννοείται η ικανότητα κάποιου 

να ενεργεί με αμεροληψία, να παρουσιάζει κριτική σκέψη, να λαμβάνει 

έγκαιρα αποφάσεις, να έχει ανεξαρτησία κινήσεων. Αυτή η αυτονομία 

εκδηλώνεται στον τρόπο μάθησης αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο 

μαθητής θα μεταφέρει ότι έχει μάθει σε ευρύτερα πλαίσια. Επιπλέον, οι 

μαθητές χρειάζεται να έχουν πρόσβαση και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον των 

οικονομικών. Έτσι οι μαθητές θα βοηθηθούν στο να δουν πέρα από την 

εμπειρία τους η οποία κρίνεται περιορισμένη. Η γενίκευση των εμπειριών θα 

αναπτύξει την κριτική τους σκέψη και θα τους διευκολύνει στην περιγραφή και 

κατανόηση του οικονομικού κόσμου (Lim, 2003).  

Σε αυτή την προσπάθεια των μαθητών τον κύριο ρόλο κατέχουν οι 

εκπαιδευτικοί. Αυτοί πρώτα θα πρέπει να αυξήσουν και να εμβαθύνουν τις 

γνώσεις τους πάνω στα οικονομικά έτσι ώστε να θεωρηθούν κατάλληλοι στο 

να βελτιώσουν τη ικανότητα κατανόησης των μαθητών τους. Είναι πολύ 

πιθανό ότι το ενδεχόμενο της προοπτικής οι καθηγητές να σκέφτονται 

περισσότερο ως οικονομολόγοι, θα έχει θετική επιρροή στην προσπάθεια 

εξοικείωσης των μαθητών με τα οικονομικά αλλά και στη διαδικασία  της 

μάθησης γενικότερα1 (Allgood and Walstad, 1999).   

                                                 
1 Από έρευνες που έγιναν στο πανεπιστήμιο της Nebraska αποδείχθηκε ότι οι καθηγητές που 

είχαν έντονη την οικονομική σκέψη είχαν και τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ικανότητα 

μάθησης των παιδιών (Allgood and Walstad, 1999)  
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2.3. Αναγκαιότητα προσαρμογής της διδασκαλίας των οικονομικών 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις  
 

Τα οικονομικά ως επιστημονικός κλάδος έχουν δύο αξιοσημείωτες 

δυνάμεις. Πρώτον εκπαιδεύουν τον κόσμο να σκέφτεται με αναλυτικό τρόπο 

και κατά δεύτερον παρέχουν τη δυνατότητα κατανόησης στο πώς στην 

πραγματικότητα λειτουργεί, ο οικονομικός και κοινωνικός κόσμος. Παρόλα τα 

πλεονεκτήματα, οι περισσότεροι μαθητές εμφανίζουν μειωμένο ενδιαφέρον 

για την οικονομική επιστήμη και ο λόγος είναι ότι η διδασκαλία της έχει γίνει 

πολύ δογματική (Ormerod, 2003). Τα οικονομικά πρέπει να διδάσκονται 

περισσότερο ως τρόπος συλλογισμού του κόσμου στον οποίο ζούμε με τη 

βοήθεια της ανάλυσης θεωρητικών μοντέλων, έτσι ώστε να απλοποιήσουμε 

το περισσότερο δυνατό την πραγματικότητα και επομένως πιο εύκολα να 

κατανοήσουμε οικονομικά, κοινωνικά και επιχειρηματικά ζητήματα (Lynn R. 

N., 1997). Επίσης διάφοροι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι για να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της οικονομικής εκπαίδευσης θα πρέπει οι καθηγητές, 

στα πλαίσια αλλαγής της παιδαγωγικής προσέγγισης, να δώσουν έμφαση 

στην ανάγκη για περισσότερη τριβή με ασκήσεις που προωθούν την ενεργό 

και τη συνεργατική μάθηση (Simkins, 1999). Έτσι οι μαθητές ενθαρρύνονται 

στο να αναλάβουν ευθύνες στη μαθησιακή διαδικασία με αποτέλεσμα η 

διδασκαλία να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

Υπάρχει βέβαια και η ανάγκη οι μαθητές να ενστερνιστούν την αρχή 

ότι τα οικονομικά μαθήματα ξεφεύγουν από κανόνες αποστήθισης 

οικονομικών όρων και απλής επεξεργασίας γραφημάτων. Οι μαθητές 

καλούνται να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης σε συνδυασμό με την 

εκτίμηση της σημασίας και της σχέσης των εννοιών που διδάσκονται (Lim, 

2003). Βέβαια χρειάζεται κάποιος να έχει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο 

και να γνωρίζει αυτά τα οικονομικά μοντέλα. Αυτό που πρέπει να 

κατανοήσουμε είναι ότι ένα συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι απόλυτο να 

ταιριάζει σε όλες τις οικονομίες διότι αυτοί που δημιουργούν τα μοντέλα είναι 

άνθρωποι οπότε και εμπλέκεται το υποκειμενικό στοιχείο.  
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Έτσι συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η διδασκαλία των 

οικονομικών θα πρέπει να: 

 χρησιμοποιεί επίκαιρα θέματα για ανάλυση 

 παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις των θεωρητικών μοντέλων  

 διασφαλίζει ότι οι μαθητές γνωρίζουν ορισμένα πράγματα για την 

οικονομική ιστορία του εικοστού αιώνα και για τη σημασία των θεσμών 

 επωφελείται από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των υπολογιστών έτσι 

ώστε οι μαθητές να διευκολύνονται στη χρήση διαδραστικών μοντέλων όπου 

αυτό γίνεται εφικτό (Ormerod, 2003).   
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2.4. Η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών στην οικονομική 
εκπαίδευση  

 

 

2.4.1. Η φύση των οικονομικών 

 

Τα οικονομικά μαθήματα δε φαίνεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες ως προς την κατανόηση και δε δείχνουν να απαιτούν ιδιαίτερες 

δεξιότητες προκειμένου να γίνουν αντικείμενο μελέτης από τους μαθητές. Το 

συγκεκριμένο αντικείμενο θεωρείται από τα εύκολα θέματα συγκριτικά με 

άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως αυτός της φιλοσοφίας και των 

υπολοίπων θεωρητικών επιστημών. Παρόλα αυτά οι οικονομολόγοι θα 

πρέπει να συνδυάσουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις καθώς και δεξιότητες οι οποίες συνήθως, δε συναντώνται μαζί. 

Έτσι, πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις μαθηματικού περιεχομένου, ιστορικού, 

αλλά και πολιτικού περιεχομένου (Lynn, 1997). Πρέπει να καταλαβαίνουν 

συμβολογίες, να βλέπουν το ειδικό μέσα από το γενικό καθώς και να 

αναλύουν το παρόν με βάση το παρελθόν με σκοπό να στηριχθούν για το 

μέλλον. 

 

 

 

2.4.2. Η εισαγωγή της τεχνολογίας των υπολογιστών στην εκπαίδευση 

 

Η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας οδηγεί στην άποψη της 

βελτιωμένης οικονομικής εκπαίδευσης καθώς οι μαθητές αποκτούν 

πρόσβαση σχεδόν σε απεριόριστες πηγές δεδομένων και οι καθηγητές είναι 

σε θέση να βρουν άμεσα τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους.   
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Η οικονομική εκπαίδευση στις ΗΠΑ έχει τροποποιηθεί μέσω της 

δυνατότητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο που πολλοί δάσκαλοι και μαθητές 

απολαμβάνουν τώρα. Μαθητές και καθηγητές  έχουν άμεση πρόσβαση στα 

δεδομένα κάτι που ήταν αδιανόητο δεκαπέντε χρόνια πριν2. Το internet 

χρησιμοποιείται ευρέως για καθοδήγηση αφού προσφέρει μηχανές 

αναζήτησης για συλλογή στοιχείων και άρθρων χρησιμοποιώντας απλώς μια 

λέξη ή φράση οικονομικού περιεχομένου. Μπορεί όμως να αποτελέσει και 

εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για επικοινωνία μεταξύ των μαθητών ή των 

μαθητών και των καθηγητών έτσι ώστε να συνεργάζονται σε πραγματικό 

χρόνο (Schmidt 2003). Τα παραπάνω είναι εύλογο να τονίσουμε ότι δεν 

εφαρμόζονται ακόμα στη χώρα μας αλλά μπορούμε να παραδειγματιστούμε 

μέσα από αυτά και να εξετάσουμε τι μπορεί να αλλάξει στην ελληνική 

εκπαίδευση. 

Το Διαδίκτυο δεν είναι η αποκλειστική πηγή οικονομικών 

εκπαιδευτικών πληροφοριών. Τα "εικονικά οικονομικά" (“Virtual Economics”), 

είναι ένα πρόγραμμα σε CD–ROM, το οποίο θέτει στη διάθεση του καθηγητή 

μέσα στην τάξη τη “Library of Materials” (βιβλιοθήκη δεδομένων) που 

αναπτύχθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο της Οικονομικής Εκπαίδευσης στη 

Νέα Υόρκη. Το αρχικό πρόγραμμα διανεμήθηκε σε περισσότερους από 

50.000 δασκάλους και διευθυντές για μία σειρά εργαστηρίων κατά τη διάρκεια 

1996. Παρόμοιο με την αρχική έκδοση, το νέο πρόγραμμα 2.0 λειτουργεί στα 

Windows της Microsoft (Lynn R. Nelson 1997). Αυτά τα προγράμματα 

παρέχουν στους δασκάλους πολλαπλές εξηγήσεις για τις έννοιες τις οποίες 

δεν είναι σε θέση να καταλάβουν, ή βρίσκουν δύσκολο να διδάξουν.  

Συμπερασματικά λοιπόν, η γνώση των οικονομικών είναι ένα βασικό 

εφόδιο για τα άτομα. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία πανάκεια για να λυθούν 

τα προβλήματα που συμβάλλουν στην άγνοια του αντικειμένου. 

 

                                                 
2 Οι καθηγητές για παράδειγμα, μέσω της ιστοσελίδας:  http://www.3.mgmt.purdue.edu/icee/ 

αποκτούν εύκολα πρόσβαση στο "Indiana Council for Economic Education" (ICEE) και 

ανακτούν πληροφορίες για την οικονομική εκπαίδευση 
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2.4.3. Αποτελέσματα της διαδικασίας μάθησης βασισμένης στη διδασκαλία με 

τη χρήση του Διαδικτύου 

 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

βασισμένης στο Internet είναι ραγδαία στις αναπτυγμένες χώρες του 

εξωτερικού, όπως στην Αγγλία και στην Αμερική. Παρόλα αυτά οι εμπειρικές 

μελέτες για την αποτελεσματικότητα της σε σχέση με την ενδυνάμωση της 

διδασκαλίας είναι ένα λεπτό ζήτημα. Τα περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία είναι 

ανέκδοτα και επικεντρώνονται κυρίως στις μικρές ηλικίες (Sosin, 1997). 

Έρευνα για τη χρήση της νέας τεχνολογίας στη διδασκαλία δείχνει ότι δεν 

υπάρχει καμία σημαντική διαφορά στο αποτέλεσμα της μάθησης των παιδιών 

που χρησιμοποιούν την τεχνολογία και σε αυτά που μαθαίνουν με τις 

παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας (Russell, 1997).  

Έτσι λοιπόν όπως αναφέραμε και παραπάνω οι Agarwal και Day 

(1998) παρουσίασαν μια από τις πρώτες εμπειρικές αναλύσεις που εξετάζει 

την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα των τεχνικών διδασκαλίας με την 

υποστήριξη του Internet. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν, ότι η 

προσθήκη στην οικονομική εκπαίδευση των δραστηριοτήτων εκείνων και του 

εξοπλισμού που είναι βασισμένα στο Διαδίκτυο προσέφεραν πολύ σημαντικά 

πλεονεκτήματα στην οικονομική μάθηση αλλά και στην αντίληψη των 

μαθητών για την αποτελεσματικότητα του καθηγητή.  

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο θέμα της υποστήριξης της 

διδασκαλίας των οικονομικών με τη χρήση του Η/Υ, δείχνουν ότι οι τεχνικές 

διδασκαλίας που βασίζονται στη χρήση του δικτύου όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, οι προσομοιώσεις, οι πίνακες συζητήσεων, αυξάνουν γενικώς, 

την ευχαρίστηση των μαθητών για το μάθημα (Simkins, 1999). Δεν 

εμφανίσθηκαν όμως, αξιόπιστες αποδείξεις για βελτίωση της απόδοσης των 

μαθητών όταν συγκρίνεται με αυτή των παιδιών που μαθαίνουν με τις 

παραδοσιακές τεχνικές.  
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Τελικά αυτό που έχει σημασία είναι όχι το μέσο με το οποίο 

μεταφέρεται η πληροφορία αλλά το πώς αυτό το μέσο χρησιμοποιείται για να 

μεταδοθεί η πληροφορία. Η διάθεση για μάθηση των οικονομικών εννοιών και 

θεωριών δεν αυξάνεται από μόνη της με το να διαθέσουμε απλώς στους 

μαθητές ευκαιρίες πρόσβασης στις νέες τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες είναι 

βασισμένες στο Διαδίκτυο. Η όρεξη για μάθηση θα ενισχυθεί όταν οι 

καθηγητές συνδυάσουν την τεχνολογία στην παιδαγωγική της διδασκαλίας 

τους με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν πρακτική 

εξάσκηση στις οικονομικές έννοιες και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 

της μάθησης.  

 

 

 

2.4.4. Η επίδραση του Διαδικτύου στην οικονομική εκπαίδευση 

 
Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν ήδη αναπτυχθεί 

λογισμικά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε σχολεία για τη διδασκαλία 

οικονομικών μαθημάτων. Ανεξάρτητα όμως από αυτά τα λογισμικά, ένα πολύ 

βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το Internet. Είναι πηγή 

πληροφοριών για καθηγητές και μαθητές και πολύτιμο εργαλείο έρευνας.  

Η αναφορά του Internet στην παιδαγωγική των οικονομικών συνεχώς 

μεγαλώνει στη διεθνή αρθρογραφία αλλά δεν έχει δοθεί ακόμα αρκετή 

προσοχή από τα βιβλία των οικονομικών. Παρακάτω θα αναφερθούν τα 

αποτελέσματα από ένα πείραμα που πραγματοποίησαν οι Rajshree Agarwal 

και Edward Day (1998) σε σχολική τάξη με το οποίο εξετάστηκε η επίδραση 

από τη χρήση του Internet στην οικονομική εκπαίδευση. 

Οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από τα πολλά πλεονεκτήματα 

που προκύπτουν κατά τη χρήση του Internet στη μάθηση των οικονομικών. 

Οι πηγές του Διαδικτύου αποτελούν ένα νέο μέσο αλληλεπίδρασης το οποίο 

συμπληρώνει τη διδασκαλία του μαθήματος, διευκολύνει τη διαδικασία της 

μάθησης και ενδυναμώνει τη διδασκαλία.  
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Επιπλέον, προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να μάθουν την 

τεχνολογία του Internet και το πως μπορούν να την εκμεταλλευτούν για να 

λάβουν χρήσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να κερδίσουν εφόδια για την 

μελλοντική πορεία τους στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.  

Η μετάδοση της πληροφορίας από το Internet μπορεί να γίνει είτε με 

την επικοινωνία μέσω υπολογιστών ή με την πρόσβαση, ανάκτηση, και 

χρήση της πληροφορίας. Οι μέθοδοι της επικοινωνίας με υπολογιστές 

περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καταλόγους ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων, ομάδες πληροφόρησης, τον άμεσο ηλεκτρονικό διάλογο, τις 

συνομιλίες (chat), αλλά και τη συνομιλία μέσω τηλεοπτικής προβολής 

(βίντεο–video). Η πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο,  μπορούν 

να λάβουν διάφορες μορφές όπως κείμενο, στοιχεία–δεδομένα, γραφικές 

παραστάσεις και εικόνες. Τα εργαλεία του Internet παρέχουν αποδοτικές 

μεθόδους πρόσβασης της πληροφορίας. 

Το γεγονός είναι ότι το Διαδίκτυο αντιπροσωπεύει μια επανάσταση στη 

διακίνηση της πληροφορίας, και η χρήση του από παιδαγωγική άποψη, είναι 

ωφέλιμη όταν συμπεριλαμβάνεται η αλληλεπίδραση, η συζήτηση, η έρευνα, ή 

η μετάδοση πληροφοριών. 

Είναι κοινώς παραδεκτό το γεγονός ότι από την ενσωμάτωση του 

Internet στη διδασκαλία μαθημάτων με οικονομικό περιεχόμενο, προκύπτει 

σημαντικό κόστος για τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον όμως, η χρήση του 

Διαδικτύου συνεπάγεται και σημαντικό κόστος εκμάθησης για μερικούς 

μαθητές επειδή έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη νέα τεχνολογία. 

Έτσι λοιπόν, στα θετικά αποτελέσματα από τη χρήση του Internet όσον 

αφορά στην εκμάθηση και τη διατήρηση της γνώσης μπορεί εύκολα να 

αντισταθμιστεί το μειονέκτημα του κόστους και του χρόνου εκμάθησης της 

νέας τεχνολογίας.  

Η χρήση του Διαδικτύου, κατά τους Agarwal και Day ασκεί επίδραση 

στην οικονομική εκπαίδευση σε τρεις κρίσιμες περιοχές: στην εκμάθηση και 

διατήρηση των εννοιών από τους μαθητές, στην αντίληψη που αποκτούν οι 

μαθητές για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και τρίτον στην 

αντιμετώπιση και στη στάση μας απέναντι στα οικονομικά. 
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Όσον αφορά στη δυνατότητα εκμάθησης και διατήρησης των 

οικονομικών εννοιών από τους μαθητές, η χρήση του Διαδικτύου στην 

οικονομική εκπαίδευση μπορεί να την ενισχύσει αποτελεσματικά. Αυτό 

μπορεί να στηριχθεί στο γεγονός ότι η επικοινωνία μέσω υπολογιστών και η 

ευκολία της ανάκτησης πληροφοριών μέσω του internet επιτρέπουν την 

υψηλότερη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ευκολία επίλυσης 

προβλημάτων. Επίσης ενθαρρύνουν την αυτονομία μάθησης και παράλληλα 

καθιστούν μεγαλύτερη την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

Στη συνέχεια και σχετικά με την αντίληψη των μαθητών που αποκτούν 

για την αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι 

κατάλογοι διευθύνσεων, και το λογισμικό ηλεκτρονικής συνομιλίας (chat 

software) προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών–μαθητών και 

η διάδοση πληροφοριών μέσω των ιστοσελίδων παρέχει εύκολη πρόσβαση 

στη διδακτέα ύλη, στα προγράμματα, στις σημειώσεις των διαλέξεων, σε 

εργασίες (projects), και στις αναθέσεις εργασιών από τους καθηγητές.  

Το Διαδίκτυο με αυτό τον τρόπο βελτιώνει την αντίληψη των μαθητών 

για την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών οπότε και οδηγούμαστε στην 

αποτελεσματικότερη απόδοση του καθηγητή μέσα στην τάξη.  

Τέλος, όσον αφορά στη στάση των μαθητών απέναντι στα οικονομικά, 

το μάθημα με την υποστήριξη του Διαδικτύου μπορεί πολύ απλά να αυξήσει 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και να ενισχύει έτσι τη συζήτηση για 

οικονομικά ζητήματα. Επίσης η ανάκτηση και η χρησιμοποίηση της 

πληροφορίας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν 

την οικονομική θεωρία στον πραγματικό κόσμο οπότε και να βελτιωθεί η 

αντίληψη και η στάση τους απέναντι στα οικονομικά.  

Η υποστήριξη των μαθημάτων με τις λειτουργίες του Διαδικτύου 

αρχικά οδηγεί στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή (Schmidt 

2003). Ο χρόνος επαφής με τους μαθητές αυξάνει μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και των προγραμμάτων συζητήσεων (discussion lists). Έτσι ο 

καθηγητής είναι δυνατό να επικοινωνεί την ίδια ώρα με πολλούς μαθητές 

μέσω αυτών των προγραμμάτων.  
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Συνεπώς είναι για αυτόν εύκολο να ανταποκριθεί στα προβλήματα των 

μαθητών που παρουσιάζονται και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές αλλά και 

να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ τους.  

Η χρήση του Διαδικτύου επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρούν τις 

εφαρμογές της οικονομικής θεωρίας που μαθαίνουν στην τάξη στην 

πραγματική ζωή. Η εμπειρία αυτή, παρέχει μεγαλύτερη κατανόηση του 

αντικειμένου και η διαδικασία της μάθησης γίνεται πιο δραστήρια. 

Οι παραπάνω παραδοχές της χρήσης του Internet στην παιδαγωγική 

των οικονομικών παρέχουν πραγματική βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προσθέτουν αξία στις τάξεις που διδάσκουν οι καθηγητές.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το Internet εμφανίζεται ως 

ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να δώσει πρόσβαση σε άπειρες βάσεις 

δεδομένων αλλά και να γίνει το μέσον με το οποίο θα μπορέσουν να 

αναπτύξουν συνεργασία οι μαθητές μεταξύ τους, οι καθηγητές μεταξύ τους 

αλλά και καθηγητές με μαθητές.  

Σημαντικό πλεονέκτημα που επίσης παρέχει το Διαδίκτυο είναι και η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση έτσι ώστε το κόστος εκπαίδευσης να καταφέρει να 

μειωθεί στο ελάχιστο. Το βέβαιο είναι, όπως έχει υποστηριχθεί, ότι οι μαθητές 

προσδίδουν μεγάλη αξία στην ηλεκτρονική επικοινωνία, το οποίο σημαίνει 

καλύτερη πρόσβαση των μαθητών προς στον εκπαιδευτικό, πιο 

ενδιαφέρουσες αναθέσεις εργασιών, και μελλοντική χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία τους 

(Agarwal, Day, 1998). 
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2.4.5. Η χρησιμότητα των πολυμεσικών εφαρμογών (multimedia) στη 

διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων       

 

2.4.5.1. Γενικά 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η διαθεσιμότητα των νέων 

τεχνολογιών στο σχολικό περιβάλλον των ανεπτυγμένων χωρών του 

εξωτερικού, όπως είναι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αυτό της 

Ελλάδας, δίνει τη δυνατότητα για μια πληθώρα επιλογών διδασκαλίας στους 

καθηγητές. Παρόλα αυτά οι προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των 

μεθόδων στη διαδικασία της διδασκαλίας γίνονται σταδιακά και συνεχώς 

συναντούν εμπόδια λόγω της δυσκολίας ενσωμάτωσης αυτών των νέων 

τεχνολογιών στα σχολεία αλλά και από την έλλειψη των υλικών υποστήριξης 

(Stone, 1999). Ένας λόγος για την εξήγηση του φαινομένου είναι ο χρόνος 

και η προσπάθεια που απαιτείται προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μάθουν να 

χειρίζονται και τελικά να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και ένας δεύτερος 

είναι η απουσία οράματος για το πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να 

ενσωματωθεί στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.  

Στην Αμερική, πολλές αίθουσες διδασκαλίας στα σχολεία σταδιακά 

αρχίζουν να εξοπλίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο 

δίκτυο. Εκτός του internet, πιο σύγχρονα υλικά διδασκαλίας εμφανίζονται οι 

λευκοί πίνακες (white–boards) οι οποίοι μπορούν να δεχτούν ηλεκτρονικά 

δεδομένα όπως και οι προσωπικοί Η/Υ3. Το σχήμα 2 στο παράρτημα Β 

δείχνει παραδείγματα παρουσιάσεων με τη χρήση white–boards. Επίσης, τα 

τελευταία χρόνια, οι καθηγητές έχουν στη διάθεση τους εναλλακτικούς 

τρόπους παρουσιάσεων του μαθήματος. Αυτές χωρίζονται κυρίως σε δύο 

κατηγορίες: στις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις τύπου διαφάνειας με κυριότερο 

πρόγραμμα το PowerPoint της Microsoft, και στις διαδραστικές παρουσιάσεις 

όπως είναι τα προγράμματα Asymetrix Toolbook και Macromedia Director. 

                                                 
3  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέχουμε στην ιστοσελίδα των τεχνολογιών της SMART 

Technologies http://www.smarttech.com ή στην http://www.smarterkids.org
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Και οι δύο τύποι παρουσιάσεων εμφανίζουν υψηλής ποιότητας 

γραφικά και κάποιας μορφής βίντεο και ήχου. Τα προγράμματα με τις 

ηλεκτρονικές διαφάνειες είναι εύκολα στην εκμάθηση και απλά στην 

εγκατάσταση τους αλλά είναι γραμμικά με αποτέλεσμα να γίνεται πιο 

δύσκολη η κατανόηση τρισδιάστατων σχημάτων της παρουσίασης. Αντίθετα 

τα διαδραστικά προγράμματα είναι πιο πολύπλοκα αλλά προσφέρουν τα 

πλεονεκτήματα του βίντεο, ήχου και του Internet με αποτέλεσμα να γίνονται 

πιο ευέλικτα στην παρουσίαση.  

Εκτός από τα λογισμικά για παρουσιάσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

διδασκαλία του μαθήματος παρουσιάζουν εργαλεία όπως αποσπάσματα 

(clips) βίντεο και ήχου καθώς και διάφορες συνδέσεις (links) στο Διαδίκτυο. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι Agarwal και Day (1998) μελέτησαν την 

επίδραση του Internet στην οικονομική εκπαίδευση και παρουσίασαν 

σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής διδασκαλίας όπως ότι η χρήση 

του Παγκόσμιου Ιστού (world wide web) συνδέει τη θεωρία με τον πραγματικό 

κόσμο και διευκολύνει τη μάθηση. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τον πλούτο των πηγών και πληροφοριών που 

τους παρέχει το Internet.  

 

 

 

2.4.5.2. Πλεονεκτήματα από τη χρήση των πολυμέσων στη διδασκαλία των 

οικονομικών 

 

Οι διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές μπορούν εύκολα να 

μεταφέρουν μεγάλο όγκο πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να 

γίνονται  χρήσιμες προς στο χρήστη. Με το να γίνεται εφικτή η πρόσβαση σε 

φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, ήχο αλλά και σε μεγάλης έκτασης κείμενα, τα 

διαδραστικά προγράμματα παρουσιάζουν με σύγχρονες μεθόδους, 

πληροφορίες για μάθηση τόσο στους καθηγητές όσο και στους μαθητές. Η 

εισαγωγή των πολυμέσων σε μια σχολική τάξη αλλάζει τη μορφή της 

διαθέσιμης πληροφορίας με τέτοιο τρόπο ώστε η αποτελεσματική μάθηση να 

βρίσκεται σε προτεραιότητα (Bass, 1997).  
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Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο ότι οι υπολογιστές στην τάξη 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για ορισμένο σκοπό μέσα στο μάθημα και δεν 

πρέπει να αποτελέσουν σε καμίά περίπτωση ένα καινούριο παιχνίδι για τους 

μαθητές γιατί δε θα υπάρξει κανένα όφελος μακροπρόθεσμα. Σημαντικό 

πλεονέκτημα που μπορούν να κερδίσουν οι μαθητές παρακολουθώντας τη 

νέα μέθοδο διδασκαλίας είναι ότι αντίθετα με την  παραδοσιακή μέθοδο η 

διαδικασία γίνεται λιγότερο παθητική. Έτσι τα παιδία μπορούν και κατανοούν 

πιο καθαρά και με περισσότερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις με αποτέλεσμα 

να ενισχύεται η όρεξη για μάθηση. Μια μορφή μαθήματος βασισμένη σε 

υπολογιστή προσφέρει μια μέθοδο διδασκαλίας στην οποία η συμμετοχή των 

μαθητών στο μάθημα είναι ιδιαίτερα έντονη ακόμα και σε τάξεις με μεγάλο 

αριθμό ατόμων (Stone, 1999). Βέβαια βασική προϋπόθεση είναι ότι ο 

οποιοσδήποτε σχεδιασμός των μέσων διδασκαλίας θα πρέπει να γίνεται υπό 

το πρίσμα των μαθησιακών στόχων και σε συνδυασμό με τις παιδαγωγικές 

αρχές. 

Τα πολυμέσα μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και ως υβριδικά και 

αυτό γιατί συνδυάζουν τη δυνατότητα χωρητικότητας και ανάκτησης βάσεων 

δεδομένων με σύγχρονα εργαλεία οπτικής και επεξεργασίας αυτών των 

δεδομένων (Bass, 1997).  

Τα διαδραστικά πολυμέσα μπορούμε να πούμε επίσης και να 

τονίσουμε, ότι δίνουν τον έλεγχο στο χρήστη να διαβάζει και να επεξεργάζεται 

το υλικό επιλέγοντας κάθε φορά, μέσα από πολλές, ποια διαδικασία θα 

ακολουθήσει προκειμένου να λάβει την πληροφορία που επιθυμεί και η οποία 

θα είναι λειτουργική για τον ίδιο. Έτσι για παράδειγμα σε ένα υπερκείμενο 

(hypertext) ο αναγνώστης ελέγχει τη σειρά με την οποία θα επιλέξει να 

διαβάσει τα διάφορα κομμάτια–κείμενα, μέσω των ποικίλων ηλεκτρονικών 

links.  

Στα οικονομικά μαθήματα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά γραφήματα. 

Ο καλός σχεδιασμός τους κρίνεται απαραίτητος προκειμένου οι μαθητές να 

κατανοήσουν ξεκάθαρα στο μυαλό τους τις παραδόσεις του καθηγητή.  
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Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, των γραφικών παραστάσεων, οι τεχνικές της 

μάθησης με την υποστήριξη του Η/Υ προσφέρουν ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Διαγράμματα που είναι πολύπλοκα στην εξήγηση τους (κυρίως 

όταν οι περιοχές επεξήγησης του διαγράμματος συμπίπτουν) μπορούν να 

γίνουν πιο απλά με τη βοήθεια παρουσιάσεων υποστηριζόμενων με ήχο, 

εικόνα, χρώματα και κίνηση. Έτσι από την ερμηνεία του παρακάτω σχήματος 

μπορούμε να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η διαδραστική 

παρουσίαση σε Η/Υ συγκριτικά με τον απλό πίνακα της σχολικής τάξης. 

 

 
 

Σχήμα 1: Παράδειγμα διαδραστικής παρουσίασης: Έλλειμμα, πλεόνασμα και 

ζημιά των παραγωγών  

(Πηγή: Leonie L. Stone 1999) 
 

Το συγκεκριμένο διάγραμμα δείχνει το σημείο ισορροπίας της αγοράς. 

Ένα μετακινούμενο βέλος εμφανίζεται προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν 

άμεσα οι μαθητές για να δουν τι θα συμβεί αν επιβληθεί ανώτατη τιμή του 

προϊόντος χωρίς να χρειαστεί ο καθηγητής να ζωγραφίσει κάποιο 

ενδεχομένως και ασαφές σχέδιο στον πίνακα της τάξης.  
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Στην πορεία οι μαθητές μπορούν μετακινώντας πάντα το βέλος, να 

αποφασίσουν που πρέπει να καταλήξει η τιμή συζητώντας και αναλύοντας 

πρώτα για το ποιες είναι οι ωφέλιμες και ποιες οι μη ωφέλιμες τιμές 

βλέποντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα από τις διάφορες δοκιμές με το 

βέλος. Έτσι μετακινώντας κάθε φόρα την ανώτατη τιμή ψηλότερα ή 

χαμηλότερα στο διάγραμμα οι μαθητές βλέπουν άμεσα τη διανομή του 

κέρδους μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.  

Τα διαφορετικά χρώματα στο δεύτερο σχέδιο κάνουν τις 

σκιαγραφημένες περιοχές πιο ευδιάκριτες και το διάγραμμα τροποποιείται 

συνεχώς μέχρι να γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές. Η παρουσίαση 

μπορεί να συνεχιστεί με μια σειρά από ηλεκτρονικές σελίδες με τις οποίες 

γίνεται ανακεφαλαίωση των σημείων που τονίστηκαν περισσότερο από την 

ανάλυση των γραφημάτων. Όλα τα γραφήματα έχουν μετακινούμενα στοιχεία 

τα οποία δείχνουν πως η διάφορες επιλογές των τιμών των μεταβλητών 

επηρεάζουν την ανάλυση, κάτι που μπορεί να γίνει και σε έναν σχολικό 

πίνακα αλλά είναι πιο πολύπλοκο και πιο χρονοβόρο (Stone, 1999).  

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι παρουσιάσεις που 

γίνονται με τη χρήση λογισμικών του υπολογιστή δίνουν ένα σαφές 

πλεονέκτημα στους μαθητές σε σχέση με τις παρουσιάσεις που γίνονται στον 

πίνακα αφού επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών της τάξης στο 

μάθημα. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η παράδοση του μαθήματος 

από τον καθηγητή να γίνεται πιο κατανοητή και κατ’ επέκταση πιο 

ενδιαφέρουσα και έτσι να επιτυγχάνεται πιο εύκολα η διατήρηση της γνώσης 

από τους μαθητές. 

Αναφερθήκαμε στις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις μέσα στην αίθουσα 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Συνοδευτικά με αυτές αλλά και ξεχωριστά, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα πολυμέσα όπως βίντεο και ήχος τα 

οποία έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν την προσπάθεια κατανόησης των 

εννοιών από τους μαθητές κάνοντας παράλληλα τη διαδικασία της 

διδασκαλίας πιο ενδιαφέρουσα. Η δυνατότητα πρόσβασης των πολυμέσων 

σε  εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο και ήχο είναι σε θέση να παρουσιάζουν 

μάθηση τόσο σε καθηγητές όσο και σε μαθητές κατά ένα τρόπο που έχει αξία.  
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Αν σκεφτούμε ότι ως ανθρώπινα όντα θυμόμαστε μόνο το 10% από 

ότι διαβάζουμε, το 30% από ότι βλέπουμε συνδυασμένο ότι ακούμε, το 50% 

όταν βλέπουμε κάποιον να κάνει κάτι την ώρα που το εξηγεί, και σχεδόν το 

90% των εργασιών που κάνουμε μόνοι μας, τότε μπορούμε να 

αξιολογήσουμε το γεγονός ότι τα διαδραστικά πολυμέσα – κατάλληλα 

αναπτυγμένα και ολοκληρωμένα – μπορούν να αποτελέσουν επανάσταση 

στην εκπαίδευση (Bass, 1997). 

 

 

 

 

2.4.5.3. Συμπεράσματα 

 

Η χρήση των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, που συμβαίνει 

ήδη σε χώρες όπως η Αμερική, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πολύ σημαντικό 

βήμα στην προσπάθεια εύρεσης μεθόδων αποτελεσματικής διδασκαλίας. Τα 

πολυμέσα αποτελούν ένα πολύ ισχυρό και με πολλές δυνατότητες, εργαλείο 

στην εκπαίδευση.  

Βέβαια,  υπάρχει και η άποψη που λέει ότι οι εφαρμογές των 

υπολογιστών και των πολυμέσων δε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως λύση 

στα προβλήματα αποδοτικής μάθησης που παρουσιάζονται σε κάθε τάξη η 

οποία είναι και μοναδική (Ford V. C., 1998). Θα πρέπει να έχουμε κατά νου 

ότι δεν έχει κανένα νήμα να εισάγεται ένας υπολογιστής σε ένα σχολείο ή σε 

μία τάξη χωρίς να διασφαλίζεται η προσαρμογή του στις ιδιαίτερες συνθήκες 

και ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου ή της συγκεκριμένης τάξης (Μπίκος, 

1995). Υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών λογισμικών με παραλήψεις και 

λάθη τα οποία δεν εμφανίζονται φιλικά ως προς το χρήστη με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζονται ακατάλληλα για εκπαιδευτική χρήση (Μπαζάνος, 2000). 

Προσδοκάται να αναπτυχθούν πιο εύχρηστα και πιο παραγωγικά λογισμικά 

καθώς αναπτύσσεται παράλληλα και η φιλοσοφία ότι οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές βοηθούν στη διδασκαλία του μαθήματος.     
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Η προοπτική να πετύχουμε τη συνεργασία όλων ή ορισμένων από των 

ηλεκτρονικών πόρων που περιγράψαμε παραπάνω, μέσα στην τάξη φαίνεται 

να είναι δύσκολη αφού τα νέα αυτά προγράμματα απαιτούν αρκετές τεχνικές 

γνώσεις για τη λειτουργία τους και η ενσωμάτωση τους στη διδασκαλία 

απαιτεί σημαντικές τροποποιήσεις στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 

των μαθημάτων. Τα πλεονεκτήματα όμως, από την χρήση τους στη 

διδασκαλία, όπως για παράδειγμα ο συνδυασμός της ενεργού με τη 

συνεργατική μάθηση, κάνουν επιτακτική την ανάγκη ενσωμάτωσης τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα.  

Συμπερασματικά τα πολυμέσα βοηθούν καθηγητή και μαθητή με την 

έννοια της υποστήριξης και επέκτασης και όχι της αντικατάστασης. 

Ενσωματώνοντας τα πολυμέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα δε σημαίνει ότι 

αχρηστοποιούνται τα βιβλία και ο γραπτός λόγος γενικότερα αλλά γίνεται 

προσπάθεια προσέγγισης των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας τα οποία θα 

οδηγήσουν στην ενδυνάμωση της μαθησιακής διαδικασίας. Με άλλα λόγια τα 

διαδραστικά πολυμέσα δεν εμφανίζονται για να αντικαταστήσουν τα βιβλία 

αλλά για να συμπληρώσουν ότι αυτά δε μπορούν να κάνουν (Bass, 1997).                
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2.4.6. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας τοπογραφικών 

δεδομένων (GIS) στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων 

 
2.4.6.1. Χαρακτηριστικά και οφέλη από τη χρήση ηλεκτρονικών χαρτών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Εκτός από το Διαδίκτυο και τα πολυμέσα (multimedia), ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η περίπτωση της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων 

με τη βοήθεια ηλεκτρονικών χαρτών. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες και τα 

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (Geographic Information Systems 

(GIS)) μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία παρέχοντας χρήσιμες 

πληροφορίες σε καθηγητές και μαθητές.  

Η χρήση ενός  γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (ΓΠΣ) μέσα 

στην τάξη αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της σημασίας των 

οικονομικών και κοινωνικών δεικτών όπως για παράδειγμα το τρέχων 

ποσοστό ανεργίας μιας χώρας, συγκρινόμενο με άλλες χρονικές περιόδους 

και με διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, γίνεται λόγος για ένα 

ηλεκτρονικό εργαλείο χαρτογράφησης το οποίο και ονομάζουμε Γεωγραφικό 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) και χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των 

διακυμάνσεων των οικονομικών δεικτών με τη βοήθεια κωδικοποιημένων με 

χρώματα ή σύμβολα θεματικών χαρτών (thematic maps). 

Οι θεματικοί χάρτες είναι γραφική αναπαράσταση των οικονομικών 

στοιχείων μιας χώρας σε χάρτη όπου τα χρώματα, το μέγεθος και η 

πυκνότητα των συμβόλων ποικίλλει ανάλογα με τις τιμές των δεδομένων. Το 

βασικό πλεονέκτημα τους είναι ότι βοηθούν τους μαθητές να δουν σε εικόνα 

τις πληροφορίες που περιέχουν τα δεδομένα.  Χρησιμοποιώντας στοιχεία 

από τη θεωρία μάθησης, και με τη βοήθεια των κατάλληλων οπτικών 

βοηθημάτων οι ηλεκτρονικοί χάρτες μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία 

μάθησης και να βοηθήσουν στη διατήρηση γνώσης των παιδιών (Peterson, 

2000). Οι καλές οπτικές παρουσιάσεις μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές 

να θυμηθούν σημαντικά σημεία του μαθήματος και να προσθέσουν ποικιλία 

στα εργαλεία διδασκαλίας του καθηγητή.  
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Για παράδειγμα βοηθώντας τους μαθητές να απεικονίσουν 

υποδείγματα διανομής εισοδήματος, ο θεματικός χάρτης πιθανότατα να 

ενισχύσει τη μνήμη των σπουδαστών για το συγκεκριμένο θέμα και να το 

κάνει και πιο ενδιαφέρον στη μάθηση. 

Ο διαχωρισμός των οικονομικών στοιχείων με βάση το γένος και το 

φύλο φωτίζει ιδιαίτερα ορισμένα δυσνόητα στοιχεία των οικονομικών 

σχέσεων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές. Επίσης σε ένα θεματικό 

χάρτη μπορούν να παρουσιαστούν και οι πραγματικές οικονομικές 

καταστάσεις μιας χώρας. Για παράδειγμα ένας θεματικός χάρτης μπορεί να 

δείξει τη διαφορετική σημασία που δείχνουν οι διάφορες χώρες στον τομέα 

της βιομηχανίας. Η εστίαση στα δεδομένα του «πραγματικού κόσμου» της 

κοινωνίας μας, κινητοποιεί τους μαθητές ώστε να κάνουν περισσότερες 

ερωτήσεις και να πιεστούν πιο σκληρά να κατανοήσουν τους παράγοντες 

που καθορίζουν τη διανομή του εισοδήματος. Παράλληλα, οι θεματικοί χάρτες 

με τοπικά δεδομένα βοηθούν στο να εξανθρωπίσουμε ζητήματα όπως η 

φτώχεια και η διανομή του εισοδήματος (Peterson, 2000). 

Στους θεματικούς χάρτες επίσης, τα περισσότερα ΓΠΣ (GIS) 

συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως αλληλένδετες βάσεις δεδομένων. 

Όταν ένας μαθητής κάνει κλικ με το ποντίκι σε μια συγκεκριμένη χώρα όλες οι 

βάσεις δεδομένων αυτής της χώρας όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα ή ο 

μέσος όρος διάρκειας ζωής, εμφανίζονται σε ένα πίνακα μπροστά στην 

οθόνη δίπλα στον κωδικοποιημένο με χρώματα χάρτη. Έπειτα οι μαθητές 

κάνοντας κλικ σε άλλη χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα 

αποτελέσματα με τα στοιχεία της προηγούμενης χώρας. Η προσεκτική 

ανάγνωση του θεματικού χάρτη έτσι ώστε να ανακαλυφθούν οι τάσεις 

ανάπτυξης της κάθε χώρας είναι δυνατόν να βοηθήσει τους μαθητές να 

βελτιώσουν τις γεωγραφικές και οικονομικές γνώσεις τους για τις διάφορες 

χώρες.  
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2.4.6.2. Η κατασκευή ενός θεματικού χάρτη 

 

Για τη δημιουργία ενός θεματικού χάρτη προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί στην τάξη για τη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων δε 

χρειάζεται παρά μόνο ένας κατάλληλα εξοπλισμένος ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, ένα GIS λογισμικό (γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος) 

και τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα. Το Excel του 

Microsoft Office  του 1995 παρείχε τη δυνατότητα στους χρήστες να 

δοκιμάσουν βασικές δυνατότητες ενός θεματικού χάρτη μέσα από το 

Microsoft Data Map. Αυτές οι δυνατότητες του βέβαια είναι περιορισμένες 

αλλά παρόλα αυτά είναι ένας καλός τρόπος πειραματισμού με ένα θεματικό 

χάρτη πριν γίνει η αγορά ενός πιο ισχυρού, με περισσότερες δυνατότητες 

αλλά και πιο ακριβού προγράμματος4. 

Δυο από τα πιο δημοφιλή προγράμματα ΓΠΣ (GIS) είναι το MapInfo 

και το Arc View. Αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν στον χρήστη να 

κατασκευάσει μια εφαρμογή ενός θεματικού χάρτη έτσι ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εύκολα από τους μαθητές σε μια προσπάθεια ενεργού 

συμμετοχής τους στο μάθημα (active learning). Αυτό είναι ένα ιδιαίτερης 

σημασίας χαρακτηριστικό σε μαθητοκεντρικές τεχνικές διδασκαλίας στις 

οποίες ο μαθητής ενθαρρύνεται να εξερευνήσει τις σχέσεις που παρατηρεί να 

αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των διαφόρων 

ασκήσεων. 

                                                 
4 Περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες του Microsoft’s data mapping μπορούμε να 

βρούμε στην ηλεκτρονική σελίδα του MapInfo Web, (http://athena.mapinfo.com/) αλλά και 

στη βοήθεια του προγράμματος Excel 
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2.4.6.3. Συμπεράσματα 

 

Καταλήγοντας, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι θεματικοί χάρτες και τα 

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) γενικότερα, όσο προχωρούν σε 

εξέλιξη τα λογισμικά προγράμματα και ο τεχνικός εξοπλισμός των Η/Υ και 

καθώς αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο το Διαδίκτυο, γίνονται ολοένα 

και πιο φιλικά στη χρήση και περισσότερο προσιτά σε τιμές. Φυσικά, σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελεί υποκατάστατο των άλλων περιγραφικών και 

αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των 

οικονομικών. Είναι συμπληρωματικό εργαλείο το οποίο προσφέρει έναν άλλο 

τρόπο παρακίνησης των μαθητών έτσι ώστε να είναι διατεθειμένοι να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις του καθηγητή σχετικές με αναπτυξιακά, τοπικά και 

οικονομικά θέματα, αλλά και με θέματα όπως η φτώχεια και η διανομή του 

εισοδήματος. Επιπλέον, μπορούν πολύ αποτελεσματικά να αναπτυχθούν με 

τη χρήση θεματικών χαρτών, αντικείμενα συζήτησης που περιέχουν 

συγκρίσεις και τάσεις. 

Επειδή οι θεματικοί χάρτες είναι εικονικές παρουσιάσεις δεδομένων και 

διαχωρισμού στοιχείων (οικονομικών και γεωγραφικών) και επειδή οι 

ανεπίσημες αποδείξεις μαρτυρούν ότι οι μαθητές ενθουσιάζονται με αυτά που 

μαθαίνουν μέσω του θεματικού χάρτη, είναι λογικό να πιστεύουμε ότι οι 

θεματικοί χάρτες που χρησιμοποιούν ΓΠΣ (GIS) συνιστούν πολύτιμη βοήθεια 

στη διδασκαλία των οικονομικών (Peterson, 2000). Μέσα από επίσημες 

έρευνες μέτρησης των μεταβολών στην οικονομική γνώση θα είμαστε σε 

θέση να ποσοτικοποιήσουμε τα στοιχεία από την πρόσθεση αξίας των 

θεματικών χαρτών στα οικονομικά μαθήματα και να αναλύσουμε τα 

αποτελέσματα.   
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2.4.7. Η χρήση των ηλεκτρονικών κουίζ του Διαδικτύου στα οικονομικά 

μαθήματα 

 
Εκτός από τα εκπαιδευτικά λογισμικά που σχεδιάστηκαν για τη 

διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων θα μπορούσαν να αναφερθούν ως 

χρήσιμο εργαλείο μάθησης και τα διαδικτυακά (on-line) κουίζ. Με την 

προϋπόθεση ότι το σχολείο και κατ’ επέκταση η σχολική τάξη έχει 

εγκατεστημένους και συνδεδεμένους στο internet ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από την ενασχόληση τους με τα κουίζ 

να μαθαίνουν με άμεσο και ευχάριστο τρόπο. Τα κουίζ μπορούν εύκολα να 

αποτελέσουν εργαλείο ανατροφοδότησης (feedback) έτσι ώστε να γίνεται 

γνωστό άμεσα το επίπεδο κατανόησης του μαθήματος και το πόσο 

καταρτισμένοι είναι οι μαθητές πάνω σε ένα θέμα (topic). Οι καθηγητές 

μπορούν να φτιάξουν έτσι τα δικά τους ηλεκτρονικά τεστ και να δώσουν την 

ευχαρίστηση στους μαθητές να δουν άμεσα τις λύσεις των απαντήσεων τους. 

Οπότε η χρονοβόρα διαδικασία της προετοιμασίας, επεξεργασίας και 

διόρθωσης ενός τεστ η οποία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος και σε μια τάξη με μεγάλο αριθμό μαθητών, με τη 

βοήθεια των ηλεκτρονικών κουίζ καθίσταται περισσότερο απλή και λιγότερο 

χρονοβόρα διευκολύνοντας τους καθηγητές στο μάθημα. Έτσι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα σε μικρό χρονικό 

διάστημα και εκμεταλλευόμενοι το χρόνο που κερδίζουν ασχολούνται και με 

τις άλλες διαδικασίες του μαθήματος. 

Αναφέρθηκε παραπάνω ο όρος της ανατροφοδότησης (feedback). 

Πολλοί συγγραφείς τονίζουν τη σημασία της ανατροφοδότησης στη 

μαθησιακή διαδικασία οπού οι μαθητές εκτός του ότι λαμβάνουν μια ένδειξη 

στο πόσο καλά τα πήγαν στις διάφορες ερωτήσεις-ασκήσεις του κουίζ αλλά 

και σε ποια σημεία έκαναν λάθος καθώς και τις σχετικές επεξηγήσεις οι 

οποίες θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την κατανόηση του υλικού που 

διδάσκονται (Judge G., 1999).   

 38



Τα κουίζ του διαδικτύου μπορούν να κινητοποιήσουν ευχάριστα τους 

μαθητές αφού τις περισσότερες φορές συνοδεύονται από γραφικά, βίντεο, 

παραστάσεις, αλλά και από μικρής διάρκειας ακουστικά πολυμέσα (multi-

media audio) ή και video clips ή ακόμα και απ’ ευθείας συνδέσεις σε 

αντίστοιχες σχετικές με το θέμα ιστοσελίδες του διαδικτύου. Η χρήση των 

ηλεκτρονικών κουίζ είναι επίσης και ένα μέσον για τους καθηγητές 

ανταλλαγής πηγών και υλικού πάνω στις οικονομικές αναλύσεις με την 

προϋπόθεση βέβαια, ότι αυτό το υλικό δεν είναι «κλειδωμένο». Επιπρόσθετα 

αυτά τα τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ανάλυση στατιστικών 

στοιχείων δηλαδή να προκύψουν παρατηρήσεις για τον προσδιορισμό των 

γνωστικών περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατανόησης οι 

μαθητές (απαντώντας λάθος στις σχετικές ερωτήσεις) αλλά και που αυτοί 

έδειξαν να μην εμφανίζουν καθόλου προβλήματα κατανόησης. 

Η μορφή των ερωτήσεων στα κουίζ μπορεί να είναι τύπου σωστό/ 

λάθος, πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωση κενών, ταίριασμα από λίστες 

προτάσεων οι λέξεων, αριθμητικές απαντήσεις ή ακόμα και απαντήσεις με 

κινήσεις πάνω στα διαγράμματα5.  

 

                                                 
5 Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να δούμε ορισμένα παραδείγματα κουίζ 

τοποθετημένα στο Διαδίκτυο μπορούμε να επισκεφτούμε τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://www.fgn.unisg.ch/eumacro/SelfQuiz/, 

http://www.humboldt.edu/~envecon/econ_309/quizzes.html, 

http://www.qmark.com/index.htm, http://www.quia.com/quiz/100508.html

Επίσης, οι καθηγητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να φτιάξουν τα 

δικά τους ηλεκτρονικά τεστ-κουίζ στο internet, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: 

http://www.chem.vt.edu/chem-ed/CHP/scripts/. 
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2.5. Οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών στην 
οικονομική εκπαίδευση  
 
2.5.1. Ανάπτυξη της συμμετοχικής μάθησης στην οικονομική εκπαίδευση 

μέσω της χρήσης του παγκόσμιου ιστού (world wide web) 

 

Τα τελευταία χρόνια σε σχολεία των ΗΠΑ, καθώς παρατηρείται το 

ενδιαφέρον των καθηγητών και των μαθητών στα οικονομικά μαθήματα να 

μειώνεται συνεχώς, το ζήτημα της παιδαγωγικής των οικονομικών παίρνει 

αύξουσα σημασία. Οι οικονομολόγοι έχουν αρχίσει να σκέφτονται σοβαρά για 

το πώς τα οικονομικά διδάσκονται στους μαθητές και ιδιαίτερα στα αρχικά 

μαθήματα όταν τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το μάθημα 

(Moore 1998). 

Κάποιοι αμερικανοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι για να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της οικονομικής εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να αυξηθεί 

το ενδιαφέρον των μαθητών για το συγκεκριμένο αντικείμενο απαιτείται οι 

εκπαιδευτικοί να επανεξετάσουν και να αλλάξουν το σύνολο των μεθόδων 

διδασκαλίας που εφάρμοζαν ως τώρα (Simkins 1999). Για την ακρίβεια οι 

υποστηρικτές της παιδαγωγικής αλλαγής δίνουν έμφαση στην ανάγκη για 

μεγαλύτερη χρήση της ενεργού συμμετοχής και συνεργασίας στις ασκήσεις  

της τάξης έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι μαθητές να αναλάβουν μεγαλύτερη 

ευθύνη για τη μάθηση τους. Η θεωρία της μάθησης και οι έρευνες πάνω στην 

εκπαίδευση υποδηλώνουν ότι οι στρατηγικές διδασκαλίας οι οποίες συνδέουν 

ενεργά τους μαθητές με τη διαδικασία της μάθησης γενούν θετικές στάσεις 

απέναντι στη διάθεση για μάθηση. 

Έρευνα των Becker and Watts (1999) έδειξε ότι η διδασκαλία των 

οικονομικών όταν έχει τη μορφή μιας απλής διάλεξης οδηγεί τους μαθητές 

στην αδιαφορία. Ο λόγος που κρύβεται πίσω από το γεγονός αυτό είναι ότι με 

τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας απομακρύνονται τα παιδιά από τη 

μαθησιακή διαδικασία με το να γίνονται απλώς παθητικοί δέκτες 

πληροφοριών. Ενώ αντιθέτως, αποθαρρύνονται στο να γίνουν ενεργοί 

συμμετέχοντες στην κατάκτηση της γνώσης. 
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Παρόλα αυτά οι αμερικανοί οικονομολόγοι καθηγητές εμφανίζονται 

συχνά επιφυλακτικοί στην υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων μάθησης, πέρα 

από τον παραδοσιακό (με την κιμωλία και τη διάλεξη), γιατί έχουν την 

αίσθηση ότι το γενικότερο κόστος αυτού του εγχειρήματος υπερβαίνει τα 

πιθανά οφέλη (Becker and Watts, 1999). 

Οι νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα η ανάπτυξη του Διαδικτύου και 

του Παγκόσμιου Ιστού παρέχουν ευκαιρίες για βελτίωση της διαδικασίας 

διδασκαλίας και μάθησης. Έτσι, η πρόκληση για τους καθηγητές των 

οικονομικών εναπόκειται στο πώς να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες 

αποτελεσματικά έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ενεργού 

συμμετοχής των παιδιών στα οικονομικά μαθήματα6. 

Οι καθηγητές στα αμερικανικά σχολεία στην προσπάθεια τους να 

αυξήσουν τη μεταδοτικότητα τους χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της 

τεχνολογίας έτσι ώστε να έχουν στη διάθεση τους ποικιλία από μεθόδους 

διδασκαλίας οι οποίες θα προωθήσουν τη διαδικασία της ενεργού 

συμμετοχής των μαθητών (Siegfried 1996). Όπως για παράδειγμα ένας 

αθλητής του γκολφ έχει προς χρήση περισσότερα από ένα μπαστούνια στο 

σάκο του προκειμένου να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα έτσι και οι 

καθηγητές χρησιμοποιούν όλο το φάσμα των διαθέσιμων σε αυτούς, 

εργαλείων διδασκαλίας για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. 

Μέχρι το Internet να φτάσει να θεωρείται ως συμπληρωματικό 

εργαλείο διδασκαλίας προκειμένου οι μαθητές να ενσωματωθούν ενεργά στη 

διαδικασία της μάθησης, η χρήση του στην οικονομική εκπαίδευση είναι 

δυνατό να βελτιώσει την αντίληψη των μαθητών και να προκαλέσει ευρύτερο 

ενδιαφέρον των μαθητών για τα οικονομικά (Becker 1997). Η ερώτηση βέβαια 

που τίθεται εδώ είναι πως η χρήση του Παγκόσμιου Ιστού (world wide web) 

στη διδασκαλία των οικονομικών θα μπορέσει να επιτύχει αυτούς τους 

στόχους.  

                                                 
6 Το ζήτημα της εφαρμογής της τεχνολογίας στα οικονομικά μαθήματα δεν είναι καινούριο. Τα 
τελευταία 25 χρόνια ερευνητές επικεντρώνονται στη χρήση βοηθημάτων και προσομοιώσεων 
προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια κατανόησης των εννοιών και αρχών της 
οικονομικής θεωρίας. Πρόσφατες έρευνες περιγράφουν την εμπειρία από την ενσωμάτωση 
των υπολογιστών, των οικονομικών δεδομένων και των πειραμάτων μέσα στην τάξη με τις 
παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας σε οικονομικά μαθήματα (Simkins 1999) 
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Αρχικά μπορούμε να πούμε ότι το Internet είναι μια πολύ πλούσια 

πηγή πληροφοριών οικονομικών νέων, και στοιχείων τέτοιων ώστε να κάνουν 

τα οικονομικά κατανοητά σε βαθμό που τα βιβλία και οι σημειώσεις δε 

μπορούν. 

Στις σχολικές τάξεις όπου οι Η/Υ και το Διαδίκτυο είναι εγκατεστημένα 

οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άμεσα 

παραδείγματα και δεδομένα από το Internet για να εξηγήσουν οικονομικές 

έννοιες και να δώσουν εύκολα περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες από 

όλο τον κόσμο. Οι μαθητές μπορούν να δουν αποσπάσματα από ειδήσεις, να 

ακούσουν μια διάλεξη και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πληθώρα από 

οικονομικού περιεχομένου πηγές ασκήσεων στο Διαδίκτυο οι οποίες 

προωθούν την ενεργό μάθηση (active–learning). Για παράδειγμα οι μαθητές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν από το Internet δεδομένα και πληροφορίες για 

ανάλυση και σύγκριση χαρακτηριστικών διαφόρων χωρών, να 

δημιουργήσουν ηλεκτρονικό περιοδικό που θα πραγματεύεται τρέχοντα 

οικονομικά ζητήματα, ακόμα και να κάνουν οικονομικές προβλέψεις. Με 

αυτού του είδους τις δραστηριότητες οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία της μάθησης και έτσι προωθείται το ενδιαφέρον για τα οικονομικά 

και παρέχεται μια πλούσια μαθησιακή εμπειρία κάτι που είναι δύσκολο να 

γίνει με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Simkins 1999). 

Καταλήγοντας μπορούμε να πούμε ότι με τη βοήθεια του δικτύου οι 

μαθητές κερδίζουν το πλεονέκτημα επιλογής πηγών που ταιριάζουν καλύτερα 

στο προσωπικό ύφος μάθησης τους, αντίθετα με το παραδοσιακό στήσιμο 

της τάξης όπου η διδασκαλία παραδίδεται από τον καθηγητή σε μια συνήθως 

προκαθορισμένη μορφή. Τα βασισμένα στο Διαδίκτυο εργαλεία επικοινωνίας 

μέσα στην τάξη κατά κύριο λόγο υιοθετούνται για να προωθήσουν τη 

μαθησιακή συνεργασία. Κατά συνέπεια, οι κατασκευαστές προγραμμάτων 

άρχισαν να αναπτύσσουν εικονικές «κοινωνίες μάθησης» επικεντρωμένες σε 

σημεία που επιτρέπουν τους μαθητές από όλο τον κόσμο να επικοινωνούν 

μεταξύ τους μιλώντας για οικονομικά θέματα, να συμμετέχουν σε συζητήσεις 

(chats) πραγματικού χρόνου με τον δημιουργό αλλά και να συνεργαστούν 

μεταξύ τους πάνω σε οικονομικού περιεχομένου έρευνες. 
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2.5.2. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω ηλεκτρονικής συζήτησης (electronic 

discussion)  

 

Μια από τις ικανότητες–σκοπούς της εκπαίδευσης είναι το να οδηγήσει 

τους μαθητές στην ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης. Στην πράξη η 

κριτική σκέψη είναι μια δεξιότητα την οποία οι μαθητές που διδάσκονται 

οικονομικά αναμένεται να αναπτύξουν με το πέρας των σπουδών τους. Μια 

νέα μέθοδος διδασκαλίας βασισμένη στη νέα τεχνολογία εμφανίζεται για να 

βοηθήσει τους μαθητές να την αναπτύξουν. Η ηλεκτρονική συζήτηση 

εμφανίζεται ως ένας σκελετός διδασκαλίας με βάση τον οποίο υποβοηθείται η 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Greenlaw, DeLoach, 2003). Με τον όρο 

ηλεκτρονική συζήτηση εννοούμε τις πληροφοριακές εφαρμογές της 

παιδαγωγικής μεθόδου της συζήτησης. Η εφαρμογή  αυτή είναι κατεξοχήν 

δικτυακού τύπου όπου σε έναν κεντρικό διακομιστή (server) και στην 

αντίστοιχη ιστοσελίδα διατυπώνεται ένα ερώτημα. Στη συνέχεια οι μαθητές 

μέσω διαδικτύου γράφουν τις απαντήσεις τους. Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα να 

συμμετέχει πολλές φορές ανάλογα με την πορεία της συζήτησης και τις 

παρεμβάσεις του καθηγητή. 

Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι η ηλεκτρονική συζήτηση εμφανίζεται 

ως μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στον τρόπο ανάπτυξης κριτικής 

σκέψης γιατί συνδυάζει τα καλύτερα από τον τρόπο επεξεργασίας των 

γραπτών ασκήσεων και των συζητήσεων μέσα στη σχολική τάξη. Από την 

παιδαγωγική προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική προετοιμασία και 

σχεδιασμός των θεμάτων της ηλεκτρονικής συζήτησης προκειμένου αυτή να 

γίνει το δυνατότερο αποδοτική. Θα πρέπει να επιλεγούν θέματα και ζητήματα 

έτσι ώστε ένα ευρύ φάσμα απόψεων θα είναι εφικτό και για τη μεγιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας αυτής της μορφής συζητήσεων θα χρειαστεί οι 

μαθητές να λαμβάνουν οδηγίες πάνω στις οποίες θα στηρίξουν την 

επιχειρηματολογία τους και να έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα υλικά για να 

λαμβάνουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο της συζήτησης των θεμάτων 

(Greenlaw, DeLoach, 2003). Στο σχήμα 1 του παραρτήματος Β δίνεται ένα 

παράδειγμα οθόνης παρουσίασης ηλεκτρονικής συζήτησης. 
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Όλα τα παραπάνω σκοπό έχουν να δώσουν τα εφόδια οικονομικών 

γνώσεων στους μαθητές που θα τους χρειαστούν σε επίπεδο προσωπικό και 

επαγγελματικό. Έχει αναφερθεί ότι ένα ισχυρό υπόβαθρο οικονομικών 

γνώσεων αποδεικνύεται χρήσιμο για τη ζωή και την καριέρα μας (Ford 

Pereira V. C., 1998). 

  

2.5.3. Δυνατότητες και Περιορισμοί των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομική Εκπαίδευση  

 
Ο Lim Cher Ping (2003) αναφέρει σε άρθρο του ότι έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, έδειξαν ότι για την αποτελεσματική ανάλυση 

των οικονομικών εννοιών είναι σημαντική η χρήση των λειτουργιών των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτές παρέχουν 

κατάλληλη υποστήριξη στους μαθητές για να κατανοήσουν περίπλοκες 

έννοιες καθώς και τη σχέση των εννοιών αυτών μεταξύ τους. Σημαντικό 

επίσης είναι το γεγονός ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

μαθητές να παρατηρήσουν τις συνέπειες των οικονομικών θεωριών στον 

πραγματικό κόσμο.  

Στα οικονομικά μαθήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη 

ποικιλία εργαλείων των ΤΠΕ όπως παιχνίδια προσομοίωσης, βάσεις 

δεδομένων, εργαλεία από το τοπικό δίκτυο καθώς και από το Internet, 

προγράμματα επεξεργασίας πινάκων δεδομένων, βοηθητικά ηλεκτρονικά 

εγχειρίδια και τεστ. Καθένα από αυτά παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες έτσι 

ώστε να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα οικονομικά. Επίσης, οι ΤΠΕ 

προσφέρουν στους καθηγητές μια μορφή βοήθειας ώστε να δημιουργήσουν 

περισσότερες μορφές ενός περιβάλλοντος μάθησης έτσι ώστε να 

αποκτήσουν την δυνατότητα επιλογής του πιο κατάλληλου για αυτούς και για 

τους μαθητές τους. 

Παρόλα αυτά σε διαφορετικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην 

Αμερική παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούνε τις ΤΠΕ για πολύ μικρά 

και απλά ζητήματα τα οποία μπορούν να γίνουν και με το χέρι (Lim 2003). 

Έτσι συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα 

εκμεταλλευτούν και θα επωφεληθούν οι μαθητές από τις ευκαιρίες που τους 

παρέχει ένα σύστημα υποστήριξης.       
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2.6. Παράδειγμα σχεδίου μαθήματος με τη χρήση της νέας τεχνολογίας 
 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για τη διδασκαλία των 

οικονομικών μαθημάτων, οι καθηγητές χρησιμοποιούν το σχολικό εγχειρίδιο 

και τη βοήθεια του απλού πίνακα (κιμωλίας) προκειμένου να γίνουν 

κατανοητοί από τους μαθητές τους. Μέσα από γραφήματα και καμπύλες 

ερασιτεχνικά ζωγραφισμένες στον πίνακα ή και τυπωμένες στο βιβλίο οι 

εκπαιδευτικοί αναλύουν την οικονομική θεωρία προσπαθώντας να γίνουν το 

δυνατότερο πιο αντιληπτοί από τα παιδιά που τους παρακολουθούν. Σε μια 

σύγχρονη μορφή σχολικής τάξης η διδασκαλία μπορεί να γίνει με διαφορετικό 

τρόπο. Έτσι λοιπόν στις προηγμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ σε μια σχολική 

τάξη οι διαλέξεις των μαθημάτων θα γίνονται με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού 

εγχειριδίου (toolbook) παρά γράφοντας στον πίνακα. Τα μαθήματα θα 

προσαρμοστούν έτσι ώστε να ακολουθούν τα βασικά σημεία του εγχειριδίου 

και οι μαθητές θα λαμβάνουν στην αρχή της σχολικής περιόδου ένα φυλλάδιο 

με το γενικό περίγραμμα των μαθημάτων. Αυτό το φυλλάδιο θα περιλαμβάνει 

σε γενικές γραμμές τις επικεφαλίδες των θεμάτων που θα συζητηθούν, τα 

βασικά γραφήματα, πίνακες και διάφορα προβλήματα που θα γίνουν 

αντικείμενο ανάλυσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Θα κατασκευαστεί προσβάσιμη ιστοσελίδα του τμήματος στο 

Διαδίκτυο. Τα υλικά του μαθήματος όπως το syllabus, το πρόγραμμα του 

μαθήματος, τα κουίζ ερωτήσεων και οι λύσεις των εξετάσεων καθώς και οι 

διάφορες ανακοινώσεις θα είναι διαθέσιμες σε αυτή την ιστοσελίδα του 

τμήματος. Τα κουίζ αλλά και οι λύσεις των εξετάσεων θα ανακοινώνονται 

απευθείας μετά το μάθημα έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να 

ελέγξουν τις σωστές απαντήσεις τη στιγμή που ακόμα οι ερωτήσεις είναι 

«νωπές» στο μυαλό τους. Επίσης μια λίστα με θέματα συζήτησης κρίνεται 

σκόπιμο να προστεθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος που θα έχει 

ήδη δημιουργηθεί από τον καθηγητή. 
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Επιπρόσθετα με τα βασισμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μαθήματα, 

οι γραπτές ασκήσεις και τα πειράματα θα ενσωματωθούν στη βασική δομή 

του μαθήματος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στο τέλος κάθε ενότητας 

θα παρουσιάζεται μια σύντομη μελέτη περίπτωσης (case study) δίνοντας έτσι 

μια εφαρμογή των όσων συζητήθηκαν νωρίτερα και των ενδεχόμενων 

ερωτήσεων που παρουσιάστηκαν στην τάξη. Οι απαντήσεις των μαθητών θα 

συζητιούνται και τα πορίσματα θα ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική σελίδα 

του τμήματος. Στη μικροοικονομική πειράματα θα λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια του της σχολικής περιόδου τα οποία θα βασίζονται στις διαφορετικές 

μορφές αγοράς. Στη μακροοικονομία θα γίνεται έλεγχος μέσω Internet της 

πορείας των πιο σημαντικών δεικτών και θα συζητιέται κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασης.  

Η εμφάνιση των λύσεων των κουίζ ανακεφαλαίωσης στην ιστοσελίδα 

του τμήματος μειώνει την απώλεια του διδακτικού χρόνου με αποτέλεσμα να 

εξισορροπείται η κατάσταση. Ασκήσεις εμπέδωσης του μαθήματος και 

ορισμένα βοηθήματα θα γίνονται διαθέσιμα στο εργαστήριο των Η/Υ 

επιτρέποντας έτσι τους μαθητές να πειραματιστούν με κάποια από τα 

γραφήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος έτσι 

ώστε να λάβουν και επιπλέον πρακτική εξάσκηση.  

Ένα ολοκληρωμένο μάθημα αποτελείται από πολλά στοιχεία–

συστατικά τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν μαζί προκειμένου να 

ενώσουν τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης έτσι ώστε αυτή να γίνει 

περισσότερο ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσματική (Stone, 1999). 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα από τις 

παραδόσεις των μαθημάτων βασισμένες στη χρήση του Η/Υ είναι η σύνδεση 

ενεργού και συνεργατικής μάθησης μέσα από ασκήσεις οι οποίες 

αποτρέπουν την αδιαφορία ή την απροσεξία των μαθητών και ενδυναμώνουν 

τη μάθηση.   
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2.7. Λογισμικά προγράμματα πληροφορικής στη διδασκαλία των 
οικονομικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
 
2.7.1. Γενικά 

 

Η χρήση λογισμικών πακέτων στην διδασκαλία των οικονομικών είναι 

ευρέως διαδεδομένη στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρών 

όπως οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία. Ανεπτυγμένη  είναι όπως φαίνεται και η 

δραστηριοποίηση των εταιρειών παραγωγής λογισμικού προς την 

κατεύθυνση αυτή. Στην διδασκαλία των οικονομικών   ως εφαρμοσμένης 

επιστήμης αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατότητες όπως τα πολυμέσα 

(multimedia), τα τοπικά δίκτυα (LAN) και οι βάσεις δεδομένων (databases) . 

 Με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου και 

χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως πληροφορική και διδασκαλία των 

οικονομικών , εκπαιδευτικές εφαρμογές πληροφορικής , εταιρείες παραγωγής 

εκπαιδευτικού λογισμικού, διδακτική των οικονομικών, educational software 

for teaching economics, educational applications of informatics, 

αναζητήθηκαν παραδείγματα λογισμικών προγραμμάτων τα οποία έχουν 

εφαρμογή στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων. Στη συνέχεια τα 

προγράμματα αξιολογήθηκαν όσο αυτό ήταν δυνατό ως προς τη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν , την φιλικότητα προς τον χρήστη, τις δυνατότητες , το 

κόστος και τη χώρα προέλευσης. Κάτω από τον όρο δυνατότητες 

αξιολογήθηκαν στοιχεία όπως το εύρος της ύλης που καλύπτει το κάθε 

λογισμικό πακέτο , η δυνατότητα χρήσης του σαν δικτυακή εφαρμογή, η 

ύπαρξη λεξικού επεξήγησης οικονομικών όρων (interactive glossary), η 

ύπαρξη ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. 

Για την αξιολόγηση των λογισμικών πακέτων έγινε η παραδοχή ότι 

επειδή η πλήρη πρόσβαση στα προγράμματα αυτά προϋποθέτει την αγορά 

τους, αυτή έγινε χρησιμοποιώντας δείγματα όπου ήταν διαθέσιμα, 

(downloable demos, shareware versions), τις τεχνικές περιγραφές που δίνει η 

εταιρεία, επιστημονικά άρθρα αξιολόγησης των ίδιων προγραμμάτων. 
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2.7.2. Ειδικό μέρος 

 
 
2.7.2.1. “WinEcon”  
 

 

WinEcon Economics for Schools  

 

Το λογισμικό πακέτο WinEcon Economics for Schools είναι 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί από μαθητές ηλικίας 16 ετών και 

μεγαλύτερους, ενώ είναι δομημένο με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 

Μ. Βρετανίας. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι οργανωμένο σε κεφάλαια όπως για 

παράδειγμα το κεφάλαιο “Προσφορά και Ζήτηση”. Το κάθε κεφάλαιο 

περιλαμβάνει θεωρία, σταδιοποιημένη παρουσίαση λυμένων προβλημάτων–

εφαρμογών της θεωρίας, ερωτήσεις αυτοεξέτασης του μαθητή, λεξικό των 

οικονομικών όρων που παρουσιάζονται στη θεωρία, πρόχειρο για την 

δημιουργία σημειώσεων κ.α. Υπάρχει η δυνατότητα στον χρήστη να 

διαμορφώνει  τη λίστα των κεφαλαίων που θέλει να μελετήσει 

προσθαφαιρώντας στοιχεία από κάθε κεφάλαιο και δημιουργώντας ποικίλες 

ενότητες. Η σχέση γραφικών / κειμένου είναι περίπου 50:50 κάτι που κάνει το 

πρόγραμμα φιλικό στη χρήση από τους μαθητές. 

Σε αντίθεση με το σχολικό βιβλίο που εμφανίζει έναν μαθηματικό τύπο 

ή ένα διάγραμμα στην πλήρη του μορφή το WinEcon έχει σχεδιαστεί να 

παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει βήμα προς βήμα τη 

σχεδίαση ενός διαγράμματος ή την εφαρμογή ενός τύπου κατανοώντας 

καλύτερα τους συσχετισμούς πίσω από αυτά. Η λύσεις των προβλημάτων 

είναι σταδιοποιημένες και ζητούν σε κάθε βήμα την εισαγωγή δεδομένων από 

το μαθητή. Εάν ο μαθητής διαπιστώσει ότι δεν έχει την θεωρητική επάρκεια 

για την επίλυση του προβλήματος μπορεί εύκολα να επιστρέψει σε 

προηγούμενα κεφάλαια στα οποία στηρίζεται το πρόβλημα μέσω ενός 

διαδραστικού μενού (interactive menu).  
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Επίσης υπάρχει σε κάθε οθόνη το πλήκτρο M (Μ button (από το 

More)) η χρήση του οποίου δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις έννοιες 

που παρουσιάζονται στην αντίστοιχη διαφάνεια. 

Το λογισμικό πακέτο είναι διαθέσιμο μέσω δικτύου και μπορεί να 

εγκατασταθεί σε όλους τους υπολογιστές ενός σχολικού συγκροτήματος  

αλλά απαιτείται ετήσια ανανέωση της έκδοσης ενώ υπάρχει και έκδοση για 

προσωπικό υπολογιστή. 

 

 

Σχεδιασμός του WinEcon  

 

 

Τα μέσα μάθησης που είναι βασισμένα στα πολυμέσα είναι γεγονός ότι 

τώρα είναι διαθέσιμα προς χρήση. Με τη διαδραστική και δυναμική τους 

μορφή είναι αναμφισβήτητα ένα μέσον βελτίωσης της ποιότητας μάθησης 

των παιδιών. Τα πολυμέσα (multimedia) είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις 

μαθησιακές ανάγκες και προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα ελέγχου 

της μαθησιακής διαδικασίας ακόμα και όταν τα τμήματα αποτελούνται από 

μεγάλο αριθμό ατόμων. Παρόλα αυτά η αποτελεσματική χρήση αυτών των 

νέων μέσων προϋποθέτει τη σταδιακή ενσωμάτωση τους στο ήδη υπάρχον 

μαθησιακό περιβάλλον και την προσαρμογή τους με όλα τα υπόλοιπα 

μαθήματα αλλά και ότι οι μαθητές θα λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη 

και τις απαραίτητες οδηγίες κατά τη χρήση τους (Laurillard 1993).  

Το WinEcon είναι ένα λογισμικό πακέτο που παρέχει δυναμική 

διαδραστική παρουσίαση της οικονομικής ανάλυσης με στοιχεία-δεδομένα, 

προσομοιώσεις και εφαρμογές. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης διάφορα 

τεστ για τους μαθητές αλλά και βοήθεια προς τους καθηγητές προκειμένου να 

προσαρμόσουν το λογισμικό έτσι ώστε να ταιριάζει στο ύφος του μαθήματος 

τους. Το WinEcon σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των 

μαθητών για μεγαλύτερη κατανόηση των οικονομικών μαθημάτων, καθώς και 

για να παρέχει μια επιπρόσθετη πηγή γνώσης προς αυτούς.  
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Σε μερικά σημεία του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να αλληλεπιδρούν με τον Η/Υ λύνοντας ένα οικονομικό πρόβλημα 

και έπειτα αλλάζοντας τις παραμέτρους του προβλήματος να 

ξαναπροσπαθήσουν να το επιλύσουν. Οι μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν 

το πρόγραμμα επιθυμούν να κατανοήσουν τα οικονομικά ζητήματα για να 

μπορέσουν να επιτύχουν στις εξετάσεις. Με το WinEcon ο σκοπός αυτός 

γίνεται λίγο πιο εύκολος και κάνοντας χρήση αυτού λαμβάνουν κάποιας 

μορφής ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 

Το WinEcon σχεδιάστηκε αρχικά για περιορισμένη χρήση  αλλά με την 

έκδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος άρχισε να χρησιμοποιείται στα 

περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας προέλευσης του (Αγγλία) και 

στα οποία διδάσκονταν τα οικονομικά ως μάθημα.  

Σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η ευελιξία, η 

διαδραστικότητα και ο έλεγχος. Έτσι το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους 

καθηγητές να δημιουργήσουν μέσω της διαγραφής ή και της συγχώνευσης 

θεμάτων τη δική τους δομή του μαθήματος και να το θέσουν στη διάθεση των 

ενδιαφερομένων μέσω του Διαδικτύου. Οι μαθητές από την άλλη, 

διευκολύνονται στο να συσχετίσουν αυτό που μαθαίνουν με την ήδη 

υπάρχουσα γνώση που κατέχουν και τελικά να εμβαθύνουν στις γνώσεις 

τους αλλά και να βελτιωθεί η αντίληψή τους. Επίσης οι μαθητές μπορούν να 

επεξεργαστούν τα διάφορα οικονομικά διαγράμματα. Είναι πιθανό να τους 

ζητηθεί να εισάγουν στοιχεία σε ορισμένα στάδια έτσι ώστε να συμμετάσχουν 

στην κατασκευή ενός γραφήματος κάτι το οποίο στα σχολικά εγχειρίδια 

παρουσιάζεται στην τελική του μορφή σε μια εικόνα με στατικό τρόπο και το 

οποίο οι μαθητές πιθανόν να μην κατανοούν τι ακριβώς παριστάνει.  

Τέλος, οι μαθητές με τη χρήση του WinEcon μαθαίνουν να έχουν τον 

έλεγχο πάνω στα θέματα τα οποία μελετούν αλλά και πάνω σε αυτά τα οποία 

μαθαίνουν. Μπορούν να επιλέξουν ποια κουμπιά θα χρησιμοποιήσουν και με 

ποια σειρά θα κάνουν «κλικ» πάνω σε αυτά. Τους δίνεται επίσης η 

δυνατότητα να προσπαθήσουν περισσότερο από μια φορά να απαντήσουν 

σε μια ερώτηση ή μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα έτσι ώστε να 

είναι αναγκασμένοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις γρήγορα, μέσα σε 

ελάχιστο χρόνο.  
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Το σχήμα 3 στο παράρτημα Β στο τέλος της εργασίας παρουσιάζει το 

γραφικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισμικού προγράμματος WinEcon. 

 

 

Η διαδικασία της μάθησης με τη χρήση του λογισμικού WinEcon 

 

 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι μάθησης και τα άτομα μαθαίνουν με 

πιο αποτελεσματικό τρόπο εάν τα ίδια γνωρίζουν πιο είναι το δικό τους 

προσωπικό στυλ. Σε άρθρο του ο Soper (1999) περιγράφει τέσσερις 

διαφορετικά στυλ μάθησης (:ενεργητικό, συλλογιστικό, θεωρητικό και 

ρεαλιστικό). Ο συνδυασμός ενός διαδραστικού προγράμματος λογισμικού με 

ένα ευρύ σύνολο από διαφόρους τύπους προβολής των οικονομικών εννοιών 

στην οθόνη, κάνει το πρόγραμμα του WinEcon ελκυστικό σε καθένα από τα 

στυλ μάθησης που προαναφέρθηκαν (Soper, 1999).  

Το παρακάτω σχέδιο παρουσιάζει μια οθόνη με τις διάφορες 

δραστηριότητες μάθησης. Οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν, καθώς 

κινούνται πάνω στα διάφορα σημεία του γραφήματος, το πως επηρεάζεται η 

χρησιμότητα του καταναλωτή και να παρατηρήσουν τη σχέση αυτών των 

σημείων. Μπορούν επιπλέον να πάρουν τις σχετικές πληροφορίες για το 

σχήμα και τη θέση των διαφόρων καμπυλών. Συνεπώς υπάρχουν οι μαθητές 

οι οποίοι βρίσκουν ενδιαφέρον στο να κάνουν «κλικ» σε διάφορα σημεία 

πάνω στο γράφημα και να παρατηρούν άμεσα τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν και υπάρχουν και οι μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν το 

κουμπί Μ και θα δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον στην ανάγνωση του 

κειμένου-θεωρία το οποίο θα εμφανιστεί. 
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Σχήμα 2: WinEcon–Χρησιμότητα καταναλωτή 

(Πηγή: Jean B. Soper)   
 

 

Με τα διαδραστικά πολυμέσα και με τα κινούμενα σχέδια (animations) 

οι μαθητές ανακαλύπτουν πώς τα αναλυτικά αποτελέσματα κάτω απο 

διαφορετικές συνθήκες μεταβάλλονται, έτσι όπως συμβαίνει για παράδειγμα 

στην οθόνη του παρακάτω σχήματος (σχ. 3) το οποίο εμφανίζει το πώς 

μεταβάλλεται η καμπύλη IS (επένδυσης–αποταμίευσης) σε μια αύξηση των 

δημοσίων δαπανών και κατ’ επέκταση δείχνει και την αποτελεσματικότητα της 

δημοσιονομικής πολιτικής. 
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Σχήμα 3: WinEcon–Καμπύλη επένδυσης–αποταμίευσης (IS) 

(Πηγή: Jean B. Soper)   
 

 

Σε όλα αυτά βέβαια, οι καθηγητές θα πρέπει να είναι παρόν και ικανοί 

να διαπιστώσουν το πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές ένα θέμα και να 

δώσουν τυχόν εξηγήσεις σε πιθανές παρερμηνείες τους.  

Το βέβαιο είναι ότι μια καλοσχεδιασμένη ηλεκτρονική παρουσίαση 

μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση των διαφόρων εννοιών. Οι Η/Υ 

μπορούν πολύ εύκολα να περιγράψουν και να εξηγήσουν τι συμβαίνει σε μια 

παρουσίαση της οθόνης κάνοντας πιο εύκολη τη διαδικασία κατανόησης των 

νοημάτων. Πιθανά εννοιολογικά προβλήματα μπορούν απλά να 

διερευνηθούν με σχετικές ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις και τις drag-and-drop 

ενότητες, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους μαθητές να αναλύσουν τις 

περιπτώσεις που προκύπτουν στις διάφορες συνθήκες. 
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Το πρόγραμμα WinEcon συντελεί στην αυτόνομη μάθηση  

 
 

Το λογισμικό του προγράμματος WinEcon είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε 

να υποστηρίζει την ατομική χρήση. Έτσι το WinEcon μπορεί να θεωρηθεί ως 

το κατάλληλο μέσο μάθησης για τα παιδιά στα προγράμματα ανοιχτής 

μάθησης (open learning programs). Η ικανότητα των ατόμων να σκέφτονται 

ανεξάρτητα και να δουλεύουν χωρίς στενή καθοδήγηση είναι χρήσιμη 

δεξιότητα η οποία αξίζει να μεταδοθεί στους μαθητές. 

Οι οθόνες προβολής του WinEcon σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να 

αφήνουν τους μαθητές να δουλέψουν είτε με πνεύμα ανησυχίας και 

περιέργειας ή με διάθεση πλεονεξίας. Τα κουμπιά της οθόνης του Η/Υ στην 

πραγματικότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη σειρά την οποία 

επιθυμούν οι μαθητές, επιτρέποντας τους έτσι να αποκτήσουν μια πιο 

διερευνητική μεθοδολογία στη χρήση του προγράμματος. Έτσι για 

παράδειγμα το σχήμα (σχ. 4) που εμφανίζεται παρακάτω δείχνει στην οθόνη 

πλήκτρα τα οποία μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τους κανόνες 
ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας της Μεγάλης Βρετανίας. 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση σε αυτές 

τις πληροφορίες κάνοντας «κλικ» πάνω σε οποιοδήποτε κουμπί και με 

οποιαδήποτε σειρά αυτοί επιθυμούν. Επιπλέον μπορούν να επιλέξουν να 

πατήσουν τα πλήκτρα στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης έτσι ώστε να 

μεταπηδήσουν σε επόμενη ή σε προηγούμενη κάρτα. Τέλος τους δίνεται 

εύκολα η πρόσβαση σε ένα γλωσσάριο και σε έναν αριθμητικό υπολογιστή.  
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Σχήμα 4: WinEcon–Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η ιδιωτικοποίηση τους 

(Πηγή: Jean B. Soper)   

 
 

Παρόλο που είναι σημαντικό για τους μαθητές να έχουν την ελευθερία 

να «χτίσουν» με το δικό τους τρόπο τη μάθηση, οι περισσότεροι από αυτούς 

χρειάζονται καθοδήγηση προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτή τους την 

ελευθερία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η παρουσία ενός εγχειριδίου 

οδηγιών (workbook) του προγράμματος θα βοηθήσει τους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά το πρόγραμμα 

υποδεικνύοντας που θα πρέπει να αναζητηθούν τα κλειδιά των οικονομικών 

αναλύσεων και αποτελεσμάτων. Ο συνδυασμός του λογισμικού με το βιβλίο 

οδηγιών επιτρέπει στους μαθητές να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για 

τη μάθησή τους και συνεπώς αποδεικνύονται πιο ικανοί να μάθουν 

περισσότερα τα οποία τους ήταν αρχικά πιο δύσκολο να μάθουν. Συνεπώς, 

οι μαθητές κερδίζουν από την παρακολούθηση και μελέτη αυτών των 

μαθημάτων.  
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Στρατηγικές διδασκαλίας με τη βοήθεια του WinEcon 

 
Μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να κατέχει ένας καλός 

καθηγητής είναι: να κερδίζει την προσοχή των μαθητών, να καθορίζει τους 

στόχους του μαθήματος, να εμφανίζει τα κίνητρα, να παρέχει καθοδήγηση και 

βοήθεια, να ανατροφοδοτεί τη σκέψη, να ενισχύει τη μνήμη και να μεταδίδει. 

Αν ένα λογισμικό υπάρχει προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό μέσο 

χρειάζεται να εμφανίζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι σχεδιαστές του 

WinEcon θέλανε βασικά να παράγουν ένα λογισμικό το οποίο θα επιλέξουν οι 

μαθητές για να το χρησιμοποιήσουν. Οι παρουσιάσεις στην οθόνη θα πρέπει 

να είναι ελκυστικές και απλές στη χρήση, έτσι ώστε όταν ο μαθητής θα 

ασχοληθεί με αυτές να του δημιουργηθεί η ανάγκη να τις ξαναδεί. Το 

WinEcon περιλαμβάνει πολλούς τύπους παρουσιάσεων και μια από αυτές 

φαίνεται και στην οθόνη του παρακάτω σχήματος (σχ. 5).  

 

 
 

Σχήμα 5: WinEcon–Άποψη οθόνης εξόδου του προγράμματος 

(Πηγή: Jean B. Soper)   
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Η πληθώρα των ενοτήτων και οι λεπτομέρειες που αυτές περιέχουν τις 

κάνει να είναι πιο ενδιαφέρουσες. Μια νέα οθόνη εμφανίζει ένα καινούριο 

κίνητρο για το μαθητή. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να δοθούν οι κατάλληλες 

πληροφορίες στα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν στην οθόνη του Η/Υ, ένα 

σύμβολο καθοδήγησης του WinEcon σχεδιάστηκε προκειμένου να υποδείξει 

στο χρήστη που και πώς να ψάξει για αυτές τις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, το 

WinEcon ως μέσο διδασκαλίας καλύπτει τα περισσότερα από τα 

χαρακτηριστικά τα οποία οφείλει να εμφανίζει ένας σωστός εκπαιδευτικός και 

τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρόλα αυτά το σίγουρο είναι ότι ένας 

Η/Υ και ένα λογισμικό πρόγραμμα δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν εξ 

ολοκλήρου το ρόλο και τη σημασία του καθηγητή μέσα στη σχολική τάξη. 

Γενικά οι οθόνες παρουσίασης του WinEcon ενθαρρύνουν τη 

διαδραστικότητα με το να προσφέρουν υποδείξεις και προσφέροντας άμεσα 

ανατροφοδότηση. Το πιο κάτω σχήμα (σχ. 6) δείχνει ακριβώς πως 

κατασκευάζεται μια καμπύλη ζήτησης.  

 

 

 
 
Σχήμα 6: WinEcon–Καμπύλη ζήτησης 

(Πηγή: Jean B. Soper)   
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Ο άξονας των τιμών επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρήσουν το 

πώς αλλάζει η ζητούμενη ποσότητα καθώς μεταβάλλεται η τιμή του αγαθού 

του σχήματος. Ένα σχολικό εγχειρίδιο απεικονίζει απλά την τελική μορφή του 

διαγράμματος αλλά ένα μάθημα με την υποστήριξη της τεχνολογίας του Η/Υ 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν πως κατασκευάζεται 

αυτό το διάγραμμα. Η οικονομική ανάλυση κάνει σημαντική χρήση των 

διαγραμμάτων και τα αποτελέσματα βασίζονται στη διασταύρωση των 

σημείων-κλειδιών αλλά και στις μεταβολές που προκύπτουν.   

Οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις τέτοιων διαγραμμάτων έχουν τη 

δυνατότητα να στρέψουν την προσοχή του χρήστη σε σημεία κλειδιά στα 

διάφορα επίπεδα της ανάλυσης. Για παράδειγμα στο σχήμα 5 το σημείο που 

χρωματίζεται κίτρινο πάνω στο γράφημα έχει σχέση με την ανάλυση της 

τρέχουσας οθόνης παρουσίασης. 

Οι ερωτήσεις συνήθως είναι ένας τρόπος ενεργοποίησης της μνήμης 

αλλά και μια δοκιμασία για να διαπιστώσουμε αν κατανοήσαμε τις έννοιες 

που διδαχτήκαμε. Επίσης κίνητρο ανάκλησης της μνήμης μας δημιουργείται 

στην προσπάθεια που καταβάλουμε για να συμπληρώσουμε μια εργασία και 

καθώς λαμβάνουμε άμεσα ανατροφοδότηση για το αν απαντήσαμε σωστά ή 

λάθος ενισχύουμε την κατανόηση μας πάνω στο αντικείμενο με το οποίο 

ασχολούμαστε. Το WinEcon είναι ένα πρόγραμμα που υποβάλει ερωτήσεις 

και παρέχει ανατροφοδότηση δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να 

εμβαθύνει τις γνώσεις του.  
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Το WinEcon στην πράξη 

 
Οι μαθητές–χρήστες του WinEcon έχουν εκφράσει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το πρόγραμμα. Στο πανεπιστήμιο του Leicester 

πραγματοποιήθηκε πείραμα σχετικό με τη χρήση του WinEcon. Έτσι οι 

μαθητές που είχαν υπόβαθρο γνώσεων στα μαθηματικά και στα οικονομικά 

κατανεμήθηκαν σε ομάδες με τυχαία επιλογή. Μερικές από αυτές τις ομάδες 

μαθητών κατευθύνθηκαν στο να χρησιμοποιήσουν το  WinEcon στην εργασία 

τους δουλεύοντας προβλήματα βασισμένα στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 

ομάδες θα επεξεργάζονταν τα συνηθισμένα προβλήματα ενώ όλες οι ομάδες 

θα είχαν διαθέσιμο προς χρήση το WinEcon μέσω του Διαδικτύου, εφόσον το 

επιθυμούσαν. Αποδείχθηκε ότι οι μισοί από αυτούς που δεν είχαν 

κατευθυνθεί να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα, τελικά το χρησιμοποίησαν 

από το internet. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι η χρήση του 

WinEcon έπειτα από καθοδήγηση είχε ως συνέπεια οι μαθητές να 

αποδώσουν καλύτερα στις εξετάσεις ενώ δεν είχε καμία επίδραση στους 

μαθητές που το εκμεταλλεύτηκαν μέσω του Διαδικτύου. Έτσι για να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά το λογισμικό θα πρέπει πάνω από όλα να 

ενσωματωθεί με την εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος (Mac Donald 

and Shields, 1996).   

Σε τάξεις με μεγάλο αριθμό ατόμων είναι δύσκολο για τον καθηγητή να 

δείξει ιδιαίτερη προσοχή στον καθένα ξεχωριστά. Το WinEcon εμφανίζεται ως 

πολύτιμό εργαλείο ενίσχυσης της διδασκαλίας προσφέροντας βοήθεια και 

πρόσθετη διδακτική υποστήριξη και όχι ως αντικαταστάτης της 

παραδοσιακής εκπαιδευτικής μεθόδου. Είναι το μέσο που βελτιώνει την 

ποιότητα του μαθήματος και μαζί με τη χρήση του βιβλίου οδηγιών είναι σε 

θέση να ενισχύσει την απόδοση των μαθητών αλλά με την προϋπόθεση ότι 

θα ενσωματωθεί στη διδασκαλία του καθηγητή και σε καμία περίπτωση δε θα 

τον αντικαταστήσει. Έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές ζητούν καθοδήγηση στο 

χειρισμό ενός λογισμικού και δυσαρεστούνται όταν τους δίνεται απλώς η 

οδηγία να δουλέψουν μόνοι τους στο πρόγραμμα.      
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WinEcon και εισαγωγή στη Μικροοικονομία 

 

Αυτό το λογισμικό πακέτο περιλαμβάνεται σε τρεις δισκέτες και 

περιέχει οκτώ ενότητες αυτοαξιολόγησης και οκτώ προσομοιώσεις 

οικονομικών προβλημάτων, σημειώσεις για τον καθηγητή και οδηγίες 

χειρισμού. Αναφέρεται στα κεφάλαια , Παραγωγή και Επιλογή , Παραγωγή 

και Κόστος , Βραχυπρόθεσμο Κόστος , Μακροπρόθεσμο Κόστος, 

Χρησιμότητα,  Προσφορά , Ζήτηση και Ελαστικότητα , Μονοπώλια και 

Ανταγωνισμός, Παράγοντες Παραγωγής . Οι προσομοιώσεις δίνουν την 

δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν οικονομικές θεωρίες σε 

πραγματικές καταστάσεις και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα (Torkington, 

2004). 

 

WinEcon και εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο 

 

Το λογισμικό πακέτο περιλαμβάνει 6 κεφάλαια άντλησης πληροφοριών 

τα οποία αναφέρονται στα ακόλουθα : Ισορροπία Πληρωμών , Εμπόριο και 

Συγκριτικό Κόστος, Τιμές Συναλλάγματος , Ξένο εμπόριο και Κυβερνητική 

Πολιτική , Κέρδη από το εμπόριο, Μηχανισμοί συναλλαγματικών Ισοτιμιών . 

Επίσης περιέχει 7 ενότητες αυτοαξιολόγησης πάνω στα ίδια κεφάλαια καθώς 

και δυνατότητα καταγραφής – αρχειοθέτησης της επίδοσης του μαθητή για 

περαιτέρω ανάλυση της απόδοσής του. 
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WinEcon και εισαγωγή στη Μακροοικονομία 

 

Είναι ένα πολύπλευρο λογισμικό για μαθητές από 16 – 18 ετών το 

οποίο περιέχει τέσσερις ενότητες αυτοαξιολόγησης με περισσότερες από 300 

ερωτήσεις και επεξηγήσεις στις λανθασμένες απαντήσεις,  πάνω στο 

Κεϊνισιανό Μοντέλο και τους Εθνικούς Λογαριασμούς . Επίσης διαθέτει 3 

ενότητες προσομοιώσεων επιτρέποντας στον μαθητή να χειρισθεί και να 

δοκιμάσει τα οικονομικά μοντέλα με διάφορους βαθμούς πολυπλοκότητας και 

να αναλύσει τα αποτελέσματα αλλαγών όπως στις εξισώσεις συμπεριφοράς, 

στους πολιτικούς χειρισμούς ενώ παρέχονται δεδομένα και υπολογιστικά 

εργαλεία για τον υπολογισμό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Περιέχει 

επίσης και ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες θέτουν τους δικούς τους 

στόχους στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και αξιολογούνται από εάν 

τελικά τους πετυχαίνουν. Υπάρχει και λειτουργία αποθήκευσης και 

αρχειοθέτησης των ενεργειών του μαθητή για μελλοντική αξιολόγηση 

(Torkington, 2004). 

 
 
2.7.2.2. “Συμμαχία”  

 

Η "Συμμαχία"  είναι ένα παιγνίδι προσομοίωσης το οποίο εκτός του ότι 

είναι ελκυστικό για τους μαθητές είναι ταυτόχρονα και καινοτομικό όσον 

αφορά στον τρόπο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού υλικού από όλο το φάσμα 

της διδακτέας ύλης της Β’ και Γ΄ Ενιαίου Λυκείου. Το προϊόν είναι ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο με σκοπό τη σφαιρική αντιμετώπιση εννοιών από τα 

διδακτικά αντικείμενα της Γ Λυκείου όπως είναι οι Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας και η Στατιστική καθώς και αυτών της Β’ Λυκείου όπως είναι 

Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα και Διαχείριση 

Φυσικών Πόρων πέρα των ορίων των κλασικών μαθημάτων προσφέροντας 

έτσι μία διεπιστημονική άποψη και σύνδεσή μεταξύ τους. Ο τρόπος με τον 

οποίο περιγράφονται οι έννοιες αυτές από τα μαθήματα του αναλυτικού 

προγράμματος δε βοηθάει πολλές φορές τους εφήβους αυτής της ηλικίας να 

κατανοήσουν τις πιθανές διασυνδέσεις τους.  
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Στόχος λοιπόν, του συγκεκριμένου λογισμικού είναι να συμβάλλει στη 

διασύνδεση των εννοιών μέσα από ένα περιβάλλον προσομοίωσης έτσι ώστε 

να αναπτυχθεί η αναλυτική αλλά και η συνθετική σκέψη των εφήβων. Ενώ 

απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η εναλλακτική προσέγγιση των 

συγκεκριμένων εννοιών προκειμένου να αναπτυχθεί και η διεπιστημονική 

σκέψη των παιδιών. Οι διαδικασίες και οι έννοιες που προσομοιώνονται είναι 

κυρίως οικονομικού, κοινωνιολογικού και πολιτικού περιεχομένου. 

Η Συμμαχία αποτελεί μία προσομοίωση πόλης όπου ο μαθητής 

καλείται να διαχειριστεί οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους ταυτόχρονα 

με τη διαχείριση των φυσικών πόρων της πόλης. Με τον τρόπο αυτό αλλά και 

από τον παιγνιώδη χαρακτήρα του εργαλείου ο μαθητής μαθαίνει στην πράξη 

την πρακτική εφαρμογή εννοιών που μέχρι πρόσφατα μάθαινε στη θεωρία. 

Είναι άλλωστε γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών δίδει βάρος στην 

πρακτική αξία των μαθημάτων μέσα από τον πειραματισμό και τις εργασίες. 

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο είτε ατομικά είτε 

συναγωνιζόμενοι μεταξύ τους για την ηγεσία της συμμαχίας. Το τελευταίο 

είναι απαραίτητο εφόσον στο παιχνίδι δημιουργούνται καταστάσεις που 

απαιτούν τη συνεργασία των πόλεων για να αντιμετωπίσουν έναν κοινό 

εχθρό ή μία κρίσιμη κατάσταση. 

Για τη χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου προτείνονται δύο 

συμπληρωματικές στρατηγικές εφαρμογής καθώς και τρεις εναλλακτικές 

επιλογές διδακτικής που περιγράφονται στο Βιβλίο του Καθηγητή. Το 

πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

στους παιδαγωγικούς στόχους και επιπλέον αποσκοπεί στο να γίνει ικανός ο 

μαθητής να αντιληφθεί αλλά και να εφαρμόσει στην πράξη τις έννοιες που 

έμαθε καθώς και να κατανοήσει την σύνδεση μεταξύ τους. 

Ο σχεδιασμός και η έκδοση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Συμμαχία» 

έγινε μέσα στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του 

προγράμματος Οδύσσεια7. Εκτός από το λογισμικό, εκδόθηκαν παράλληλα 

βοηθητικά εγχειρίδια καθηγητή και μαθητή προκειμένου να διευκολύνουν στη 

χρήση του προγράμματος.   

 

                                                 
7 Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://odysseia.cti.gr/nausika/projdescr/18.htm
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2.7.2.3. “Ερμής” 
 

Το πρόγραμμα “Ερμής” αποτελεί ένα διερευνητικό λογισμικό για τη 

συνδυασμένη μελέτη οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των 

ανθρώπων. Δίνει έμφαση  στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, 

στην αξιοποίηση και κατανομή του ενεργειακού δυναμικού στον Ελλαδικό 

χώρο, καθώς και στη σχέση προσφοράς και ζήτησης κατά τη διαδικασία των 

εμπορικών συναλλαγών. 

Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο με διαθεματικό 

χαρακτήρα, το οποίο στηρίζεται στην ιδέα της λειτουργικής συνύπαρξης με τα 

άλλα διδακτικά μέσα του σχολείου. Επιδιώκει κυρίως: 

 να μεταφέρει στην πράξη οικονομικούς όρους και θεωρίες που 

διδάσκονται στο σχολείο 

 να δώσει στους καθηγητές ένα εργαλείο με το οποίο θα μπορούν να 

διερευνήσουν μαζί με τους μαθητές πολλαπλές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα 

 να αναδείξει την πολυπλοκότητα του οικονομικού φαινομένου 

 να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές απέναντι στα προβλήματα που 

συνεπάγεται η αλόγιστη συμπεριφορά 

Ο “Ερμής” απευθύνεται κυρίως στους καθηγητές των οικονομικών 

μαθημάτων στο λύκειο αλλά και στους καθηγητές που διδάσκουν Τεχνολογία 

και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Με αυτό το λογισμικό 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 έτσι ώστε να συμπληρώσουν και να 

εμπεδώσουν τις γνώσεις τους. Παράλληλα έχουν την δυνατότητα να ορίσουν 

τις δικές τους παραμέτρους, να παρατηρήσουν πως επηρεάζονται τα 

αποτελέσματα καθώς και να συλλέξουν και να επεξεργαστούν στοιχεία.  

 

Οι ενότητες που προσφέρονται στο πρόγραμμα είναι: 

 

 «Η επιχείρησή μου»: σε αυτήν οι μαθητές ασχολούνται με το 

δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης και μέσα από την επεξεργασία 

δεδομένων γνωρίζουν όλα τα στοιχεία μιας παραγωγικής διαδικασίας 

και την οργάνωση μιας επιχείρησης. 
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 «Η αγορά στην πόλη μου»: οι μαθητές εξετάζουν την λειτουργία της 

αγοράς για κάποιο υποθετικό προϊόν και μερικούς βασικούς 

παράγοντες που την επηρεάζουν. 

 «Η ενέργεια στην καθημερινή ζωή»: οι μαθητές διερευνούν τις πηγές 

ενέργειας, τους τύπους κατανάλωσης ενέργειας, τα οφέλη και τις 

επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων ενεργειακών πόρων. 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση του λογισμικού είναι: 

 Αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από ολοκληρωμένη 

διαθεματική προσέγγιση. 

 Εμπλουτισμός και υποστήριξη των αλληλοσυμπληρούμενων 

μαθημάτων της Οικονομίας όπως η Γεωγραφία, η Οικιακή Οικονομία, 

Πληροφορική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Καταναλωτή, 

Τεχνολογία κ.α. 

 Πρόκληση συμμετοχής των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία με 

όρους συνεργασίας, ομαδικότητας και δημιουργικότητας. 

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ερμής» κατασκευάστηκε από τον εκδοτικό 

οργανισμό «Λιβάνης» για τη μελέτη οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων8. Εκδόθηκε πιλοτικά και ακόμα δεν έχει αξιολογηθεί. Τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η διάθεση του προγράμματος 

ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. 

 

                                                 
8 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούμε να λάβουμε από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://odysseia.cti.gr/nausika/projdescr/18.htm
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2.8. Δικτυακοί Τόποι (websites) που διαθέτουν  εκπαιδευτικά μέσα για 
την διδασκαλία των οικονομικών  

 

2.8.1. www.gametheory.net

 
Eίναι ένας αρκετά καλά οργανωμένος δικτυακός τόπος ο οποίος 

παρέχει κυρίως Java εφαρμογές σε αρκετά θεωρητικά μοντέλα της θεωρίας 

των παιγνίων όπως είναι το “Δίλημμα του Φυλακισμένου” (Prisoners 

Dilemma). H παιδαγωγική χρηστικότητα αυτού του τόπου είναι ότι όλες οι 

εφαρμογές έχουν την μορφή παιχνιδιού, είναι απλές στη χρήση και 

επαναλαμβάνονται ευχάριστα. Για παράδειγμα το δίλημμα του φυλακισμένου 

είναι ένα παιχνίδι που αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στις κοινωνικές 

επιταγές για συνεργασία μεταξύ των ατόμων και στα ιδιοτελή κίνητρα να 

εξαπατήσει ο ένας άνθρωπος των άλλων. Μαθαίνει επίσης στον μαθητή ότι η 

προσωπικότητα του ατόμου είναι αυτή που επηρεάζει τους όρους της 

συνεργασίας μεταξύ δύο ανθρώπων. 

 

2.8.2. www.indianasms.com

 

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος αποτελεί την πύλη εισόδου για ένα 

ενδιαφέρον διαδικτυακό παιχνίδι προσομοίωσης της χρηματιστηριακής 

αγοράς το οποίο διεξάγεται σε πολιτειακό και διαπολιτειακό επίπεδο στις 

ΗΠΑ. Οι βασικές αρχές του παιχνιδιού είναι ότι ο καθηγητής χωρίζει το τμήμα 

σε ομάδες και κάθε ομάδα λαμβάνει μια καθημερινή οικονομική εφημερίδα. 

Στην αρχή του παιχνιδιού οι ομάδες παίρνουν εικονικά 100.000$ τα οποία 

τοποθετούν αγοράζοντας μετοχές εταιρειών που πιστεύουν ότι θα έχουν καλή 

πορεία στην αγορά. Στη συνέχεια αποφασίζουν με βάση την καθημερινή τους 

ενημέρωση και τη βοήθεια του καθηγητή ποιες μετοχές θα πουλήσουν και 

ποιες θα αγοράσουν. Οι επιθυμίες αυτές υποβάλλονται στην εταιρεία που 

διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο του παιχνιδιού από όλες τις ομάδες και τελικά 

κερδίζει η ομάδα που έχει επιτύχει την μεγαλύτερη αύξηση του αρχικού της 

κεφαλαίου. Η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού έγκειται στο ότι συνδυάζει την 

οικονομική θεωρία με την ενημέρωση και την λήψη αποφάσεων επί 

πραγματικών και όχι θεωρητικών συνθηκών.   
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2.9. Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή της 
τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία  
 

 

Η διδασκαλία στα ελληνικά σχολεία είναι κυρίως δασκαλοκεντρική με 

αποτέλεσμα πολλοί καθηγητές να βλέπουν τη χρήση της τεχνολογίας σαν 

μέσω προέκτασης του από έδρας μαθήματος και όχι ως μέσον ενεργητικής 

διδασκαλίας. Οι υπολογιστές και γενικότερα η τεχνολογία υπηρετούν την 

ενεργητική μάθηση (μαθητοκεντρική διδασκαλία) και με τη χρήσιμη 

εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων τους μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου οι μαθητές χτίζουν τη γνώση. 

Έτσι λοιπόν, οι καθηγητές πρέπει να αποτελέσουν τον καταλυτικό παράγοντα 

αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος από δασκαλοκεντρικό που είναι 

τώρα σε μαθητοκεντρικό.  Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα μια τέτοια 

προοπτική θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν όλα τα στοιχεία από τις γνώσεις 

και την πείρα τους τα οποία θα σταθούν χρήσιμα για την πετυχημένη 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη (αυτό που ρωτήθηκε στο 

ερωτηματολόγιο–ερ.13–της έρευνας που πραγματοποιήθηκε).  

Ο παράγοντας–κλειδί στη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση 

είναι οι ίδιοι οι καθηγητές, οι πεποιθήσεις τους και η στάση που κρατούν 

απέναντι στην τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό για τον καθηγητή να έχει 

γνώσεις πάνω στην τεχνολογία των υπολογιστών διότι η έλλειψη 

εκπαίδευσης εξηγεί πολλές φορές το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης προς τη 

νέα τεχνολογία και κατά επέκταση το άγχος των δασκάλων για την εφαρμογή 

της μέσα στην τάξη. Η εμφάνιση υψηλού άγχους είναι δυνατόν να οδηγήσει 

σε αρνητική στάση απέναντι στην εφαρμογή των Η/Υ στη διδασκαλία και 

τελικά σε αρνητική επίδραση στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι ο τρόπος που οι καθηγητές βλέπουν την τεχνολογία μπορεί 

εύκολα να επιδράσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές βλέπουν την 

τεχνολογία (Πανέτσος 2001). 

Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται εφόδια αλλά και χρόνο για να εξοικειωθούν με τη χρήση των 

υπολογιστών αλλά πάνω από όλα δεκτικότητα στην επιμόρφωσή τους.  
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Εκτός των άλλων αρχικά θα πρέπει να κατανοήσουν τους στόχους 

εφαρμογής της τεχνολογίας στη διδασκαλία του μαθήματος έτσι ώστε η 

ένταξη της στην εκπαιδευτική διαδικασία να πραγματοποιηθεί με τον 

συντομότερο αλλά και αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Η γενική εικόνα που 

δημιουργείται είναι ότι οι καθηγητές θεωρούν επιθυμητό και αναγκαίο τον 

εναγκαλισμό με την τεχνολογία και είναι δεκτικοί στην έναρξη των 

απαιτούμενων αλλαγών που θα φέρουν πραγματικές καινοτομίες. Τα 

συμπεράσματα των ερευνών, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, που 

πραγματοποιήθηκαν από Έλληνες και ξένους ερευνητές (Μπίκος (1995), 

Τζιμογιάννης, Κόμης (2004), Czerniak, Lumpe, Haney, Beck (1999)) 

μαρτυρούν αυτή την εικόνα.  

Αφού πρώτα ξεκαθαριστούν οι στόχοι της εφαρμογής των νέων 

τεχνολογιών στη διδασκαλία το επόμενο βήμα είναι η αποτελεσματική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γεγονός που απαιτεί πάνω από όλα τη 

συνεργασία τους. Ο Ράπτης (2002) στο βιβλίο του περιγράφει ένα ενδεικτικό 

μοντέλο επιμόρφωσης των καθηγητών διάρκειας τουλάχιστον 240 ωρών, το 

οποίο προτείνει να εφαρμοστεί με όρους ολοκληρωμένου συστήματος 

πληροφόρησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαρκούς υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών. Το σχήμα 4 στο παράρτημα Β στο τέλος της εργασίας δείχνει 

τη μορφή αυτού του μοντέλου.   

Αυτό που θεωρείται λειτουργικό και σκόπιμο να γίνει είναι να 

αναλάβουν την επιστημονική ευθύνη των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα 

παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων που συνεργάζονται με τμήματα 

πληροφορικής και να εφαρμόσουν προγράμματα ολοκληρωμένης κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Πανέτσος 2001). Το πρόγραμμα 

της εκπαίδευσης των καθηγητών θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά 

εποικοδομητικής επιμόρφωσης που θα συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη.  

Το γεγονός είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εκπαίδευση των 

δασκάλων και το επιζητούν και οι ίδιοι αλλά τις περισσότερες φορές, φαίνεται 

ότι τελικά δεν την λαμβάνουν. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι εκπαιδευτικοί 

που είναι καλοί δάσκαλοι μένουν πίσω από τους μαθητές τους όσον αφορά 

τη χρήση της τεχνολογίας.  
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Η λύση είναι να δώσουμε στους καθηγητές και κατά συνέπεια στους 

μαθητές τους την ευκαιρία να μάθουν όχι μόνο την εφαρμογή των 

τεχνολογιών αλλά και αυτές τις ίδιες τις τεχνολογίες. Μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο και στο εξωτερικό δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζονται δεκτικοί στην επιμόρφωση και αντιδρούν θετικά 

στην ενσωμάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία.   

Έτσι λοιπόν, σε έρευνα (Czerniak, Lumpe, Haney, Beck 1999) που 

έλαβε χώρα στην Αμερική ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί από την περιοχή του 

Ohio και του Wisconsin για τα πιστεύω τους στην εκπαιδευτική τεχνολογία 

σχετικά με την ποιότητα διδασκαλίας και την κάλυψη των αναγκών των 

μαθητών. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

αντιστοιχεί σε δείγμα 283 ατόμων εκ των οποίων το 65% αυτών γυναίκες και 

το υπόλοιπο άνδρες, με μέσο όρο προϋπηρεσίας 11-15 έτη. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής: οι καθηγητές θεωρούν ότι 

η τεχνολογία προσφέρει ποικιλία διδακτικών μεθόδων κάνοντας το μάθημα 

πιο διασκεδαστικό και πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές, παρέχοντας κίνητρα 

για τη συμμετοχή τους στην τάξη, βοηθώντας τους να μάθουν τεχνικές και 

δεξιότητες που θα τις χρειαστούν στην υπόλοιπη τους ζωή και εφοδιάζοντας 

τους με επίκαιρες επιστημονικές πληροφορίες. Παρόλα αυτά υπάρχει έντονος 

προβληματισμός καθώς τα αναφερθέντα πλεονεκτήματα προϋποθέτουν ότι 

θα υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι, οι κατάλληλες ευκαιρίες και συνθήκες για 

την επιμόρφωση των καθηγητών, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αξιόλογα 

λογισμικά προγράμματα και φυσικά η κατάλληλη υποδομή στα σχολεία. 

Έρευνα πραγματοποιήθηκε (Μπίκος, 1995) και κατά το χρονικό 

διάστημα Φεβρουαρίου–Απριλίου 1995 με τη χρήση ερωτηματολογίου σε 

δείγμα 466 καθηγητών όλων των ειδικοτήτων γενικών λυκείων και γυμνασίων 

στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας προκειμένου να διερευνηθεί η στάση 

τους απέναντι στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνολογίας 

γενικότερα στα σχολεία. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι η 

γενικότερη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες είναι 

θετική αλλά διατυπώνονται αμφιβολίες για τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις.  
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Η παραπάνω αντίφαση δικαιολογείται από τις κοινωνικές επιρροές 

στις απόψεις των καθηγητών ως προς την αποδοχή της τεχνολογίας , δηλαδή 

το γνωστικό αντικείμενο γίνεται αποδεκτό, αλλά λόγω της μη εξοικείωσης με 

τους υπολογιστές δημιουργούνται αρνητικές συμπεριφορές. Επίσης στην ίδια 

μελέτη διαπιστώθηκε απροθυμία των ελλήνων εκπαιδευτικών να 

παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τους υπολογιστές. 

Επίσης σκόπιμο είναι να αναφερθεί και η έρευνα που διεξήχθη στο 

νομό των Ιωαννίνων με τη βοήθεια ερωτηματολογίου σε 240 καθηγητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (115 άνδρες, 125 γυναίκες) κατά τη χρονική 

περίοδο 2000-2001 (Τζιμογιάννης Α., Κόμης Β., 2004) τα συμπεράσματα της 

οποίας καταγράφουν θετικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών για την 

εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι παραπάνω μελέτες ερευνούν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στη νέα τεχνολογία και στις εφαρμογές της. Ο πιο σημαντικός παράγοντας 

για τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, 

οι πεποιθήσεις τους και η στάση που κρατούν απέναντι στην τεχνολογία.  
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2.9.1. Έρευνα  

 

2.9.1.1. Εισαγωγή  

 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 

πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν καθηγητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν οικονομικά μαθήματα σε 

σχολεία και φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Η 

συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί κατά κύριο λόγο, να διευκρινίσει τη διάθεση 

των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν στη διδασκαλία του μαθήματος τους 

εφαρμογές πληροφορικής. Εκτός των άλλων παρουσιάζει την εξοικείωση των 

καθηγητών με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και την 

αποδοχή αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με 

ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν στους καθηγητές των οικονομικών 

μαθημάτων κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2005. Το 

δείγμά που συγκεντρώθηκε αριθμεί 25 άτομα με μέσο όρο ηλικίας 43 ετών. 

Το δείγμα συγκεντρώθηκε από 12 σχολεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης, 4 

σχολεία της δυτικής και 2 των προαστίων καθώς επίσης και από 2 

φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Το γενικότερο συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι η εφαρμογή της πληροφορικής μπορεί να λειτουργήσει 

ενισχυτικά στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στα σχολεία και να 

δώσει κίνητρα στους μαθητές χωρίς να υποβαθμίζει το ρόλο του 

εκπαιδευτικού.  

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η στάση που 

εμφανίζουν οι καθηγητές των οικονομικών μαθημάτων απέναντι στην 

εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία του μαθήματος. Η 

σημασία της έρευνας έγκειται στο ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η 

προοπτική της διδασκαλίας των οικονομικών εννοιών είναι μακρινό σενάριο ή 

όχι. Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια με 25 

ερωτήσεις το καθένα και τα οποία αποσκοπούν στη συλλογή δεδομένων 

όπως: δημογραφικά στοιχεία,  μορφωτικό επίπεδο, αξιολόγηση της χρήσης  

του Η/Υ στα σχολεία και η εφαρμογή της πληροφορικής στη διδασκαλία των 

οικονομικών μαθημάτων.  
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Εκτός από την απλή περιγραφή των στοιχείων που συλλέχθηκαν 

έγιναν και συσχετίσεις παραμέτρων όπως για παράδειγμα η ηλικία και το αν η 

παρουσία του Η/Υ στην τάξη μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό χαρακτήρα 

με τον εκπαιδευτικό.  

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου έχουν ποιοτικό χαρακτήρα και  

ποσοτικοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει η ανάλυση των στοιχείων. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε μέσα σε δυο μήνες στο νομό της Θεσσαλονίκης και το 

μέγεθος του δείγματος που συγκεντρώθηκε μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό για το σύνολο των οικονομολόγων εκπαιδευτικών της 

Θεσσαλονίκης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση 

μπορούμε να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη, αλλά δε θα ήταν παραγωγικό να τα 

γενικεύσουμε σε όλους τους οικονομολόγους καθηγητές της ελληνικής 

επικράτειας.   

Αρχικά λαμβάνουμε απαντήσεις και αναλύουμε τα δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτηθέντων και στη συνέχεια εξετάζεται ο βαθμός εξοικείωσης 

τους με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έπειτα, λαμβάνουμε πληροφορίες για 

το αν τα χρόνια προϋπηρεσίας ή η εμπειρία της παραδοσιακής διδασκαλίας 

παίζουν ρόλο στην εφαρμογή της πληροφορικής στην εκπαίδευση αλλά και 

για το κατά πόσο η χρήση του Η/Υ στην τάξη θα ενισχύσει και θα διευκολύνει 

το μάθημα. Επίσης διαπιστώνουμε ποια θετικά και ποια αρνητικά στοιχεία 

πιστεύουν οι καθηγητές ότι προκύπτουν από την ενσωμάτωση του Η/Υ στη 

μαθησιακή διαδικασία.  

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στην αποτίμηση της στάσης των 

οικονομολόγων καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 

Θεσσαλονίκης απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και της 

δεκτικότητας τους απέναντι στις νέες μεθόδους διδασκαλίας και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της έρευνας.     

Τέλος αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και προκύπτουν τα 

σχετικά συμπεράσματα. Κρίνεται σημαντικό να αναφερθούν και να 

συσχετιστούν με την έρευνα μας παρόμοιες μελέτες που έχουν 

δημοσιοποιηθεί έως τώρα. 
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2.9.1.2. Μεθοδολογία        

 

Ο τρόπος με τον οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία του δείγματος είναι 

βασισμένος στην συμπλήρωση ερωτηματολογίων από καθηγητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν οικονομικά μαθήματα στα 

σχολεία. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε οικονομολόγους καθηγητές σε 

σχολεία και σε φροντιστήρια της μέσης εκπαίδευσης στο νομό της 

Θεσσαλονίκης. Οι απαντήσεις έχουν ποιοτικό χαρακτήρα (πχ. καθόλου, λίγο, 

αρκετά, πολύ) αλλά για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση των στοιχείων τις 

ποσοτικοποιήσαμε σε μια αριθμητική κλίμακα από το 1 ως το 4. Η ανάλυση 

των στοιχείων και τα αποτελέσματα που προκύπτουν  είναι βασισμένη στην 

ποσοτική μέθοδο και η καθεμία ερώτηση του ερωτηματολογίου αναλύεται 

ξεχωριστά. Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το σκοπό είναι 

το SPSS 11.5 for windows και το Excel του Microsoft Office . Με τη βοήθεια 

και πάλι του προγράμματος SPSS γίνονται συσχετίσεις και συγκρίσεις σε 

ορισμένες απαραίτητες για την ανάλυση, παραμέτρους προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η μελέτη μας. 

Η μορφή του ερωτηματολογίου συντέθηκε με τη βοήθεια πηγών του 

διαδικτύου (internet): (http://www.tcet.unt.edu/research/survey/tac222.pdf, 

http://www.bat400.com/research/assignments/assignement3/resdes.htm) και 

με τη βοήθεια του βιβλίου του Μπίκου (1995). Έτσι λοιπόν, έγινε προσπάθεια 

αναζήτησης δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία είχαν ήδη 

χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες έρευνες. Χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες 

λέξεις κλειδιά: οικονομολόγοι, υπολογιστές, εκπαιδευτικό λογισμικό, σχολεία, 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη λέξη ερωτηματολόγιο (questionnaire) στις 

μηχανές αναζήτησης του internet βρέθηκαν έτοιμα δομημένα ερωτηματολόγια 

από τα οποία επιλέχθηκαν ερωτήσεις όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευτικών, η κατάρτιση τους στους Η/Υ, η επιθυμία επιμόρφωσης 

τους στις νέες τεχνολογίες, αν τις αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά και για το αν 

η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η εμπειρία τους είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν την στάση τους απέναντι στη χρήση Η/Υ. Αυτού του τύπου τις 

ερωτήσεις θα τις συναντήσουμε ανάμεσα στις πρώτες στο ερωτηματολόγιο 

της παρούσας έρευνας.   
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Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να προστεθούν και ερωτήσεις οι οποίες 

συνδέονται με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε της έρευνας. 

Δηλαδή ερωτήσεις που αφορούν στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και 

του internet, για το αν η νέα τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την απόδοση 

μαθητών και καθηγητών, για τα θετικά και τα αρνητικά των Η/Υ και για το  

πόσο μακριά βλέπουν οι οικονομολόγοι καθηγητές την προοπτική να 

διδάξουν με τη βοήθεια των εφαρμογών της πληροφορικής. Το 

ερωτηματολόγιο έλαβε την τελική του μορφή και παρατίθεται στο τέλος της 

εργασίας στο παράρτημα Α.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται συνολικά από 25 ερωτήσεις οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος των δεδομένων που αντλείται από 

κάθε μία ως εξής: (i) ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου (1–2), (ii) 

ερωτήσεις σχετικές με το επίπεδο σπουδών την εκπαιδευτική εμπειρία και τη 

γνώση υπολογιστών (3–7), (iii) ερωτήσεις σχετικές με τον βαθμό πρόσβασης 

των καθηγητών στους υπολογιστές (8–11), (iv) τέλος ερωτήσεις με σκοπό να 

διερευνήσουν την άποψη των καθηγητών για τα αποτελέσματα της 

αξιοποίησης της πληροφορικής στη διδασκαλία των οικονομικών (12–25). 

Συνεπώς, οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν να τεθούν στους εκπαιδευτικούς 

εκτός των δημογραφικών χαρακτηριστικών αποσκοπούν στο να 

διερευνήσουν τη σχέση των καθηγητών που διδάσκουν οικονομικά με τη νέα 

τεχνολογία και κατά επέκταση την ενημέρωσή τους  από την πλευρά τους, 

της ύπαρξης εκπαιδευτικών λογισμικών οικονομικού περιεχομένου.    
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2.9.1.3. Ανάλυση των στοιχείων  

 

 

Τα στοιχεία τα οποία θα αναλυθούν είναι βασισμένα στις 25 ερωτήσεις 

και απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις αναφέρονται 

σε δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν 

την κατανομή των στοιχείων στις διάφορες κατηγορίες ηλικίας (πίνακας 1) και 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες του φύλου (άντρας, γυναίκα). 

Φύλο

68,0%

32,0%

Γυναίκα

Άνδρας

    

Ηλικία

48,0%

36,0%

16,0%

45-54

35-44

25-34

 
         Διάγραμμα 1: Φύλο          Διάγραμμα 2: Ηλικία  

           

   
Έτσι από το διάγραμμα 1 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων είναι γυναίκες (68%), ενώ οι άντρες αντιπροσωπεύουν το 32% 

του δείγματος. Το γεγονός αυτό πιθανώς να υποδηλώνει ότι πολλοί άντρες, 

πτυχιούχοι οικονομικών σχολών, δεν επιλέγουν να κάνουν καριέρα στο χώρο 

της εκπαίδευσης. Από την άλλη το διάγραμμα 2 δείχνει ότι στα 

ερωτηματολόγια απάντησαν περισσότερα άτομα ηλικίας 45-54 (48%). Ένα 

ποσοστό 36% που απάντησε είναι ηλικίας 35-44, ενώ τα άτομα ηλικίας 25-34 

αντιπροσωπεύουν μόλις το 16% του δείγματος. Πρέπει επιπλέον να 

προσθέσουμε ότι στο ερωτηματολόγιο δεν απάντησαν άτομα μεγαλύτερα των 

55 ετών. Συμπερασματικά αναφέρουμε, γεγονός αναμενόμενο, ότι στα 

μεγάλα αστικά κέντρα οι ηλικίες των εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερες σε 

σύγκριση με αυτές της επαρχίας οπού εκεί τοποθετούνται οι νεοδιόριστοι 

καθηγητές. 
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Η επόμενη ερώτηση δείχνει το επίπεδο σπουδών των ερωτηθέντων. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα τα οποία χωρίζονται σε 

τέσσερις κατηγορίες (:πτυχίο, μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό και διδακτορικό).  

 
Πίνακας 1 : Επίπεδο Σπουδών 

 
 Frequency Percent 

Πτυχίο 15 60% 

Μετεκπαίδευση 6 24% 

Μεταπτυχιακό 3 12% 

Διδακτορικό 1 4% 

Valid 

Total 25 100% 

 

 
 
 

 
 

 
 
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών που 

ρωτήθηκαν είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 

(ποσοστό 60% επί του συνόλου). Επίσης εμφανίζεται ένα σημαντικό 

ποσοστό (24%) των ερωτηθέντων οι οποίοι έχουν κάνει μετεκπαίδευση 

(ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ). Μέχρι πρόσφατα, η αποφοίτηση από τις σχολές ΠΑΤΕΣ-

ΣΕΛΕΤΕ, οι οποίες είναι αρμόδιες να προσφέρουν παιδαγωγική κατάρτιση, 

ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τα άτομα που ενδιαφέρονταν να διδάξουν 

οικονομικά στα σχολεία. Τα τελευταία χρόνια, στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 

για καθηγητές συμμετέχουν όλοι, έχοντες και μη πτυχίο των παραπάνω 

σχολών. Παρόλα αυτά οι τελευταίοι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 

υπολοίπων. Τέλος ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων (μόλις 12%) 

καταλαμβάνουν αυτοί που κατέχουν μεταπτυχιακό και ακόμα λιγότεροι είναι 

αυτοί με διδακτορικό (στην ουσία ένα μόνο άτομο). 

Σε άρθρο του ο Λακάσας Απόστολος (2006) αναφέρει ότι ελάχιστοι 

είναι οι εκπαιδευτικοί που υπάρχουν με επιπλέον του απαραίτητου βασικού 

τους πτυχίου η με κάποιας επιμόρφωσης και οι περισσότεροι από αυτούς 

εργάζονται στα αστικά κέντρα γεγονός που παρατηρούμε να επιβεβαιώνεται 

και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.    
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Προχωρώντας παρακάτω εξετάζουμε τα χρόνια προϋπηρεσίας των 

ατόμων στην εκπαίδευση. Ο πίνακας 2 εμφανίζει αναλυτικά τα αποτελέσματα 

από τις απαντήσεις των καθηγητών. 

 

Πίνακας 2: Προϋπηρεσία σε έτη 
 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 7 28% 28%

  6-10 4 16% 44%

  11-15 4 16% 60%

  16-20 2 8% 68%

  21+ 8 32% 100%

  Total 25 100%   

 

 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (32%) έχει προϋπηρεσία 

μεγαλύτερη από 21 έτη, ενώ το αμέσως μικρότερο ποσοστό των ατόμων 

(28%) έχει προϋπηρεσία 0-5 χρόνια. Ακολουθούν αυτοί που δούλεψαν στην 

εκπαίδευση 11-15 χρόνια με ποσοστό 16% ενώ το ίδιο ποσοστό 

καταλαμβάνουν και αυτοί που έχουν στο ενεργητικό τους 6-10 έτη 

προϋπηρεσίας (16%). Τέλος το μικρότερο ποσοστό του δείγματος (μόλις 8%) 

είναι καθηγητές με 16-20 χρόνια προϋπηρεσίας στα σχολεία.  
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Συνεχίζοντας την ανάλυση των στοιχείων, θα μελετήσουμε το επίπεδο 

γνώσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι, σε τρεις κατηγορίες 

χωρίστηκαν οι εκπαιδευτικοί που ρωτήσαμε ανάλογα με το επίπεδό τους 

(χαμηλό, μέτριο και προχωρημένο επίπεδο). Ο επόμενος πίνακας εμφανίζει 

τα ποσοστά των απαντήσεων. 
 

Πίνακας 3: Επίπεδο Γνώσης Υπολογιστών 

 

 Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Χαμηλό 4 16% 16% 

  Μέτριο 11 44% 60% 

  Προχωρημένο 10 40% 100% 

  Total 25 100%   

 

 

 
 
 
 

 
 
Σημειώνουμε λοιπόν ότι απαντήθηκαν και οι τρεις κατηγορίες με 

μικρότερο ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι έχουν χαμηλό επίπεδο γνώσης 

Η/Υ (16%). Λογικό αποτέλεσμα αν σκεφτούμε ότι οι Η/Υ είναι μέρος της 

σύγχρονης κοινωνίας και όσοι δεν γνωρίζουν το χειρισμό της τεχνολογίας 

αναγκάζονται να μάθουν (πολλές φορές με ειδικά  σεμινάρια όπως θα δούμε 

και παρακάτω) προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ένα 

αξιόλογο ποσοστό (40%) των ατόμων εμφανίζεται με προχωρημένο επίπεδο 

γνώσης υπολογιστών, γεγονός ενθαρρυντικό για το μέλλον της εκπαίδευσης, 

αλλά όπως ήταν αναμενόμενο η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (44%) κατέχει 

μέτριο επίπεδο. 
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Προχωρώντας παρακάτω, παρατηρούμε τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την επεξεργασία της ερώτησης 6 η οποία αναφέρεται στο 

αν οι ερωτηθέντες έχουν λάβει κάποια εκπαίδευση πάνω στους υπολογιστές 

και με ποιο τρόπο. Τα ποσοστά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4: Εκπαίδευση τους υπολογιστές 

 

 Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι δεν έχω λάβει 3 12% 12%

  Έλαβα ως αυτοδίδακτος 4 16% 28%

  Έλαβα από σεμινάρια 15 60% 88%

  Άλλο 3 12% 100%

  Total 25 100%  

 
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η πλειοψηφία των καθηγητών (60%) του 

δείγματός μας έλαβε γνώσεις υπολογιστών από εκπαιδευτικά σεμινάρια ενώ 

από τους υπολοίπους ορισμένοι μάθανε να χειρίζονται ηλεκτρονικά 

προγράμματα από μόνοι τους (16%) κάποιοι άλλοι με διαφορετικές 

διαδικασίες (12%) και ορισμένοι σημείωσαν ότι δεν έχουν λάβει τις 

απαραίτητες γνώσεις χειρισμού υπολογιστών (12%). Αξίζει εδώ να πούμε ότι 

είναι πολύ σημαντικό που η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (το 88% του 

συνόλου) που ζητήσαμε να μας απαντήσουν, έχουν λάβει γνώσεις πάνω 

στην τεχνολογία των Η/Υ γεγονός που τους φέρνει πολύ κοντά στις εξελίξεις 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν 

πιο εύκολα και πιο γρήγορα.  Αναφορικά με την τελευταία ομάδα, το ποσοστό 

τους εμφανίζεται αρκετά μικρό (αρνητικά απάντησαν τρία άτομα από τα 25) 

αλλά όχι τελείως αμελητέο. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε από το σχετικό 

πίνακα που εμφανίζεται παρακάτω (πίνακα 4α) ότι η ηλικία είναι σημαντικός 

παράγοντας επιμόρφωσης των ατόμων στους υπολογιστές αφού, στο δείγμα 

μας οι τρεις καθηγητές που δεν έχουν λάβει καμία επιμόρφωση στους Η/Υ 

είναι πάνω από 35 ετών.    
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Πίνακας 4α: Ηλικία * Εκπαίδευση στους Η/Υ 
 

    Έχετε λάβει κάποια εκπαίδευση στους Η/Υ Total 

    
Όχι δεν έχω 

λάβει 
Έλαβα ως 

αυτοδίδακτος 
Έλαβα από 
σεμινάρια Άλλο   

Ηλικία 25-34   0 0 3 1 4
      0% 0% 75% 25% 100%
  35-44   1 2 4 2 9
      11% 22% 44% 22% 100%
  45-54   2 2 8 0 12
      17% 17% 67% 0% 100%
Total   3 4 15 3 25
    12% 16% 60% 12% 100%
 

 
Πίνακας 4β: Φύλο * Έχετε διάθεση είτε γνωρίζετε, είτε όχι, να μάθετε αρκετά 

για τη χρήση Η/Υ αν σας δοθεί η ευκαιρία 
 

    

Έχετε διάθεση είτε γνωρίζετε, είτε όχι, 
να μάθετε αρκετά για τη χρήση Η/Υ αν 

σας δοθεί η ευκαιρία Total 

    
Ναι έχω 
διάθεση 

Όχι δεν έχω 
διάθεση 

Μου είναι 
αδιάφορο   

Φύλο Άνδρας   6 1 1 8
      75,0% 12,5% 12,5% 100,0%
  Γυναίκα   15 1 1 17
      88,2% 5,9% 5,9% 100,0%
Total   21 2 2 25
    84,0% 8,0% 8,0% 100,0%

 
 

Όσον αφορά στη σχέση φύλο και διάθεση εκμάθησης Η/Υ (ερώτηση 

την οποία θα εξετάσουμε παρακάτω) παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία και των 

δύο φύλων έχει διάθεση να μάθει περισσότερα για τους υπολογιστές και μόνο 

ένας άνδρας (12,5% επί του συνόλου) και μια γυναίκα (5,9% επί του 

συνόλου) δεν έχουν διάθεση.  
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Συνεχίζοντας στην ερώτηση 7, ζητάμε από τους καθηγητές να μας 

απαντήσουν αν είναι διατεθειμένοι, ανεξάρτητα αν γνωρίζουν ή όχι, να 

μάθουν περισσότερα για τη χρήση των υπολογιστών αν τους δοθεί η 

ευκαιρία. Τα αποτελέσματα που πήραμε από τους 25 εκπαιδευτικούς 

φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (ναι 

επιθυμώ, όχι, μου είναι αδιάφορο).  

 

Πίνακας 5: Διάθεση εκμάθησης Η/Υ  

 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι έχω διάθεση 21 84% 84% 

  Όχι δεν έχω διάθεση 2 8% 92% 

  Μου είναι αδιάφορο 2 8% 100% 

  Total 25 100%   

 

 
Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων του δείγματος 

μας (84%) είναι πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα για τους Η/Υ εφόσον τους 

δοθεί η ευκαιρία γεγονός ενθαρρυντικό στην προσπάθεια που γίνεται για την 

πετυχημένη ένταξη και προσαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Από την άλλη, ένα πολύ μικρό ποσοστό (8%) απάντησε πως 

τους είναι αδιάφορο αν θα μάθουνε ή όχι και ένας εξίσου μικρός αριθμός 

καθηγητών δήλωσαν πως δεν είναι διατεθειμένοι να μάθουν περισσότερα 

από όσα ήδη γνωρίζουν. Σημειώνουμε επίσης ότι από το σχετικό πίνακα 

σύγκρισης της παρούσας ερώτησης με την προηγούμενη (πίνακας 5α) 

προκύπτει ότι μόνο ένα άτομο που δεν έχει κατάρτιση στους Η/Υ του είναι 

επίσης και αδιάφορο αν θα εμπλουτίσει παραπάνω τις γνώσεις του στο θέμα. 

Αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι τα υπόλοιπα άτομα που δεν έχουν λάβει 

γνώσεις πάνω στην τεχνολογία των υπολογιστών είναι διατεθειμένα να 

αφιερώσουν χρόνο για να μάθουν. 
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Πίνακας 5α: Εκπαίδευση στους Η/Υ * Διάθεση εκμάθησης Η/Υ 

 

   

Έχετε διάθεση είτε γνωρίζετε, είτε όχι, να 
μάθετε αρκετά για τη χρήση Η/Υ αν σας 

δοθεί η ευκαιρία Total 

   
Ναι έχω 
διάθεση 

Όχι δεν έχω 
διάθεση 

Μου είναι 
αδιάφορο   

2 0 1 3Όχι δεν έχω 
λάβει 67% 0% 33% 100%

4 0 0 4Έλαβα ως 
αυτοδίδακτος 100% 0% 0% 100%

12 2 1 15Έλαβα από 
σεμινάρια 80% 13% 7% 100%

3 0 0 3

 
Έχετε λάβει 
κάποια 
εκπαίδευση 
στους Η/Υ 

Άλλο 
 100% 0% 0% 100%

21 2 2 25Total 
84% 8% 8% 100%

 

 
Πίνακας 5β: Ηλικία * Διάθεση εκμάθησης Η/Υ 

 

    

Έχετε διάθεση είτε γνωρίζετε, είτε όχι, να 
μάθετε αρκετά για τη χρήση Η/Υ αν σας δοθεί 

η ευκαιρία Total 

    
Ναι έχω 
διάθεση 

Όχι δεν έχω 
διάθεση 

Μου είναι 
αδιάφορο   

Ηλικία 25-34   4 0 0 4
      100% 0% 0% 100%
  35-44   8 1 0 9
      88,9% 11,1% 0% 100%
  45-54   9 1 2 12
      75% 8,3% 16,7% 100%
Total   21 2 2 25
    84% 8% 8% 100%
 

 
Από τον πίνακα 5β παρατηρούμε, ότι η ηλικία είναι παράγοντας 

επηρεασμού της διάθεση των εκπαιδευτικών να μάθουν περισσότερα για 

τους Η/Υ. Το σύνολο των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών έχει διάθεση να μάθει, 

ενώ το ποσοστό που δεν έχει διάθεση να μάθει ή του είναι αδιάφορο 

προέρχεται από τις ηλικιακές ομάδες των 35-44 και 45-54 ετών.     
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Οι επόμενες δύο ερωτήσεις σκοπεύουν να εμφανίσουν πληροφορίες για το 

κατά πόσο οι καθηγητές που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια έχουν στο 

περιβάλλον τους ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, παρατηρώντας το 

διάγραμμα 3 συμπεραίνουμε ότι το 84% των ατόμων έχει υπολογιστή στο 

σπίτι του αλλά εμφανίζεται και ένα ποσοστό (16%), μικρό μεν αξιοσημείωτο 

δε, των καθηγητών που δεν έχουν Η/Υ στο προσωπικό τους περιβάλλον 

γεγονός που προκαλεί εντύπωση αφού στη σύγχρονη κοινωνία, άνθρωποι 

ανωτέρου μορφωτικού επιπέδου συνηθίζεται να διαθέτουν υπολογιστή.  

 

Υπάρχει πρόσβαση Η/Υ στο σπίτι

16,0%

84,0%

Όχι

Ναι

 
             Διάγραμμα 3: Πρόσβαση υπολογιστή στο σπίτι 

 

Νέα τεχνολογία στο σχολείο

8,0%

92,0%

Όχι

Ναι

 
                                      Διάγραμμα 4: Πρόσβαση σε τεχνολογία στο σχολείο 

 
Στην ερώτηση αν υπάρχει πρόσβαση σε νέα τεχνολογία στο σχολείο 

σχεδόν όλοι (92%) απάντησαν θετικά εκτός από δύο άτομα (που 

αντιπροσωπεύουν το 8% του συνόλου) τα οποία δήλωσαν ότι δεν υπάρχει 

Η/Υ στο εργασιακό τους περιβάλλον. 
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Ο κ. Ευθυμίου Π. (Υπουργός Παιδείας 2002) τόνισε ότι στην Ελλάδα 

αντιστοιχεί ένας υπολογιστής ανά 14 μαθητές στα γυμνάσια, ένας ανά 13 

μαθητές στα Λύκεια και ένας ανά 12 στα ΤΕΕ. Επίσης ανέφερε ότι η 

επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς 

στη χρήση Η/Υ και ότι 75.000 καθηγητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο 

εκπαίδευσης τους και θα ακολουθήσουν άλλοι 75.000 (εφημερίδα 

“Απογευματινή” 26/10/2002).  

Οι ερωτήσεις 10 και 11 απευθύνονται στους καθηγητές προκειμένου 

να λάβουμε πληροφορίες για το αν και κατά πόσο χρησιμοποιούν το internet 

ως μέσο υποστήριξης για τη δουλειά τους και αν μέσω αυτού έχουν 

συναντήσει προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού σχετικά με τα οικονομικά 

μαθήματα. Η ανάλυση των απαντήσεων που πήραμε παρουσιάζεται στους 

επόμενους δύο πίνακες. 

 
 
 
 

Έχετε συναντήσει εκπαιδευτικό

λογισμικό για τα οικονομικά;

64,0%

36,0%
Όχι

Ναι

Χρησιμοποιήτε το internet για

πληροφορίες στα οικονομικά;

28,0%

72,0%

Όχι

Ναι

 
Διάγραμμα 5: Εκπαιδευτικό λογισμικό    Διάγραμμα 6: Πληροφορίες στο  

για τα οικονομικά      Internet  
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Έτσι, το διάγραμμα 5 δείχνει ότι ένας σημαντικός αριθμός (ποσοστό 

36% επί του συνόλου) ερωτηθέντων, έχουν συναντήσει τουλάχιστον ένα 

λογισμικό πακέτο σχετικό με την οικονομική εκπαίδευση, ενώ στον πίνακα 11 

φαίνεται ότι ένα κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό καθηγητών (το 72%) έχουν 

χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες 

χρήσιμες για το εκπαιδευτικό τους έργο.  

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να σημειώσουμε ότι οι καθηγητές 

προσπαθούν να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο πάνω στο 

αντικείμενο τους έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στον τομέα τους 

και να μη μένουν στάσιμοι σε γνώσεις οι οποίες είναι πιθανόν ακόμα και να 

αναιρούνται με το πέρασμα των χρόνων. Παρόλα αυτά, ενώ έχουν 

κατασκευαστεί πολλά βοηθητικά λογισμικά για τη διδασκαλία των 

οικονομικών, επικρατεί άγνοια σχετικά με τα προγράμματα αυτά που 

κυκλοφορούν στην αγορά με αποτέλεσμα και η αγορά να είναι πολύ 

περιορισμένη όπως διαβεβαιώνουν και οι εκδότες (Μπούσιου 2000).    
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Καθώς προχωράμε στην ανάλυση των στοιχείων μας, θα εξετάσουμε 

τι μας απάντησαν οι καθηγητές στην ερώτηση για το αν η ηλικία ή τα χρόνια 

προϋπηρεσίας παίζουν ρόλο στη διάθεση του εκπαιδευτικού για να 

εξοικειωθεί με την τεχνολογία. Τα αποτελέσματα που λάβαμε φαίνονται στον 

πίνακα 6. 

 
  

Πίνακας 6: Ηλικία, σημαντικός παράγοντας εξοικείωσης με την τεχνολογία 

 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 8% 8% 

  Λίγο 6 24% 32% 

  Αρκετά 13 52% 84% 

  Πολύ 4 16% 100% 

  Total 25 100%   

 

 
Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως οι 

περισσότεροι από τους καθηγητές που ρωτήσαμε (52%) πιστεύουν ότι η 

ηλικία είναι αρκετά σημαντικός παράγοντας στον άνθρωπο για να μπορέσει 

να εξοικειωθεί με την τεχνολογία. Δηλαδή, όσο νεότερος είναι κάποιος τόσο 

πιο εύκολα θα χειριστεί τους υπολογιστές ενώ τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα 

δυσκολεύονται να νιώσουν άνετα στην παρουσία των Η/Υ. Αυτή η 

διαπίστωση φαίνεται να έχει λογική αφού όσο περνάνε τα χρόνια σε έναν 

άνθρωπο τόσο αυτός δυσκολεύεται να μάθει καινούρια πράγματα. Επίσης 

ένα ποσοστό καθηγητών (24%) απάντησαν ότι η διάθεση των ατόμων για 

εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές επηρεάζεται λίγο από την 

ηλικία και κάποιοι άλλοι (16%) δήλωσαν ότι επηρεάζεται πολύ. Αντίθετα μικρό 

ήταν το ποσοστό (8%) αυτών που απάντησαν ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας 

και η ηλικία των εκπαιδευτικών δεν παίζουν κανένα ρόλο στη δεκτικότητα ως 

προς τη νέα τεχνολογία.  
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Ενώ παρατηρήθηκε από την παρούσα έρευνα, οι περισσότεροι 

καθηγητές να πιστεύουν ότι η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία, 

στα αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας (Μπίκος, 1995) φαίνεται ότι οι 

καθηγητές ηλικίας 36–45 έδειξαν συνολικά θετική στάση απέναντι στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία συγκριτικά με τις 

νεότερες ηλικίες οι οποίες κράτησαν λιγότερο θετική στάση στην 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία. Επίσης σε άλλα αποτελέσματα ο 

Μπίκος σχολιάζει ότι οι καθηγητές με παραπάνω από 11 έτη προϋπηρεσίας 

φάνηκάν περισσότερο δεκτικοί στην τεχνολογία σε σύγκριση με τα άτομα που 

είχαν δουλέψει λιγότερα χρόνια στην εκπαίδευση. Συμπερασματικά λοιπόν, οι 

οικονομολόγοι καθηγητές, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

έλαβαν μέρος στην έρευνα του Μπίκου θεωρούν την ηλικία αλλά και τα 

χρόνια προϋπηρεσίας ως καθοριστικό παράγοντα αποδοχής των εφαρμογών 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Με λίγα λόγια η πλειοψηφία των 

οικονομολόγων καθηγητών της ερευνάς μας πιστεύουν ότι όσο πιο μεγάλος 

είναι κανείς τόσο πιο δύσκολα θα αποδεχτεί και θα προσαρμοστεί στις νέες 

μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση του Η/Υ.      
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Σε παρόμοια πλαίσια κινείται και η επόμενη ερώτηση η οποία 

αναφέρεται στο αν και κατά πόσο η εμπειρία της παραδοσιακής διδασκαλίας 

στη σχολική τάξη θα βοηθήσει στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι απαντήσεις των καθηγητών εμφανίζονται στον 

αμέσως επόμενο πίνακα. 

 

 

Πίνακας 7: Η εμπειρία της παραδοσιακής διδασκαλίας είναι σημαντική στην 

εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 4% 4%

  Λίγο 3 12% 16%

  Αρκετά 13 52% 68%

  Πολύ 8 32% 100%

  Total 25 100%  

 

 
 
Διαπιστώνουμε από τον πίνακα ότι παραπάνω από τους μισούς (52%) 

καθηγητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο απάντησαν ότι η εμπειρία 

της παραδοσιακής διδασκαλίας θα βοηθήσει αρκετά στην πετυχημένη ένταξη 

της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση και ένα επίσης αξιόλογο ποσοστό 

(32%) αυτών απάντησε ότι θα βοηθήσει πολύ. Αρκετά μικρότερο εμφανίζεται 

το ποσοστό (12%) των ατόμων που δήλωσαν ότι η διδακτική εμπειρία, 

βασισμένη στις παραδοσιακές μεθόδους, θα βοηθήσει λίγο στην προσπάθεια 

εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στα σχολεία, ενώ μόνο δύο άτομα (4% επί 

του συνόλου) σημείωσαν ότι δε θα βοηθήσει καθόλου. Οι απαντήσεις αυτές 

δείχνουν μια υγιή στάση των εκπαιδευτικών δεδομένου ότι η εκπαίδευση είναι 

και θα πρέπει να παραμείνει μια ανθρωποκεντρική διαδικασία στην οποία 

στην οποία η τεχνολογία παίζει δευτερεύοντα συμπληρωματικό ή ενισχυτικό 

ρόλο.   
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Η ερώτηση 14 έχει ως σκοπό να εξετάσει την αισιοδοξία ή την 

απαισιοδοξία των ερωτηθέντων καθηγητών στην προοπτική διδασκαλίας των 

οικονομικών μαθημάτων με τη βοήθεια του Η/Υ. τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης των απαντήσεων φαίνονται παρακάτω. 

 
Πίνακας 8: Είναι δύσκολο να επιτευχθεί η διδασκαλία των οικονομικών 

μαθημάτων με τη βοήθεια Η/Υ 

 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου δύσκολη 9 36% 36% 

  Λίγο δύσκολη 7 28% 64% 

  Αρκετά δύσκολη 6 24% 88% 

  Πολύ δύσκολη 3 12% 100% 

  Total 25 100%   

 

 
 
Από την ανάλυση των στοιχείων δεν εξάγεται ένα ξεκάθαρο 

συμπέρασμα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν μοιράστηκαν σχεδόν εξίσου και 

στις τέσσερις κατηγορίες του ερωτηματολογίου. Μπορούμε απλώς να 

αναφέρουμε ότι το 64% των καθηγητών εμφανίστηκαν αισιόδοξοι στην 

πιθανότητα διδασκαλίας του μαθήματος τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ενώ το υπόλοιπο 36% των ερωτηθέντων έδειξαν να είναι πιο 

απαισιόδοξοι σε μια τέτοια προοπτική.  
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Προχωρώντας παρακάτω, εξετάζουμε τις απαντήσεις των 25 

καθηγητών στην ερώτηση η οποία αναφέρεται στο αν τίθεται θέμα 

ανταγωνισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών και στην παρουσία του Η/Υ μέσα 

στην τάξη. Ο πίνακας 9 παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα. 

 

 
Πίνακας 9: Η παρουσία του Η/Υ στην τάξη μπορεί να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε σχέση με τον εκπαιδευτικό 

 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 18 72% 72% 

  Λίγο 5 20% 92% 

  Αρκετά 2 8% 100% 

  Total 25 100%   

 

 
 
Είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (72%) των ατόμων που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα απάντησαν αρνητικά γεγονός που υποδηλώνει ότι 

δεν δείχνουν καχυποψία και δεν παρουσιάζουν καμία ανασφάλεια απέναντι 

στον υπολογιστή και στις λειτουργίες του. Αντίθετα ένα ποσοστό καθηγητών 

(20%) εμφανίζονται λίγο επιφυλακτικοί στην παρουσία των Η/Υ μέσα στη 

σχολική τάξη και υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό (8%) εκπαιδευτικών, στην 

ουσία μόνο δύο άτομα από αυτούς που μας απάντησαν, οι οποίοι βλέπουν 

ανταγωνιστικά την εμφάνιση της τεχνολογίας στο χώρο που διδάσκουν 

υποδηλώνοντας έτσι μια μορφή ανασφάλειας.  
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Οι επόμενες δύο ερωτήσεις εμφανίζουν την άποψη των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν στην έρευνα για το κατά πόσο οι λειτουργίες της νέας 

τεχνολογίας θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα του διδάσκοντα και θα 

διευκολύνουν το έργο του. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων τους 

εμφανίζονται στους επόμενους δυο πίνακες. 

 
Πίνακας 10: Η αποδοτικότητά μου στο μάθημα θα αυξηθεί με τη χρήση  Η/Υ 

 
  Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 3 12% 12% 

  Λίγο 3 12% 24% 

  Αρκετά 14 56% 80% 

  Πολύ 5 20% 100% 

  Total 25 100%  

 

 

Πίνακας 11: Η χρήση του υπολογιστή μέσα στην τάξη θα διευκολύνει την 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 

  Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 2 8% 8%

  Λίγο 1 4% 12%

  Αρκετά 15 60% 72%

  Πολύ 7 28% 100%

  Total 25 100%  

 

Τα στοιχεία των πινάκων δείχνούν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

του υπό εξέταση δείγματος, αντιλαμβάνονται θετικά τη σκοπιμότητα χρήσης 

του Η/Υ στη διδασκαλία και θεωρούν ότι η υποστήριξη του μαθήματος των 

οικονομικών με τις εφαρμογές της τεχνολογίας των υπολογιστών θα αυξήσει 

αρκετά την αποδοτικότητα τους και θα ενισχύσει το διδακτικό τους έργο. Πολύ 

μικρά εμφανίζονται τα ποσοστά των καθηγητών που έχουν την αντίθετη 

άποψη. Μόνο δύο άτομα από τα 25 δηλώνουν ότι η παρουσία του Η/Υ στην 

τάξη δε θα τους προσφέρει καμία διευκόλυνση στη διδασκαλία αλλά και δε θα 

τους βοηθήσει να βελτιώσουν την απόδοση τους στο μάθημα. 
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Στη συνέχεια ζητάμε από τους καθηγητές να απαντήσουν στην 

ερώτηση αν θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η χρήση του υπολογιστή στη 

διδασκαλία του μαθήματος ή αν αρκεί μόνο ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Το 

συμπέρασμα που προέκυψε από τα στοιχεία δείχνει ότι οι καθηγητές 

πιστεύουν στη σημασία του ρόλου του υπολογιστή  στην τάξη αλλά χωρίς 

αυτός να αποδυναμώνει το δικό τους ρόλο. Να λειτουργεί δηλαδή, κατά κύριο 

λόγο υποστηρικτικά στη διδασκαλία και όχι για να αντικαταστήσει τον 

διδάσκοντα. Έτσι τα αποτελέσματα της ανάλυσης εμφάνισαν τους καθηγητές 

να υποστηρίζουν ότι είναι χρήσιμος ο συνδυασμός και των δυο (υπολογιστή-

εκπαιδευτικού) με μόνο δύο άτομα (δηλαδή το 8% του συνόλου) να 

δηλώνουν ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία 

του μαθήματος τους. 

 
 
 

Χρειάζεται ο Η/Υ στη διδασκαλία

ή αρκεί μόνο ο εκπαιδευτικός;

92,0%

8,0%

Συνδυασμός των δυο

Δεν είναι απαραίτητη

 
 

Διάγραμμα 7: Είναι απαραίτητος ο Η/Υ στη διδασκαλία  
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Ένα ζήτημα που χρειάζεται να εξεταστεί είναι αν μπορούν να 

εφαρμοστούν οι λειτουργίες του υπολογιστή στη διδασκαλία των ενοτήτων 

του σχολικού βιβλίου. Για αυτό το σκοπό ρωτήθηκαν οι καθηγητές που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα και οι περισσότερες απαντήσεις που πήραμε από 

αυτούς είναι θετικές. Το 60% των ατόμων ανάφεραν ότι είναι δυνατό να 

εφαρμοστεί σε αρκετές ενότητες και ένα ποσοστό 24% σημείωσε ότι μπορεί 

να εφαρμοστεί σε όλες. Επίσης εμφανίσθηκε ένα μικρό ποσοστό (16%) 

καθηγητών που ανέφεραν ότι λίγα είναι τα τμήματα του σχολικού βιβλίου τα 

οποία μπορούν να υποστηριχθούν με τις λειτουργίες του Η/Υ. Στην 

πραγματικότητα ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία 

όλων των ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου αλλά σε ορισμένες από αυτές 

κρίνεται άσκοπο αφού οι ερμηνείες του βιβλίου αρκούν για την κατανόηση 

των εννοιών από τους μαθητές.      

 

 
 

Πίνακας 12: Σε πόσες ενότητες του σχολικού βιβλίου μπορούν να 

εφαρμοστούν οι λειτουργίες του Η/Υ 

 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε λίγες 4 16% 16% 

  Σε αρκετές 15 60% 76% 

  Σε όλες 6 24% 100% 

  Total 25 100%   

 

 92



Στην ερώτηση 20 εξετάζουμε αν η χρήση του Η/Υ στην τάξη μειώνει το 

χρόνο αφοσίωσης του καθηγητή προς το μαθητή. Ο πίνακας με τα στοιχεία 

παρακάτω εμφανίζει περισσότερους από τους μισούς καθηγητές (52%) να 

δηλώνουν ότι δεν μειώνεται η προσοχή του εκπαιδευτικού απέναντι στο 

μαθητή του με την παρουσία του υπολογιστή στην τάξη ενώ υπάρχει ένα 

αξιοσημείωτο ποσοστό (28%) των ατόμων του δείγματος μας οι οποίοι 

σημείωσαν ότι πιθανόν να ελαττωθεί λίγο ο χρόνος που αφιερώνει ο 

εκπαιδευτικός για τους μαθητές του. Λιγότεροι είναι αυτοί που απάντησαν ότι 

θα μειωθεί ο χρόνος αφοσίωσης αρκετά ή πολύ (με ποσοστά 16% και 4% 

αντιστοίχως). Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι εξαρτάται στον άνθρωπο.  

 

 
 

Πίνακας 13: Η χρήση του Η/Υ στην τάξη θα μειώσει το χρόνο αφοσίωσης του 

καθηγητή προς τον μαθητή 

 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 13 52% 52% 

  Λίγο 7 28% 80% 

  Αρκετά 4 16% 96% 

  Πολύ 1 4% 100% 

  Total 25 100%   
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Θεωρήθηκε χρήσιμο να θέσουμε στους καθηγητές την ερώτηση αν 

θεωρούν τη χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία αντιπαιδαγωγική. Τα 

αποτελέσματα  που λήφθηκαν είναι και τα αναμενόμενα. Το 88% των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών έδωσε αρνητική απάντηση σημειώνοντας αυτό 

πού ευρέως υποστηρίζεται, ότι δηλαδή η βοήθεια των Η/Υ στο έργο τους δεν 

έχει αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά βρέθηκαν τρία άτομα, δηλαδή 

το 12% του δείγματος που συγκεντρώθηκε, τα οποία δήλωσαν ότι η χρήση 

των εφαρμογών του υπολογιστή με σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας 

είναι αντιπαιδαγωγική. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων 

φαίνονται παρακάτω στο διάγραμμα 8.  

 

 
 

Είναι αντιπεδαγωγική η διδασκαλία

του μαθήματος με τη βοήθεια Η/Υ;

88,0%

12,0%

Όχι

Ναι

 
 

         Διάγραμμα 8: Είναι αντιπαιδαγωγική η διδασκαλία με Η/Υ 
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Προχωρώντας προς τα τελευταία σημεία της ερευνάς μας, ζητήσαμε 

από τους καθηγητές να απαντήσουν στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι οι 

μαθητές μπορούν να μάθουν περισσότερα από ένα βιβλίο παρά από έναν 

υπολογιστή. Το διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζει τα αποτελέσματα που 

συγκεντρώθηκαν. 

 

Οι μαθητές κερδίζουν περισσότερα

από ένα βιβλίο παρά από τον Η/Υ;

84,0%

16,0%

Συνδυασμός των δυο

Ναι

 
Διάγραμμα 9: Βιβλίο, Η/Υ ή και τα δυο  

 
 
Συμπερασματικά λοιπόν, αναφέρουμε ότι οι καθηγητές δεν 

υποβαθμίζουν καθόλου τη σημασία των βιβλίων και γενικότερα του γραπτού 

λόγου, αλλά αντιθέτως κρίνουν ότι είναι απαραίτητα στα παιδιά και μάλιστα 

όταν μπορούν να συνοδευτούν με τα πλεονεκτήματα ενός πληροφοριακού 

συστήματος είναι σε θέση να προσφέρουν σημαντική γνώση στους μαθητές. 

Έτσι, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (84%) σημείωσε ότι είναι χρήσιμος ο 

συνδυασμός βιβλίου–υπολογιστή. Παρόλα αυτά εμφανίστηκε ένα μικρό 

ποσοστό ατόμων (16%) που ανέφερε ότι μόνο ένα βιβλίο εφοδιάζει με 

γνώσεις τον μαθητή και ο υπολογιστής δεν είναι το κατάλληλο μέσο 

επιμόρφωσης. 
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Πίνακας 14: Οι μαθητές κερδίζουν περισσότερα από ένα βιβλίο παρά από 

έναν Η/Υ * Εφαρμόζεται ο Η/Υ στη διδασκαλία των ενοτήτων του σχολικού 

βιβλίου 

 

Μπορεί να εφαρμοστεί ο Η/Υ στη διδασκαλία 

των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου Total 

  

  

  

  Σε λίγες Σε αρκετές Σε όλες   

3 1 0 4

Ναι 
75% 25% 0% 100%

1 14 6 21

 

Οι μαθητές 

μπορούν να 

μάθουν 

περισσότερα 

από ένα βιβλίο 

παρά από έναν 

Η/Υ 

  

Είναι 

χρήσιμος ο 

συνδυασμός 

και των δύο 

5% 67% 29% 100%

4 15 6 25Total 

16% 60% 24% 100%

 
 
 

Ο παραπάνω πίνακας 14 θεωρήθηκε σκόπιμο να προστεθεί στην 

ανάλυση προκειμένου να δείξουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων 

(75%) που ανέφερε ότι τα παιδιά μαθαίνουν πολλά περισσότερα από  ένα 

καλό βιβλίο παρά από τους Η/Υ ήταν το ίδιο που σημείωσε ταυτόχρονα ότι οι 

εφαρμογές της πληροφορικής έχουν ισχύ σε λίγες ενότητες του σχολικού 

βιβλίου. Οπότε η πιθανή δυσπιστία ορισμένων καθηγητών (μειοψηφία) 

απέναντι στην τεχνολογία και στις εφαρμογές της τίθεται εμπόδιο στο να δουν 

πιο καθαρά τα πραγματικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Η/Υ.  
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Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν και στην 

ερώτηση για το αν η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα έχει τη δυνατότητα 

να κινητοποιήσει την προσοχή των μαθητών. Τα σχετικά συμπεράσματα είναι 

βασισμένα στα στοιχεία που δίνει ο επόμενος πίνακας. 

 
 
 

Πίνακας 15: Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να προσελκύσει την προσοχή 

των μαθητών 

 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 3 12% 12% 

  Αρκετά 13 52% 64% 

  Πολύ 9 36% 100% 

  Total 25 100%   

 

 
 
 
Από τα αποτελέσματα του πίνακα παρατηρούμε όλους τους καθηγητές 

να πιστεύουν ότι το ενδιαφέρον των παιδιών για το μάθημα θα αυξηθεί στην 

περίπτωση που ένα λογισμικό πρόγραμμα του Η/Υ για τα οικονομικά 

υποστηρίξει το διδακτικό τους έργο. Το 36% αυτών θεωρεί ότι αυτό θα συμβεί 

σε μεγάλο βαθμό ενώ το 12% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα γίνει σε μικρό 

βαθμό. Η πλειοψηφία όμως των ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα 

σημειώνει ότι θα ενεργοποιηθεί αρκετά η προσοχή των μαθητών με την 

παρουσία του υπολογιστή μέσα στην τάξη. 
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Τέλος δόθηκε στους εκπαιδευτικούς μια λίστα με θετικά και αρνητικά 

στοιχεία που πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση των υπολογιστών στη 

διδασκαλία των οικονομικών και συμπληρώθηκε από αυτούς ανάλογα με την 

εμπειρία και τις προσδοκίες τους. Παρατηρώντας το γράφημα με τα θετικά 

στοιχεία παρακάτω, βλέπουμε ότι το 76% των καθηγητών πιστεύει ότι με τη 

χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία γίνεται συνδυασμός της θεωρίας με 

την πράξη και αυτό είναι και ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της 

τεχνολογίας των Η/Υ διότι όπως είχε πει και ο Δημοσθένης “όλα τα λόγια, αν 

λείψουν οι πράξεις, φαίνονται κούφια και μάταια”. Ο συνδυασμός αυτός έχει 

ως συνέπεια να ενισχύεται η κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές, ένα 

επιπλέον θετικό στοιχείο που σημείωσε το 64% των ερωτηθέντων. Ποσοστό 

48% του συνόλου των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι η χρήση του υπολογιστή 

στο μάθημα θα μπορέσει να οργανώσει αποδοτικότερα το χρόνο διδασκαλίας 

και το 40% αναφέρει ότι θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

Μικρότερο ποσοστό καθηγητών δηλώνουν ότι θα βελτιωθεί η ποιότητα του 

μαθήματος. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται συγκεντρωτικά στο πιο κάτω 

διάγραμμα.        

 
 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

36%
40%

48%

64%

76%
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1

Βελτιώση της
ποιότητας του
μαθήματος

Ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ
των μαθητών

Καλύτερη οργάνωση
του χρόνου
διδασκαλίας

Ενίσχυση της
κατανόησης του
μαθήματος

Συνδυασμός
θεωρίας με πράξη

 
Διάγραμμα 10: Θετικά στοιχεία 
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Στο υπό εξέταση δείγμα της έρευνας βρέθηκαν δυο καθηγητές (8% του 

συνόλου) που δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν αρνητικά στοιχεία από τη χρήση 

του Η/Υ στη διδασκαλία του μαθήματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανάφερε ότι 

είναι πολύ πιθανό οι μαθητές να απασχολούνται με το internet και να μη 

δίνουν σημασία την ουσία του μαθήματος. 36% των ατόμων που συμμετείχαν 

στην έρευνα σημείωσε ως αρνητικό στοιχείο τα προβλήματα υγείας που 

μπορεί να προκαλέσει η συχνή χρήση του υπολογιστή όπως για παράδειγμα 

προβλήματα όρασης, και ίδιο ποσοστό καθηγητών (36%) πιστεύει ότι ο Η/Υ 

δεν ενεργοποιεί τη σκέψη. Αυτό είναι απόρροια της άποψης ότι δίνει «έτοιμη 

τροφή» και την οποία πιστεύει το 28% των ερωτηθέντων της έρευνας. Τέλος, 

ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 24% ανάφερε ότι η παρουσία της 

τεχνολογίας μέσα στην τάξη συνήθως προκαλεί την αταξία των μαθητών. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης που κάναμε παρουσιάζονται συνολικά στο 

επόμενο διάγραμμα. 

 
 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Διάγραμμα 11: Αρνητικά στοιχεία 
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2.9.1.4. Συμπεράσματα έρευνας–Προτάσεις  

 

 

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι οι καθηγητές που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα φάνηκαν υποστηριχτές της τεχνολογίας και των πλεονεκτημάτων από 

την εφαρμογή της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι και οι 

ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώσαμε αρχικά επαληθεύονται. Έδειξαν 

προθυμία για εμπλουτισμό των γνώσεων τους σε ότι αφορά τους 

υπολογιστές και εμφανίστηκαν αισιόδοξοι στην προοπτική διδασκαλίας των 

οικονομικών μαθημάτων με την υποστήριξη της τεχνολογίας. Τονίζουν τη 

σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού ο οποίος δεν πρέπει να αποδυναμωθεί 

σε καμία περίπτωση και επισημαίνουν τη σπουδαιότητα της εμπειρίας τους 

στην ομαλή ένταξη των υπολογιστών στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. 

Δεν παρουσίασαν αίσθημα ανασφάλειας και δυσπιστίας απέναντι στη νέα 

τεχνολογία, αλλά αντιθέτως έδωσαν έμφαση στα πλεονεκτήματα της τόσο 

στη διεξαγωγή του έργου τους όσο και στη μαθησιακή διαδικασία των 

παιδιών. Ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών έδειξαν αρνητισμό και 

προβληματισμό απέναντι στις νέες μεθόδους διδασκαλίας, τόνισαν την 

αναντικατάστατη αξία του βιβλίου και του εκπαιδευτικού και αναφέρθηκαν 

ακόμα και σε αντιπαιδαγωγικό ρόλο των υπολογιστών. Βέβαια, οι πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν απαξίωσε ούτε το ρόλο 

τους αλλά ούτε και τη σημασία του γραπτού λόγου. Αναφέρθηκε στην 

ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση της τεχνολογίας η οποία 

θα έχει χαρακτήρα, ενισχυτικό και υποστηρικτικό. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας των Czerniak, Lumpe, Haney και Beck 

(1999) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν θετικοί απέναντι στην 

εκπαιδευτική τεχνολογία δηλώνοντας ότι οι υπολογιστές, μέσα από την 

ποικιλία των στρατηγικών διδασκαλίας που προσφέρουν, μπορούν να 

βελτιώσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας μας προέκυψαν ανάλογα συμπεράσματα. Η 

πλειοψηφία των οικονομολόγων καθηγητών πιστεύει ότι θα αυξηθεί αρκετά η 

αποδοτικότητα τους και ότι θα διευκολυνθεί και θα ενισχυθεί αρκετά η 

διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση του Η/Υ. 
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Επιπλέον οι ερευνητές Czerniak, Lumpe, Haney και Beck (1999) 

συμπέραναν ότι σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών η νέα 

τεχνολογία θα εκμοντερνίσει τη διδασκαλία του μαθήματος μετατρέποντας 

την σε πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές παρακινώντας τους έτσι στη 

γνώση. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι οι περισσότεροι 

καθηγητές (52%) πιστεύουν στην παρακίνηση της προσοχής των μαθητών με 

τη χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία. Επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί 

(64%) δήλωσαν ως θετικό χαρακτηριστικό της νέας τεχνολογίας ότι βοηθάει 

στο να ενισχυθεί η κατανόηση του μαθήματος. Έτσι λοιπόν η παρούσα 

έρευνα και αυτή των ξένων ερευνητών συγκλίνει σε παρεμφερή 

συμπεράσματα και στην εξαγωγή του γενικότερου συμπεράσματος ότι οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν θετικά τη νέα τεχνολογία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.     

Η πλειοψηφία των οικονομολόγων καθηγητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα μας πιστεύουν ότι η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία. 

Αντίθετα, στα αποτελέσματα της μελέτης του Μπίκου (1995) φαίνεται ότι οι 

καθηγητές ηλικίας 36–45 έδειξαν συνολικά θετική στάση απέναντι στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία συγκριτικά με τις 

νεότερες ηλικίες οι οποίες κράτησαν λιγότερο θετική στάση στην 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία. Επίσης σε άλλα αποτελέσματα ο 

Μπίκος (1995) σχολιάζει ότι οι καθηγητές με παραπάνω από 11 έτη 

προϋπηρεσίας φάνηκάν περισσότερο δεκτικοί στην τεχνολογία σε σύγκριση 

με τα άτομα που είχαν δουλέψει λιγότερα χρόνια στην εκπαίδευση.   
Συμπερασματικά λοιπόν, οι οικονομολόγοι καθηγητές της μελέτης μας, 

σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στην έρευνα του 

Μπίκου (1995) θεωρούν την ηλικία αλλά και τα χρόνια προϋπηρεσίας ως 

καθοριστικό παράγοντα αποδοχής των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση. Με λίγα λόγια η πλειοψηφία αυτών πιστεύει ότι όσο πιο 

μεγάλος είναι κανείς στην ηλικία αλλά και όσο πιο πολλά χρόνια 

προϋπηρεσίας έχει στην εκπαίδευση, τόσο πιο δύσκολα θα αποδεχτεί και θα 

προσαρμοστεί στις νέες μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση του Η/Υ. 
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Η έρευνα που διεξήχθη σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων από τους Τζιμογιάννη και Κόμη (2004) 

έδειξε ότι το 43% των ερωτηθέντων καθηγητών έχουν παρακολουθήσει 

επιμορφωτικά σεμινάρια στο χειρισμό Η/Υ. Στη δική μας την έρευνα το 

ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο (60%). Επίσης μεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

των καθηγητών (72%) που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως βοηθητικό 

εργαλείο σε αντίθεση με το σχετικό ποσοστό που βρέθηκε στην έρευνα των 

Τζιμογιάννη, Κόμη και το οποίο είναι μόλις 8%. Η ανάλυση των  

προαναφερθέντων ερευνητών ανέδειξε διαφορές στις στάσεις των καθηγητών 

ανάλογα με τα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Έτσι οι καθηγητές με 6-20 

χρόνια υπηρεσίας φάνηκαν πολύ θετικοί στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σε αντίθεση με αυτούς που είχαν μέχρι 5 έτη 

διδακτικής εμπειρίας οι οποίοι ήταν λιγότερο θετικοί. Ουδέτερη στάση 

κράτησαν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονταν στη δύση της καριέρας τους. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ηλικία σχετίζεται με τη 

διάθεση των εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία αφού το ποσοστό των 

καθηγητών που δεν έχει διάθεση να μάθει ή του είναι αδιάφορο προέρχεται 

από τις ηλικιακές ομάδες των 35-44 και 45-54 ετών. Επίσης, οι οικονομολόγοι 

καθηγητές του υπό εξέταση δείγματος ανέφεραν ότι η ηλικία και τα χρόνια 

προϋπηρεσίας παίζουν σημαντικό ρόλο στη στάση που θα κρατήσουν τα 

άτομα απέναντι στους υπολογιστές εννοώντας ότι όσο κανείς μεγαλώνει τόσο 

πιο δύσκολα εξοικειώνεται με την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν η διαπίστωση των 

Τζιμογιάννη και Κόμη αλλά και του Μπίκου όπως είδαμε παραπάνω, σχετικά 

με τη σύνδεση των χρόνων προϋπηρεσίας και τη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην τεχνολογία δεν συμφωνεί με τις πεποιθήσεις των 

οικονομολόγων καθηγητών που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα. 

Το γενικότερο συμπέρασμα των Τζιμογιάννη και Κόμη είναι ότι οι 

περισσότεροι καθηγητές του δείγματος τους εμφανίστηκαν θετικοί στη χρήση 

εργαλείων ΤΠΕ στη διδασκαλία του αντικειμένου τους. Ανάλογα 

συμπεράσματα εξήχθησαν και από τη δική μας μελέτη. Προκύπτει επίσης, και 

από τις δυο έρευνες, το συμπέρασμα ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές 

προσεγγίσεις σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση λίγοι από αυτούς είναι σε 

θέση να τις χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους.                    
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Ο αριθμός του δείγματος που συγκεντρώθηκε είναι μικρός και αυτό 

συνέβη για δυο λόγους. Πρώτον, οι διδακτικές ώρες των οικονομικών 

μαθημάτων στα σχολεία είναι λίγες, οπότε και οι ανάγκες για οικονομολόγους 

καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μικρές και δεύτερον, αρκετοί 

από τους καθηγητές έδειξαν απροθυμία στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Παρόλα αυτά συγκεντρώθηκε ένα αξιόλογο δείγμα 

εκπαιδευτικών οι οποίοι συνεισέφεραν στην έρευνα με τις απόψεις τους και 

εξήχθησαν τα ανάλογα συμπεράσματα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνεται σκόπιμο να τα λάβουμε 

σοβαρά υπόψη αλλά η γενίκευση τους χρειάζεται προσοχή καθώς το υπό 

εξέταση δείγμα προήλθε από μια μόνο περιοχή της χώρας μας (Θεσσαλονίκη 

και την ευρύτερη περιοχή).  

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά 

μας θα ήταν ωφέλιμο να γίνει παρόμοια έρευνα σε μεγαλύτερο πληθυσμό 

οικονομολόγων καθηγητών και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Βέβαια, μια 

τέτοια έρευνα απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συμμετοχή 

περισσοτέρων ερευνητών.       
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3. Συμπεράσματα 
 

Η πληροφορική στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια αναμφισβήτητη 

πραγματικότητα και με αυτό δεν εννοείται απλώς η εισαγωγή ενός νέου 

εργαλείου στα σχολεία αλλά, ανάπτυξη μιας νέας διάστασης της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην 

εκπαίδευση με διάφορους τρόπους. Το γεγονός όμως είναι ότι επικρατούν 

διαφορετικές απόψεις όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της χρήσης 

τους στη διδασκαλία. Παρόλα αυτά έχει υποστηριχθεί από πολλούς 

μελετητές, όπως φάνηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ότι ο 

υπολογιστής στην οικονομική εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

πολύτιμή βοήθεια τόσο στους καθηγητές όσο και στους μαθητές. Μπορεί να 

προσφέρει ευκαιρίες μάθησης με γενικότερο στόχο ο καθηγητής να 

διευκολυνθεί στο να γίνει μεταδοτικός και οι μαθητές να ενισχύσουν την 

κατανόησή τους. Έτσι, οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί γνωρίζοντας τα 

πλεονεκτήματα της τεχνολογίας προσπαθούν να εξοικειωθούν μαζί της. 

Παράλληλα όμως, θα πρέπει να βοηθήσουν και στη δημιουργία κατάλληλων 

εκπαιδευτικών λογισμικών. 

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού στη χώρα μας είναι σε πολύ 

πρώιμα στάδια. Η δυσκαμψία του εκπαιδευτικού μας συστήματος μαζί με την 

ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες κάνουν δύσκολο 

το έργο της ενσωμάτωσης των εφαρμογών της πληροφορικής στα σχολεία. 

Οι ώρες που διδάσκονται τα οικονομικά μαθήματα στα σχολεία είναι πολύ 

περιορισμένες και σε μερικές περιπτώσεις προαιρετικές με αποτέλεσμα να μη 

δίνεται η πρέπουσα σημασία σε μια επιστήμη η οποία έχει πληθώρα 

εφαρμογών σε πολλές πτυχές της ζωής μας.  

Παρατηρείται επίσης το γεγονός οι μαθητές να μη βρίσκουν 

ενδιαφέρον στην ανάλυση της θεωρίας των οικονομικών διότι η διδασκαλία 

ενός μαθήματος που έχει άμεσες πρακτικές εφαρμογές διδάσκεται με τρόπο 

στατικό και πολλές φορές δυσνόητο για το μαθητή. Συνεπώς γίνεται ακόμα 

πιο έντονη η ανάγκη ενσωμάτωσης των εφαρμογών της πληροφορικής στις 

μεθόδους διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων έτσι ώστε να μπορέσουν 

να ακολουθήσουν τις σύγχρονες τάσεις της εποχής.  
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Ο μεγάλος όγκος των εκπαιδευτικών σήμερα απέχει πολύ από το να 

θεωρείται οικείος με την Πληροφορική (Μπαζάνος 2000). Όμως η 

Πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, άρα η 

χρήση της και η γενίκευσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται 

βέβαια.  

Οι μελέτες που έγιναν από ερευνητές (Μπίκος 1995, Czerniak, Lumpe, 

Haney, Beck 1999, Τζιμογιάννης, Κόμης, 2004) για να εξεταστεί η στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες συγκλίνουν στο συμπέρασμα 

ότι οι καθηγητές είναι πρόθυμοι να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του 

μαθήματος τους διότι πιστεύουν στα πλεονεκτήματα τους, αλλά κάτι τέτοιο θα 

χρειαστεί χρόνο και αρκετή προσπάθεια από τους ίδιους και από την 

πολιτεία. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

σε οικονομολόγους καθηγητές οδηγούν επίσης σε παρόμοια συμπεράσματα.   

Συνεπώς, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας 

εμφάνισε τους καθηγητές πρόθυμους να ασχοληθούν και να μάθουν 

περισσότερα για τους υπολογιστές και τις εφαρμογές τους. Σημαντικό κομμάτι 

για την πετυχημένη ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση καταλαμβάνει η 

διάθεση των εκπαιδευτικών αλλά και η επιμόρφωση τους στο γνωστικό 

αντικείμενο της πληροφορικής. Οι καθηγητές θα πρέπει αρχικά να 

συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των διδακτικών 

μεθόδων αλλά και να κατανοήσουν το γεγονός ότι οι υπολογιστές 

χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία προσθετικά και ενισχυτικά 

και σε καμία περίπτωση δε θα αντικαταστήσουν το σημαντικό ρόλο που 

κατέχει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη. Έτσι θα εμφανισθούν περισσότερο 

δεκτικοί στη συνεχή επιμόρφωση τους στην πληροφορική αλλά και 

συνεργάσιμοι στις διαδικασίες προσαρμογής της τεχνολογίας στο έργο τους. 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μάθουν τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των δημοφιλών προγραμμάτων. Με αυτά θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στοιχειωδώς στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη 

διδασκαλία. Επίσης η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει το κατάλληλο 

περιβάλλον, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να ασχοληθούν με τη 

χρήση και την κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού.  
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Πρέπει να γίνει κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ακόμα να ενθαρρύνει αυτούς που είναι 

διατεθειμένοι να ασχοληθούν με την κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης μας φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην προβληματική που 

αναπτύσσεται στη χώρα μας για τη σωστή προετοιμασία των εκπαιδευτικών 

ώστε να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την εκπαιδευτική τεχνολογία στη 

διδακτική πράξη. Τα προγράμματα προετοιμασίας των καθηγητών θα πρέπει 

να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θα οριοθετείται από 

την τεχνολογική και την παιδαγωγική διάσταση των ΤΠΕ. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να 

προσδιορίσει και να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών με στόχο την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η 

επιτυχία αυτού θα καθοριστεί από παράγοντες όπως είναι η συνεχή 

παιδαγωγική υποστήριξη, ο καθορισμός του σκοπού ένταξης των 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση με όρους παιδαγωγικής και διδακτικής, η 

απόκτηση διαχρονικών δεξιοτήτων στους υπολογιστές, αλλά και η 

καλλιέργεια γενικότερης κουλτούρας εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Η δυνατότητα σωστής αξιολόγησης και επιλογής του κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισμικού, χαρακτηρίζεται εξίσου σημαντικός παράγοντας με 

την επιμόρφωση των καθηγητών, στην πετυχημένη ενσωμάτωση των 

εφαρμογών της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η διαδικασία της 

αξιολόγησης των προγραμμάτων κρίνεται βαρυσήμαντη και χρειάζεται να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε λογισμικά που εισάγονται έτοιμα από άλλες 

χώρες. Σημαντικό είναι να υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης που 

θα ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών της χώρας μας. 

Επικρατεί γενικά μια σύγχυση σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού λογισμικού που μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία των 

οικονομικών. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανώς στην πληθώρα και την 

ποικιλία των αντίστοιχων εφαρμογών της πληροφορικής, στους γλωσσικούς 

περιορισμούς και στις διαφορές της οικονομικής κουλτούρας του κάθε 

κοινωνικού συνόλου. 
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Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης 

για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού όπως είναι η παιδαγωγική αξία 

των στόχων του προγράμματος, ο βαθμός και ποιότητα αλληλεπίδρασης 

καθηγητή–μαθητή, οι ευκαιρίες ανάπτυξης λειτουργιών της νόησης, οι 

ευκαιρίες για συνεργατική μάθηση, η καταλληλότητα της ύλης, αλλά και η 

ύπαρξη κατάλληλου υποστηρικτικού και βοηθητικού υλικού.  

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κρίνεται πολύ σημαντική η συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των κατάλληλων εκπαιδευτικών 

λογισμικών των οποίων οι κατευθύνσεις και απόψεις κρίνονται απαραίτητες 

για το παιδαγωγικό προφίλ αυτών των προϊόντων. Το αρνητικό είναι ότι έως 

τώρα η κατασκευή προγραμμάτων γίνεται από ιδιώτες, στελέχη εταιριών. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην προσπάθεια του να θέσει τα γενικά 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού προτείνει ότι θα πρέπει το 

λογισμικό να συμβάλει: 

 στη φιλικότερη και πλουσιότερη παρουσίαση της ύλης 

 στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης 

 στην ενεργοποίηση του μαθητή μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, 

πειραματισμό και διερεύνηση 

 στη συμπύκνωση πολλών μακροσκελών κειμένων σε οπτικοακουστικά 

μηνύματα με μεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας 

 στη μείωση του χρόνου που αφιερώνει ο μαθητής για την αφομοίωση της 

ύλης-περιεχομένου 

 στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατομικευμένης μάθησης 

Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο παιδαγωγός είναι αυτός που 

παίζει τον καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική 

πράξη. Η συμβολή του συνίσταται στο να βοηθάει τα παιδιά να μαθαίνουν με 

τη μέθοδο της ανακάλυψης και της επίλυσης προβλημάτων και να συνδέουν 

τις δραστηριότητες του Η/Υ με τις υπόλοιπες μαθησιακές δραστηριότητες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Βάλτε Χ στο κουτάκι που σας αντιπροσωπεύει                 
Χ 

 

1. Ηλικία  

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55 και άνω 

 

2. Φύλο 

 Άνδρας 

 Γυναίκα  

 

3. Επίπεδο σπουδών  

 Πτυχίο 

 Μετεκπαίδευση 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 

4. Προϋπηρεσία σε έτη 

 0-5 

 6-10 

 11-15 

 16-20 

 21 και άνω 
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5. Επίπεδο γνώσης υπολογιστών 

 Χαμηλό  

 Μέτριο 

 Προχωρημένο 

 

6. Έχετε λάβει κάποια εκπαίδευση στους Η/Υ 

 Όχι δεν έχω λάβει 

 Έχω λάβει ως αυτοδίδακτος 

 Έχω λάβει από σεμινάρια 

 Άλλο 

 

7. Έχετε διάθεση, είτε γνωρίζετε είτε όχι, να μάθετε περισσότερα για τη 

χρήση ενός Η/Υ αν σας δοθεί η ευκαιρία 

 Ναι έχω διάθεση 

 Όχι δεν έχω διάθεση 

 Μου είναι αδιάφορο αν θα μάθω ή όχι να χειρίζομαι έναν Η/Υ 

 

8. Υπάρχει Η/Υ στο σπίτι 

 Ναι  

 Όχι 

 

9. Υπάρχει πρόσβαση σε νέα τεχνολογία στο σχολείο 

 Ναι 

 Όχι 

 

10. Έχετε δει προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία 

των οικονομικών μαθημάτων 

 Ναι  

 Όχι 
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11. Έχετε χρησιμοποιήσει το internet προκειμένου να λάβετε πληροφορίες 

χρήσιμες στο εκπαιδευτικό σας έργο 

 Ναι  

 Όχι 

 

12. Η ηλικία ή τα χρόνια προϋπηρεσίας έχουν να κάνουν με τη διάθεση 

ενός εκπαιδευτικού να εξοικειωθεί με την τεχνολογία 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 

13. Η εμπειρία της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη θα βοηθήσει 

στην πετυχημένη ένταξη και εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 

14. Πόσο δύσκολη θεωρείτε την υλοποίηση της προοπτικής διδασκαλίας 

των οικονομικών μαθημάτων με τη βοήθεια Η/Υ 

 Καθόλου δύσκολη 

 Λίγο δύσκολη 

 Αρκετά δύσκολη 

 Πολύ δύσκολη 

 

15. Η παρουσία του Η/Υ στην τάξη μπορεί να αποκτήσει κάποια στιγμή 

ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε σχέση με τον εκπαιδευτικό 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 
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16. Η αποδοτικότητα μου στη διδασκαλία του μαθήματος θα αυξηθεί με τη 

χρήση Η/Υ 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 

17. Η χρήση του Η/Υ στην τάξη θα διευκολύνει και παράλληλα θα 

ενισχύσει τη διδασκαλία του μαθήματος 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 

18. Είναι απαραίτητη η χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία του μαθήματος ή 

αρκεί μόνο ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

 Δεν είναι απαραίτητη 

 Είναι απαραίτητη 

 Είναι χρήσιμος ο συνδυασμός και των δύο 

 

19. Μπορεί να εφαρμοστεί ο Η/Υ στη διδασκαλία των ενοτήτων του 

σχολικού βιβλίου 

 Σχεδόν σε καμία 

 Σε λίγες 

 Σε αρκετές  

 Σε όλες 
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20. Η χρήση του Η/Υ στην τάξη θα μειώσει το χρόνο αφοσίωσης του 

καθηγητή προς το μαθητή 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 

21. Η διδασκαλία του μαθήματος με τη βοήθεια Η/Υ είναι αντιπαιδαγωγική 

 Ναι  

 Όχι 

 

22. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν περισσότερα από ένα βιβλίο παρά 

από έναν Η/Υ 

 Ναι 

 Όχι 

 Είναι χρήσιμος ο συνδυασμός και των δύο 

 

23. Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των 

μαθητών, ιδιαίτερα αυτών που δεν βρίσκουν ενδιαφέρον στο μάθημα 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 
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24. Ποια τα θετικά στοιχεία από τη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία των 

οικονομικών  

 Δεν υπάρχουν θετικά στοιχεία 

 Αυξάνεται η ποιότητα του μαθήματος 

 Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ μαθητών 

 Οργανώνεται καλύτερα ο χρόνος διδασκαλίας  

 Ενισχύεται η κατανόηση του μαθήματος 

 Συνδυάζεται άμεσα η θεωρία με την πράξη 

 

25. Ποια τα αρνητικά στοιχεία από τη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία των 

οικονομικών  

 Δεν υπάρχουν αρνητικά στοιχεία 

 Προκαλεί αταξία κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 Δίνει έτοιμη τροφή 

 Δεν ενεργοποιεί τη σκέψη  

 Προκαλεί προβλήματα υγείας (π.χ. στα μάτια) 

 Προκαλεί άσκοπη περιήγηση των μαθητών στο δίκτυο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Παράδειγμα οθόνης ηλεκτρονικής συζήτησης 

 

 
 

Σχήμα 1: Συζήτηση βασισμένη σε ηλεκτρονικό δίκτυο 

(Πηγή: Greenlaw, DeLoach, 2003 ) 
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Παραδείγματα White–Boards  

 

 

 

        
 

 
 

 

Σχήμα 2: Παραδείγματα παρουσιάσεων σε white-boards 

(Πηγή:  ) 
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Άποψη του γραφικού περιβάλλοντος του προγράμματος WinEcon  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήμα 3: Το γραφικό περιβάλλον του WinEcon  

(Πηγή: Andrew Torkington 2004) 
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Τεχνολογικός Άξονας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δράση 5: (100 ώρες) 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
τεχνολογικού χαρακτήρα 
αυξημένων απαιτήσεων (για 
υποστήριξη εκπαιδευτικών 
εφαρμογών) 

Δράση 2: (40 ώρες) 
Βασικός πυρήνας 
τεχνολογικού 
εναλφαβητισμού  

Δράση 6: 
Μηχανισμός 
υποστήριξης 
και συνεχούς 
κατάρτισης 

Δράση 4: (30 ώρες) 
Παιδαγωγική 
επιμόρφωση σε 
δραστηριότητες 
διαθεματικού χαρακτήρα 

Δράση 3: 
(40 ώρες) 
Παιδαγωγική 
επιμόρφωση 
ανά ενότητα 
γνωστικών 
αντικειμένων 

Δράση1: (30 ώρες) 
Κοινός πυρήνας 
παιδαγωγικής 
επιμόρφωσης 

 
 Παιδαγωγικός Άξονας 
 
 

 

Σχήμα 4: Μοντέλο επιμόρφωσης 

(Πηγή: Ράπτης 2002)   
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