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Test 7: Kruskal-Wallis test για ώρες σεμιναρίων - Στάση 34
(αυτοαξιολόγηση)..
168
Test 8: Kruskal-Wallis test Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης - Συνολικός
αριθμός απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Word.
169
Test 9: Kruskal-Wallis test Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης - Συνολικός
αριθμός απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Excel.
170
Test ΙΌ: Kruskal-Wallis test Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης - Συνολικός
αριθμός απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Internet.
171
Test 11: Kruskal-Wallis test Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης - Συνολικός
αριθμός απαντήσεων «ΝΑΙ» στα Πολυμέσα.
172
Test 12: Mann-Whitney test για φύλο και συνολικό αριθμός
απαντήσεων «Ναι» στο Excel.
173
Test 13: Mann-Whitney test για φύλο και στάση 33 (αυτοαξιολόγηση).
174
Test 14: Kendall’s tau-b test για στάσεις 33-35 (δυνατότητα
αξιολόγησης - βελτίωση της σκέψης του μαθητή).
175
Test 15: Kendall’s tau-b test για στάσεις 33-37 (δυνατότητα
αξιολόγησης - διάθεση για μάθηση και εξοικείωση με τους Η/Υ). 176
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Test 16: Kendall’s tau-b test για στάσεις 35-37 (βελτίωση επιπέδου
σκέψης του μαθητή - διάθεση για μάθηση και εξοικείωση με τους Η/Υ).
177
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διαπίστωση της ελλιπούς προετοιμασίας του δασκάλου για
την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ένα γεγονός που αβίαστα
προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής
της Διπλωματικής Εργασίας. Οι χαμηλές επιδόσεις σε βασικές
δεξιότητες πάνω σε απλά λογισμικά πακέτα (επεξεργαστής κειμένου,
λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων), όπως και η απουσία επίσης
βασικών δεξιοτήτων πάνω στη χρήση

των Τεχνολογιών της

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) (Internet, Multimedia)
κάνουν επιτακτική την πραγματοποίηση αρχικής επιμόρφωσης όλων
των εκπαιδευτικών πάνω στις Τ.Π.Ε. για την απόκτηση των
παραπάνω δεξιοτήτων και την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Η στάση που τηρούν οι δάσκαλοι απέναντι σε αυτήν την
πρόκληση της παρουσίας της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην τάξη,
χαρακτηρίζεται από ανομοιομορφία που δεν σχετίζεται τόσο με το
φύλο ή την ηλικία, όσο με το επίπεδο σπουδών που έχουν
παρακολουθήσει,

το

παρακολούθηση

κάποιων

επίπεδο

γνώσης

ωρών

υπολογιστών,

σχετικών

ή

την

επιμορφωτικών

σεμιναρίων.
Μόλις

πρόσφατα

προσπάθεια

της

επιμορφωτικά

σεμινάρια

δεξιοτήτων

στη

άρχισε

ελληνικής

χρήση

τριών
των

σε

επίπεδο

παιδείας.
επιπέδων
ΤΠΕ,

εξαγγελιών

η

Προγραμματίζονται
(Απόκτηση

Ενσωμάτωσή

βασικών

τους

στην

εκπαιδευτική διαδικασία, σχεδιασμός μαθημάτων και παραγωγή
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση ΤΠΕ). [56]
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εκπαιδευτική τεχνολογία κάτω από μια ευρεία άποψη έχει
παίξει ιστορικά έναν κεντρικό ρόλο στη διδασκαλία μέσα στην τάξη.
Με την πάροδο των ετών, οι δάσκαλοι έχουν χρησιμοποιήσει βιβλία,
τηλεοράσεις, προβολείς διαφανειών και άλλους τύπους εφοδίων σαν
εργαλεία που τους βοηθούν να μεταφέρουν τη γνώση στους μαθητές
τους.
Τα τελευταία χρόνια ήρθαν να προστεθούν σε αυτά τα
εργαλεία και οι υπολογιστές. Μόνο που αυτοί κατάφεραν όσο κανένα
άλλο εργαλείο να κατακτήσουν τη φαντασία των εκπαιδευτικών.
Μέσα στην τάξη οι εφαρμογές των υπολογιστών ξεκινούν από
την προσφορά ασκήσεων και φτάνουν στην παροχή δομημένης
διδασκαλίας και μάθησης. Χρησιμοποιούνται

για εξερεύνηση σε

θέματα γνώσης. Τα φιλικά προς το χρήστη γραφικά interfaces κάνουν
την αλληλεπίδραση μεταξύ υπολογιστή και ανθρώπου πιο εύκολη και
αποδοτική. Σχεδόν ανέξοδα και εύκολα παρέχουν στους χρήστες με
τρόπο έντονα αλληλεπιδραστικό πολυμεσικές πληροφορίες (κείμενο,
ήχο,

εικόνα,

βίντεο).

Επιπλέον,

αυτά

τα

αλληλεπιδραστικά

πολυμεσικά συστήματα μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να
παρέχουν

πληροφορίες

αποθηκευμένες

σε

δίκτυα

κόμβων

συνδεδεμένων μεταξύ τους και επιτρέποντας μη γραμμική δόμηση
πληροφορίας. Αυτά τα συστήματα θα τα συναντήσουμε σε μια
ποικιλία μορφών (πχ CD-ROM).
Η πιο δημοφιλής τεχνολογία στο χώρο της εκπαίδευσης είναι
το World

Wide Web.

Ο

συνδυασμός του

Internet και των

πολυμεσικών ικανοτήτων των διασυνδεδεμένων υπολογιστών έχει
κάνει το WWW ένα πραγματικά διεθνές και πλήρως κατανεμημένο
υπερμεσικό σύστημα. Εφαρμογή του παραπάνω αποτελεί η πολύ
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ευρέως πια γνωστή έννοια της εκπαίδευσης από απόσταση (distance
learning).
Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν πράγματι οι
υπολογιστές και οι άλλες σχετικές τεχνολογίες πετυχαίνουν τη
διαφορά στη μάθηση και αν βελτιώνουν το βαθμό απόδοσης.
Η σύντομη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν και βασισμένη
σε επιστημονική έρευνα, είναι μπερδεμένη και όχι απόλυτα πειστική.
Και αυτό συμβαίνει λένε οι επιστήμονες γιατί η αξιολόγηση της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας με τη χρήση των σημερινών προτύπων
δεν είναι πλήρως κατορθωτή. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται πως δεν
καταγράφονται τα θετικά αποτελέσματα της τεχνολογίας στη μάθηση
λόγω ελλιπούς επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού.
Στην

Ευρώπη

έχουν πραγματοποιηθεί δυο

σημαντικές

μελέτες, η αναφορά Impact (Watson.D, 1993, The Impact Report: An
evaluation of the Impact of information technology on children’s
achievements) και η αναφορά Plait (Gardner; Morrison, Jarman,
Reilly, & McNally, 1992, Pupil’s learning and access to information
technology) που κατέδειξαν σημαντικά προβλήματα στη συνεισφορά
της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.[1]
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην ευρωπαϊκή συνάντηση της Λισσαβόνας, παρουσιάστηκε η
Πράσινη Βίβλος με τις προτεραιότητες της Ευρώπης. Σύμφωνα με
αυτήν, κεφαλαιώδους σημασίας είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η

ελληνική

πολιτεία

προέβη

σε

εξαγγελίες

προς

την

κατεύθυνση αυτή. Εισαγωγή όμως της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία δε σημαίνει απλά να εγκατασταθούν PC’s στα σχολεία μας.
Αυτό που προέχει είναι η επιμόρφωση των δασκάλων στο να
αξιοποιούν τα PC’s ως διδακτικά εργαλεία. Είναι αναπόφευκτο
λοιπόν, και αυτό φάνηκε επίσης από τις εξαγγελίες του Υπουργείου
Παιδείας, να αρχίσουν να λαμβάνουν χώρα στα επόμενα χρόνια, μια
σειρά από επιμορφωτικά σεμινάρια στα οποία θα κληθούν να
συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί.
Πρόθεση λοιπόν της έρευνας που πραγματοποιείται είναι
αρχικά να γίνει η καταγραφή

τόσο των γνώσεων που έχουν οι

εκπαιδευτικοί της Α'θμιας Εκπαίδευσης της πόλης της Θεσσαλονίκης
σε τομείς που σχετίζονται με τη νέα τεχνολογία, όσο και της στάσης
τους απέναντι σε αυτήν..
Έτσι με τη σύμφωνη γνώμη των προϊσταμένων των δύο
Διευθύνσεων

της

Α'Θμιας

εκπαίδευσης,

πραγματοποιήθηκε

η

διανομή ενός ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα του πληθυσμού των
σχολείων, που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των σχολικών
μονάδων.
Η όλη προσπάθεια της καταγραφής αυτών των στοιχείων
αποσκοπεί στο να βγουν κάποια συμπεράσματα χρήσιμα για το χώρο
της παιδείας.
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1. Εισαγωγικές Έννοιες
Οι σημερινοί δάσκαλοι βομβαρδίζονται είναι αλήθεια με τη
φράση

«Ο/

υπολογιστές

πρέπει

να

αποτελέσουν

απαραίτητο

συμπλήρωμα στην τάξη». Μια βασική πρόκληση για πολλούς
δασκάλους είναι να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές έτσι ώστε να
δημιουργούν

πρωτότυπες μαθησιακές ευκαιρίες για τους μαθητές

τους.
Για τους περισσότερους δασκάλους έχει υπάρξει ελάχιστη ή
καθόλου σεμιναριακή εκπαίδευση. Για τους «τυχερούς» η εκπαίδευση
σήμαινε χρήση κάποιων λογισμικών. Για ελάχιστους ή ίσως για
κανένα δε σήμαινε ολοκλήρωση της τεχνολογίας στην τάξη.
Ο

προσανατολισμός

τέτοιων

εκπαιδευτικών

σεμιναρίων

πρέπει να έχει άξονά του ερωτήματα όπως:
1. Τί είναι η ολοκλήρωση της τεχνολογίας;
2. Πού λαμβάνει χώρα;
3. Ποια τα εμπόδιά της;
4. Ποια τα στάδιά της;
Και αυτά αποτελούν έννοιες καθοριστικές που θα πρέπει να
αποσαφηνιστεί πρώτα και να κατανοηθεί η σημασία τους. [2]
1.Η τεχνολογία ολοκληρώνεται, όταν χρησιμοποιείται με έναν
τρόπο που υποστηρίζει και επεκτείνει αντικείμενα της διδασκόμενης
ύλης και εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασία μάθησης. Δεν είναι μια
ξεχωριστή δραστηριότητα δασκάλων. Είναι μέρος των καθημερινών
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην τάξη.
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Για παράδειγμα, αν έχω
τελειώσει

τη

διδασκαλία

των

γεωμετρικών

σχημάτων

και

θέλω να δω αν μπορούν να
εξηγήσουν

όσα

έχουν

κατανοήσει από τις έννοιες που
καλύφτηκαν,
βοήθεια

μπορώ
μιας

φωτογραφικής

με

τη

ψηφιακής
μηχανής

να

φωτογραφίσω σχήματα από το περιβάλλον του σχολείου. Στη
συνέχεια να ζητήσω από αυτούς να συνθέσουν πολυμεσικές
διαφάνειες όπου να εξηγούν το σχήμα κάθε αντικειμένου. Ο βασικός
στόχος δεν είναι η χρήση της τεχνολογίας, αλλά μάλλον η εμπλοκή
των μαθητών σε μια ουσιαστική μάθηση και η εκτίμηση της
κατανόησης των γεωμετρικών σχημάτων. Η τεχνολογία επιτρέπει
τώρα στους μαθητές να εξηγήσουν αυτό που ξέρουν με έναν νέο και
δημιουργικό τρόπο.
2.

Η ολοκλήρωση (με την έννοια της ενσωμάτωσης) δεν

συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, αλλά σε ένα συγκεκριμένο
τύπο μαθησιακού περιβάλλοντος. Για να δομηθεί ένα περιβάλλον
ώριμο για ολοκλήρωση, πρέπει να σκεφτούμε κάπως διαφορετικά τις
έννοιες διδασκαλία, μάθηση. Πολλοί νομίζουν πως η ολοκλήρωση
είναι κάτι σαν τάξεις με κέντρο τη μάθηση όπου οι δάσκαλοι δρουν
σαν παράγοντες διευκόλυνσης. Ο Jonassen (1995,

Supporting

communities of learners with technology: A vision for integrating
technology in learning in schools. Educational technology, 35(4), 6062), υποστηρίζει πως υπάρχουν επτά απόψεις που κάνουν τη
μάθηση ουσιαστική. Έτσι λοιπόν το μαθησιακό περιβάλλον είναι:
•

Δραστικό. Οι μαθητές συμμετέχουν σε μια προσεχτική διαδικασία
πληροφόρησης.

Είναι

υπεύθυνοι

για

τα

αποτελέσματα

και

μπορούν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή είτε σαν γνωστικό είτε
σαν παραγωγικό εργαλείο για να φτάσουν στα αποτελέσματα.
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•

Κατασκευαστικό. Οι μαθητές ολοκληρώνουν νέες ιδέες μέσα
στην προηγούμενη γνώση τους.

•

Συνεργατικό. Οι μαθητές εργάζονται σε μαθησιακές κοινότητες
στις οποίες κάθε μέλος συνεισφέρει στους στόχους της ομάδας και
όπου εργάζονται για τη μεγιστοποίηση της μάθησης του κάθε
μέλους. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για σύσκεψη ή χρήση
λογισμικού που υποστηρίζει τη συνεργασία .

•

Σκόπιμο. Οι μαθητές προσπαθούν να επιτύχουν γνωστικούς
στόχους και αντικείμενα. Οι υπολογιστές επιτρέπουν την ανάπτυξη
οργανωτικών δραστηριοτήτων και τη χρήση λογισμικών που
υποστηρίζουν τους στόχους και τα αντικείμενα που προσπαθούν
να επιτύχουν.

•

Διαλογικό. Οι μαθητές ωφελούνται από το γεγονός ότι αποτελούν
μέρος κοινοτήτων που δομούν γνώση στις οποίες ανταλλάσσουν
ιδέες και βοηθούν στη δόμηση της γνώσης του άλλου. To Internet,
το e-mail,oi βιντεοδιασκέψεις επεκτείνουν τη μαθησιακή κοινότητα
πέρα από τους φυσικούς τοίχους της τάξης.

•

Αναφορικό.

Οι

μαθητές

πραγματοποιούν

εργασίες

που

συναντώνται στον πραγματικό κόσμο ή προσομοιώνονται μέσα
από δραστηριότητες βασισμένες σε προβλήματα. Τα λογισμικά
προσομοίωσης μπορούν να ξαναχτίσουν υποθέσεις για ανάλυση
από μαθητές.
•

Αναδραστικό.

Οι

μαθητές

αντιδρώντας

στο

γεγονός

της

διαδικασίας και των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια
της μαθησιακής δραστηριότητας συναρμολογούν τα όσα έμαθαν.
Δηλαδή, οι μαθητές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σαν γνωστικό
εργαλείο για να εξηγήσουν τι γνωρίζουν.
3.Οι δάσκαλοι πρέπει να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που
θα προκληθούν από την ολοκλήρωση της τεχνολογίας. Τα πιο κοινά
εμπόδια είναι ο χρόνος, η εκπαίδευση, οι πόροι και η υποστήριξη. Οι
δάσκαλοι χρειάζονται χρόνο να μάθουν πως να χρησιμοποιούν το
hardware και το software, χρόνο για να σχεδιάσουν και να
συνεργαστούν με άλλους δασκάλους.
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Ενδιαφέρον
παρουσιάζει και το θέμα της
επιμόρφωσης.

Κάποιοι

δάσκαλοι ίσως δεν έχουν
τοπικά την ευκαιρία της επιμόρφωσης ή το χρόνο γι αυτήν. Η έλλειψη
πόρων επίσης δημιουργεί πρόβλημα. Χωρίς υπολογιστές στην τάξη
και

κατάλληλο

λογισμικό

που να

υποστηρίζει το

μάθημα,

η

ολοκλήρωση δεν μπορεί να λάβει χώρα.
Κάποιο εμπόδιο που συχνά αγνοείται είναι η αλλαγή. Όταν
καλούνται οι δάσκαλοι να ενσωματώσουν την τεχνολογία στην τάξη
ουσιαστικά τους ζητείται να αλλάξουν κατά δυο τρόπους. Πρώτα να
υιοθετήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία όπως ο υπολογιστής και το
Internet.

Πρόκειται φυσικά για μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα

εργαλεία που τώρα χρησιμοποιούνται στην τάξη όπως ο πίνακας, ο
προβολέας διαφανειών ή η τηλεόραση. Στη συνέχεια, να αλλάξουν
τον τρόπο που διδάσκουν, που περιλαμβάνει αλλαγές στο ρόλο που
παίζουν στην τάξη και στον τρόπο που η αίθουσα είναι διευθετημένη.
Αυτά τα θέματα θα παρουσιαστούν και πιο διεξοδικά παρακάτω.
4.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη δεν μπορεί να

γίνει «εν μιά νυκτί». Και εδώ θα μπορούσαμε να διακρίνουμε πέντε
στάδια. Αυτά της εισόδου, της υιοθέτησης, της προσαρμογής, της
οικειοποίησης και της επινοητικότητας.
ΕΙΣΟΔΟΣ.

Η

διδασκαλία

είναι

παραδοσιακή,

με

κατευθυνόμενες από τους δασκάλους δραστηριότητες. Οι διδακτικές
τεχνολογίες αυτού του επιπέδου μπορεί να είναι ο πίνακας, τα βιβλία
και οι προβολείς διαφανειών. Καθώς οι δάσκαλοι προσπαθούν στη
φάση αυτή να χρησιμοποιήσουν τους
προβλήματα

διαχείρισης πόρων,

υπολογιστές συναντούν

ίσως πειθαρχίας

και πλήθος

τεχνικών θεμάτων.
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ.

Οι

δάσκαλοι

αρχίζουν

να

ασχολούνται

περισσότερο με το πως η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί στο
καθημερινό μάθημα στην τάξη. Η παραδοσιακή ολική διδασκαλία
εξακολουθεί να κυριαρχεί. Παρ όλα αυτά η τεχνολογία χρησιμοποιείται
στο να διδάσκει στα παιδιά πως να χρησιμοποιούν την τεχνολογία.
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Πληκτρολόγιο και επεξεργαστής κειμένου, είναι κάποιες πρακτικές. Οι
δάσκαλοι αρχίζουν να αντιπαρέρχονται τα προβλήματα και να
αναπτύσσουν στρατηγικές για την επίλυσή τους.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ.

Κατά

τη

διάρκεια

του

30-40%

της

καθημερινής δραστηριότητας οι μαθητές χρησιμοποιούν επεξεργαστές
κειμένου, βάσεις δεδομένων, προγράμματα γραφικών και άλλα
διδακτικά πακέτα. Η παραγωγικότητα είναι ένα βασικό θέμα σ’αυτό το
στάδιο. Οι μαθητές παράγουν γρηγορότερα. Οι δάσκαλοι έχουν μάθει
να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές ώστε να εξοικονομούν χρόνο
παρά να δημιουργούν επιπρόσθετες απαιτήσεις από τους μαθητές.
ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ.

Η

προσωπική

οικειοποίηση

των

τεχνολογικών εργαλείων από το μαθητή και το δάσκαλο είναι ο
καταλύτης στην αλλαγή της χρήσης της τεχνολογίας. Οι δάσκαλοι
κατανοούν τη χρησιμότητα της τεχνολογίας και την εφαρμόζουν
αβίαστα

σαν

εργαλείο

για

την

επίτευξη

των

στόχων

τους.

Παρατηρείται πραγματική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και
χρησιμοποιούν πιο συχνά τους υπολογιστές.
ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Οι δάσκαλοι πειραματίζονται με τα νέα
διδακτικά

πρότυπα και τους τρόπους σχέσης με τους μαθητές και

τους υπολοίπους δασκάλους. Αρχίζουν να βλέπουν τη γνώση σαν
κάτι που τα παιδιά πρέπει να δομήσουν παρά σαν κάτι που πρέπει να
τους μεταφερθεί. Οι μαθητές δουλεύουν σε περισσότερο συνεργατικό
κλίμα.
Αν δούμε προσεκτικά τα
παραπάνω

πέντε

στάδια

θα
ότι

παρατηρήσουμε

πραγματοποιείται σε αντιστοιχία
με αυτά ένας κύκλος από πέντε
στάδια

όπου

εξελίσσονται

αποδέκτες

της

εκπαιδευτικής

οι
από

δάσκαλοι
«μαθητές»

(δάσκαλοι-εκπαιδευόμενοι)

σε

τεχνολογίας,

σε

στη

συνέχεια

συνεργαζόμενους με τους μαθητές εξερευνητές στην τάξη και τέλος
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καταλήγουν

στην

απόφαση

της

απόρριψης

ή

της

εκ

νέου

επιβεβαίωσης.[3]
Σε αυτό το τελικό στάδιο είναι που οι δάσκαλοι αποφασίζουν
αν η χρήση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της
μάθησης μπορεί να διευκολύνει την απόκτηση της γνώσης. Θα
συνεισφέρει στην αυτοδυναμία τους ως δασκάλων; Είναι συμβατή με
την δική τους προσωπική άποψη για τη μάθηση και αξίζει το χρόνο
και την προσπάθεια που έχουν αφιερώσει στην απόκτηση ενός νέου
συνόλου δεξιοτήτων;
ΣΤΑΔΙΟ 1. Ο δάσκαλος ως μαθητής. Σ αυτό το στάδιο οι
δάσκαλοι αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την
εκπλήρωση διδακτικών στόχων με τη χρήση της τεχνολογίας.
ΣΤΑΔΙΟ
προχωρούν

2.

μέσα

Ο

δάσκαλος

από

στάδια

ως αποδέκτης.
προσωπικής

Οι δάσκαλοι

διαχείρισης

και

διαχείρισης εργασιών καθώς πειραματίζονται με την τεχνολογία,
προσπαθούν να τη δοκιμάσουν μέσα στην τάξη και μοιράζονται τις
εμπειρίες τους με τους συναδέλφους τους.
ΣΤΑΔΙΟ 3. Ο δάσκαλος συνεργάτης στη μάθηση. Οι δάσκαλοι
εστιάζουν περισσότερο στην ανάπτυξη καθαρής σχέσης μεταξύ
τεχνολογίας και αναλυτικού προγράμματος.
ΣΤΑΔΙΟ 4. Ο δάσκαλος ως επικυρωτής ή φορέας απόρριψης.
Οι

δάσκαλοι

αναπτύσσουν

μια

μεγαλύτερη

ενημέρωση

των

ενδιάμεσων μαθησιακών επιδόσεων. Αρχίζουν να δημιουργούν νέους
τρόπους για να παρατηρούν και να αποτιμούν την επίδραση στην
απόδοση και τα εξαγόμενα των μαθητών.
ΣΤΑΔΙΟ 5. Ο δάσκαλος ως ηγέτης. Έμπειροι οι δάσκαλοι
επεκτείνουν τους ρόλους τους ώστε να αρχίσουν να γίνονται
πραγματικοί ερευνητές οι οποίοι προσεκτικά

παρατηρούν

την

πρακτική τους, συλλέγουν δεδομένα, μοιράζονται τις βελτιώσεις στην
πράξη με τους συναδέλφους τους και διδάσκουν τα νέα μέλη.
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2. Ο Ρόλος και η Σημασία της Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας
Ο
εκπαιδευτική

όρος

διδακτική

τεχνολογία

ή

τυπικά

υποδηλώνει κάποιο είδος διδασκαλίας
βασισμένης σε υπολογιστές, είτε στο
World Wide Web είτε σε ένα CD-ROM.
Μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικές
μορφές τέτοιας διδασκαλίας με βάση
τους υπολογιστές όπως τα πολυμέσα
(multimedia),

ή

πολύ

βασικά

εκπαιδευτικά λογισμικά για εξάσκηση
και πρακτική. Κάποιες φορές η διδακτική τεχνολογία δεν είναι
βασισμένη σε υπολογιστές αλλά στις τρέχουσες τεχνολογίες. To Video
και η τηλεόραση είναι μόνο δυο παραδείγματα τεχνολογιών που
βρήκαν χρήση στην εκπαίδευση και δεν βασίζονται σε υπολογιστές.
[10]

Φαίνεται λοιπόν πως ο γάμος μεταξύ εκπαίδευσης και
τεχνολογίας μοιάζει να είναι αναπόφευκτος. Κοινός τόπος στη σκέψη
των υπευθύνων είναι πως η τεχνολογία θα φέρει επανάσταση στην
τάξη

και θα

αναθεωρήσει

το

εκπαιδευτικό

μας σύστημα.

Οι

εκπαιδευτικοί άρχισαν να βλέπουν την τεχνολογία σαν έναν πιο
αποτελεσματικό τρόπο για να παρέχουν ένα μέρος από το διδακτικό
έργο που ως τώρα προσέφεραν , όπως επίσης και να προσφέρουν
χώρο για πρακτική σε συγκεκριμένες δεξιότητες. Έτσι σήμερα ο όρος
εκπαιδευτική τεχνολογία εμφανίζεται μέσα από διάφορες φόρμες, από
τους υπολογιστές γραφικών μέχρι θέματα hardware και software και
μέχρι το Internet.
Σύμφωνα

με

το

αμερικανικό

τμήμα

εκπαίδευσης

(U.S.Department of Education) οι τέσσερις άξονες που αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της πρόκλησης της τεχνολογίας, είναι:[4]
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1. Κάθε μαθητής θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε σύγχρονους
υπολογιστές και συσκευές γενικά που θα σχετίζονται με τη
μάθηση.
2. Όλες οι τάξεις θα συνδέονται μεταξύ τους ηλεκτρονικά όπως
και με τον έξω κόσμο.
3. Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα αποτελέσει κεντρικό τμήμα των
αναλυτικών προγραμμάτων.
4. Οι δάσκαλοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να
διδάσκουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Στην Αμερική πάντα και
κάτω από

την ερμηνεία

της

διαπίστωσης πως η τεχνολογία
θα μπορέσει να επεκτείνει τις
ευκαιρίες για τους μαθητές, να
βελτιώσει τις δεξιότητές τους, να
μεγιστοποιήσει το δυναμικό τους, να τους προετοιμάσει για τον 21°
αι., ο πρόεδρος Κλίντον δεσμεύτηκε να συνδέσει την τεχνολογία με
την αμερικανική δημόσια εκπαίδευση. Και μάλιστα προχώρησε κι
άλλο. Μαζί με τον

αντιπρόεδρο Αλ Γκορ αναφέρθηκαν στην

πρόκληση που αντιμετωπίζει η Αμερική να διασφαλίσει το γεγονός
πως τα παιδιά της δεν θα είναι τεχνολογικά αναλφάβητα στο κατώφλι
του 21ου αι. Υποσχέθηκαν λοιπόν πως οι μαθητές θα εφοδιαστούν
όλοι με δεξιότητες επικοινωνίας, μαθηματικών, ανάγνωσης, και
κριτικής σκέψης, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της
μάθησης και της απόδοσης.
Με πρωτοπόρα την Αμερική λοιπόν σημειώνουμε το εξής:
Μέσα στο 1997-98 παρατηρήθηκε μια ραγδαία αύξηση της τάξης των
περίπου 8.000.000 υπολογιστών στα σχολεία, σύμφωνα με στοιχεία
που δίνει το περιοδικό Computer Use Online.[5] Όμως αποτέλεσμα
αυτής της αύξησης είναι τα σχολεία να αγωνίζονται τώρα στο πως να
επιμορφώσουν το προσωπικό τους στο θέμα της ολοκλήρωσης της
τεχνολογίας μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης. Έτσι παρ’
όλο που ίσως είναι διαθέσιμοι οι υπολογιστές στα περισσότερα
σχολεία, οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν μπορούν να δουν την αξία της
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χρήσης τους μέσα στη διδακτική διαδικασία. Και αυτό είναι που ίσως
γίνει στην Ελλάδα τώρα που όλα στρέφονται προς την γρήγορη
υιοθέτηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να μην
φτάσουμε δηλαδή στο σημείο να έχουν εφοδιαστεί τα σχολεία μας με
συσκευές που η παρουσία τους δεν θα αποτελεί μια ολοκλήρωση της
τεχνολογίας στην τάξη, αφού οι δάσκαλοί μας δεν θα έχουν
επιμορφωθεί στο να αξιοποιούν την δυνατότητα χρήσης τους ως
πόρου.
Οι εκπαιδευτικοί μας από την άλλη θα γίνουν οπαδοί της
τεχνολογίας όταν πειστούν για τα εξής τρία πράγματα:
1. Διαθεσιμότητα:

Οι

υπολογιστές

είναι

διαθέσιμοι

για το

διδακτικό τους έργο στο σχολείο όποτε τους χρειάζονται (και
εννοείται ότι αυτή η προϋπόθεση θα καλύπτεται με την πάροδο
του καιρού, όσο ο αριθμός τους θα αυξάνει στα σχολεία).
2. Προσεκτικός σχεδιασμός: Προσεκτικά σχεδιασμένη χρήση
των υπολογιστών για την ενίσχυση της μάθησης (εφαρμογή
της τεχνολογίας όταν είναι απαραίτητη ως εργαλείο).
3. Ενθουσιασμός: Η τεχνολογία δίνει κίνητρα στους μαθητές
βοηθώντας τους να δημιουργούν μελέτες και εργασίες με
ανεβασμένη ποιότητα πράγμα που λειτουργεί και ως βιτρίνα
της μάθησης.
Όταν βέβαια μιλάμε για την τεχνολογία στην εκπαίδευση,
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι υπολογιστές δεν μπορούν να
μονοπωληθούν από τη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα
δημοτικά σχολεία θα πρέπει να ετοιμαστούν και αυτά για τη χρήση
των υπολογιστών στις τάξεις τους. Οι δάσκαλοι θα πρέπει επίσης να
προετοιμαστούν κι αυτοί.[6]
Υπάρχουν δάσκαλοι που τους χρησιμοποιούν και σήμερα,
όμως η αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής εξαντλείται πιθανόν όχι σαν
εργαλείο στη διαδικασία της μάθησης, αλλά στο επίπεδο κάποιου
επεξεργαστή κειμένου (πχ Word), όπως φαίνεται και από τα
αποτελέσματα της έρευνας που ακολουθεί και όπου τα μεγαλύτερα
ποσοστά θετικών απαντήσεων καταγράφηκαν στις ερωτήσεις που
αφορούσαν στους επεξεργαστές κειμένου.
Σελίδα - 24 -

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Καθώς η χρήση του υπολογιστή συνεχίζει να αυξάνεται στην
κοινωνία, πρέπει οι δάσκαλοι όχι απλά να προετοιμαστούν, αλλά και
να παραμένουν ενήμεροι πάνω στις νέες τεχνολογίες σε μια
προσπάθεια

να

προσφέρουν

εκπαιδευτικές

εμπειρίες

γεμάτες

σημασία στους μαθητές τους.
Ιστορικά όμως οι δάσκαλοι δεν έχουν ανταποκριθεί όσο θα
περίμενε κανείς στην καινοτομία που προτείνει η τεχνολογία, ούτε
ακόμη και στην Αμερική όπου έχουν γίνει αρκετά εκτεταμένες
επενδύσεις. Έτσι, με σκοπό να επιτευχθεί μια παγκόσμια αποδοχή, οι
προσπάθειες αρχίζουν και μορφοποιούνται μέσα από δυο φόρμες:
πίεση και εκπαίδευση. Τεράστια κοινωνική, ψυχολογική και ακόμη και
οικονομική

πίεση

ασκείται

στους

δασκάλους

νεοεισερχόμενους στον κλάδο όσο και
υπηρετούν, με τη μορφή

τόσο

τους

σε αυτούς που ήδη

της άποψης ότι οι δάσκαλοι που δεν

χρησιμοποιούν την τεχνολογία θα είναι αναποτελεσματικοί.
Ταυτόχρονα

οι

αρμόδιοι

φορείς

αναδύονται

σε

μια

προσπάθεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να αυξηθούν οι
τεχνολογικές γνώσεις και
οι

δεξιότητες

δασκάλων

των

(που

όπως

όμως

ήδη

έχει

επισημανθεί περιορίζονται
σε

απλή

κάποιων
Βέβαια

«rrcrrcr^

λογισμικών).[7]
λίγες

ενδείξεις
αυτή

εκμάθηση

σε

ότι

είναι
η

οι

αύξηση

γνώσεις

και

δεξιότητες θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση της. Απλά η
γνώση και οι δεξιότητες αυξάνουν σαν αποτέλεσμα της χρήσης της
τεχνολογίας.
Οι δυο έννοιες που εμπλέκονται στην απόφαση της χρήσης
είναι η αντίληψη και η ιεράρχηση στόχων.
Η

απόφαση

είναι

αποτέλεσμα

υποκειμενικής

και

όχι

αντικειμενικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Κάποιος δάσκαλος θα
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χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, μόνο αν την εκλάβει σαν κάποιο μέσο
για την επίτευξη ενός στόχου ή ενός αριθμού στόχων. Με άλλα λόγια
η χρήση της τεχνολογίας πρέπει να έχει καθαρά «κέρδη». Αλλά ενώ
αυτή είναι μια αναγκαία συνθήκη, δεν είναι και ικανή, επειδή μπορεί
κάποιο άτομο να έχει πολλούς, αλλά αντικρουόμενους στόχους σε
κάποιο ιεραρχικό επίπεδο. Ενώ η χρήση λοιπόν της τεχνολογίας
ικανοποιεί κάποιο στόχο, μπορεί ταυτόχρονα να έχει κάποιο «κόστος»
αν εμποδίζει κάποιον άλλο. Τότε ο δάσκαλος είναι αναγκασμένος να
κάνει επιλογή βασισμένη στην σπουδαιότητα των αντικρουόμενων
στόχων.
Αυτό οδηγεί στο εξής μοντέλο χρήσης: Ο βαθμός στον οποίο
ο δάσκαλος χρησιμοποιεί την τεχνολογία, εξαρτάται από το πως
αντιλαμβάνεται τις σχέσεις του με τους στόχους, που προσπαθεί να
επιτύχει. Για το δάσκαλο, το λαμβανόμενο κέρδος (πιθανότητα για
επίτευξη υψηλού επιπέδου στόχων) θα πρέπει να ξεπερνά το
λαμβανόμενο κόστος (πιθανότητα να εμποδίζεται κάποιος υψηλού
επιπέδου στόχος). Για παράδειγμα, παρόλο που κάποιος μπορεί να
μάθει να έχει πρόσβαση στο Web μέσα σε περίπου 5 λεπτά, πολλοί
πιστεύουν πως θα τους πάρει περισσότερο. Αυτή η αντίληψη μπορεί
να τους εμποδίσει από τη χρήση του Web, γιατί αυτός ο χρόνος
σημαίνει πως πρέπει να παραιτηθούν από άλλους στόχους, όπως
προετοιμασία για τη διδασκαλία, συνάντηση με τους μαθητές ή
αφιέρωση χρόνου στην οικογένεια.
Τελικά η παραπάνω πίεση που αισθάνονται οι δάσκαλοι
μπορεί να πηγάζει και από τη βεβαιότητα πως η τεχνολογία είναι ένα
αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής, που θα συνεχίσει να γίνεται πιο
σπουδαίο

και

τα

παιδιά

είναι

ανάγκη

να

μάθουν

να

την

χρησιμοποιούν.
Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν οι
δάσκαλοι πως η πληροφορία μπορεί να γίνει προσβάσιμη μέσα από
μια ποικιλία πηγών. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στο να βρεθεί,
να οργανωθεί, και να εκτιμηθεί αυτή η πληροφορία.[8] Αυτή στη
συνέχεια μπορεί να συγκριθεί και να ξαναειδωθεί κριτικά με τη χρήση
ενός αριθμού από πόρους που βασίζονται στην τεχνολογία.
Σελίδα - 26 -

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μια νέα γενιά ανθρώπων που είναι
επαγγελματίες τεχνολογικά, έχει την δύναμη να
αλλάξει τον κόσμο της διδασκαλίας και της
μάθησης. Η τεχνολογία, όπως στην εποχή της η
τυπογραφία, έχει την ισχύ να αλλάξει τον τρόπο
με τον οποίο οι μαθητές βλέπουν και κατανοούν τον κόσμο μας, το
σύμπαν μας. Οι χρήστες της τεχνολογίας πρέπει να είναι ικανοί να
δαμάσουν αυτήν την ισχύ και να δημιουργήσουν ένα δραστικό
μαθησιακό περιβάλλον. Και είναι αλήθεια πως αυτό γίνεται πια
γεγονός στο χώρο ιδιαίτερα των νεοεισερχόμενων στον εκπαιδευτικό
στίβο δασκάλων. Η ανάγκη αυτή για άμεση χρήση νεωτεριστικών
μεθόδων διδασκαλίας σαν μέρος της κανονικής διδακτικής τους μέρας
δηλώνει την ανάγκη της επαναδόμησης του όλου εκπαιδευτικού
συστήματος. Δηλαδή αλλαγή σε επίπεδο μεθόδων εκπαίδευσης,
διευκόλυνση στην πρόσκτηση από τους μαθητές και χρήση της
τεχνολογίας,

παροχή

κατάλληλου περιβάλλοντος στο οποίο

τεχνολογία να χρησιμοποιείται ως εργαλείο.[9]

η

Μια όψη για

παράδειγμα αυτής της νεωτεριστικής χρήσης της τεχνολογίας στην
εκπαίδευση μπορεί να είναι τα online τεστ μέσα στην τάξη (δηλαδή
αυτά στα οποία δεν χρησιμοποιούνται μολύβι και χαρτί αλλά ο
υπολογιστής). Σε αυτά προσφέρεται άμεση απάντηση στον μαθητή
επιδοκιμάζοντας μια σωστή απάντηση, προσφέροντας ταυτόχρονα
άμεση βοήθεια.
Ο

διδάσκων από την άλλη

μεριά,

καταγράφοντας τις

απαντήσεις του μαθητή, μπορεί να γίνει γνώστης και να εντοπίσει το
πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίζει κάποιος μαθητής, και να του
υποδείξει ή να του εξηγήσει τι δεν πήγε καλά στην

όλη του

προσπάθεια. Αυτή η αλληλεπίδραση έχει να κάνει τόσο με τη
διδασκαλία σε ατομικό επίπεδο (εξατομικευμένη διδασκαλία) όσο και
σε επίπεδο ομάδας.[11]
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3. Παιδαγωγική Προσέγγιση
Οι υπολογιστές στην εκπαίδευση είναι μέρος του γενικότερου
πλαισίου

στο

οποίο

αυτοί

υπάρχουν.

Είναι

σημαντικό

να

ασχοληθούμε με τις διδακτικές θεωρίες που επικρατούν επειδή
επηρεάζουν το πως οι υπολογιστές ενσωματώνονται σε μεγαλύτερα
διδακτικά πλαίσια. Η παιδαγωγική θεωρία αναφέρεται στην τέχνη ή
την επιστήμη της διδασκαλίας. Πολλές διαφωνίες έχουν λάβει χώρα
ανάμεσα στους θεωρητικούς σε σχέση με το ποιες στρατηγικές
διδασκαλίας

είναι

οι

πιο

αποτελεσματικές

στις

τεχνολογικά

εξοπλισμένες τάξεις, βασισμένες και αυτές στα δυο μεγάλα ρεύματα
της

παιδαγωγικής,

τη

συμπεριφοριστική

θεωρία

και

την

κατασκευαστική.

Και τα δυο έχουν θέση στην εκπαιδευτική τεχνολογία ανάλογα
με το τι πιστεύουν οι δάσκαλοι. Έτσι για παράδειγμα, δάσκαλοι που
πιστεύουν ότι η γνώση είναι το προϊόν των εμπειριών κάθε μαθητή και
ότι είναι κατασκευή, βρίσκουν πως η αλληλεπιδραστική φύση των
υπολογιστών τους επιτρέπει να σχεδιάζουν περιβάλλοντα που
δημιουργούν γνώση. Δηλαδή από την κατασκευαστική προοπτική (η
κατασκευαστική θεωρία -constructivist theory αποτελεί σημαντικό
παιδαγωγικό άξονα στην εκπαίδευση) η τεχνολογία των υπολογιστών
παρέχει άφθονες ευκαιρίες στους μαθητές να οικοδομήσουν ή να
τροποποιήσουν την προσωπική τους γνώση μέσα από την πλούσια
εμπειρία που παρέχει η τεχνολογία.[13]
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Όταν εισάγεται στην τάξη ένα νέο θέμα, ο μαθητής ξέρει πολύ
λίγα για την καινούρια έννοια. Ο ρόλος του υπολογιστή στη φάση αυτή
είναι εμπειρικός. Ο υπολογιστής βοηθά να τεθούν τα στάδια για την
έννοια που θα διδαχθεί και υπηρετεί ως καταλύτης για τη μελλοντική
μάθηση.
Όταν χρησιμοποιείται ο υπολογιστής κατά έναν ευκαιριακό
τρόπο, βοηθά τη συμπλήρωση ή αντικατάσταση του βιβλίου και
υποστηρίζει την αρχική εισαγωγή στο υπό διδασκαλία θέμα. Μπορεί
επίσης να

χρησιμοποιηθεί για

απόκτηση

πληροφοριών. Όταν

χρησιμοποιείται για ενίσχυση, μπορεί να σταθεροποιήσει στο μαθητή
γνώσεις

που

ήδη

έχει

αποκτήσει.

Στο

στάδιο

μάλιστα

της

ολοκλήρωσης ο μαθητής συνδέει προηγούμενες ασυσχέτιστες ιδέες,
για να σχηματίσει τη νέα γνώση. Και σ αυτό το σημείο ο υπολογιστής
θα βοηθήσει για να γίνει αυτή η σύνδεση. Επίσης στην ίδια φάση ο
μαθητής θα πρέπει να συνδέσει γνώση της τάξης με καταστάσεις της
πραγματικότητας για την επίλυση προβλημάτων. Για παράδειγμα ο
μαθητής μπορεί να εργαστεί με ένα πρόγραμμα στο οποίο ζητείται
από το χρήστη να είναι ιδιοκτήτης κατά τα 2/3 καταστήματος ειδών
ένδυσης. Μέσα από τη χρήση του προγράμματος, ο μαθητής
πουλώντας

ρούχα σε περίοδο εκπτώσεων είναι αναγκασμένος να

ασχοληθεί με τιμές τελικής πώλησης ( άρα ποσοστά) και τμήματα των
κερδών που του αναλογούν (άρα κλάσματα). [12]
Αυτό που τονίζεται με το παραπάνω παράδειγμα είναι ότι
σήμερα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η μάθηση απαιτεί κάτι
περισσότερο από την απλή μεταφορά γνώσης και ότι

οι μαθητές

πρέπει να είναι ενεργά μέλη και όχι παθητικοί δέκτες πληροφορίας. Η
ποιοτική μάθηση δεν είναι κάτι που μπορεί να μοιραστεί από το
δάσκαλο. Πρέπει να αναπτυχθεί από το μαθητή μέσα από μια
διαδικασία

αλληλεπίδρασης

με

το

δάσκαλο

και

τους

άλλους

γενικότερα αλλά και μέσα από την προσωπική διαδικασία μάθησης.
Αυτό απαιτεί από τους μαθητές να εναγκαλιστούν με το πλαίσιο των
μαθημάτων τους κατά τρόπο που θα τους επιτρέψει να τα
κατανοήσουν, απαιτώντας από αυτούς να αγωνιστούν απέναντι σε μη
δομημένα προβλήματα, σε πολλαπλές πηγές πληροφορίας, σε
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αντικρουόμενες πληροφορίες, και σε ερωτήσεις που η απάντηση δεν
είναι

απλά

«σωστό»

ή

«λάθος».

Οι

μαθητές

πρέπει

να

εξουσιοδοτηθούν, για να πάρουν τον έλεγχο στην ίδια τους τη
μάθηση.
Η

αλληλεπίδραση

δασκάλου-μαθητή

είναι

μια

ενδιαφέρουσα παράμετρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η
μάθηση με τη βοήθεια του
υπολογιστή

δεν

μπορεί

να

εκτελέσει όλες τις λειτουργίες ενός δασκάλου, και ο υπολογιστής δεν
είναι το ιδεώδες μέσο για κάθε είδους μάθηση, και φυσικά δεν μπορεί
να αντικαταστήσει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Γι αυτό από
παιδαγωγική

άποψη

χρειάζεται

προσοχή.

Χρησιμοποιώντας

υπολογιστές, ο ρόλος του ανθρώπου-δασκάλου είναι δυνατό να
ελαχιστοποιηθεί. Αυτός ο κίνδυνος είναι πιο απειλητικός, όταν δίνεται
έμφαση στην ατομική εργασία, καθώς είναι πιο εύκολο να αφήσεις
τους μαθητές στις συσκευές τους σε ένα τέτοιο πλαίσιο θεώρησης. Αν
λοιπόν το αποτέλεσμα της χρήσης της τεχνολογίας είναι η μείωση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκάλου-μαθητή και μαθητή-μαθητή, το
αποτέλεσμα

είναι

από εκπαιδευτική

άποψη

αναποτελεσματικό,

ιδιαίτερα σε επίπεδο γενικών δεξιοτήτων. Πρέπει να δοθεί έμφαση
στο γεγονός πως παράγοντες όπως το στυλ διδασκαλίας, η ποιότητα
διδασκαλίας, η στάση του δασκάλου και η θετική σχέση με τους
μαθητές, όλα αυτά έχουν επίδραση στην προσέγγιση στη μάθηση των
μαθητών μας.
Οι δάσκαλοι έχοντας αυτόν τον κίνδυνο υπόψιν τους πρέπει
στη συνέχεια να αφήσουν κατά μέρος την παραδοσιακή αυθεντία τους
και

να

μετακινηθούν

προς

τον

συντονισμό

δραστηριοτήτων

συνεργασίας. Οι υπολογιστές πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν, για
να ενθαρρύνουν την αυξημένη συμμετοχή και συνεργασία σε άλλους
τομείς. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσουμε τον υπολογιστή σαν μια
παθητική προσθήκη στην τάξη. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν είναι
ουδέτερος. Μπορεί να στηρίξει ποικίλες εκπαιδευτικές φιλοσοφίες.[14]
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Κάθε αποδεκτή μαθησιακή τεχνολογία πρέπει σταθερά να
εδραιωθεί μέσα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο. Είναι η παιδαγωγική
αυτή που γίνεται φορέας της μάθησης και όχι από μόνο το hardware ή
το software. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών μάθησης πρέπει να είναι
μια άσκηση συνεργασίας και πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι πως
επιτυχία σε αυτή την περιοχή μπορούμε να έχουμε μόνο αν δεσμευτεί
όλο το διδακτικό προσωπικό.
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4. Η Παγκόσμια Διάσταση της Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας.
Υπάρχουν τρεις λόγοι που συνηγορούν στο να δοθεί μια
παγκόσμια

διάσταση

στην

εκπαιδευτική

τεχνολογία

και

στην

εκπαίδευση των δασκάλων:
S Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης γίνεται παγκόσμιο.
S Η

Τεχνολογία

χρησιμοποιείται

Πληροφορικής
για

να

και

αυξήσει

Επικοινωνιών
την

(Τ.Π.Ε.),

πρόσβαση

στην

εκπαίδευση σε παγκόσμια κλίμακα.
ν' Μια σφαιρική άποψη μπορεί να ενισχύσει την εκπαίδευση των
δασκάλων μέσα από την παροχή πλούσιου υλικού για κριτική
σκέψη.
Ένα

κοινό

θέμα μέσα από τις
τρέχουσες
καινοτομίες

στην

εκπαίδευση

των

δασκάλων είναι η
ανάπτυξη

της

τεχνολογίας
Επικοινωνιών

και

Πληροφορικής

ώστε να ενισχυθεί η
συνεργασία, με τους μαθητές να αναλαμβάνουν με μεγαλύτερη
υπευθυνότητα την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Το πρώτο θέμα για την παγκόσμια διάσταση προκύπτει από
τη σύνδεση με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών οργανισμών. Οι
κοινωνίες μας γίνονται παγκόσμιες και η εκπαίδευση πρέπει να
προσαρμοστεί στο νέο περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει και την
παροχή πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ένα δεύτερο θέμα (Morris,
1995) προκύπτει από το γεγονός πως
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οικονομικών δραστηριοτήτων ωθεί τα έθνη στο να εγκαταστήσουν
ευρύτερη πρόσβαση στη μάθηση, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες
επικοινωνιών, δημιουργώντας έναν «εκπαιδευτικό χάρτη επιλογών»
που θα εμπεριέχει το κόστος,

την κλίμακα,

την ποιότητα,

τη

σπουδαιότητα, τη φορητότητα, το μέλλον, την ελαστικότητα μιας
πρόσβασης στην εκπαίδευση».[ 15]
Το γενικό πλαίσιο

τόσο της ζωής

μας όσο

και της

εκπαίδευσης θα γίνει περισσότερο παγκόσμιο απ ότι φαίνεται να είναι
σήμερα - η έννοια του παγκόσμιου χωριού είναι λιγότερο πραγματική
από το περιβάλλον

που μοιραζόμαστε. Η

ΤΠΕ (Τεχνολογία

Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ήδη χρησιμοποιείται, για να αυξήσει
την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε παγκόσμια κλίμακα, οπότε όλες οι
χώρες είναι ανάγκη να εισάγουν την ΤΠΕ στην εκπαίδευση των
δασκάλων.
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5. Η Συμβολή της Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας.
5.1 Η Συμβολή του Internet στην Εκπαίδευση .
Λίγες βελτιώσεις στην τεχνολογία έχουν πυροδοτήσει τη
φαντασία των εκπαιδευτικών, όσο το Internet. Είναι προσιτό από τον
πιο κορυφαίο διδάσκοντα μέχρι τον τελευταίο ερευνητή, δίνοντας έτσι
ίσες ευκαιρίες στη μάθηση τόσο στους μαθητές των πόλεων όσο και
των απομακρυσμένων περιοχών.
To

Internet

και

το

WWW

(World

Wide

Web)

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά σαν μέσα παρουσίασης και διάδοσης
πληροφορίας με έναν εναλλακτικό (ως προς την έντυπη μορφή)
τρόπο. Από μόνο του το Internet δεν παρέχει μια νέα ή μοναδική
φόρμα λογισμικού ή εκπαιδευτικής εφαρμογής, αλλά παρέχει τους
συνδέσμους μεταξύ κειμένων και εφαρμογών και άλλους πόρους που
προσφέρουν κατάλληλη πρόσβαση και δυναμικά ελκτικό interface για
το μαθητή.
Με τον ίδιο τρόπο και το WWW παρέχει πρόσβαση σε υλικό
και συνδέσμους μεταξύ πόρων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την υποστήριξη των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας. Όμως
από μόνο του δεν αλλάζει το πλαίσιο της διδασκαλίας.[14]
Το δυναμικό του Internet στη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης

έγκειται

σε

δυο

παραμέτρους,

την

δυνατότητα

επικοινωνίας μέσω e-mail και την δυνατότητα διανομής κειμένου,
γραφικών, ήχου και βίντεο πάνω από επικοινωνιακές γραμμές σχεδόν
σε κάθε σημείο του κόσμου. Ως επικοινωνιακό μέσο το Internet
μπορεί να παρέχει την αίσθηση ότι ανήκεις κάπου και να μειώσει την
αίσθηση της απομόνωσης.
Για όλους τους μαθητές το Internet παρέχει ένα διεθνές
επικοινωνιακό

πλεονέκτημα,

επιτρέποντας

Σελίδα - 34 -

την

κατανομή

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία

Παπαδόπουλος Ιωάννης

διασπαρμένων πολιτιστικών και εθνικών πλούτων, πράγμα που
βοηθά στο να φέρουμε την εκπαίδευση σε μια πιο σφαιρική
κατανόηση των πραγμάτων.[17]
Η μεταφορά βίντεο, ήχου, κειμένου και αρχείων γραφικών
προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για βελτιωμένη πρόσβαση στη γνώση,
γιατί αυτό που τώρα επιτυγχάνεται είναι η εξερεύνηση ενός θέματος
από το μαθητή και όχι απλά το να το διδαχτεί.
Οι web browsers, όπως ο Netscape, παρέχουν απλό interface
ακόμα και για τον πιο αρχάριο δίνοντας του την δυνατότητα να
εξερευνήσει την ισχύ και το «θαύμα» του Internet, και να είναι πια σε
θέση όχι απλά να διαβάσει κάτι, αλλά και να το δει και να το ακούσει.

Βέβαια η χρήση του
Internet

στην

εκπαίδευση

σημαίνει αλλαγή, και πολλοί
είναι αυτοί που ανθίστανται
στη

λέξη

αλλαγή.

περισσότεροι
φαίνεται

Οι

άνθρωποι
να

ευχαριστημένοι

είναι
με

την

τρέχουσα κατάστασή τους παρά με την ιδέα να μετακινηθούν προς
μια κατάσταση που δεν την έχουν ίσως κατανοήσει τόσο καλά. Αυτός
ο φόβος είναι εύλογος και δεδομένων

των τεραστίων αλμάτων στην

τεχνολογία, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να έχουν απέναντι στην
εκπαιδευτική τεχνολογία μια στάση που διακατέχεται από υποψία και
ανησυχία. Αυτή η έλλειψη κατανόησης από μέρους τους ενισχύει την
αντίδρασή τους στο να υιοθετήσουν το Internet σαν εργαλείο.
Επιπλέον,

η

αξιοσημείωτη

παραπληροφόρηση

που

έχει

διασκορπιστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σκοτεινή
πλευρά του Internet,

έχει δημιουργήσει μια οχύρωση αυτών των

ανθρώπων σε μια θεωρία που δύσκολα ξεπερνιέται λόγω του ότι
αγνοούν την πραγματικότητα για το Internet. Έτσι η αντίδραση στο
Internet σαν εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί να έρθει όχι μόνο από το
χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.
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Η εγκατάσταση του Internet μέσα στην εκπαιδευτική δομή
απαιτεί μια επένδυση σε τεχνολογική υποδομή, hardware, software
και ειδικούς. Το τίμημα για ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι μικρό και
βέβαια μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ότι είναι έξω από τα κονδύλια που
ο προϋπολογισμός προβλέπει για την εκπαίδευση.
Επίσης η κατανομή πολυμέσων πάνω από το Internet
εφοδιάζει τους μαθητές με πολύτιμη εμπειρία, μόνο που εδώ το
κόστος είναι για την ώρα ίσως απαγορευτικό.

5.2

Η Συμβολή των Πολυμέσων (Multimedia)

στην Εκπαίδευση.
Η μάθηση είναι μια
αλληλεπιδραστική

και

δυναμική

διαδικασία

με

κινητήρια

δύναμη

τη

φαντασία να καθοδηγεί προς
εξερεύνηση
αλληλεπίδραση

και
με

ένα

εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή
η διαδικασία μπορεί να λάβει
χώρα αποτελεσματικά μόνο
σε ένα κατάλληλο περιβάλλον ικανό να παρέχει τόσο αφθονία πόρων
όσο και ερεθίσματα. Τέτοιες συνθήκες δημιουργούνται με την
αξιοποίηση πολυμεσικών συστημάτων επικοινωνίας, κυρίως επειδή
επιτρέπουν, με έναν προοδευτικά πιο εύκαμπτο και βαθμιαία ανέξοδο
τρόπο, την αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία, παρουσίαση και
γενικά χειρισμό από όλων των τύπων τις πληροφορίες (κείμενο, ήχο,
εικόνα και βίντεο).
Τα πιο σημαντικά οφέλη από τέτοια συστήματα είναι ο
ελαττωμένος χρόνος μάθησης, το μειωμένο κόστος, η διδακτική
συνέπεια, η μόνωση, όταν είναι επιθυμητή, έλεγχος στη μάθηση,
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ασφάλεια και με μια λέξη το γεγονός πως ο μαθητής απολαμβάνει τη
μάθηση.
Ας δούμε όμως πιο διεξοδικά τη σημασία της ενσωμάτωσης
των

πολυμέσων

στην

τάξη.

Στα

πλαίσια

της

εκπαιδευτικής

τεχνολογίας τα πολυμέσα μπορούν να κατανείμουν μεγάλα ποσά
πληροφορίας με τρόπο που αυτή να είναι διαχειρίσιμη, προσεγγίσιμη
και χρήσιμη. Και με τη δυνατότητα που δίνουν τα πολυμέσα της
πρόσβασης σε εικόνες, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο όπως και σε μεγάλα
κομμάτια κειμένου, είναι σε θέση να παρουσιάζουν πληροφορία προς
μάθηση τόσο σε δασκάλους όσο και σε μαθητές κατά έναν τρόπο που
έχει αξία. Η ολοκλήρωση των πολυμεσικών προγραμμάτων μέσα στις
τάξεις υπόσχεται όχι
μόνο να αλλάξει το
είδος

της

πληροφορίας

που

είναι προσβάσιμη για
μάθηση
τους

αλλά

και

τρόπους που

μπορεί

να

λάβει

χώρα η μάθηση. [19]
Βέβαια,

όσο

υπέροχοι

και

αν

φαίνονται

αυτοί

οι

ηλεκτρονικοί
η

πόροι,

προοπτική

να

πετύχουμε τη συνεργασία όλων ή κάποιων από αυτούς στην τάξη,
αρχικά είναι αποκαρδιωτική. Η πρόσβαση από μόνη της στην
απαραίτητη

τεχνολογία

είναι

ένα

πρώτο

εμπόδιο

στη

χρήση

πολυμεσικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση. Όμως, υπάρχουν και
άλλοι λόγοι για τους οποίους οι δάσκαλοι αντιδρούν στην υιοθέτηση
των αλληλεπιδραστικών πολυμέσων στη διδασκαλία, όπως για
παράδειγμα ότι αυτά τα νέα προγράμματα πιθανόν απαιτούν αρκετές
τεχνικές γνώσεις για τη λειτουργία τους, ή ότι η ενσωμάτωση τέτοιων
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προγραμμάτων στη διδασκαλία απαιτεί σημαντικές τροποποιήσεις
στον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων.
Ειδικά για τα πολυμέσα θα μπορούσαμε να προβάλλουμε
λόγους που κάνουν αν όχι επιτακτική, το λιγότερο ωφέλιμη την
παρουσία τους στο εκπαιδευτικό σύστημα:
1. Πρώτα απ όλα τα πολυμεσικά προγράμματα κομίζουν στην
εκπαίδευση
διανομής

την

εξαιρετική

ψηφιοποιημένου

ικανότητα
υλικού.

αποθήκευσης

Αυτό

είναι

και

ιδιαίτερα

σημαντικό για τα σχολεία, όπου είναι δύσκολο τα βιβλία να
ανανεώνονται. Τα πολυμέσα είναι μια ισχυρή και αποδοτική
πηγή για απόκτηση μαθησιακών πόρων.
2. Τα πολυμέσα μπορούν επίσης να παρέχουν

πρόσβαση σε

υλικό που είναι δύσκολο να το προσεγγίσει κάποιος με άλλο
τρόπο, όπως πχ ιστορικά φιλμς, σπάνιες ηχογραφήσεις από
φημισμένες ομιλίες, εικόνες από περιοδικά που είναι δύσκολο
να βρεθούν κλπ.
3. Σημαντικός είναι και ο έλεγχος που δίνεται στο χρήστη πάνω
σε αυτά τα υλικά. Ο χρήστης μπορεί να τα χειρίζεται μέσα από
μια ποικιλία συνδέσμων, και δραστηριοτήτων ταξινόμησης,
αναζήτησης

και

σημειώσεων.

Κάθε

μια

από

αυτές τις

δραστηριότητες μπορεί να φτιαχτεί, ώστε να ενισχύει νοητικές
δεξιότητες,

ικανοποιώντας

επιπλέον

φυσικές

γνωστικές

ανάγκες για ποιοτική μάθηση, όπως η ικανότητα να ακολουθεί
ο μαθητής συνδέσμους άμεσα οποιαδήποτε στιγμή τον
ερεθίσει η περιέργειά του.
4. Προσωποποίηση

της

εξατομίκευσης

της

μαθησιακής

εμπειρίας. Επιτρέπεται στους μαθητές να προχωρούν με τη
δική τους ταχύτητα σε ένα προσαρμοσμένο μαθησιακό
περιβάλλον. Επιπλέον συντελούν στη δέσμευση πολλαπλών
αισθήσεων.

Οι

μαθητές

που

χρησιμοποιούν

πολυμέσα

διαβάζουν, βλέπουν, ακούν, και πράγματι χειρίζονται υλικό.
5. Οι δυνατότητες των πολυμέσων καταδεικνύουν το γεγονός
πως τώρα η πληροφορία έχει πολλούς τρόπους, για να
προσεγγίσει το

μαθητή. Αυτό μπορεί να
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παράδειγμα τους μαθητές που δε δίνουν ιδιαίτερη προσοχή
στα έντυπα μέσα, αλλά νιώθουν να τους ελκύουν ο ήχος, η
κίνηση, οι δραστηριότητες του πραγματικού κόσμου.[20] Ένα
μάθημα για το ρόλο πχ του Βενιζέλου στην νεώτερη ιστορία της
Ελλάδας είναι πιο συναρπαστικό σε ένα CD-ROM παρά σε
ένα βιβλίο. Και αυτό, γιατί τα πιυΚίπίθάίθ επιτρέπουν στο
μαθητή να δει το Βενιζέλο μέσα από αρχειακά φιλμς, να τον
ακούσει, κάτι που δεν του το προσφέρει το βιβλίο.
Η ενσωμάτωση της οπτικοακουστικής δυνατότητας στα νέα
προγράμματα πολυμέσων και η ιδέα της αυξημένης αλληλεπίδρασης
μεταξύ

μέσου

και χρήστη έχουν συμβάλλει

καθοριστικά στην

ουσιαστική βελτίωση των προγραμμάτων, που προορίζονται για
εκπαιδευτική χρήση. Ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει
τις μαθησιακές δυσκολίες και να καλύψει τις γνωστικές ανάγκες
εκπαιδευομένων σε ένα συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να δημιουργεί
ένα περιβάλλον μάθησης όχι μόνο ευχάριστο και ελκυστικό, αλλά και
ισχυρό, προωθώντας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό τη
γνωστικού τύπου αλληλεπίδραση μεταξύ μέσου και χρήστη, η οποία
προχωρεί

πέρα

από

την

απλή

και

σχετικά

επιφανειακή

αλληλεπίδραση του χειρισμού της συσκευής και της ανταπόκρισής της
στις εντολές του χρήστη.[21]
Τα

πολυμέσα

βοηθούν

το

μαθητή και το δάσκαλο με την έννοια
της υποστήριξης και επέκτασης και όχι
της αντικατάστασης. Ενσωματώνοντας
τα

πολυμέσα

________________ ΡΡ πρόγραμμα,

δε

στο
σημαίνει

αναλυτικό
«πετάμε

έξω» τα τυπωμένα βιβλία. Με άλλα
λόγια τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα
δεν έρχονται για να αντικαταστήσουν τα βιβλία, αλλά την απουσία
βιβλίων. Δεν κάνουν αυτό που κάνουν τα βιβλία, αλλά αυτό που δεν
μπορούν να κάνουν.
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5.3

Επί Μέρους Πλεονεκτήματα από την

Εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.
Επιγραμματικά θα μπορούσε να αναφερθεί πως η εφαρμογή
της νέας

τεχνολογίας

στην

εκπαίδευση

μπορεί να

έχει

σαν

αποτέλεσμα:
s Την ενίσχυση της περιέργειας, της δημιουργικότητας και της
ομαδικής εργασίας.
s Την ενίσχυση της αυτοδιδασκαλίας.
S Τη μείωση του παράγοντα υστέρησης του ατόμου.
s Την αύξηση της ένα προς ένα επικοινωνίας
S Την παροχή πρόσβασης σε περισσότερες πληροφορίες.
S Την εφαρμογή της μάθησης «κατά περίπτωση»(αυτό που
γνωρίζουμε ως εξατομικευμένη διδασκαλία).[22]
Στοχεύοντας
στη

γνώση,

επισημανθεί
σήμερα

αρχικά

πρέπει

πως

να

η

γνώση

προχωρεί

πολύ

παραπέρα από τη ρουτίνα της
μάθησης και την απόδοση των
διαγωνισμάτων.

Περιλαμβάνει

την ικανότητα για αναζήτηση
πληροφοριών

με

όλα

τα

επιτρεπτά μέσα, την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για την
επίτευξη ποικίλων στόχων, και την παρουσίαση εννοιών και ιδεών σε
τρισδιάστατες φόρμες με τη χρήση πολυμέσων. Για να γίνει αυτό,
πρέπει οι μαθητές να είναι αυτοδύναμοι στη χρήση της τεχνολογίας
των υπολογιστών. Με άλλα λόγια για να φτάσουμε στο σημείο να
επιτύχουμε αυτήν την αυτοδυναμία των μαθητών, ώστε να είναι ικανοί
στο να την αξιοποιούν με επιτυχία έξω από το σχολείο, πρέπει να
τους δώσουμε εργαλεία μέσα στην τάξη. Οι υπολογιστές θα τους
παρέχουν πρόσθετα οφέλη πέρα από την αποδοτική μάθηση. Πρώτα,
όπως είπαμε, θα αναπτύξουν αυτήν την αυτοδυναμία στη χρήση της
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τεχνολογίας. Δεύτερο, θα είναι σε θέση να παρατηρούν τους άλλους
κατά

τη

χρήση

της

τεχνολογίας,

κατακτώντας

μια

βαθύτερη

κατανόηση της σημασίας και χρησιμότητάς της. Τρίτο, οι αγχωμένοι ή
φοβισμένοι απέναντι στην τεχνολογία μαθητές θα έχουν την ευκαιρία
να αντιμετωπίσουν το άγχος τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον και
μέσα από την λεκτική πειθώ του δασκάλου και τη συναισθηματική
στήριξη

να

γίνουν

ικανοί

στο

να

αποφεύγουν

λανθασμένες

καταστάσεις που παράγουν άγχος στο χώρο εργασίας.[23]
Συγκρινόμενοι με τους μαθητές, που μορφώνονται με την
παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, οι μαθητές που χρησιμοποιούν
διδακτικό υλικό βασισμένο στην τεχνολογία, μαθαίνουν τα μαθήματά
τους σε λιγότερο χρόνο, τους αρέσει περισσότερο η τάξη και
αναπτύσσουν πιο θετικές στάσεις απέναντι στο διδακτικό αντικείμενο,
με το οποίο ασχολούνται.[31]
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μάθησης σημαντικό στοιχείο είναι
το ενδιαφέρον, το κίνητρο και αυτή ακριβώς είναι η περιοχή, όπου η
τεχνολογία φαίνεται πολλά υποσχόμενη. Όταν κάποιος παρατηρεί
τους μαθητές να εργάζονται σε διάφορες δραστηριότητες (βασισμένες
στην τεχνολογία), ίσως δε μπορεί να τους βοηθήσει, αλλά στέκεται
εντυπωσιασμένος από την συγκέντρωση, τον ενθουσιασμό και την
έντονη

επιθυμία

περισσότερη
Ποσοτικές
όπως

για

δουλειά.
μετρήσεις
αυξημένος

χρόνος στην εργασία,
ψηλότερες

τιμές

προσοχής,

λιγότερη

συμπεριφορά

που

επιφέρει διακοπή και αναστάτωση στην τάξη, μεγαλύτερη συμμετοχή
σε προχωρημένα μαθήματα, είναι καλοί δείκτες της επίδρασης αυτής.
Συχνά η τεχνολογία κάνει εφικτή τη μεταφορά προχωρημένων
εννοιών στα μαθήματα πιο νωρίς για όλους τους μαθητές. Είναι σαν
να παρέχει μια σκαλωσιά, που βοηθά να μαθαίνουν, δίνοντας
τεχνολογική υποστήριξη σε όλη την πορεία. Μικρά παιδιά ακόμη
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γράφουν στον υπολογιστή ιστορίες πολύ, πριν η δεξιότητα γραφής
επιτρέψει έγγραφα προϊόντα.
Παρέχεται

όπως

έχει

ήδη

ειπωθεί

η

δυνατότητα

της

επικοινωνίας πέρα από τα όρια της τάξης.
Με τις τιμές σε hardware και software να πέφτουν και με
μεγαλύτερη διάθεση στην αγορά σε εκπαιδευτικό λογισμικό και σε
οικονομική τιμή, η πιθανότητα της χρήσης τεχνολογίας για την
ανάπτυξη του διδακτικού σχεδιασμού έχει γίνει πολύ μεγάλη.[14]
Η τεχνολογία δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν και
να

χρησιμοποιήσουν

εργαλεία

που

θα

χρειαστούν,

για

να

ευδοκιμήσουν στον πέρα από την τάξη κόσμο και στην παγκόσμια
κοινότητα του 21ου αιώνα. Καθώς οι μαθητές γίνονται ευκίνητοι με μια
γκάμα τεχνολογιών και τις χρησιμοποιούν, για να βρίσκουν, να
εκτιμούν και να μοιράζονται πληροφορία, να έρχονται σε επαφή με
την έρευνα, να συνεργάζονται με άλλους, που ποτέ δεν έχουν
συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο, τότε μαθαίνουν τις δεξιότητες, το
πλαίσιο, τους κανόνες και τη συμπεριφορά των κανόνων και χώρων
εργασίας,

στον

οποίο

θα

εισέλθουν

μετά

τη

δευτεροβάθμια

εκπαίδευση. [24]
Επιπρόσθετα, δίνοντας και μια κοινωνική διάσταση στο όλο
θέμα, χωρίς την τεχνολογία στα σχολεία, ίσως απλά το εκπαιδευτικό
μας σύστημα διευρύνει το χάσμα μεταξύ των προνομιούχων και μη
αφαιρώντας αξιόλογες δεξιότητες από αυτούς, που τις χρειάζονται
περισσότερο.
Όμως πολύ πιθανόν,

το

μεγαλύτερο πλεονέκτημα της

τεχνολογίας να είναι κάτι πολύ απλό. Τα παιδιά θεωρούν ότι «ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΩΤΟ!». Εξάλλου τα παιδιά τρελαίνονται να πηγαίνουν
στο σπίτι και να συμβουλεύουν τους γονείς τους πως να κάνουν κάτι,
που δεν το ξέρουν.[20]
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6. Η Κατάσταση των Εκπαιδευτικών Σήμερα.
Ο στόχος της εισαγωγής της νέας τεχνολογίας και του δικτύου
σε κάθε τάξη είναι κατανοητός, δεδομένου ότι η τεχνολογία γίνεται για
το χώρο της ανάπτυξης της παιδείας πολύ σημαντική. Θα πρέπει
όμως να αναρωτηθούμε αν η εξάρτηση από τους υπολογιστές και η
online ύπαρξη είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα για τους μαθητές και
τους δασκάλους.
Οι δάσκαλοι σήμερα βρίσκουν τους εαυτούς τους ελλιπώς
προετοιμασμένους ως προς τη νέα τεχνολογία (είναι χαρακτηριστικό
το υψηλό ποσοστό των δασκάλων που απάντησαν «Όχι» στις
ερωτήσεις 1-30 του ερωτηματολογίου της έρευνας). Ένας λόγος που
δεν έχουν την ευχέρεια, την επιτήδευση, πάνω στη νέα τεχνολογία
είναι και το γεγονός πως ο θεσμός του δασκάλου είναι κάτι που
αγνοήθηκε από τους περισσότερους κατασκευαστές λογισμικού. Το
μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή λογισμικού έχει να κάνει με
βιομηχανικές εφαρμογές, τον χώρο στον οποίο πρώτα επέδρασαν οι
υπολογιστές και όπου φυσικά καραδοκούν οι ευκαιρίες για τους
κατασκευαστές λογισμικού.[25]
Έτσι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν αρκετά καλά τι πραγματικά
χρειάζονται σε επίπεδο λειτουργικότητας, αλλά ξέρουν πολύ λίγα για
το τι χρειάζεται, ώστε να προσεγγίσουν το σκοπό τους. Γι αυτό το
λόγο απαιτείται να καταναλωθεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στις
επαφές των σχεδιαστών συστημάτων με τους εκπαιδευτικούς.[26]
Αυτό λοιπόν που χαρακτηρίζει τον προβληματισμό πάνω στο
τι χρειάζεται, για να προσεγγίσουν αυτόν τον σκοπό, είναι η έρευνα
πάνω στη χρήση της τεχνολογίας από τους δασκάλους. Αυτή
καταλήγει σε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εμπλέκουν οι
δάσκαλοι την τεχνολογία στη διδασκαλία. Δεδομένα από τη σχετική
βιβλιογραφία δείχνουν να υπάρχει ένα φάσμα μεθόδων από τη
διδασκαλία στην κατασκευή.
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Η διδασκαλία συνήθως είναι δασκαλοκεντρική. Οι δάσκαλοι
μεταβιβάζουν γεγονότα και διαδικαστικές δεξιότητες στους μαθητές
και ελάχιστοι ίσως ενσωματώνουν την τεχνολογία σαν συμπλήρωμα
σε αυτό τον τρόπο.

Την εμπλέκουν σαν κυρίως εξάσκηση και

πρακτική. Στην κατασκευή (μαθητοκεντρικές τάξεις) οι δάσκαλοι (και
πάλι ο αριθμός αυτών είναι πολύ μικρός) χρησιμοποιούν λογισμικά
εργαλεία και τεχνολογία πληροφορικής για να επιτρέψουν στους
μαθητές να εργαστούν με έναν

ενεργητικό τρόπο. Η τεχνολογία

υποστηρίζει την ενεργητική μάθηση, γίνεται ένα εργαλείο με το οποίο
οι μαθητές χτίζουν τη γνώση.

Επιβάλλεται σήμερα να θεωρήσουμε τους δασκάλους ως
μεσάζοντες της αλλαγής .Αν λοιπόν τους δούμε έτσι (άρα και σαν τους
καταλύτες της αλλαγής) θα αναγνωρίσουμε ότι η χρήση των
υπολογιστών στην τάξη κατά έναν «κατασκευαστικό» τρόπο αποτελεί
απόφαση των δασκάλων.[27] Για να πάρουν αυτήν την απόφαση οι
δάσκαλοι,

θα

αντλήσουν

στοιχεία από

τις γνώσεις

τους

και

επιδεξιότητά τους σε αυτό που κάνουν μέσα στην τάξη (αυτό που
ρωτάει στο τέλος το ερωτηματολόγιο -ερ.40- της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε, δηλαδή το αν είναι απαραίτητη η εμπειρία της
παραδοσιακής διδασκαλίας για την πετυχημένη ενσωμάτωση της
τεχνολογίας στην τάξη). Γι αυτή τη γνώση όμως οι δάσκαλοι πρέπει
να έχουν ευκαιρίες για να ασχοληθούν με τους υπολογιστές, μοντέλα
του πώς οι υπολογιστές συμβάλλουν στη διδασκαλία, και ευκαιρίες να
εκφραστούν πάνω στο ρόλο τον δικό τους και των υπολογιστών στη
διαδικασία μάθησης. Με άλλα λόγια, πρέπει να τους επιτραπεί να
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κατασκευάσουν γνώση για την εκπαιδευτική τεχνολογία. Σε αυτήν την
περίπτωση το πλαίσιο του σχολείου παίζει ρόλο κλειδί. Γιατί είναι ο
χώρος εργασίας στον οποίο θα εδράσουν αυτά τα μοντέλα, θα
παρασχεθούν οι ευκαιρίες για μάθηση, θα ανατραφούν η στήριξη και
η θετική ενίσχυση.
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7. Η Στάση των Εκπαιδευτικών Απέναντι στη
Νέα Τεχνολογία.
Το ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη δυναμική στους
υπολογιστές να αλλάξουν τη διδασκαλία, τους κάνει να δίνουν μόνο
προσοχή στους υπολογιστές και να αγνοούν άλλους παράγοντες που
επηρεάζουν αυτή τη δυναμική στην εκπαίδευση. Το κλειδί στη χρήση
των υπολογιστών λοιπόν είναι ο δάσκαλος και πιο συγκεκριμένα οι
πεποιθήσεις του, η στάση του απέναντι στους υπολογιστές και οι
εμπειρίες που έχει πάνω σε αυτούς.[12] Τα εκπαιδευτικά «πιστεύω»
των δασκάλων είναι σημαντικοί δείκτες του σχεδιασμού τους, των
διδακτικών τους αποφάσεων και των πρακτικών, που χρησιμοποιούν
στην τάξη
Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ από τους
Czerniak και Lumpe (1995)μόνο το 16% των δασκάλων ανέφερε πως
χρησιμοποιεί την τεχνολογία σχεδόν κάθε μέρα, λαμβάνοντας υπόψιν
ότι το 28% ανέφερε πως την χρησιμοποιεί αρκετές φορές τη βδομάδα,
29% μια φορά τη βδομάδα, 26% λιγότερο και από μια φορά τη
βδομάδα και 1% δεν τη χρησιμοποιεί ποτέ. Βέβαια μελέτες αυτού του
είδους απλά έδειξαν το ποσοστό των δασκάλων που χρησιμοποιεί την
εκπαιδευτική τεχνολογία, όχι όμως τη φύση των πεποιθήσεων των
δασκάλων και τους λόγους για τους οποίους τις έχουν υιοθετήσει.
Σε έρευνα (Czerniak, Lumpe, Haney, Beck, 1999) κατά την
οποία ρωτήθηκαν οι δάσκαλοι να καταγράψουν τα «πιστεύω» τους
πάνω στην εκπαιδευτική τεχνολογία στον τομέα της βελτίωσης της
διδασκαλίας και της κάλυψης των αναγκών των μαθητών φάνηκαν τα
εξής:[13]
Α. Πλεονεκτήματα από τη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Οι δάσκαλοι πιστεύουν πως η τεχνολογία παρέχει ποικιλία
στρατηγικών διδακτικής, κάνοντας το μάθημα πιο διασκεδαστικό και
πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές, εκσυγχρονίζοντας αυτό καθαυτό το
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μάθημα, δίνοντας τη δυνατότητα για εξατομικευμένη διδασκαλία,
παρέχοντας κίνητρα για συμμετοχή στην τάξη, βοηθώντας τους
μαθητές να μάθουν νέες τεχνικές και δεξιότητες, παρέχοντας σε
αυτούς γνώση και δεξιότητες που θα τις χρειαστούν στην υπόλοιπη
ζωή τους, και τέλος παρέχοντας επικαιροποιημένες επιστημονικές
πληροφορίες (βλέπε ερωτήσεις 35 και 39 ερωτηματολογίου έρευνας).
Β. Παράγοντες που οι δάσκαλοι πιστεύουν πως θα ενίσχυαν
τη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην τάξη.
Επάρκεια διαθέσιμων πόρων (κεφάλαια, επαρκή εφόδια,
αρκετό λογισμικό κλπ.) Ευκαιρίες για ανάπτυξη-αξιοποίηση του
διδακτικού

προσωπικού

πάνω

στην

τεχνολογία

(πώς

να

χρησιμοποιούν τα προγράμματα , τα εφόδια κλπ). Πρόσβαση στο
Internet (το ποσοστό των σχολείων με σύνδεση φτάνει μόλις το 8%
όπως

προκύπτει

πραγματοποιήθηκε).

και

από

Ποιοτικά

τα

στοιχεία

λογισμικά

της

πάνω

έρευνας
στο

θέμα

διδάσκουν.
στην

που
που

Υποδομή

τάξη,

που

να

υποστηρίζει τη χρήση
τεχνολογίας
(κατάλληλες
ηλεκτρικές

συνδέσεις

κλπ).
Πολλοί
δάσκαλοι

βλέπουν

τους

υπολογιστές

(Miller L,
1994,

&

Putting

Olson,
the

computer in its place:
A study of teaching
with technology, Journal of Curriculum Studies, 26,121-141) είτε σαν
έμπνευση είτε σαν αυθαίρετη παρεμβολή ανάλογα με τις αξίες και τη
σημασία που προσδίδουν στην τεχνολογία.[28] Για παράδειγμα, αν ο
υπολογιστής δεν διδάσκει πράγματα στα οποία επιμένει ο δάσκαλος,
ή δεν διδάσκει τα ίδια πράγματα με αυτόν, ή απαιτεί πνευματικές
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δραστηριότητες στις οποίες ο δάσκαλος δεν δίνει έμφαση, είναι
απίθανο ο δάσκαλος να αξιολογήσει θετικά τη χρήση του. Από την
άλλη , αν ο δάσκαλος διακρίνει πως ο υπολογιστής καλύπτει
σημαντικές διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες , η αξιολόγησή του θα
/VII
Paths
Lead
to
Integration

είναι

πολύ

θετική.

Με δεδομένες

αυτές τις διαφορές συνεπάγεται ότι
έχουμε

διαφορετικές

χρήσεις

από

τους δασκάλους.
Φαίνεται βέβαια λογικό ένας
από τους μεγαλύτερους παράγοντες
που προσδιορίζει την ολοκλήρωση
των υπολογιστών στην τάξη, να είναι οι γνώσεις πάνω στο αντικείμενο
που κατέχει ο δάσκαλος. Δάσκαλοι με μέση και προς τα κάτω γνώση
υπολογιστών,
περιορισμένη

αναμένεται
αξιοποίηση

να
των

παρουσιάζουν
υπολογιστών

αξιοσημείωτα

στη

διδασκαλία,

συγκρινόμενοι με δασκάλους που κατέχουν υψηλότερα επίπεδα
δεξιοτήτων.
Επίσης παρόλο που ο χρόνος, τα εφόδια και η εκπαίδευση
αποτελούν ζωτικούς παράγοντες, που καθορίζουν το επίπεδο
χρήσης, παρατηρείται και το εξής: Υπάρχει υψηλό επίπεδο χρήσης,
όταν η αποδιδόμενη αξία στους υπολογιστές είναι μεγάλη και το
ποσοστό πόρων χαμηλό από ότι όταν έχουμε υψηλό ποσοστό
διαθέσιμων πόρων, αλλά η αποδιδόμενη αξία είναι χαμηλή.
Γενικά είναι αποδεκτό ότι η χρήση της τεχνολογίας από τους
δασκάλους στην τάξη, όταν υπάρχει, είναι για να υποστηρίξει την
υπάρχουσα διδακτική μέθοδο. Αναμένουμε όμως αυτό να αλλάξει με
την πάροδο του χρόνου και αυτό καθώς ο δάσκαλος θα μεταβαίνει
από το επίπεδο του μη χρήστη σε αυτό του ειδικού. Καθώς οι
δάσκαλοι θα μετακινούνται στα ενδιάμεσα στάδια, η χρήση της
τεχνολογίας θα γίνεται πιο συχνή, πιο σοφιστικέ, πιο δημιουργική,
δηλαδή

θέλουμε

τους

δασκάλους

μας

να

χρησιμοποιούν

περισσότερους τύπους εφαρμογών, πιο συχνά και με μεγαλύτερη
ευκαμψία.
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Ψάχνοντας να ερμηνεύσουμε τη στάση των δασκάλων, είναι
σημαντικό

να

δούμε

ταυτόχρονα

το

τι

έχουν

(σε

επίπεδο

πεποιθήσεων και πρακτικών) και το τι δεν έχουν (σε επίπεδο
εφοδίων). Στη συνέχεια καταγράφοντας τα εμπόδια να κατανοήσουμε
πως, για να ξεπεραστούν κάποια από αυτά, απαιτούνται βασικές
αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα και τις υποκείμενες πεποιθήσεις για
τις αποτελεσματικές πρακτικές. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως οι
δάσκαλοι χρειάζονται εφόδια ή αρκετό χρόνο, για να σχετιστούν με τη
χρήση της τεχνολογίας, όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Η κατανόηση των
στόχων από μέρους των δασκάλων για τη χρήση της τεχνολογίας και
οι πεποιθήσεις τους για τη διδασκαλία και τη μάθηση είναι μάλλον
απαραίτητη για την ενίσχυση των δασκάλων στην προσπάθεια για
έναρξη εκείνων των αλλαγών, που απαιτούνται, ώστε οι καινοτομίες
να γίνουν πράξη.
Γίνεται όλο και πιο προφανές ότι η στάση των δασκάλων
απέναντι σε αυτόν το μετασχηματισμό, που πραγματοποιείται και η
αποδοχή από μέρους τους της παρουσίας των απαραίτητων
υποδομών, σχετίζονται πάρα πολύ με την προαίρεσή τους πάνω σε
αυτές τις ιδέες. Πάντως μια γενική εικόνα που δημιουργείται είναι πως
οι δάσκαλοι θεωρούν και επιθυμητό και αναγκαίο τον εναγκαλισμό με
τη νέα τεχνολογία, αν και γνωρίζουν πως η υπάρχουσα υποδομή δεν
μπορεί

να

τους

στηρίξει

στην

πραγματοποίηση

αυτής

της

προοπτικής.[12] Εξάλλου αυτό φαίνεται και από το γεγονός πως οι
θετικές απαντήσεις - αρκετά και πολύ - στην σχετική ερώτηση (αριθ.
37 ερωτηματολογίου) φτάνουν το ποσοστό του 96,5%.
Παρ’ όλο όμως που πολλοί δάσκαλοι είναι υποστηρικτές της
χρήσης των υπολογιστών στην εκπαίδευση, η υποστήριξη δίνεται
μόνο, αφού έχουν αποκτήσει εμπειρίες με αυτούς, μια που αυτή η
εμπειρία

ευνοεί μια

θετική

στάση

απέναντι τους.

Η έλλειψη

εκπαίδευσης εξηγεί το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, όταν αρχίζουν
κάποιοι δάσκαλοι δραστηριότητες με υπολογιστές. Η ίδια έλλειψη
οδηγεί σε υψηλό άγχος σχετικά με τη χρήση μέσα στην τάξη. Υψηλό
όμως επίπεδο άγχους μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική στάση
απέναντι

στην τεχνολογία

και τελικά αρνητική
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μαθησιακή διαδικασία. Και αυτό όμως μπορεί να μειωθεί με την
κατάλληλη

εκπαίδευση,

η

οποία θα διδάσκει βασικές έννοιες

υπολογιστών και χειροπιαστές εμπειρίες πάνω τους. Θα παρέχει
βοήθεια στο σχεδίασμά των μαθημάτων.[6]
Πολλοί δάσκαλοι μάλιστα παρουσιάζονται με ένα σκεπτικισμό
απέναντι

στην

αξία

των

υπολογιστών

στην

εκπαίδευση.

Ο

σκεπτικισμός σχετίζεται με εχθρότητα, φόβο και αμφιβολία σχετικά με
το πώς να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές. Και αυτό, γιατί οι
δάσκαλοι ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την επίδραση, που θα έχουν
οι υπολογιστές στο ρόλο τους μέσα στην τάξη. Πολλοί φοβούνται πως
έχουν πια να ανταγωνιστούν με αυτούς και επιπλέον υποστηρίζουν
πως η διδασκαλία με τη χρήση τους γίνεται πιο πολύπλοκη.
Βέβαια είναι και αυτοί που βλέπουν την τεχνολογία σαν
εργαλείο για την ενθάρρυνση στη μάθηση.

Άλλοι πάλι λένε πως

πρέπει οι υπολογιστές να αποτελέσουν θέμα προς διδασκαλία σε
ξεχωριστή τάξη. Άρα δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν στην τάξη
τους. Συν τοις άλλοις υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει αρκετός χρόνος
για τους μαθητές να μεταφέρουν δραστηριότητες, που αφορούν τους
υπολογιστές στο πλαίσιο της τάξης. Και φυσικά δε λείπουν αυτοί που
λένε πως πρέπει πρώτα
χρησιμοποιούν,

οι ίδιοι να

μάθουν πώς να τους

πριν δοκιμάσουν να τους ενσωματώσουν στη

διδακτική πράξη.
Οι εμπειρίες και οι
αντιλήψεις που μεταφέρουν
οι δάσκαλοι και οι μαθητές
στο μαθησιακό περιβάλλον
είναι δυο παράγοντες που
επιδρούν

στο

κοινής

γνώσης

μοιράζεται

βαθμό

σε

της
που

όσους

συμμετέχουν στο περιβάλλον αυτό.
Ο τρόπος, που οι δάσκαλοι βλέπουν τους υπολογιστές,
μπορεί να επιδράσει στον τρόπο που οι μαθητές βλέπουν τους
υπολογιστές.

Μελέτες που έχουν γίνει,
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σπουδαιότητα του ρόλου των δασκάλων στην προτυποποίηση της
χρήσης των υπολογιστών από τους μαθητές και σαν ένα σημαντικό
παράγοντα που επηρεάζει τη στάση των μαθητών απέναντι τους.
Ενδιαφέρον λοιπόν προκαλεί αυτή η αμφίπλευρη στάση των
δασκάλων. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις προκαταλήψεις των
δασκάλων σχετικά με το πώς η τεχνολογία των υπολογιστών επιδρά
στη μάθηση. Η κατανόηση επίσης των προλήψεων σχετικά με το ρόλο
των υπολογιστών στην τάξη θα μπορούσε να επιτρέψει στους
επιμορφωτές των δασκάλων να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν
διδασκαλίες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων
και περιεκτικών εννοιών σχετικά με τους υπολογιστές. Τέλος, οι
δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν πολύ και συνεχή χρόνο, για να μάθουν
σχετικά με την τεχνολογία. Μια κρίσιμη μάζα από το σχολικό
προσωπικό πρέπει να μπει στην διαδικασία της άμεσης εκπαίδευσης,
και αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει να ακολουθηθεί από την εφαρμογή
στην τάξη.
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8. Τι πρέπει να γίνει - Προβληματισμοί.
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι εργαζόμενοι στον επόμενο
αιώνα θα χρειάζονται όχι απλά ένα μεγαλύτερο ρεπερτόριο από
συγκεκριμένες δεξιότητες αλλά την ικανότητα εύκολα να αποκτούν
νέες γνώσεις, να λύνουν νέα προβλήματα και να συνδυάζουν
δημιουργικότητα

και

κριτική

σκέψη

στο

σχεδίασμά

νέων

προσεγγίσεων σε ήδη υπάρχοντα προβλήματα.
Εστίαση στη μάθηση
"In determining where to go.

με την τεχνολογία και

για

την τεχνολογία:Παρόλο που
και

τα

προσοχής,
να

είναι

άξια

είναι σημαντικό

κάνουμε

ανάμεσα
you must first
determine where you ore

δυο

μια

στην

διάκριση
τεχνολογία

σαν μια θεματική περιοχή και
στη χρήση της τεχνολογίας

για

τη

διευκόλυνση

της

μάθησης

για

οποιαδήποτε

θεματική

περιοχή.[16]
Στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τους δασκάλους να
δομήσουν τις ικανότητες και να επεκτείνουν τη γνώση και τη χρήση
της τεχνολογίας δίνεται προσοχή σε τρία «κλειδιά».
1. Το πρώτο είναι τα προσωπικά αποτελέσματα. Οι δάσκαλοι
χρειάζεται να δουν πως η χρήση της τεχνολογίας δημιουργεί
διαφορά. Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι μαθαίνοντας τη χρήση ενός
νέου λογισμικού ή μιας περιφερειακής συσκευής θα έχουν είτε
προσωπική

ικανοποίηση

ή

θα

τους

επιτραπεί

να

δουν

αποτελέσματα στις επιδόσεις των μαθητών τους. Αν αυτό συμβεί,
τότε θα αποκτήσουν πάθος με αυτή την καινοτομία και θα
συνεχίσουν να την έχουν στην τάξη. Ο ενθουσιασμός και η
προθυμία είναι φυσικό να αυξάνονται, όταν βλέπεις προσωπικά
αποτελέσματα.
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2. Το δεύτερο κλειδί είναι, όταν οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν ότι οι
συνάδελφοί τους παίρνουν την νέα αυτή καινοτομία στα σοβαρά.
Το δίκτυο επιτρέπει στους δασκάλους να ανταλλάσσουν ιδέες, να
μοιράζονται

ωφέλιμες

συμβουλές

και

στρατηγικές,

να

συμμετέχουν σε online ομάδες με παρόμοια ενδιαφέροντα και
αξίες, ακόμη και να μοιράζονται σχέδια μαθημάτων με άλλους
οπουδήποτε κι αν είναι.
3. Τρίτο κλειδί, οι δάσκαλοι δραστηριοποιούνται επειδή η καινοτομία
αποδίδει. Καθώς κάποιοι δάσκαλοι βλέπουν θετικά αποτελέσματα
στη δουλειά άλλων δασκάλων, η αξιοπιστία της τεχνολογίας
μεγαλώνει και γίνονται πιο πρόθυμοι στο να δεσμευτούν κι αυτοί
με την τεχνολογία και να επιδράσουν στους μαθητές τους.
Οι πρωτοπόροι και προϊστάμενοι στην όλη προσπάθεια της
εισαγωγής της τεχνολογίας στην ελληνική εκπαίδευση θα πρέπει να
βοηθούν τους δασκάλους να βλέπουν πως η τεχνολογία τους συνδέει
με τα αποτελέσματα από τα μαθήματά τους. Θα πρέπει επίσης να
θυμούνται πως το έργο που καλούνται να πραγματοποιήσουν δεν
είναι εύκολο. Οι συνθήκες των αλλαγών αλλάζουν κι αυτές με την
πάροδο του χρόνου και γίνονται δυσκολώτερες. Θα πρέπει να είναι
πρόθυμοι να αλλάζουν πρώτα τους εαυτούς τους με το να γίνονται
μέλη της διαδικασίας της αλλαγής παρά να καθοδηγούν την
καινοτομία με το πνεύμα της αυθεντίας.[30]

Επιβάλλεται η
μετακίνηση

πια

των

δασκάλων πέρα από
τα

παραδοσιακά

πρότυπα πλαισίου -τι
πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για κάποιο θέμα- σε πρότυπα
δεύτερης γενιάς, που εστιάζονται στο τι θα είναι ικανοί να κάνουν οι
μαθητές μας στο μελλοντικό χώρο εργασίας τους. Οι περισσότεροι
δάσκαλοι πιστεύουν ότι οι μαθητές χρειάζονται τόσο τυπική γνώση,
όσο και ευχέρεια με την τεχνολογία έτσι, ώστε να είναι στο μέλλον
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επιτυχημένοι στο χώρο εργασίας τους και δια βίου «μαθητές» σε μια
ρευστή και επεκτεινόμενη παγκόσμια οικονομία.[24]
Τα ποσά πληροφορίας που δημιουργούνται

καθημερινά,

αυξάνονται λογαριθμικά. Έτσι δεν είναι η μνήμη-απομνημόνευση αυτό
που έχει σημασία, όσο η δεξιότητα διερεύνησης και επίλυσης
προβλημάτων. Μια άποψη αυτού του θέματος είναι να μάθουν τα
παιδιά να αναζητούν αποτελεσματικά έτσι, ώστε αν δοθούν 45.000
αποκρίσεις από μια μηχανή αναζήτησης για πληροφορίες, που ζητά
ένας μαθητής του δημοτικού για τη ζωή της χελώνας, αυτός να μην
πελαγώσει.
Είναι ανάγκη επίσης να αναλογιστούμε, αν το να διδάσκουμε
τους μαθητές μας να βασίζονται μόνο στους υπολογιστές και την
τεχνολογία, τους προσθέτει πραγματικά αξία στη μαθησιακή τους
εμπειρία. Ένα μεγάλο μέρος τους σημερινού προβληματισμού
καταλαμβάνει η επίδραση που θα έχει η τεχνολογία πάνω στον τρόπο
σκέψης των νέων στη νέα χιλιετία. Αν διδάσκονται οι μαθητές απλά να
είναι συλλογείς πληροφοριών, χωρίς να διδάσκονται να σκέφτονται
κριτικά και να αξιολογούν τις πληροφορίες που συλλέγουν, τότε η
εκπαίδευση τους ζημιώνει.[25]
Το τρέχον λοιπόν, αλλά και μελλοντικό πρόβλημα είναι πώς
να μεταχειριστούμε αυτά τα πλεονεκτήματα της πληροφορίας ώστε να
κάνουμε παραγωγική χρήση της. Μπορούμε για τα σχολεία μας να
πούμε πως η έλλειψη πόρων αυτή τη στιγμή κάνει τα σχολεία
αναποτελεσματικά στη μάχη που δίνουν να κάνουν τους μαθητές τους
ανταγωνιστικούς.
Είπαμε

πιο

πάνω

για

τη

μετακίνηση

πέρα

από

τα

παραδοσιακά πλαίσια. Πράγματι οι υπολογιστές αλλάζουν την τυπική
τάξη από την παραδοσιακή φόρμα της σε κάτι πιο ανοικτό, εύκαμπτο
με πολλαπλούς πόρους πληροφορίας και αυθεντικότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ!! Η νέα τεχνολογία δημιουργεί ουτοπικές
πεποιθήσεις ότι όλοι οι μαθητές θα εξελιχθούν σε διψασμένους
κυνηγούς της γνώσης , που θα έχουν τις βιβλιοθήκες του κόσμου, τις
αίθουσες τέχνης και τις αίθουσες συναυλιών κυριολεκτικά στα
δάκτυλά

τους.

Αυτοδημιούργητοι,
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προβλημάτων, πλοηγοί της γνώσης, αυτό που όλοι οι εργοδότες θα
επιθυμούν. Πιθανόν, ίσως...
πρώτο

Το

πράγμα που πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε
σχετικά με τη μεταφορά
των υπολογιστών στην
τάξη είναι ότι αυτοί θα
αλλάξουν

την

όλη

μορφή του σχολείου. Η
παραδοσιακή τάξη, με
τον

δάσκαλο

να

αγορεύει

σε

διατεταγμένες

σειρές

μαθητών

καθισμένων στα θρανία τους και απομονωμένων από κάθε άλλο,
αντικατοπτρίζει την κατάσταση του πρώιμου (μόνο;) εικοστού αιώνα.
Τώρα θέλουμε στελέχη που ανεξάρτητα και δημιουργικά επιλύουν
προβλήματα, συνεργάζονται καλά με τους άλλους και έχουν την
ικανότητα να επεξεργάζονται συγχρόνως αρκετές εργασίες. Οι
μαθητές εργάζονται μόνοι ή σε ομάδες, με πολλαπλά κέντρα
ενδιαφέροντος και συνδέσμους με τον εξωτερικό κόσμο, είτε με τη
χρήση μιας κάρτας βιβλιοθήκης είτε με έναν browser. Ο δάσκαλος,
που δεν είναι πια η μοναδική

αυθεντία, είναι περισσότερο ένας

οδηγός, που διευκολύνει τις προσπάθειες των μαθητών.[20]
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν έχει ξεκαθαρίσει τι είδους
προβλήματα θέλει να λύσει με μια τέτοια καινοτομία, θα χάσει
τεράστια

ποσά χρημάτων και προσπαθειών. Δηλαδή να

φτάσουμε να έχουμε δεκάδες υπολογιστών,

μην

που θα στέκουν

αχρησιμοποίητοι στα σχολεία μας ή που η χρήση τους θα είναι τέτοια,
που απλά θα αντικαταστήσουν γραφομηχανές. Για να μη φτάσουμε
εκεί, πρέπει να γίνει η πιο σημαντική επένδυση, η επιμόρφωση των
δασκάλων. Είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν τις πιο τολμηρές
αλλαγές, αν έχουν προετοιμαστεί να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες
της διδασκαλίας και της μάθησης και να ωθήσουν τους μαθητές τους
να κάνουν το ίδιο.
Σελίδα - 55 -

Λν

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία

W--------------------------------------------------------------------------------------Πστταδόπουλος Ιωάννης

9. Εμπόδια - Κίνδυνοι
Παρά το γεγονός (από όσα προηγήθηκαν) ότι οι δάσκαλοι
συμφωνούν ίσως στην σπουδαιότητα της τεχνολογικής εκπαίδευσης
και εκφράζουν τη επιθυμία να επιδιώξουν την πρόοδο των δεξιοτήτων
τους, η υλοποίηση αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις:
► Πώς θα κάνουμε τους δασκάλους να αναγνωρίσουν το
δυναμικό που η τεχνολογία μπορεί να τους παρέχει;
► Πώς να τους πείσουμε ότι αξίζει το κόπο και το χρόνο;
► Πώς να στήσουμε μια συστηματική προσέγγιση στην
ενσωμάτωση της τεχνολογίας;
Έτσι λοιπόν μια σειρά από εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν,
για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις:[32]
Φ Οι δεξιότητες των δασκάλων πάνω στους υπολογιστές είναι
γενικά χαμηλές.($Κ. Επιδόσεις σε ποσοστά των απαντήσεων ΝαιΌχι στο ερωτηματολόγιο στο δεύτερο μέρος της εργασίας). Πρέπει
να αφιερώσουν αρκετό χρόνο εργασίας, για να τις αποκτήσουν. Αν
δε νιώσουν άνετα με τη χρήση της τεχνολογίας, δεν θα την
εμπλέξουν σοβαρά στα μαθήματά τους.
* Οι πρακτικές εμπειρίες των δασκάλων είναι ουσιαστικές για την
επιτυχή εφαρμογή της τεχνολογίας στην τάξη. (βλ. ερώτηση 40
ερωτηματολογίου).Η απλή αποφοίτηση από την ακαδημία δεν
είναι αρκετή λόγω του ότι λείπει η καθαρή ιδέα για την τάξη, όσον
αφορά τα γεγονότα, την αλληλεπίδραση, τις διαδικασίες. Είναι
πρακτικό λοιπόν να συνδεθεί ο άπειρος με τον έμπειρο δάσκαλο,
να ανταλλαχθούν οι τεχνολογικές εμπειρίες με την εμπειρία της
πραγματικής διδασκαλίας.
Πολλοί δάσκαλοι αισθάνονται ότι τους ξεπερνούν οι μαθητές
τους. (βλ. Ερώτηση 36 από ερωτηματολόγιο). Πολλοί δάσκαλοι
αισθάνονται να απειλούνται από το γεγονός ότι οι μαθητές τους
λόγω του ότι ενδιαφέρονται, έχουν αποκτήσει υψηλές δεξιότητες.
Πρέπει λοιπόν να βοηθηθούν ώστε να ξεπεράσουν το άγχος και
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να νιώσουν έτοιμοι. Και μάλιστα να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους
μαθητές σαν βοηθούς.
4 Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν ανεπαρκείς πόρους. Παρόλο που
υπάρχει πλήθος πόρων στην αγορά λογισμικού, όπως και στο
Internet, πολλοί δάσκαλοι βρίσκουν δύσκολο να εντοπίσουν
καλούς πόρους, που να ανταποκρίνονται στις διδακτικές τους
ανάγκες, (ερωτήσεις 33,34 ερωτηματολογίου). Στην ουσία, όμως
υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για την απόκτησή τους(Γβνίβνν5
από εκπαιδευτικά περιοδικά, συμβουλές από έμπειρους χρήστες,
πωλητές, ..)
Η απόκτηση τεχνολογικών πόρων δεν εγγυάται απαραίτητα την
επιτυχή ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Ένα ακριβό λογισμικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί άσχημα στην τάξη. Πρέπει να τονιστεί
ότι η αποτελεσματική χρήση των πόρων για διδακτικούς σκοπούς
είναι πιο σημαντική από την απόκτηση των πόρων. (Πάλι
ερωτήσεις 33,34) Ειδικά σήμερα, με την εύκολη πρόσβαση στο
Internet, είναι δυνατό να εντοπιστεί και να ανακτηθεί κάποιος
πόρος. Χρειάζεται σκέψη, οργάνωση και δεξιότητα επίλυσης
προβλημάτων. Από τη στιγμή που ο δάσκαλος κατέχει αυτές τις
δεξιότητες, μπορεί να τις διδάξει στους μαθητές του.
4

Υφίσταται μια σειρά από επιχειρήματα που δρουν ως

τροχοπέδη στην εξοικείωση των δασκάλων και έχουν να κάνουν με τις
αρνητικές τους πεποιθήσεις. Νομίζουν πως θα χάσουν την αυθεντία
στην τάξη (ερώτηση 36), λένε πως είναι αρκετά μεγάλοι, για να
μάθουν τη νέα τεχνολογία (ερώτηση 38). Βλέπουν τη μάθηση της
τεχνολογίας σαν πρόσθετο φορτίο γι αυτούς, φοβούνται πως δεν θα
καταφέρουν με επιτυχία στη νέα τεχνολογία, φοβούνται αλλαγή του
ρόλου τους στην τάξη, θα χάσουν τη δουλειά τους, δεν θέλουν να
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα (ερώτηση 37), να
ξαναγίνουν μαθητές, φοβούνται τον εθισμό στο Internet, θα χάσουν το
«στάτους» τους ως οι πρώτες και μοναδικές πηγές πληροφόρησης, η
τεχνολογία

θα

τους

αντικαταστήσει,

επέρχεται

αποξένωση,

δημιουργείται αμφιβολία λόγω των άγνωστων αποτελεσμάτων,
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ελάττωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων, η μάθηση της
νέας τεχνολογίας είναι χάσιμο χρόνου.[33]
Όλα τα παραπάνω δεν είναι απλά θεωρίες. Έχουν μια δόση
αλήθειας. Είναι κοινός τόπος στους ερευνητές πως η εκπαιδευτική
τεχνολογία δεν είναι πανάκεια, που θα φέρει ως δια μαγείας τις λύσεις
σε όλα τα προβλήματα ενός εκπαιδευτικού συστήματος.
Πέρα από όλα τα θετικά αποτελέσματα που οι οπαδοί της
τεχνολογίας υποστηρίζουν πως θα προκύψουν, σε μια έρευνα, που
έκαναν οι Jones και Paolucci (1998) σε περισσότερες από 800
μελέτες σε άρθρα περιοδικών, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως σε
αυτές δεν υπάρχει ξεκάθαρη εξήγηση ή απόδειξη για τα ποιοτικά
αποτελέσματα, που μπορούν να επιτευχθούν από την υιοθέτηση της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αυτό σαν δείκτης για το γεγονός πως
υπάρχει αντίλογος στην όλη ιστορία για την εισαγωγή της τεχνολογίας
και τα αποτελέσματά της. Για παράδειγμα η μελέτη του Windschilt (
The WWW and classroom research: What path should we take?,
Educational Researcher, 27(1), 28-33, 1998) αναφέρει πως δεν
υπάρχει αρκετή

κριτική έρευνα σε ερωτήσεις, όπως το πώς βοηθά το

Internet τους μαθητές ή αλλάζει τις παιδαγωγικές πρακτικές.
Βέβαια

αντίθετα

σε

αντίστοιχη έρευνα (Bagui S.,
for

increased

learning

using

multimedia,

Journal

of

Educational

Reasons

Multimedia and Hypermedia,
7(1),

3-18),

υποστηρίζεται

πως, επειδή τα πολυμέσα πχ επιτρέπουν την καθοδηγούμενη
εξερεύνηση, η εμπλοκή των μαθητών στη μάθηση αυξάνεται, η
κατανόηση είναι μεγαλύτερη. Πρόσθετα σε αυτό υπάρχουν και άλλες
μελέτες, που αναφέρονται σε άλλο κομμάτι της τεχνολογίας, αυτό της
από απόσταση εκπαίδευσης, όπου αναφέρονται υψηλός βαθμός
ικανοποίησης από τη μεριά των μαθητών, οι ίδιες ή υψηλότερες
βαθμολογίες και συχνά περισσότερος διάλογος μεταξύ μαθητών και
διδασκόντων.
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Συνοψίζοντας διαφαίνονται
χρήση

τεχνολογίας

απαιτεί

ως αποτελέσματα τα εξής: η

περισσότερο

χρόνο

(για

συνεχή

ενασχόληση, εκμάθηση νέων λογισμικών, για παρακολούθηση των
ολοένα νέων εξελίξεων). Η εργασία με τη χρήση της τεχνολογίας είναι
αποτελεσματική. Ο τρόπος που βλέπουν την τεχνολογία οι ειδικοί και
οι μαθητές παίζει ιδιαίτερο ρόλο για τη χρήση της τεχνολογίας από
τους δασκάλους. Το ενδιαφέρον των μαθητών για την τεχνολογία είναι
επίσης σημαντικό. Οι δάσκαλοι χρειάζονται σεμινάρια πάνω στην
τεχνολογία ως διδακτικού εργαλείου, υποστήριξη σε επίπεδο εφοδίων.
Τα

εκπαιδευτικά

σεμινάρια

πρέπει

να

σχεδιαστούν

ώστε

να

βελτιώνουν τη στάση των δασκάλων, αλλάζοντάς την από αρνητική
σε θετική.
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10. Ο Μονόδρομος της Επιμόρφωσης
10.1. Οδηγούμενοι στην Επιμόρφωση.

Το να γνωρίζουμε το επίπεδο γνώσης της τεχνολογίας των
δασκάλων και πώς αυτοί το χρησιμοποιούν (αν έχουν τη δυνατότητα)
στην τάξη, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον αποτελεσματικό
σχεδίασμά

της

εκπαίδευσης

και

περαιτέρω

εξοικείωσης

των

εκπαιδευτικών με αυτήν. Έτσι συχνά παρατηρούμε να γίνονται στο
χώρο της παιδείας σεμινάρια,

τα οποία συνοψίζονται σε μια

προσπάθεια στο πώς να χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι διάφορα
λογισμικά πακέτα χωρίς σύνδεση (όπως θα έπρεπε) με το πώς αυτά
θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη διδακτικών στόχων
και αντικειμένων. Τη θέση αυτή ενισχύει και αυτό που η έρευνα
κατέγραψε,

δηλαδή

υψηλά ποσοστά

θετικών απαντήσεων

σε

ερωτήσεις που αφορούσαν χρήση λογισμικού από τους δασκάλους
που παρακολούθησαν εξομοίωση ή σχετικά με την τεχνολογία
σεμινάρια. Και βέβαια, αφού παρακολουθήσουν τα όποια σεμινάρια,
δεν είναι σε θέση να μεταφέρουν

και να εφαρμόσουν σε ένα
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πραγματικό μαθησιακό περιβάλλον (αυτό της τάξης τους) τη γνώση
που απεκόμισαν.[34] Όσοι όμως ασχολήθηκαν έστω και λίγο σε αυτό
το επίπεδο, θα είδαν ίσως ότι η διδασκαλία των μαθηματικών, της
γραφής και της ανάγνωσης μπορούν να ενισχυθούν με τη χρήση των
υπολογιστών.
Αν λοιπόν δίνουμε έμφαση στη δεξιότητα του δασκάλου να
επιδρά ή να επηρρεάζει αυτά που εξωτερικεύει ως σκέψη και
συμπέρασμα ο μαθητής , θα πρέπει αυτή η «επιμόρφωση» να αποβεί
εκπαιδευτικά δραστική. Κάποιοι στόχοι που θα πρέπει να έχει ένα
πρόγραμμα επιμόρφωσης πάνω στις νέες τεχνολογίες, είναι για
παράδειγμα, οι δάσκαλοι να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, για να
σχεδιάζουν

και

να

εκτελούν

μαθησιακές

εμπειρίες

ή

να

ενσωματώνουν τη χρήση media και τεχνολογίας για τη διδασκαλία,
όταν πρέπει. Παρέχοντας λοιπόν στους δασκάλους υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση (training), προσωπικούς υπολογιστές, και συνδέσεις στο
Internet, πραγματοποιείται ένα βήμα προς την αναβάθμιση της
επαγγελματικότητάς τους. Η τεχνολογία επίσης μπορεί να μειώσει την
απομόνωσή, τους οδηγώντας τους σε εικονικές

εκπαιδευτικές

κοινωνίες στον κυβερνοχώρο. Εξάλλου οι δάσκαλοι πιθανόν να μην
έχουν πραγματική εικόνα για τους ήδη διαθέσιμους πόρους

και έτσι

χρειάζεται κάποιος να τους δείξει το δρόμο. Σε αυτήν την κατεύθυνση
οι δάσκαλοι πρέπει να εφοδιαστούν με συνεχόμενη συμβουλευτική
υποστήριξη και με τον χρόνο που απαιτείται ώστε να εξοικειωθούν με
το διαθέσιμο λογισμικό και περιεχόμενο, ενσωματώνοντας έτσι την
τεχνολογία

στα

σχέδια

των μαθημάτων τους και
συζητώντας τη χρήση της
τεχνολογίας

με

τους

άλλους δασκάλους.[16]
Υπάρχει

λοιπόν

Educational Technology

όπως έχει ήδη τονισθεί

Running with it!

μεγάλη
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δασκάλων και το θέλουν και οι ίδιοι οι δάσκαλοι (βλέπε ερώτηση αρ.
37 ερωτηματολογίου). Παρόλο όμως που αυτή η επιμόρφωση ως
προς τη χρήση της τεχνολογίας είναι ουσιαστική για την επιτυχία στην
σχολική τάξη του 21ου αιώνα, οι περισσότεροι δεν την παίρνουν. Αυτό
σημαίνει όμως ότι ακόμη και εκπαιδευτικοί που είναι καλοί δάσκαλοι,
μένουν πίσω από τους μαθητές τους, όσον αφορά τη χρήση της
τεχνολογίας. Η λύση είναι να δώσουμε στους δασκάλους και κατά
συνέπεια στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν όχι μόνο την
εφαρμογή

των

τεχνολογιών,

αλλά

και

αυτές

τις

ίδιες

τις

τεχνολογίες. [35]
Αρκετές προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιηθούν όμως, για
να

φτάσουμε

στην

αποτελεσματική

επιμόρφωση.

Πρώτα,

να

ξεκαθαριστούν οι στόχοι που πρέπει να προβληθούν για τη χρήση της
τεχνολογίας.

Οι

επιμορφωτές

των

δασκάλων

χρειάζεται

να

εξακριβώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες και
στη συνέχεια να σχεδιάσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα, που θα
καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις. [37], Στη συνέχεια να υπάρχει
αυστηρή και συνεχής αξιολόγηση ως προς το αν αυτοί οι στόχοι
εκπληρώνονται με την ταυτόχρονη δέσμευση να γίνονται διευθετήσεις,
όποτε είναι απαραίτητο. Εννοείται πως θα πρέπει μαζί με όλα αυτά να
υπάρχει επαρκής πρόσβαση στην τεχνολογία που απαιτείται για την
εκπλήρωση των στόχων αυτών.
Είναι

λοιπόν

αποφασιστικής
σημασίας

το

ότι

οι

δάσκαλοι δέχονται την
επιμόρφωση και την
απαιτούμενη

στήριξη

που απαιτείται, για να
οδηγήσουν τους μαθητές τους στην επιτυχή εκπλήρωση των
παραπάνω στόχων. Αφού λοιπόν αυτές είναι οι συνθήκες που
θεωρούνται αναγκαίες για κάθε είδους εκπαιδευτική αλλαγή, είναι
ιδιαίτερα σημαντικές και για αυτήν της τεχνολογίας.
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Πρέπει επομένως να αρχίσουμε αλλάζοντας το μοντέλο
εξέλιξης και ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού όπως θα
αλλάζαμε

τα

μοντέλα

άλλων

τμημάτων

του

εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσουμε την
έννοια της ανάπτυξης σε ατομικό επίπεδο για τους δασκάλους ή σε
μικρές ομάδες παρά να παρέχουμε ένα γενικό μοντέλο ενός μεγέθους
για όλους, (αυτό του να μάθουν όλοι επεξεργαστή κειμένου ή
λογιστικά φύλλα εργασίας, παρόλη την ποικιλία
δεξιοτήτων

ή

την πιθανότητα

χρήσης

της

προϋπαρχουσών
επιμόρφωσης για

συγκεκριμένο σκοπό). Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι καθηγητής
μαθηματικών, δεν είναι μάλλον ανάγκη να μάθει επεξεργαστή
κειμένου για την τάξη του, αλλά είναι μάλλον προτιμότερο να μάθει
πώς τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση των
γεωμετρικών εννοιών μέσα από προσομοιώσεις διαθέσιμες σε κάποια
λογισμικά προγράμματα.[24]
Η τεχνολογία μπορεί να συνδέσει τους δασκάλους με ειδικούς
στα πανεπιστήμια συγκεκριμένων επιστημών, όπως ιστορικούς,
συγγραφείς κλπ. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ισχυρό είναι ότι οι δάσκαλοι
μπορούν να μάθουν να συνδέονται με άλλους δασκάλους σε
συναφείς ομάδες από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Έτσι
μοιράζονται τα προβλήματά τους, αλλά και τις επιτυχίες τους. Για
παράδειγμα, ένας δάσκαλος που έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη
περιοχή των πράξεων στα κλάσματα, μπορεί να μοιραστεί τα σχέδια
μαθημάτων του με άλλους, που υπολείπονται στη συγκεκριμένη
περιοχή. Αυτού του είδους η επικοινωνία μπορεί να ανοίξει νέες
περιοχές ενδιαφέροντος και συνεργασίας.
Σαν

επιβεβαίωση

του

σκεπτικού

που

προηγήθηκε,

αναφέρεται ότι στο περιοδικό «The Computing Teacher”, May 1992,
ο John See εξηγεί πως οι δάσκαλοι προκειμένου να αποκτήσουν μια
πετυχημένη εκπαίδευση πάνω στη νέα τεχνολογία πρέπει :[36]
1. Να είναι ενήμεροι πάνω στο ποια τεχνολογία είναι διαθέσιμη
2. Να τους επιδειχθούν αποτελεσματικές εφαρμογές.
3. Να δουν πώς πραγματοποιείται η έννοια της ολοκλήρωσης της
τεχνολογίας.
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4. Να ξεκαθαρίσουν πια τι και πώς θα διδάξουν.
Στις ΗΠΑ τα επιμορφωτικά κέντρα συνεχώς αντιμετωπίζουν
την πρόκληση να επαναδομούν τα αναλυτικά προγράμματα των
δασκάλων, ώστε να περιέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση πάνω σε
δεξιότητες, που αφορούν υπολογιστές και να παρέχουν ευκαιρίες, για
να εφαρμόζονται αυτές οι δεξιότητες σε διδακτικές καταστάσεις.
Επιμόρφωση βέβαια σημαίνει και οικονομική επένδυση. Και
κάθε επένδυση έχει ανάγκη από την απόσβεσή της. Στο θέμα αυτό
όμως είναι δύσκολο να υπολογιστεί η απόσβεση (πράγμα ίσως πιο
εύκολο στο χώρο των επιχειρήσεων). Και ας το ξεκαθαρίσουμε.

Η

όλη συζήτηση για την εισαγωγή της τεχνολογίας στα σχολεία δεν έχει
να κάνει απλά με το ποσό των εκατομμυρίων, που πρέπει να
επενδυθεί πέρα από το υλικό στην εκπαίδευση των δασκάλων.
Εξίσου σπουδαίο είναι να νιώσουμε ότι στήριξη των δασκάλων
σημαίνει και άλλα πράγματα πέρα από τα σεμινάρια. Η στήριξη
περιλαμβάνει χρόνο στους δασκάλους για πειραματισμό, δυνατότητα
να αλλάξουν τον τρόπο που κάνουν κάποια πράγματα, και ακόμη να
κάνουν κάποια λάθη στην πορεία. Σημαίνει ακόμη αξιόπιστη τεχνική
υποστήριξη, που θα επιτρέπει στους δασκάλους να επικεντρώνονται
στην παιδαγωγική και όχι στην τεχνολογία.[24]

10.2 Γενικές Προτάσεις.
Θέμα χρόνου φαίνεται πως
είναι για την Ελλάδα η επένδυση
στους

υπολογιστές

και

την

τεχνολογία στα σχολεία. Αυτές οι
τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο
στην εκπαίδευση μέσα από διάφορα
επίπεδα, όπως τα πολυμέσα, το
Internet, το world wide web κλπ
καθώς χρησιμοποιούνται σε όλο και μεγαλύτερη έκταση.
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Μιλώντας τώρα για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην
τάξη, μπορούμε να αναλογιστούμε πως οι δάσκαλοι πρέπει να
επαναπροσανατολιστούν

απέναντι

στις

δεξιότητες

της

έννοιας

τεχνολογία. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι οι δάσκαλοι θα είναι σε
θέση να χρησιμοποιούν όλους τους τύπους τεχνολογίας σαν ένα
διδακτικό εργαλείο και να αισθάνονται άνετα με αυτούς πριν καλά
καλά τους ενσωματώσουν στην καθημερινή διδακτική δραστηριότητα.
Αυτή η στάση των δασκάλων μπορεί επίσης να επηρρεάσει
το ίδιο το αναλυτικό πρόγραμμα, τις μεθόδους διδασκαλίας και τους
ρόλους μεταξύ μαθητών και δασκάλων. Γι αυτό πρέπει να εξελιχθεί η
στάση τους θετικά απέναντι στην τεχνολογία, κάνοντάς την κομμάτι
της κουλτούρας της τάξης τους (δηλ. σε επίπεδο πεποιθήσεων, αξιών
κλπ).[33].
Μια πρώτη προσπάθεια για την επιμόρφωση των δασκάλων
φυσικά

θα

περιλαμβάνει

προσέλευσή

τους

σε

συγκεκριμένα

επιμορφωτικά κέντρα. Αυτό ίσως σημαίνει γρήγορη και οικονομική
επιμόρφωση. Για ακόμη μεγαλύτερα όμως οφέλη προτείνεται από
πολλούς

η

χρήση

εκπαιδευτικών

πολυμεσικών

συστημάτων

επικοινωνίας κατά έναν πιο αποκεντρωτικό τρόπο. Σύμφωνα με αυτόν
το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν θα χρειάζεται να μεταβαίνει σε
κάποιο επιμορφωτικό κέντρο,

αλλά θα έχει τη δυνατότητα να

παρακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το εργασιακό του
περιβάλλον. [18]
Οι

αρχές

που

θα

διέπουν

μια

τέτοια

επιμορφωτική

προσπάθεια και οι δραστηριότητές τους, που θα τις συνοδεύουν, θα
μπορούσαν να συνοψιστούν ως:
1. Η

τεχνολογία

πρέπει

να

διαποτίσει το

όλο πρόγραμμα

εκπαίδευσης των δασκάλων.
2. Η τεχνολογία θα πρέπει να εισαχθεί στο γενικό πλαίσιο της
παιδείας.
3. Οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν την εμπειρία μαθησιακού
περιβάλλοντος, που θα στηρίζεται από καινοτόμα τεχνολογία.
4. Προσδιορισμός

και

δημιουργία

κάποιων

μοντέλων

προγραμμάτων επιμόρφωσης σπουδαστών στα Παιδαγωγικά
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Τμήματα όπως και ήδη υπηρετούντων δασκάλων τα οποία
είναι συνυφασμένα με την τεχνολογία.
5. Ιδρυση δυο-τριών εθνικών κέντρων για την τεχνολογία και την
επιμόρφωση των νέων δασκάλων.
6. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού .[15]
Όσον
των

αφορά

το περιεχόμενο

επιμορφωτικών

σεμιναρίων,

εντοπίστηκε παραπάνω ότι αυτό που
συχνά

προσφέρεται,

επεξεργαστής
δημοφιλές

είναι

κειμένου,

ο

(αντικείμενο

ανάμεσα

στους

εκπαιδευτικούς) Όμως είναι καιρός να
περάσει η εκπαίδευση των δασκάλων από τον επεξεργαστή κειμένου
προς το λογισμικό παρουσιάσεων και την ενοποίηση με το μάθημα
ώστε

να

ενισχύσει

τη

μάθηση

από

μέρους

των

μαθητών

(αξιοσημείωτη η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις υψηλές επιδόσεις
ερωτήσεων σχετικών με επεξεργαστή κειμένου και

στις ιδιαίτερα

χαμηλές επιδόσεις των ερωτήσεων για τα πολυμέσα). Αυτή η
ενοποίηση είναι η καρδιά της διάχυσης της τεχνολογίας μέσα στην
εκπαίδευση και τη διαδικασία μάθησης. Αυτή είναι που θα επιτρέψει
το δάσκαλο να έχει απαραίτητο βοηθό τον υπολογιστή και όχι απλά
μια μηχανή, που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να παίζουν
παιχνίδια. Αυτή όμως η ενοποίηση αποτελεί δρόμο μετ’ εμποδίων. Και
σε αυτά προτείνονται αντίμετρα όπως περισσότερα μαθήματα που
βοηθούν στην ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού, περισσότεροι
υπολογιστές στην τάξη με σκοπό πάντα η τεχνολογία να γίνει
αποδεκτή ως ένα ζωτικό τμήμα του αναλυτικού προγράμματος.
Περισσότερη ποιότητα στη χρήση των υπολογιστών για έρευνα με τη
χρήση CD-ROMs και Internet/WWW. Φαίνεται εύλογο οι δάσκαλοι να
θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες, ώστε στη συνέχεια
να

χρησιμοποιούν το

ερευνητικό

υλικό για

την ενίσχυση

των

μαθημάτων τους.
Ένας άλλος τύπος εκπαίδευσης, για τον οποίο δείχνουν
ενδιαφέρον οι δάσκαλοι, είναι αυτός που έχει να κάνει με θέματα
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hardware. Βέβαια γι αυτό το λόγο θα υπάρχουν ειδικοί τεχνικοί που
θα

εμπλέκονται

στο

εκπαιδευτικό

σύστημα

και

θα

επιλύουν

προβλήματα hardware, όμως είναι μάλλον σημαντικό να έχουν και οι
δάσκαλοι τέτοια παιδεία, που θα τους βοηθά στο να τρέχουν τα
μηχανήματα και να μειωθεί ο χρόνος που δεν λειτουργούν.[6]
Τέλος θα άξιζε τον κόπο να ενταχθεί μέσα σε ένα τέτοιο
πρόγραμμα και η γνωριμία με θέματα, που αφορούν την επιλογή του
υπό χρησιμοποίηση λογισμικού. Με τους ανεπαρκείς πόρους ,
κατάσταση κοινή σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, και
όταν ειδικότερα οι ειδικοί σε θέματα διδακτικής και hardware είναι
λίγοι, πρέπει να γίνουν επιλογές με κόστος.
Το λογισμικό με το οποίο προτείνεται να έρθει σε επαφή ο
εκπαιδευτικός και που θα χρησιμοποιήσει στην τάξη για τη μάθηση με
υπολογιστή μπορεί να είναι:
1. Διδακτικό:

Ο

υπολογιστής χρησιμοποιείται για τη

μεταφορά

πληροφορίας και μπορεί να κάνει ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την
πληροφορία.
2. Αποκαλυπτικό: Οι υπολογιστές αποκαλύπτουν τη φύση μιας
διαδικασίας μέσα από την προσομοίωση και μπορούν επίσης να
παρέχουν και τη θεωρία που την διέπει.
3. Συμπερασματικό: Ο υπολογιστής επιτρέπει στο μαθητή να δομεί
μοντέλα ή να δοκιμάζει υποθέσεις. Αυτό θα μπορούσε να
συμπεριλάβει και προγραμματισμό.
4. Απελευθερωτικό: Ο υπολογιστής βοηθά τους μαθητές με το να
τους

συνδράμει

αναζήτησης

σε

μηχανικές

πληροφορίας,

δραστηριότητες

υπολογισμού

όπως

πράξεων

της
και

σχεδιασμού.[38]
Και

ενώ

δεν

υπήρξε

άμεσα

διαθέσιμο

λογισμικό

για

συγκεκριμένη θεματολογία αντίθετα υπήρξαν καλοί επεξεργαστές
κειμένου, ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων. Αυτό
οδήγησε στη χρήση αυτών των γενικών πακέτων για τη στήριξη της
διδασκαλίας και της μάθησης.
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11. Η Κατάσταση Σήμερα
11.1

Η Εκπαιδευτική τεχνολογία έξω από την

Ελλάδα.
Τεχνοκράτες και ειδικοί της εκπαίδευσης χρησιμοποιούν όλο
και συχνότερα όρους όπως e-books και υπολογιστές παλάμης νέας
γενιάς. Θεωρούν αναπόφευκτη τη μετατροπή των σχολικών βιβλίων
σε ηλεκτρονική μορφή. Οι πρώτες απόπειρες που έγιναν από
γνωστούς συγγραφείς όπως οι Stephen King και Michael Crichton,
γνώρισαν μεγάλη επιτυχία πράγμα που κάνει τους ειδικούς να
πιστεύουν ότι είναι πια θέμα χρόνου κάτι αντίστοιχο για τα σχολικά
βιβλία.[39]
Η χρήση των e-books σε συνδυασμό με εξελιγμένο λογισμικό
θα βοηθήσει σημαντικά τα παιδιά, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και
δεν μπορούν να ακολουθήσουν την υπόλοιπη τάξη. Οι συσκευές
αυτές θα παίξουν το ρόλο των «ομιλούντων βιβλίων», αφού θα είναι
σε θέση να αναγνώσουν καθαρά και δυνατά το περιεχόμενό τους,
παρέχοντας ταυτόχρονα και άλλες υπηρεσίες, που θα τονίζουν
περισσότερο

το

κείμενο,

όπως να

αλλάζουν το

μέγεθος των

γραμμάτων κλπ.
Πρωτοπόρα στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε η Αμερική. Τα
κέντρα επιμόρφωσης δασκάλων και οι ίδιοι οι δάσκαλοι έχουν
επηρρεαστεί σημαντικά από την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην
εκπαίδευση και αυτή η τάση δεν φαίνεται να αλλάζει. Η «Αναφορά
στον πρόεδρο για τη χρήση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της Κ
Ι 2 εκπαίδευσης στις ΗΠΑ» (1997) δηλώνει πως η πιο εκτεταμένη και
πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των υπολογιστών, του δικτύου και
άλλων τεχνολογιών είναι αποφασιστική για τη βελτίωση της Κ-12
εκπαίδευσης στις ΗΠΑ (βλ.παραπάνω Κεφ.2) με σκοπό την επίτευξη
αυτού του στόχου. Η Αναφορά δηλώνει πως οι δάσκαλοι θα έχουν να
διευθύνουν μια ποικιλία από ισχυρά εργαλεία, να επανασχεδιάσουν τα
σχέδια μαθημάτων γύρω από πόρους που ενισχύονται από την
Σελίδα - 68 -

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία

Πατταδόπουλος Ιωάννης

τεχνολογία, να λύσουν προβλήματα του τύπου: «Πώς να διδάξω σε
μια τάξη γεμάτη από μαθητές, με μικρότερο αριθμό υπολογιστών», και
γενικά να αναλάβουν ένα σύνθετο νέο ρόλο στην τεχνολογικά
μετασχηματιζόμενη τάξη.[36]
Η Αμερική δείχνει επίσης

1

ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την
τηλεδιάσκεψη, με τη βοήθεια της
οποίας

οι

σχολείου

μαθητές
θα

κάποιου

μπορούν

να

παρακολουθούν το μάθημα, που
θα γίνεται σε κάποια τάξη άλλου
σχολείου της πολιτείας ή και της
χώρας και να έρχονται έτσι σε
άμεση

επαφή

«απομακρυσμένους»

με
συμμαθητές

με τους οποίους θα μπορούν να
ανταλλάσσουν
που

γίνεται

περιορισμένη

απόψεις,
και
κλίμακα

πράγμα

σε
και

πολύ
στην

Ελλάδα.
Ήδη στις ΗΠΑ γίνονται δυο
μεγάλα

εγχειρήματα

σε

εθνικό

επίπεδο, για την επαναδόμηση της
εκπαίδευσης: The National Science
Education Standards (NRC,1996)
και Project 2061: Science for All
Americans (Rutherford & Ahlgren,
1989).
Και στην Ευρώπη το ενδιαφέρον αυξάνεται με την πάροδο
του χρόνου. Το υπουργείο παιδείας στη Γαλλία προχώρησε ήδη στην
εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος, το οποίο θα στηρίζεται σε
μια hitech συσκευή που θα έχει μαζί του ο κάθε μαθητής και η οποία
αντικαθιστά τη σχολική τσάντα.
Σελίδα - 69 -

.-- .

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Παπαδόπουλος Ιωάννης

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική συσκευή, κάτι σαν την οθόνη
του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία παρέχει ψηφιοποιημένη την
ύλη που πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής, όπως επίσης και σύνδεση με
το δίκτυο, παρακολούθηση και επεξεργασία εφαρμογών εικόνας και
ήχου, με ενσωματωμένα χρήσιμα βοηθήματα-λογισμικά για το μαθητή
όπως λεξικά, γραμματική, γεωγραφικούς άτλαντες κλπ. Έτσι δεν
υπάρχει ανάγκη για τη χρήση τετραδίων και λοιπού κλασικού
εξοπλισμού για το μαθητή, αφού οι παραδοσιακές εργασίες μπορούν
να συντελούνται στην οθόνη. Ο μαθητής γράφει και σημειώνει σ αυτήν
ό,τι θέλει με τη βοήθεια ειδικού στυλό.
Πρωτοπόροι στην εφαρμογή της ιδέας αυτής είναι οι εταιρείες
Bordas και Nathan, με κατεξοχήν χώρο δράσης την έκδοση σχολικών
βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού.
Το

παραπάνω

εγχείρημα

γνωστό

με

την

ονομασία

«ηλεκτρονική τσάντα», υπολογίζεται να έχει κόστος πάνω από τα 15
εκατομμύρια γαλλικά φράγκα (800.000.000 δρχ). Η εφαρμογή του
προγράμματος αρχίζει το Νοέμβριο του 2000 και θα ολοκληρωθεί τον
Ιούνιο του 2001. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων θα αποτελέσει
καθοριστικό παράγοντα για τις όποιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό
σύστημα. Όλα αυτά εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια του
γαλλικού υπουργείου παιδείας να ενσωματωθεί η πληροφορική
τεχνολογία (εκπαιδευτική τεχνολογία) στη γαλλική εκπαίδευση ακόμη
από το στάδιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο ίδιο μοτίβο επιδιώξεων και το γερμανικό υπουργείο
παιδείας ανακοίνωσε πρόσφατα την εισαγωγή της πληροφορικής στα
σχολεία μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος. Σύμφωνα με αυτό κάθε
μαθητής (από τα 10 εκατομμύρια που υπάρχουν στη Γερμανία) μέχρι
το 2006 θα έχει εφοδιαστεί με ένα laptop (φορητό υπολογιστή). Το
κόστος αυτού του προγράμματος ανέρχεται στα 14 τρισεκατομμύρια
δραχμές και η χρηματοδότηση θα βασιστεί σε συμβάσεις που έχουν
υπογράφει

ανάμεσα

στο

κράτος

πληροφορικής.[40]
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11.2 Η Ελληνική Απάντηση.
Στα βήματα που γίνονται και στη χώρα μας στο χώρο της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας και στην εισαγωγή της στην εκπαιδευτική
διαδικασία

,

θα πρέπει αρχικά να περιλάβουμε την ανάπτυξη

εκπαιδευτικού

λογισμικού, που σταδιακά βελτιώνεται με σκοπό να

προσελκύσει όλο και περισσότερους αγοραστές.
Σοβαρός προβληματισμός υπάρχει από πολλούς στο κατά
πόσο μπορούν αυτές οι εφαρμογές να αντικαταστήσουν τη συμβατική
έντυπη μορφή. Στο σημείο αυτό την ειδοποιό διαφορά την κάνουν τα
multimedia στοιχεία που περιλαμβάνει η εφαρμογή, δηλ. το πλήθος
εικόνων, κίνησης, ηχητικών σχολίων και γενικά η αποφυγή της απλής
αναπαραγωγής ενός βιβλίου.
Σήμερα στη χώρα μας οι προσπάθειες αυτές περιορίζονται
στον ιδιωτικό τομέα και λόγω της απαίτησης σε μεγάλα κεφάλαια που
δεν αφθονούν προς το παρόν, οι εφαρμογές χρειάζονται τη σχετική
μας επιείκεια ως προς την ποιότητά τους.[41]
Στο ερώτημα αν κάτι γίνεται πέρα από τον ιδιωτικό τομέα και
τελικά «πώς απαντά η Ελλάδα σε αυτήν την πρόκληση;», η απάντηση
ακούει στο όνομα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ». Είναι ένα πρόγραμμα που προωθεί
το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς
(Ινστιτούτο

Τεχνολογίας

Υπολογιστών

Πανεπιστημίου

Πατρών,

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) με σκοπό την εφαρμογή ενός νέου τρόπου
διδασκαλίας με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτή τη
στιγμή τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανέρχονται σε
144. Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας
στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η ανάπτυξη νέων μορφών
συλλογικής εργασίας. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
αναμένεται να αυξηθούν σε 300 μέσα στο 2000.[46]
Πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι, αν κάτι ξεκινήσει στη
χώρα μας, απαιτεί προσπάθεια που θα διαρκέσει τρία μέχρι πέντε
χρόνια,

έως ότου γίνει πραγματικότητα. Αυτό γίνεται ακόμη πιο
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δύσκολο αν σκεφτεί κανένας ότι οι περισσότεροι από μας δεν
μπορούμε να φανταστούμε τι είδους τεχνολογίας θα είναι διαθέσιμη
μετά από πέντε χρόνια.
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12. Ενδείξεις - Αποτελέσματα.
Με την εισαγωγή του υπολογιστή στα σχολεία άρχισε και η
παραγωγή

προγραμμάτων

υπολογιστή

που

προορίζονται

για

εκπαιδευτική χρήση. Η ποιότητα όμως των προγραμμάτων αυτών δεν
ήταν και δεν είναι πάντα η απαιτούμενη από παιδαγωγική και
διδακτική άποψη γεγονός που έχει επισημανθεί από τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OCDE/OECD. Center for

Educational

Research

and

Innovation,

1989,

Information

Technologies in Education, The quest for quality software, Paris).
Σήμερα,

παρόλο

που

η

ποιότητα

των

προγραμμάτων

που

παράγονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς βελτιώνεται σταθερά, η
αποτελεσματικότητά τους αναφορικά με τη μάθηση εξακολουθεί εκτός
από ελάχιστες εξαιρέσεις, να αποτελεί ζητούμενο.

Οι

έρευνες

που

έχουν

γίνει

με

αντικείμενο

την

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, που υποβοηθείται από τον
υπολογιστή

συμφωνούν στο γεγονός ότι,

όταν ο

υπολογιστής

χρησιμοποιείται σαν συμπλήρωμα στην παραδοσιακή διδασκαλία,
οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευομένων,
όπως γίνεται για παράδειγμα στα προγράμματα γυμνασμάτων και
ασκήσεων. Όταν όμως χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο της
παραδοσιακής

διδασκαλίας,

οδηγεί

είτε

σε

παραπλήσια

αποτελέσματα δίχως σημαντικές διαφοροποιήσεις (66% από 41
έρευνες) είτε σε καλύτερα αποτελέσματα (31%), είτε σε αποτελέσματα
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κατώτερα από αυτά της παραδοσιακής διδασκαλίας.[21] Πολλές
έρευνες υπολείπονται σε αξιοπιστία λόγω του ότι τις διέπραξαν
εταιρείες παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού.
Πάντως

σε

έρευνα

που

πραγματοποιήθηκε

από

την

Educational Testing Service (ETS)[42] και η οποία ενδιαφερόταν μόνο
για το πώς η χρήση των υπολογιστών μπορεί να επιδράσει στις
επιδόσεις στα μαθηματικά, προέκυψαν και μερικά άλλα ενδιαφέροντα
συμπεράσματα:
Οι μαθητές που οι δάσκαλοί τους χρησιμοποιούσαν τους
υπολογιστές

κυρίως

για

προσομοιώσεις

και

εφαρμογές,

που

υποστηρίζουν έναν υψηλότερο τρόπο σκέψης, απέδιδαν καλύτερα
από μαθητές, που οι δάσκαλοί τους χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία
κυρίως για παιχνίδια μάθησης.
Ένας λόγος που είναι δύσκολο να αποτιμηθεί η επίδραση των
υπολογιστών στην εκπαίδευση, είναι ότι το πεδίο αυτό είναι συνεχώς
μεταβαλλόμενο. To Internet και τα πιο εξεζητημένα λογισμικά πακέτα
είναι ηλικίας μόλις λίγων ετών.
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13. Γενικό Πλάνο της Έρευνας.
της

Πρόθεση

έρευνας

που

πραγματοποιήθηκε

και

που

παρουσιάζεται στη συνέχεια ήταν αρχικά να γίνει η καταγραφή των
γνώσεων, που έχουν οι εκπαιδευτικοί της Α'θμιας Εκπαίδευσης της
πόλης της Θεσσαλονίκης με τομείς, που σχετίζονται με τη νέα
τεχνολογία.
Έτσι

μετά από ενημέρωση των προϊσταμένων των δύο

Διευθύνσεων
διανομή

σε

της
ένα

ερωτηματολογίου

ΑΌμιας
δείγμα

Εκπαίδευσης,

του

πληθυσμού

(παράρτημα

Α)

που

πραγματοποιήθηκε
των

σχολείων

απευθυνόταν

η

,ενός
στους

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.
Χωρίστηκε ο πληθυσμός (2036 δάσκαλοι) με βάση τα γραφεία
κάθε

διεύθυνσης

σε

εφτά

υποομάδες

από

τις

οποίες,

χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών, επιλέχθηκαν 38
σχολεία (386 δάσκαλοι) της πόλης. Ο αριθμός επιλέχθηκε έτσι ώστε
να μας εξασφαλίσει 95% βεβαιότητα ότι το σφάλμα στην εκτίμηση του
ποσοστού των ατόμων του πληθυσμού που έχει μια χαρακτηριστική
ιδιότητα, δεν θα υπερβαίνει το 5%.
Το ερωτηματολόγιο πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία που
ζητούσε στην αρχή (ηλικία, φύλο, επίπεδο σπουδών, ειδικότητα,
προϋπηρεσία,

επίπεδο

γνώσης

υπολογιστών,

πρόσβαση

σε

τεχνολογία στο σπίτι ή στο σχολείο, ώρες σεμιναρίων), περιλάμβανε
40 ερωτήσεις χωρισμένες σε 4 ενότητες.
Η πρώτη ενότητα (1-15) είχε ερωτήσεις που σκοπό είχαν να
καταγράψουν τις γνώσεις των εκπαιδευτικών πάνω στη χρήση απλών
λογισμικών πακέτων. Υπήρχαν έτσι ερωτήσεις που αφορούσαν
επεξεργαστή κειμένου (πχ Word), λογιστικά φύλλα (πχ.ΕχοΘί).
Η δεύτερη ενότητα (16-23) περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με
τη χρήση του Internet (e-mail, αναζήτηση-πλοήγηση στο Δίκτυο,
συμμετοχή σε online κοινότητες).
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Ο θεματικός χώρος της τρίτης ενότητας (24-30) ήταν τα
πολυμέσα

(multimedia)

και η χρήση τους ως εκπαιδευτικών

εργαλείων.
Οι ερωτήσεις και στις τρεις ενότητες παρουσίαζαν κάποια
κλιμάκωση ως προς το επίπεδο δυσκολίας και τελείωναν με μια
πρακτικής φύσης ερώτηση πάνω στο αντικείμενο της διδασκαλίας.
Οι

τελευταίες

10

ερωτήσεις

(31-40)

επιχειρούσαν

να

αποτυπώσουν τη στάση των δασκάλων απέναντι στη νέα τεχνολογία.
Σχέση δασκάλου με υπολογιστή, διάθεση να ασχοληθούν με τη νέα
τεχνολογία, νομικά, ηθικά, κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με το
Δίκτυο κλπ.
Το ερωτηματολόγιο αντλήθηκε από προτυποποιημένα όμοιά
του που δοκιμασμένα πια και επίσημα παραχωρούνται στις Η.Π.Α.

(Ohio Department of Education, Information Technology Competency
Profile, Ohio Information Technology Task Force ) και τη Νέα
Ζηλανδία ( Institute of Technology UNITEC στο δικτυακό του τόπο

http://hobbes.unitecnoloqy.ac.nz/htbin/competencv/users/home.cgi )
Η διανομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από τις 1
έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2000, στο χώρο των σχολικών μονάδων με
προσωπική συνάντηση τις περισσότερες φορές με τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς ώστε να αποσαφηνιστούν θέματα που πιθανόν θα
δημιουργούσαν ερωτηματικά σε αυτούς. Η συλλογή τους, έγινε πάλι
με επίσκεψη στις σχολικές μονάδες και ολοκληρώθηκε μέχρι το τέλος
του ίδιου μήνα.
Ακολούθησε η καταχώρηση των δεδομένων και η επεξεργασία
τους με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS, ver.10.0 και με
χρήση του Microsoft Excel 2000.
Η όλη προσπάθεια της καταγραφής αυτών των στοιχείων
αποσκοπούσε στο να βγουν κάποια συμπεράσματα χρήσιμα για το
χώρο της παιδείας.
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14. Δειγματοληψία.
Σύνολο Αναφοράς θεωρούμε τους δασκάλους της Α'και Β'
Διεύθυνσης

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης.

Ο

που

πληθυσμός

υπηρετούν
αυτός

Ν

στην

πόλη

της

παρουσιάζει

μια

διαστρωμάτωση σε επτά (7) υποπληθυσμούς Νι,Ν2,...Ν7, έτσι ώστε
να ισχύει:

Νι +Ν2 + Ν3 + Ν4 + Ν5 + Ν6 + Ν7 = Ν.

Οι τιμές είναι γνωστές.

Ν= 2036 δάσκαλοι.
Νι=δάσκαλοι

υπηρετούν

που

στο

1°

Γ ραφείο

της

Α'Διεύθυνσης=323 δάσκαλοι.
Ν2=

δάσκαλοι

που

υπηρετούν

στο

2°

Γ ραφείο

της

υπηρετούν

στο

3°

Γ ραφείο

της

υπηρετούν

στο

4°

Γ ραφείο

της

Α'Διεύθυνσης=233 δάσκαλοι.
Ν3=

δάσκαλοι

που

Α'Διεύθυνσης=307 δάσκαλοι.
Ν4=

δάσκαλοι

που

Α'Διεύθυνσης=267 δάσκαλοι.
Ν5= δάσκαλοι της περιοχής Συκεών της Β Διεύθυνσης = 96
δάσκαλοι.
Νθ=

δάσκαλοι

που

υπηρετούν

στο

1°

Γ ραφείο

της

υπηρετούν

στο

2°

Γ ραφείο

της

Β'Διεύθυνσης=374 δάσκαλοι.
Ν7=

δάσκαλοι

που

Β'Διεύθυνσης=436 δάσκαλοι.

323+233+307+267+96+374+436 = 2036,

Προκειμένου να προσδιορίσουμε το μέγεθος του δείγματος η,
θα πρέπει όπως είναι γνωστό να διαλέξουμε δείγματα η,, ί=1,2,...,7,
από τους υποπληθυσμούς έτσι ώστε να ισχύει
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η = Πι + Π2 + Π3 + n4 + ns + ηβ + η7.
Το

ζητούμενο

είναι

βέβαια

στη

στρωματοττοιημένη

δειγματοληψία πρώτα το πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το η και στη
συνέχεια πόσο μεγάλα πρέπει να είναι τα μεγέθη των τμημάτων του
δείγματος κατά στρώμα. Τα μεγέθη των τμημάτων του δείγματος θα
είναι ανάλογα με τα μεγέθη των υποπληθυσμών έτσι ώστε τα βάρη
των στρωμάτων στον πληθυσμό Ν/Ν και στο δείγμα rVn να είναι ίσα.

Όσον
συνολικού

δε

αφορά

στο

μεγέθους δείγματος)

πρώτα
η

ερώτημα

(προσδιορισμός

διαδικασία είναι

η εξής: Ας

υποθέσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να εκτιμήσουμε το ποσοστό ρ των
ατόμων του πληθυσμού που έχουν μια στατιστική «χαρακτηριστική
ιδιότητα».
Για να έχουμε 95% [100*(1-α)%] βεβαιότητα ότι το σφάλμα
δεν υπερβαίνει το 5% (100*d%) στην εκτίμηση του ποσοστού των
ατόμων του πληθυσμού που έχουν αυτήν τη

«χαρακτηριστική

ιδιότητα», το μέγεθος του δείγματος δίνεται από τον παρακάτω πίνακα
για διάφορες τιμές των α και d

0.01

0.02

0,03

0,05

0.95

9600

2400

1081

■

0.90

6700

1680

768

268

d
1-α

Πίνακας 1: Μέγεθος Δείγματος

Επομένως το ελάχιστο μέγεθος δείγματος ώστε να έχουμε
ανεκτό σφάλμα 5% στην εκτίμηση του ποσοστού με βεβαιότητα 95%,
είναι ο αριθμός 384.
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Έχουμε

αθροιστικά

203

σχολεία

με

2036

δασκάλους.

Αναλογούν λοιπόν 10 δάσκαλοι ανά σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι το
δείγμα των 384 δασκάλων αντιστοιχεί αναλογικά σε δείγμα 38
σχολείων.
Μεταβαίνοντας αναλογικά θεωρείται ως πληθυσμός Ν=203
σχολεία και ως δείγμα η = 38

σχολεία. Οι υποπληθυσμοί όπως

αναφέρθηκαν παραπάνω τροποποιούνται ως εξής:

Νι=34 σχολεία.
Ν2= 23 σχολεία .
Ν3 = 30 σχολεία.
Ν4 = 29 σχολεία.
Ν5 = 9 σχολεία
Ν6 = 35 σχολεία.
Ν7 = 43 σχολεία.

34+23+30+29+9+35+43= 203 σχολεία.

Με βάση την ισότητα «βαρών» των στρωμάτων καθορίζονται
τα μεγέθη στα δείγματα των υποπληθυσμών:

λ,

_ 34

38

203

η2

23

38

203

η3 _ 30
38

203

πΛ _ 29
38

203

η-ι=6 σχολεία.

π2=4

σχολεία.

π3=6

σχολεία.

π4=5

σχολεία.
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η5 _ 9
38 ~ 203

»6 _ 35
38 203

ηΊ _ 43
38 "203

π5=2

σχολεία.

π6=7

σχολεία.

π7=8

σχολεία.

6+4+6+5+2+7+8- 38 σχολεία.

Στη

συνέχεια

με

τη

βοήθεια

τυχαίων

αριθμών

(εδώ

χρησιμοποιήθηκε η «γεννήτρια» τυχαίων αριθμών που έχει το SPSS)
προσδιορίστηκαν ακριβώς τα σχολεία που θα αποτελέσουν το δείγμα
της έρευνας.

Α'Διεύθυνση - 1° Γραφείο.

3° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης

12/θ

6° Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης

12/θ

12° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 8/θ
79° Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης 6/θ
84° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 12/θ
88° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 12/θ

ΣΥΝΟΛΟ:

62 δάσκαλοι.

Α'Διεύθυνση - 2° Γ ραφείο.

11°Δ.Σχ. Καλαμαριάς

12/θ

14°Δ.Σχ. Καλαμαριάς

9/θ

17° Δ.Σχ. Καλαμαριάς

12/θ

23° Δ.Σχ. Καλαμαριάς

12/θ

ΣΥΝΟΛΟ:

45 δάσκαλοι.
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Α'Διεύθυνση - 3° Γραφείο.

16° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 10/θ
83° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 6/θ
91° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 8/θ
92° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 10/θ
2° Δ.Σχ. Πυλαίας

12/θ

1° Δ.Σχ. Πανοράματος

12/θ

ΣΥΝΟΛΟ:

58 δάσκαλοι.

Α'Διεύθυνση - 4° Γ ραφείο.

44°Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 12/θ
45° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 6/θ
47° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 6/θ
49°Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 8/θ
50° Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης 12/θ

ΣΥΝΟΛΟ:

44 δάσκαλοι.

Β'Διεύθυνση - Περιοχή Συκεών.

4° Δ.Σχ. Συκεών

12/θ

11° Δ.Σχ. Συκεών

6/θ

ΣΥΝΟΛΟ:

18 δάσκαλοι.
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Β'Διεύθυνση -1° Γραφείο.

1°Δ.Σχ. Νεαττόλεως

11/θ

10 Δ.Σχ. Πολίχνης

12/θ

5-12° Δ.Σχ. Πολίχνης

12/θ

2°Δ.Σχ. Σταυρουπόλεως 12/θ
13° Δ.Σχ. Σταυρουπόλεως

6/θ

14° Δ.Σχ. Σταυρουπόλεως

12/θ

15°Δ.Σχ. Σταυρουπόλεως

11/θ

ΣΥΝΟΛΟ:

76 δάσκαλοι.

Β'Διεύθυνση - 2° Γραφείο.

4° Δ.Σχ. Αμπελοκήπων 12/θ
1°Δ.Σχ. Ελευθερίου

12/θ

14°Δ.Σχ. Ευόσμου

6/θ

3° Δ.Σχ. Ευόσμου

12/θ

5° Δ.Σχ. Ευόσμου

11/θ

7° Δ.Σχ. Ευόσμου

12/θ

11°Δ.Σχ. Ευόσμου

12/θ

16° Δ.Σχ. Ευόσμου

6/θ

ΣΥΝΟΛΟ:

83 δάσκαλοι.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:
62+45+58+44+18+76+83= 386 δάσκαλοι.
(επιθυμητό μέγεθος: 384).
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15. Στατιστική Ανάλυση - Μέθοδοι.
Ευρύτεροι στόχοι της ανάλυσης είναι από τη μια να φανεί
ξεκάθαρη η εικόνα του τι γνωρίζουν οι δάσκαλοι πάνω

στα

συγκεκριμένα λογισμικά πακέτα και στη συνέχεια να αποκαλυφθούν όσο βέβαια είναι δυνατόν- τάσεις και συσχετίσεις που οδηγούν σε
χρήσιμα συμπεράσματα.
Ταυτόχρονα

ενδιαφέρει

η

διερεύνηση

πιθανών

αλληλεξαρτήσεων:
ΦΤι επίδραση έχουν οι ώρες σεμιναρίων που έχουν
παρακολουθήσει οι δάσκαλοι στις επιδόσεις τους και στη στάση
τους.
ΦΑν και κατά πόσο επηρεάζουν τη διάθεση και τη στάση
των δασκάλων απέναντι στη νέα τεχνολογία το φύλο ή η ηλικία.
ΦΑν το επίπεδο σπουδών (μετεκπαίδευση, εξομοίωση)
έχει να κάνει με τη διάθεση να ασχοληθούν περισσότερο όσο και
με τις επιδόσεις τους κ.α.
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και καταχωρήθηκαν
αναλύθηκαν

στατιστικά

με

χρήση

μεθόδων

στατιστικής

συμπερασματολογίας για μεταβλητές κατηγορίας (nominal) και
διάταξης (ordinal): συντελεστές συνάφειας (Kendall tau-b)jou μη
παραμετρικού ελέγχου Wilcoxon (Man Whitney) και του ελέγχου
Kruskal-Wallis.

Επιλέχθηκαν

αυτές

οι

μέθοδοι

γιατί

αυτό

υπαγορευόταν από τη φύση των δεδομένων μας. Αν εξαιρέσουμε
κάποιες δημογραφικές μεταβλητές όπως π.χ. η ηλικία ή τα χρόνια
προϋπηρεσίας οι περισσότερες είναι μεταβλητές ποιοτικές, που
είναι είτε κατηγορίας (πχ. φύλο) είτε διάταξης (οι απαντήσεις στις
ερωτήσεις 31-40 που αφορούσαν στη στάση των εκπαιδευτικών).
Πιο αναλυτικά οι μέθοδοι και τα στοιχεία στατιστικής που
χρησιμοποιήθηκαν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εξής:

ΦΜεταβλητές Κατηγορίας (nominal). Μεταβλητές που
το σύνολό τους δεν έχει καμία ιδιότητα (π.χ. το φύλο). Σημασία
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έχουν μόνο οι διαφορετικές τιμές που μπορούν να πάρουν,
δηλαδή το πλήθος των κατηγοριών τους.

^Μεταβλητές Διάταξης (ordinal). Μεταβλητές που για το
σύνολο τιμών τους μπορούμε να ορίσουμε μια σχέση διάταξης, να
τις βάλουμε στη σειρά δηλαδή. Η διάταξη αυτή μπορεί να είναι από
τη μικρότερη τιμή προς τη μεγαλύτερη ή και αντίστροφα (π.χ.
καθόλου-αρκετά καλά-πολύ καλά). Η διάταξη αυτή το μόνο που
εξασφαλίζει είναι ο «προσδιορισμός» της μεγαλύτερης ή της
καλύτερης αλλά όχι και το πόσο μεγαλύτερη ή καλύτερη είναι σε
σχέση με κάποια άλλη από τις υπόλοιπες.
Φ Πίνακας Συχνοτήτων. Ο πίνακας αυτός αποτελείται
από

5

στήλες.

μεταβλητής.

Στη

Στην

πρώτη

δεύτερη

εμφανίζονται
(Frequency)

τα
ο

επίπεδα
αριθμός

της
των

παρατηρήσεων που καταγράφηκαν για κάθε επίπεδο. Στην τρίτη
(Percent) το ποσοστό επί τοις εκατό του συνολικού μεγέθους του
δείγματος για κάθε επίπεδο της μεταβλητής. Στην τέταρτη (Valid
Percent) τα ποσοστά πραγματικής συχνότητας, αυτά δηλαδή που
θα είχαμε αν δεν υπήρχαν οι ελλείπουσες τιμές (missing values).
Σωστό θεωρούμε για κάθε επίπεδο το ποσοστό της τέταρτης
στήλης. Τέλος, στην πέμπτη στήλη εμφανίζεται η αθροιστική
συχνότητα (cumulative percent).

ΦΘηκόγραμμα (Boxplot). Το θηκόγραμμα είναι ο πιο
απλός και ταυτόχρονα πλήρης τρόπος για να απεικονίσουμε
γραφικά μια ή περισσότερες μεταβλητές(ποσοτικές π.χ. ο αριθμός
θετικών

απαντήσεων

στο

word).

Κάθε

κατανομή

αντιπροσωπεύεται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Η
διάμεσος σημειώνεται

με

μια

έντονη

γραμμή

μέσα

στο

παραλληλόγραμμο. Η θέση της δίνει πληροφορία που αφορά στη
συμμετρία των δεδομένων. Το ύψος του παραλληλογράμμου είναι
ένα μέτρο της διασποράς των δεδομένων. Οι απολήξεις του
θηκογράμματος φτάνουν μέχρι την ανώτατη και κατώτατη τιμή που
δεν θεωρούνται ακραίες. Αυτές που θεωρούνται ακραίες θα τις
δούμε να σημειώνονται με κύκλο.
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ΦΟ

έλεγχος

Wilcoxon.

συγκριθούν

δυο

ομάδες

(μεταβλητή)

που

έχει

κατηγοριών,

στις

ως

ένα

οποίες

Χρησιμοποιείται

προς

κάποιο

ορισμένο

αριθμό

μπορούν

να

για

να

χαρακτηριστικό
διατεταγμένων

ταξινομηθούν

οι

παρατηρήσεις. Ας υποθέσουμε ότι η πρώτη ομάδα αποτελείται
από Πι παρατηρήσεις και η δεύτερη από Π2. Η γενική ιδέα του
ελέγχου Wilcoxon είναι να ταξινομηθούν οι (ηι+Π2) παρατηρήσεις
του συνολικού δείγματος χρησιμοποιώντας τους διατακτικούς
αριθμούς (ranks) 1,2,..., Πι+Π2

Το άθροισμα των διατακτικών

αριθμών της πρώτης ομάδας συγκρίνεται με τον αριθμό που
κάποιος θα ανέμενε αν η μηδενική υπόθεση, ότι οι δυο ομάδες
προέρχονται από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή, ήταν
αληθής.

Συχνά συναντούμε και το ισοδύναμο του Wilcoxon test,

το Mann-Whitney U test. Πρόκειται για τεστ που σχετίζεται με τη
διαφορά μεταξύ των μέσων των 2 πληθυσμών. Εξετάζονται οι
παρακάτω υποθέσεις.Ηο: μι-μ2=0 και Ηα: μι-μ2 *0. Ουσιαστικά το
τεστ ορίζει αν οι 2 πληθυσμοί ταυτίζονται: Ηο: Οι 2 πληθυσμοί
ταυτοτικοί και Ηι: Οι 2 πληθυσμοί δεν είναι ταυτοτικοί, για μέγεθος
δείγματος>10.
Φ Ο έλεγχος Kruskal - Wallis. Ο έλεγχος Kruskal Wallis είναι μια γενίκευση του ελέγχου Wilcoxon, στην περίπτωση
που υπάρχουν περισσότερες από δυο ομάδες. Συγκρίνουμε m
ομάδες ως προς μια μεταβλητή διάταξης με c
μηδενική

υπόθεση

που

ελέγχεται

είναι

ότι

επίπεδα. Η

οι

m

ομάδες

κατανέμονται ομοιόμορφα ως προς τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Η
μηδενική

δηλαδή

παρατηρήσεων

υπόθεση

που

δηλώνει

εμπίπτουν

στο

ότι

το

πρώτο

ποσοστό

των

επίπεδο

της

μεταβλητής διάταξης είναι το ίδιο και για τις πι ομάδες, το ποσοστό
των παρατηρήσεων που εμπίπτουν στο δεύτερο επίπεδο της
μεταβλητής διάταξης είναι επίσης το ίδιο και για τις πι ομάδες,
κ.ο.κ. Ο έλεγχος Kruskal - Wallis είναι σχεδιασμένος να ανιχνεύει
διαφορές ανάμεσα στις ομάδες όπως αυτές μετρούνται με το μέσο
όρο των διατακτικών αριθμών. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται
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αν οι μέσοι διατακτικοί αριθμοί (mean ranks) τουλάχιστον δυο
ομάδων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Για να διευκρινιστεί
περαιτέρω ποιες ομάδες διαφέρουν θα πρέπει να διεξαχθούν
διαφορετικοί Wilcoxon έλεγχοι με προσαρμοσμένο το επίπεδο
σημαντικότητας για καθένα από τα m(m-1)/2 ζευγάρια ομάδων
[54],

Φ Μέτρα συνάφειας ποιοτικών μεταβλητών (Kendall’s
tau-b, gamma).Η φύση καθώς και η ένταση του βαθμού
συνάφειας δυο ποιοτικών μεταβλητών διάταξης περιγράφεται με
τον συντελεστή tau-b του Kendall. Ο συντελεστής αυτός είναι
ειδικό μέτρο συνάφειας που λαμβάνει υπόψη τη διάταξη που
υπάρχει στην κλίμακα μέτρησης των μεταβλητών. Ανεξάρτητα από
το αν θεωρούμε τη μια μεταβλητή σαν ανεξάρτητη και την άλλη
σαν εξαρτημένη, η ιδέα είναι ότι ο βαθμός της σχέσης που συνδέει
τις δυο μεταβλητές μπορεί να μετρηθεί με το βαθμό στον οποίο η
γνώση των τιμών της μιας μεταβλητής βελτιώνει τις προβλέψεις
μας για την άλλη. Το εύρος των τιμών κυμαίνεται από -1 έως 1.
Εάν οι δυο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
είναι

κοντά

στο

μηδέν.

Οι

θετικές

η τιμή του συντελεστή
τιμές

του

συντελεστή

ερμηνεύονται λέγοντας ότι υπάρχει τάση στο δείγμα τα υψηλότερα
επίπεδα της μιας μεταβλητής να συνδέονται με τα υψηλότερα
επίπεδα της άλλης. Για τον υπολογισμό του συντελεστή αυτού θα
πρέπει να θεμελιώσουμε τις έννοιες της συμφωνίας (concordant),
της ασυμφωνίας (discordant) και της ισοπαλίας (tied). Ένα ζευγάρι
περιπτώσεων λέμε ότι είναι σε συμφωνία όταν οι τιμές και των δύο
μεταβλητών της μια περίπτωσης είναι μεγαλύτερες από τις
αντίστοιχες τιμές των μεταβλητών της άλλης περίπτωσης. Αντίθετα
ένα ζευγάρι περιπτώσεων λέμε ότι είναι σε ασυμφωνία όταν η τιμή
για τη μια μεταβλητή της μιας περίπτωσης είναι μεγαλύτερη από
την αντίστοιχη τιμή της μεταβλητής της άλλης περίπτωσης, ενώ για
τις τιμές της άλλης μεταβλητής ισχύει το αντίθετο. Τέλος, ισοπαλία
έχουμε όταν οι δυο περιπτώσεις έχουν ίδιες τιμές για τουλάχιστον
μία

των

μεταβλητών.

Γενικά

υπάρχουν

πέντε

δυνατά

αποτελέσματα όταν συγκρίνουμε δύο περιπτώσεις: είναι δυνατόν
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να

έχουμε

συμφωνία,

ασυμφωνία,

ισοπαλία

στην

πρώτη

μεταβλητή, ισοπαλία στη δεύτερη μεταβλητή, ή τέλος ισοπαλία και
στις δύο μεταβλητές.

Η ιδέα όλων των παραπάνω μέτρων

κρύβεται πίσω από τη σύγκριση του πλήθους Ρ των ζευγών που
είναι σε συμφωνία,

με το πλήθος Q αυτών που είναι σε

ασυμφωνία. Αν το Ρ είναι πολύ μεγαλύτερο του Q τότε υπάρχει
σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και μάλιστα όταν αυξάνεται η
μία αυξάνεται και η άλλη (θετική συσχέτιση). Όμοια όταν το Q είναι
πολύ

μεγαλύτερο

του

Ρ

έχουμε

αρνητικά

συσχετισμένες

μεταβλητές. Αν όμως το P»Q τότε οι μεταβλητές είναι μάλλον
ασυσχέτιστες. Ο συντελεστής ςβπιπιθ χρησιμοποιείται στις ίδιες
περιπτώσεις όπως ο tau-b. Είναι όμως απλούστερος. Το γ ορίζεται
ως

η διαφορά μεταξύ των αναλογιών των συμφώνων και

ασυμφώνων ζευγών. Αν δεν υπάρχουν ισόπαλα (tied) ζεύγη, τότε
Y=Tb. Η τιμή του εξαρτάται από το πώς έχουν κατηγοριοποιηθεί οι
μεταβλητές.
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16. Αποτελέσματα Έρευνας.
16.1 Παρουσίαση Δημογραφικών Στοιχείων
Το δείγμα των δασκάλων της έρευνας παρουσίασε ως προς
τα δημογραφικά στοιχεία της πρώτης σελίδας του ερωτηματολογίου,
τα εξής χαρακτηριστικά:
Ηλικία

Valid

Από 25-34

Frequency
64

Percent
20,8

Valid
Percent
20,8

Cumulative
Percent
20,8

Από 35-44

201

65,5

65,5

86,3

Από 45-54

38

12,4

12,4

98,7

4

1,3

1,3

100,0

307

100,0

100,0

Από 55 και πάνω
Total

Πίνακας 2: Πίνακας Συχνοτήτων Ηλικίας.

Όπως φαίνεται και

Ηλικία

από
Από 55 και πάνω

το

μεγαλύτερο

Από 45-54

γράφημα
ποσοστό

το
των

Από 25-34

ερωτηθέντων(65,5%) ανήκει
στην

ομάδα

των

35-44

ετών.

Διάγραμμα 1: Ηλικίες των δασκάλων του
δείγματος.

Αναφέρθηκε πιο πριν στην ενότητα για τη δειγματοληψία, η
στρωματοποίηση του πληθυσμού με βάση τα γραφεία των δύο
Διευθύνσεων (Α'και Β ) της πόλης μας. Ο λόγος για αυτήν την
επιλογή ήταν η πιθανότητα να βρούμε διαφορετικά ποσοστά για τις
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ίδιες ομάδες ηλικιών και την κατανομή τους στις δύο Διευθύνσεις, άρα
ίσως έναν παράγοντα που πιθανά να είχε σχέση με τις επιδόσεις που
θα παρατηρούνταν.
Έτσι οι δάσκαλοι του δείγματος ανάλογα με την ηλικία τους
και το Γραφείο στο οποίο υπάγονται κατανέμονται ως εξής (δίνοντας
έτσι μια γενική εικόνα για την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη).

Ηλικίες κατά Διεύθυνση

□ 25-34
□ 35-44
□ 45-54
□ 55+

Διεύθυνση

Διάγραμμα 2: Ηλικίες των δασκάλων του δείγματος.

Έτσι στην Α'Διεύθυνση (Κέντρο - Καλαμαριά) οι ηλικίες από
25-44 καταλαμβάνουν αθροιστικά ποσοστό 77% (13% + 64%), ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για τη Β'Διεύθυνση φτάνει το 96% (29% + 67%)
πράγμα που δικαιολογείται αφού τα μόρια για μετάθεση είναι λιγότερα
στις δυτικές συνοικίες (και αντίστοιχα οι κενές οργανικές θέσεις
περισσότερες) και έτσι καταλαμβάνονται από νέους συναδέλφους.
Αντίστροφα σε μεγάλη ηλικία (πάνω από 55) έχουμε (αν και
μικρό ποσοστό) μόνο στην Α'Διεύθυνση, δηλαδή στο κέντρο.
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Οι αναλογίες αντιστρέφονται στις ζώνες 25-34 (νεοδιόριστοι,
αναπληρωτές) και 45-54 (παλιοί δάσκαλοι). Εδώ έχουμε νέους 13%
(που γίνονται 29% στη Β'Δ/νση) και παλιούς 20% (με μικρότερο
ποσοστό στις δυτικές συνοικίες -4%).
Φύλο

Valid

Cumulative
Percent
43,4

55,7

56,6

100,0

98,4

100,0

Percent
42,7

γυναίκα

171

Total

302

άνδρας

Missing

Valid
Percent
43,4

Frequency
131

System

Total

5

1,6

307

100,0

Πίνακας 3: Πίνακας Συχνοτήτων Φύλου.

Η

Φύλο

ανδρών

αναλογία
και

μεταξύ

γυναικών

στο

Missing

δείγμα μας αγγίζει αυτήν της
πανελλήνιας
σχετική

κατάστασης.

εκπομπή

μαζικής

σε

Σε

μέσα

ενημέρωσης

γνωστοποιήθηκε
αναλογία

πως

στο

η

εκπαιδευτικό

προσωπικό της χώρας

είναι

60% γυναίκες και 40% άνδρες.
Στην
Διάγραμμα 3: Κατανομή του φύλου των
δασκάλων του δείγματος.

ποσοστά
55,7%

πόλη
ήταν

και

μας

αντίστοιχα

42,7%

όπως

φαίνεται και από το γράφημα
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Στη συνέχεια μας απασχόλησε το επίπεδο σπουδών του
δείγματος

(πέρα

από

το

πτυχίο

αν

έχουν

παρακολουθήσει

μετεκπαίδευση ή εξομοίωση ή αν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου).
Μετεκπαίδευση ή Εξομοίωση

Valid

Όχι
Ναι
Total

Frequency
168

Percent
54,7

Valid Percent
54,7

139
307

45,3
100,0

45,3
100,0

Cumulative
Percent
54,7
100,0

Πίνακας 4: Πίνακας Συχνοτήτων Δασκάλων που παρακολούθησαν
μετεκπαίδευση ή εξομοίωση

Με πενιχρά τα ποσοστά για
το

μεταπτυχιακό

(2,3%)

και

το

διδακτορικό (0,3%) επικεντρωνόμαστε
στο

ποσοστό

αυτών

που

έχουν

παρακολουθήσει είτε μετεκπαίδευση
είτε

εξομοίωση

(45,3%).
Διάγραμμα 4 : Δάσκαλοι που
παρακολούθησαν μετεκπαίδευση ή
εξομοίωση.
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Μια άλλη ομαδοποίηση έγινε με βάση την προϋπηρεσία των
δασκάλων. Μικρά ποσοστά είχαμε μόνο στους πολύ νέους και πολύ
παλιούς (όσους δηλαδή είχαν από 0-5 χρόνια και από 21 και πάνω).

Χρόνια Υπηρεσίας

Valid

Cumulative
Percent
9,8
34,1

Percent
9,8

87

28,3

24,3
28,5

Από 16-20

69

22,5

22,6

85,2

Από 21 και πάνω
Total
System

45

14,7

14,8

100,0

305
2
307

99,3
,7
100,0

100,0

Από 0-5
Από 6-10
Από 11-15

Missing
Total

Valid
Percent
9,8

Frequency
30
74

24,1

62,6

Πίνακας 5: Πίνακας Συχνοτήτων με τα χρόνια υπηρεσίας.

Θεωρήθηκε

σημαντική

(προσανατολιζόμενοι

τουλάχιστον

προς τα επίπεδα προτεινόμενης επιμόρφωσης) η καταγραφή του
ποσοστού των δασκάλων που δηλώνει το βαθμό γνώσης θεμάτων
που σχετίζονται με τον υπολογιστή και που πιθανόν θα έχει άμεση
σχέση με τις επιδόσεις τους στις ερωτήσεις που αφορούν στα
λογισμικά πακέτα.
Γνώση Υπολογιστή

Valid

Καθόλου
Μέτριο

Missing
Total

Προχωρημένο
Total
System

Frequency
160

Percent
52,1

Valid
Percent
52,3

Cumulative
Percent
52,3

135

44,0

44,1

96,4
100,0

11

3,6

3,6

306
1
307

99,7

100,0

,3
100,0

Πίνακας 6: Πίνακας Συχνοτήτων για το επίπεδο γνώσης υπολογιστή
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Γνώση Υπολογιστή

Πάνω

Missing

από

τους

μισούς δηλώνουν πως δεν

Προχωρημένο

γνωρίζουν τίποτε (52,3%).
Μόλις 3,6%
Μέτριο

Καθόλου

τον

κατατάσσουν

εαυτό

τους

στο

προχωρημένο επίπεδο.

Διάγραμμα 5 : Επίπεδο γνώσης Υπολογιστών

Στη συνέχεια προκύπτει πως το 45,6% έχουν υπολογιστή στο
σπίτι τους.
Στα
χώρο

σχολείο,

εργασίας

στο

δηλαδή,

δήλωσαν σε ποσοστό 13%
πως υπάρχει υπολογιστής με
σύνδεση στο Internet και σε
ποσοστό 37% πως υπάρχει
μόνο

υπολογιστής.

Βέβαια

είχαμε και σχολεία που δεν
διαθέτουν ούτε έναν υπολο
γιστή (και μάλιστα τα μισά Διάγραμμα 6 : Παρουσία PC στα σχολεία
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Μια τελευταία ομαδοποίηση του δείγματος που ενδιέφερε
πολύ λόγω της άμεσης σχέσης της με το θέμα της έρευνας, είναι το αν
οι δάσκαλοι έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω
στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και τη διάρκειά τους.
Σεμινάρια

Valid

Καθόλου
1-20 ώρες
21 ώρες και πάνω
Total

Frequency
174

Percent
56,7

67
66
307

21,8
21,5
100,0

Valid Percent
56,7
21,8
21,5
100,0

Cumulative
Percent
56,7
78,5
100,0

Πίνακας 7: Πίνακας Συχνοτήτων Ωρών Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

Αν και οι περισσότεροι δεν

Σεμινάρια

έχουν παρακολουθήσει καθόλου,
είναι σημαντικό να δείξει η έρευνα
αν το ποσοστό αυτών που έχουν
παρακολουθήσει είτε 1-20 ώρες
(21,8%) είτε από 21

και πάνω

(21,5%) έχει να επιδείξει υψηλές
επιδόσεις στις θετικές απαντήσεις
του

ερωτηματολογίου

όπως

επίσης και στις ερωτήσεις που
ανιχνεύουν
εκπαιδευτικών

τη

στάση

των

απέναντι

στην

εκπαιδευτική τεχνολογία.
Διάγραμμα 7 : Ωρες Επιμορφωτικών
Σεμιναρίων
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16.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης
Ερωτηματολογίου.
Ακολουθώντας

τη

σειρά

του

ερωτηματολογίου,

τα

δημογραφικά στοιχεία διαδέχονται οι 30 ερωτήσεις που αφορούσαν
στις γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα οι
ερωτήσεις

1-7

αντιστοιχούσαν

σε

επεξεργαστή

κειμένου

(word

processor), οι 8-13 σε λογιστικά φύλλα (spreadsheet), οι 14-15 σε
βάσεις δεδομένων (database), οι 16-23 σε Internet και ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) και οι 24-40 σε Πολυμέσα (multimedia).

16.2.1 Αποτελέσματα Επεξεργαστή Κειμένου
Οι ερωτήσεις οι σχετικές με τον επεξεργαστή κειμένου (word)
ήταν και αυτές στις οποίες σημειώθηκαν οι υψηλότερες επιδόσεις (όχι
όμως τόσο υψηλές ίσως ώστε να θεωρηθούν ιδιαίτερα σημαντικές).

Απαντήσεις στο Word
100%
90%
S5
£

80%
70%

153

-

187

190

198

191

201

185

60%

“

5°%

£

40%

§

30%

c

20%

□Όχι
□ Ναι

147

113

108

102

109

100

116

10%
0%
word 1 word 2 word 3 word 4 word 5 word 6 word 7
Ερωτήσεις Word

Διάγραμμα 8 : Απαντήσεις κατά ερώτηση στο Word.
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Το

υψηλότερο

ποσοστό

(49%)

κατέχει

η

πρώτη

και

απλούστερη σε επίπεδο δυσκολίας ερώτηση. Σημαντική είναι και η
επίδοση στην τελευταία ερώτηση που είναι πρακτικής φύσης ως προς
τη φύση της δουλειάς ενός εκπαιδευτικού (αν μπορούν να ετοιμάζουν
διαγωνίσματα για τα

μαθήματά τους-39%).

Οι σχετικά

υψηλές

επιδόσεις στο Word και λιγότερο αυτές του Excel επιβεβαιώνουν αυτό
που ισχυρίζεται η εργασία, πως όταν σήμερα μιλάμε για σεμινάρια
πάνω στη νέα τεχνολογία δεν εννοούμε τη χρήση της ως διδακτικού
εργαλείου αλλά τη διδασκαλία συγκεκριμένων λογισμικών πακέτων
και ιδιαίτερα του Word και στη συνέχεια του Excel.

16.2.2 Αποτελέσματα Λογιστικών Φύλλων.
Γρόφημα Απαντήσεων στο Excel

□ Όχι
□ Ναι

Ερωτήσεις Excel

Διάγραμμα 9 : Απαντήσεις κατά ερώτηση στο Excel.

Οι επιδόσεις φυσικά στο Excel είναι ακόμη μικρότερες λόγω
της θετικής σκέψης που ίσως απαιτεί και που προσιδιάζει κάπως σε
αυτήν των μαθηματικών (λόγω και της χρήσης συναρτήσεων). Και
αυτό ακριβώς φαίνεται και από το γεγονός πως η ερώτηση 11 που
ρωτά για τη δυνατότητα χρήσης συναρτήσεων έχει και το χαμηλότερο
ποσοστό (15%). Και πάλι από την άλλη η πιο απλή σε επίπεδο
δυσκολίας ερώτηση, η πρώτη, έχει το υψηλότερο ποσοστό (30%).
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Χαμηλό επίσης είναι το ποσοστό της ερώτησης 13, που έχει πρακτική
εφαρμογή στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία αφού ρωτά αν
μπορεί ο δάσκαλος να καταχωρεί επιδόσεις μαθητών υπολογίζοντας
άμεσα

με

τη

χρήση

συναρτήσεων

μέσους

όρους

και

τελική

βαθμολογία (18%).

16.2 3 Αποτελέσματα Βάσεων Δεδομένων.
Οι

ερωτήσεις

που

είχαν

σχέση

με

την

Access

ήταν

αντιπροσωπευτικές για αυτό το πακέτο (μόνο 2) με μια πολύ απλή και
με μια πρακτικής φύσεως.

Πίνακας Απαντήσεων στην Access

□ No
□ Yes

Ερωτήσεις Access

Διάγραμμα 10 : Απαντήσεις κατά ερώτηση στην Access.

Και στις δυο τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα της τάξης του 14 και

15%.

16.2 4. Αποτελέσματα για το Internet.
Συνεχίζοντας

τώρα

την άποψη

που

είναι

διατυπωμένη

παραπάνω και που αφορά στη φύση των σεμιναριακών μαθημάτων
που μέχρι στιγμής λαμβάνουν χώρα στην εκπαιδευτική κοινότητα, η
Σελίδα - 98 -

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

έρευνα έρχεται να βεβαιώσει τα λεχθέντα με τα πολύ μικρά ποσοστά
που παρατηρήθηκαν σε θετικές απαντήσεις σε τομείς όπως το
Internet και τα multimedia. Πρόκειται για δυο πολύ ζωτικούς χώρους
στον

κόσμο

της

εκπαιδευτικής

τεχνολογίας

που

όμως

δεν

προσεγγίζεται από ότι φαίνεται στις ώρες επιμόρφωσης και τα
νούμερα των

γραφημάτων που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά,

συγκρινόμενα

μάλιστα

με αυτά των προηγηθέντων λογισμικών

πακέτων.

Πίνακας Απαντήσεων στο Internet

□ Όχι
□ Ναι

Διάγραμμα 11 . Απαντήσεις κατά ερώτηση στο Internet.

Το υψηλότερο σκορ κατέχει η πρώτη ερώτηση (13%) -υψηλό
σε σχέση με τις άλλες ερωτήσεις . Όλες οι άλλες καταδεικνύουν με τις
τιμές τους την σημαντική έλλειψη γνώσης σε έναν χώρο που δυναμικά
εξελίσσεται σε έναν ζωτικό πόρο για την εκπαίδευση.
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16.2.5 Αποτελέσματα για τα Πολυμέσα (Multimedia).
Στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται και οι απαντήσεις της άλλης
ενότητας των ερωτήσεων που αφορούν στα πολυμέσα που και αυτά
όπως και το δίκτυο αποτελούν μια εκπαιδευτική πρόκληση για την
διδακτική διαδικασία.

Πίνακας Απαντήσεων στα Multimedia

□ Όχι
□ Ναι

Διάγραμμα 12 : Απαντήσεις κατά ερώτηση στα Πολυμέσα (Multimedia).

Αξίζει να σχολιαστεί εδώ η ερώτηση 26 (που έχει και το
χαμηλότερο ποσοστό-4%). Η ερώτηση ήταν αναμενόμενο να έχει
τέτοιο δείκτη και αυτό γιατί αναφερόταν σε μια δραστηριότητα όχι
συνηθισμένη. Ρωτούσε

για τη δυνατότητα πραγματοποίησης μια

απλής πολυμεσικής εφαρμογής (πχ ετοιμασία ενός
Ιστορίας)

όπου

με

βάση

κάποιο

πρόγραμμα

μαθήματος

συγγραφής

(πχ

Authorware) συνδέονται σκαναρισμένες εικόνες, αφήγηση, βίντεο σε
ένα CD. Σκοπός ήταν να προβληματιστούν οι δάσκαλοι για τις
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δυνατότητες που μπορεί να τους δώσει η νέα τεχνολογία. Επιτυχία θα
ήταν

αν

κατά

την

ανάγνωση

της

ερώτησης,

την

ώρα

της

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, ακολουθούσε η φράση: «Καλά,
γίνεται και αυτό;».

16.2.6 Συνολικά Αποτελέσματα για όλα τα Λογισμικά.
Αν θα θέλαμε να είχαμε τέλος και μια πιο συνοπτική εικόνα
όχι κατά ερώτηση αλλά συνολικά κατά θεματική περιοχή θα βλέπαμε
τον επεξεργαστή κειμένου να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και οι
επιδόσεις να φθίνουν όσο προχωρούμε προς τα πολυμέσα. Είναι
εμφανές πως πρέπει

να

δοθεί

κατά

τη

διάρκεια

μελλοντικής

επιμόρφωσης βαρύνουσα σημασία στους δυο χώρους, του δικτύου
και των πολυμέσων.

Πίνακας Συνολικών Απαντήσεων

□ Όχι
□ Ναι

Λογισμικά Πακέτα

Διάγραμμα 13 : Συνολικές Απαντήσεις κατά Λογισμικό Πακέτο.
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16.3. Αποτελέσματα Ανάλυσης
Ερωτήσεων για τη στάση των εκπαιδευτικών
απέναντι στη νέα τεχνολογία.
Η

συνέχεια

του

ερωτηματολογίου

(ερωτήσεις

31-40)

αποτελούνταν από μια σειρά 10 ερωτήσεων που σκοπό είχαν να
καταγράψουν

τη

στάση

των

εκπαιδευτικών

απέναντι

στη

νέα

τεχνολογία.
Φ Η

πρώτη

αφορούσε στην άποψη

που

έχουν οι

δάσκαλοι για το αν το μάθημα γίνεται καλύτερο με ή χωρίς τον
υπολογιστή.
Στάση 31-Πιστεύετε ττως το μάθημα στην τάξη γίνεται καλύτερο

Valid

Missing
Total

μόνο με Η/Υ
μόνο με δάσκαλο
και με τα δυο μαζί
Total
System

Frequency
2

Percent
,7

23
271
296
11
307

7,5

Valid
Percent
,7
7,8
91,6
100,0

88,3
96,4
3,6
100,0

Cumulative
Percent
,7
8,4
100,0

Πίνακας 8: Πίνακας Συχνοτήτων Στάσης (Ερώτησης) 31.

Είναι σημαντικό πως οι
μόνο με Η/Υ

δάσκαλοι
νέα

προσβλέπουν

τεχνολογία

σημαντικό

βοηθό

στη

σαν

ένα

τους

στην

εκπαιδευτική

διαδικασία

και

ιδιαίτερα

διεξαγωγή

του

στη

μαθήματος στην τάξη (88,3%
το οποίο ανέρχεται σε 91,6%
αν
Διάγραμμα 14 : Απαντήσεις στη Στάση 31.
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Φ Στη συνέχεια σημαντικό θεωρήθηκε να διευκρινιστεί αν η
χρήση της τεχνολογίας σημαίνει αυτόματα και κατανόηση των όσων
θεμάτων σχετίζονται με την κοινωνική, νομική ή ηθική της διάσταση
(ερ.32) π.χ. πνευματικά δικαιώματα, ακατάλληλο υλικό για παιδιά στο
δίκτυο, παραβίαση της ατομικότητας, ανεξέλεγκτη διακίνηση ιδεών.
Στάση 32-Μττορώ να κατανοήσω κοινωνικά, ηθικά, νομικά θέματα που
σχετίζονται με τη νέα τεχνολογία (πχ πνευματικά δικαιώματα, ακατάλληλο υλικό
για παιδιά στο δίκτυο, παραβίαση ατομικότητας, ανεξέλεγκτη διακίνηση ιδεών
κλπ):

Valid

Frequency
39

Percent
12,7

Valid
Percent
13,6

Cumulative
Percent
13,6

Αρκετά

166

54,1

57,8

71,4

Πολύ καλά
Total

82

26,7

28,6

100,0

287

93,5

100,0

Καθόλου

Missing

System

Total

20

6,5

307

100,0

Πίνακας 9: Πίνακας Συχνοτήτων Στάσης (Ερώτησης) 32.

Παρά το γεγονός ότι ο

Missing

αριθμός

Πολύ καλά
Καθόλου

όσων

κατέχουν

αρκετές γνώσεις πάνω στους
υπολογιστές

είναι

μικρός

περισσότεροι από τους μισούς
(54,1%)
Αρκετά

κατανοούν

δηλώνουν
αρκετά

πως
τέτοιου

είδους θέματα, ποσοστό που
αθροιστικά φτάνει στο 80,8%
Διάγραμμα 15 : Απαντήσεις στη Στάση 32.

αν λάβουμε υπόψη και όσους
δηλώνουν «πολύ καλά».

Φ Σημαντικό θεωρείται στην τάξη και στη διδακτική πράξη,
καθώς προχωρούμε στην ύλη να καταλήγουμε σε συμπεράσματα
σχετικά με το κατά πόσο οι μαθητές έχουν κατανοήσει την υπό
διδασκαλία

έννοια

,

ή

από

την άλλη

πλευρά

κατά πόσο ο

εκπαιδευτικός ως φορέας της γνώσης κατάφερε να μεταδώσει τη
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συγκεκριμένη έννοια στους μαθητές του. Το θέμα αυτό είναι ζωτικής
σημασίας στο χώρο της διδασκαλίας με τη βοήθεια των πολυμέσων
και θα ενδιέφερε η άποψη των δασκάλων για τη δυνατότητα
αξιολόγησης που προσφέρουν τα περισσότερα CD-ROMs με τα
ποικίλα

τεστ

γνώσεων

για

κάθε

επίπεδο

της

Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ
CD-ROM) να αξιολογήσω το πόσο έχουν εμπεδώσει μια έννοια οι μαθητές μου
και να καταγράψω την απόδοσή τους (μέσα από test που συνήθως συνοδεύουν
την εφαρμογή).

Valid

Καθόλου
Αρκετά
Πολύ καλά

Missing

Total
System

Total

Frequency
129

Percent
42,0

Valid
Percent
45,7

Cumulative
Percent
45,7

117

38,1

41,5

87,2
100,0

36

11,7

12,8

282

91,9

100,0

25
307

8,1
100,0

Πίνακας 10: Πίνακας Συχνοτήτων Στάσης (Ερώτησης) 33.

Διάγραμμα 16 : Απαντήσεις στη Στάση 33.
Στάση 34-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ.
CD-ROM) να καταγράψω την απόδοσή μου ως εκπαιδευτικού (δηλ. να καταλήξω
σε συμπεράσματα ως προς το αν έχω καταφέρει να περάσω στους μαθητές την
έννοια που διδάσκω)

Valid

Καθόλου
Αρκετά
Πολύ καλά
Total

Missing
Total

System

Frequency
139

Percent
45,3

Valid
Percent
49,8

112

36,5

40,1

90,0

28

9,1

10,0

100,0

279

90,9

100,0

28

9,1

307

100,0

Cumulative
Percent
49,8

Πίνακας 11: Πίνακας Συχνοτήτων Στάσης (Ερώτησης) 34.
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Διάγραμμα 17 : Απαντήσεις στη Στάση 34.

Είναι σημαντικό ότι και στις δυο περιπτώσεις τα ποσοστά
όσων δεν μπορούν καθόλου να πραγματοποιήσουν αυτού του είδους
την αξιολόγηση είναι σημαντικά (42% και 45,3% αντίστοιχα).
Φ Αναφέρθηκε στα θεωρητικά κεφάλαια πως ο δάσκαλος
πρέπει πρώτα να πεισθεί για το κέρδος από το συγκεκριμένο
εγχείρημα και στη συνέχεια να υιοθετήσει την εισαγωγή της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η ερώτηση 35, διερευνά μια άποψη για
τη θετική ενίσχυση του επιπέδου σκέψης των μαθητών.

Στάση 35-Η χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση οδηγεί το μαθητή
στο να χρησιμοποιεί πιο υψηλό επίπεδο σκέψης στη διαδικασία λύσης
προβλημάτων.

Valid

Καθόλου
Αρκετά
Πολύ
Total

Missing
Total

System

Frequency
28

Percent
9,1

Valid
Percent
10,0

Cumulative
Percent
10,0

190

61,9

67,9

77,9

62

20,2

22,1

100,0

280

91,2

100,0

27

8,8

307

100,0

Πίνακας 12: Πίνακας Συχνοτήτων Στάσης (Ερώτησης) 35.

Σελίδα -105 -

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

Φαίνεται λοιπόν πως οι

Missing
Πολύ

περισσότεροι

δέχονται

πράγματι

μπορεί

προκόψουν

πως
να

οφέλη.

περισσότεροι

Οι

βέβαια

συγκρατημένη

με

αισιοδοξία

(61,9%). Όμως η διάθεσή τους
είναι θετική, και μάλιστα αν την
συνυπολογίσουμε

με

όσους

φαίνεται να είναι σίγουροι για τα

Διάγραμμα 18 : Απαντήσεις στη Στάση 35.

θετικά αποτελέσματα (20,2%),
φτάνουμε

να

μιλάμε

ποσοστά της τάξης του 82%.

Φ Όμως ενώ από τη μια μεριά συμφωνούμε στη θετική
τους συνεισφορά δεν πρέπει από την άλλη να παραβλέψουμε ότι
αυτή η αλλαγή πιθανόν να επιφέρει αλλαγές στο status των
δασκάλων μέσα στην τάξη. Φυσικά αυτό δε σημαίνει υποβάθμιση
του ρόλου τους. Το θέμα είναι αν υπάρχει ενημέρωση που να
θωρακίζει την αυτοπεποίθησή τους και να απομυθοποιεί τον
άγνωστο συγκάτοικο στην τάξη.

Στάση 36-Πιστεύετε ότι η παρουσία του Η/Υ στην τάξη μπορεί να αποκτήσει
κάποια στιγμή ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε σχέση με το δάσκαλο της τάξης;

Valid

Missing
Total

Frequency
203

Percent
66,1

Valid
Percent
71,5

Cumulative
Percent
71,5

Αρκετά

63

20,5

22,2

93,7

Πολύ

18

5,9

6,3

100,0

Total

284

92,5

100,0

Καθόλου

System

23

7,5

307

100,0

Πίνακας 13: Πίνακας Συχνοτήτων Στάσης (Ερώτησης) 36.
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Η έρευνα έδειξε πως οι
περισσότεροι

Missing

(66,1%)

Πολύ

γνωρίζουν πως ο υπολογιστής

Αρκετά

δεν

έρχεται

για

να

τους

αντικαταστήσει και έτσι δεν τον
βλέπουν σαν αντίπαλό τους.
Δεν

Καθόλου

πρέπει

όμως

να

παραβλέψουμε το γεγονός ότι
άλλοι

λίγο

φοβούνται
Διάγραμμα 19 : Απαντήσεις στη Στάση 36.

σχέση

και
μια

μαζί του

άλλοι

πολύ,

ανταγωνιστική
στο

μέλλον

(αρκετά:20,5% και πολύ:5,9%).

Φ Το πρώτο μέρος της έρευνας έδειξε ότι οι περισσότεροι
από τους δασκάλους της πόλης μας δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν
λίγα

πράγματα

για

την

εκπαιδευτική

τεχνολογία

και

την

ενσωμάτωσή της στην τάξη. Η ερώτηση 37 έρχεται για να μας
δείξει ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα της αδιαφορίας
τους αλλά της απουσίας επιμόρφωσης.

Στάση 37-Έχω τη διάθεση είτε γνωρίζω κάποια πράγματα για τους υπολογιστές
είτε όχι, να μάθω αρκετά για αυτούς αν μου δοθεί η ευκαιρία:

Valid

Καθόλου
Αρκετά

Missing
Total

Πολύ
Total
System

Frequency
10

Percent
3,3

Valid
Percent
3,4

Cumulative
Percent
3,4

95

30,9

32,6

36,1

186

60,6

63,9

100,0

291

94,8

100,0

16

5,2

307

100,0

Πίνακας 14: Πίνακας Συχνοτήτων Στάσης (Ερώτησης) 37.
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Αυτό φαίνεται από το
Missing

γεγονός

Καθόλου

πως

δείχνουν

σχεδόν

όλοι

ενδιαφέρον

να

ασχοληθούν με αυτήν αν τους
δοθεί η ευκαιρία. Και μάλιστα
το

60,6%

ενδιαφέρον,

δηλώνει
ενώ

έντονο

όσοι

δεν

ενδιαφέρονται αποτελούν μόλις
το 3,3%.
Διάγραμμα 20 : Απαντήσεις στη Στάση 37.

Φ Μια πρώτη σκέψη θα ήταν να θεωρηθεί ότι αυτό
πιθανόν να έχει να κάνει με την ηλικία ή τα χρόνια προϋπηρεσίας
(πράγμα εξάλλου που θα αποτελέσει παρακάτω αντικείμενο για τα
διάφορα τεστ πάνω στα δεδομένα της έρευνας).

Στάση 38-Η ηλικία ή τα χρόνια προϋπηρεσίας έχουν να κάνουν με τη διάθεση
ενός εκπαιδευτικού να εξοικειωθεί με τη νέα τεχνολογία ;

Valid

Καθόλου
Αρκετά

Missing
Total

Πολύ
Total
System

Frequency
107

Percent
34,9

Valid
Percent
36,1

Cumulative
Percent
36,1

147

47,9

49,7

85,8
100,0

42

13,7

14,2

296
11
307

96,4
3,6
100,0

100,0

Πίνακας 15: Πίνακας Συχνοτήτων Στάσης (Ερώτησης) 38.
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Οι

Missing
Πολύ
Καθόλου

ίδιοι

δηλώνουν

πως

σχέση

μάλιστα σε

και

έχει

ποσοστό που να αγγίζει
για

όσους

πιστεύουν

«αρκετά» το 47,9% και

Αρκετά

για

όσους

πιστεύουν

«πολύ» το 13,7%.

Διάγραμμα 21 : Απαντήσεις στη Στάση 38.

Φ Η ερώτηση αρ. 39 σχετίζεται με όσα ειπώθηκαν στην
ερώτηση 35 και δείχνει τα ίδια περίπου πράγματα.
Φ Τέλος μιας που κάθε προσπάθεια εισαγωγής της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην τάξη δεν μπορεί παρά να έχει
αρωγούς τους δασκάλους και την εμπειρία τους πάνω στην
παραδοσιακή διδασκαλία η ερώτηση 40 ανιχνεύει αν το έχουν
συνειδητοποιήσει και οι ίδιοι.

Στάση 40-Η εμπειρία της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη θα βοηθήσει
στην πετυχημένη ένταξη και εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

Valid

Missing
Total

Καθόλου

Frequency
15

Percent
4,9

Valid
Percent
5,1

Cumulative
Percent
5,1

Αρκετά

162

52,8

55,3

60,4

Πολύ
Total
System

116

37,8

39,6

100,0

293
14
307

95,4

100,0

4,6
100,0

Πίνακας 16: Πίνακας Συχνοτήτων Στάσης (Ερώτησης) 40.
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Φαίνεται
Missing

Καθόλου

πως

οι

λοιπόν

δάσκαλοι

έχουν

Πολύ

επίγνωση πως η νέα εποχή
στη διαδικασία της μάθησης
δεν
Αρκετά

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί ομαλά και
πετυχημένα χωρίς την ήδη
υπάρχουσα εμπειρία. Αυτή
η εμπειρία πιστεύουν ότι θα

Διάγραμμα 22 : Απαντήσεις στη Στάση 40.

βοηθήσει

από

«αρκετά»

(52,8%)

έως

«πολύ»

(37,8%) .
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17. Αποτελέσματα Ανάλυσης Επιμέρους
Ερωτήσεων.
Στη

συνέχεια

παρουσιάζουμε

τα

αποτελέσματα

της

στατιστικής ανάλυσης μιας σειράς από ερωτήματα που σκοπό έχουν
να εξηγήσουν, να διευκρινίσουν, να ανακαλύψουν κατανομές, σχέσεις
και αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα σε μεταβλητές της έρευνας. Η σειρά με
την οποία παρουσιάζονται ακολουθεί αυτήν του ερωτηματολογίου.

17.1 Ηλικία - Επιδόσεις - Στάση.
■►Αναζητώντας μια πιθανή σχέση μεταξύ της ηλικίας των
δασκάλων του δείγματος και της επίδοσής τους στις ερωτήσεις τις
σχετικές με τη χρήση των πακέτων, δεν προέκυψε κάτι που να
είναι στατιστικά σημαντικό. Δεν φαίνεται λοιπόν οι επιδόσεις των
δασκάλων να σχετίζονται με την ηλικία τους.
ΦΣε δεύτερη φάση έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί το
κατά πόσο επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στα θέματα 31-40 η
ηλικία τους. Γενικά και πάλι δε φάνηκε να υπάρχει ανομοιόμορφη
κατανομή των κλάσεων των ηλικιών ως προς τις απαντήσεις στις
ερωτήσεις

που

καταγράφουν

τη

στάση

των

εκπαιδευτικών

απέναντι στη νέα τεχνολογία. Εξαίρεση απετέλεσε η ερώτηση αρ.
37 που διερευνούσε τη διάθεσή τους να μάθουν αρκετά γι αυτήν
αν τους δοθεί η ευκαιρία.
Ranks

Στάση 37-Έχω τη διάθεση
είτε γνωρίζω κάποια
πράγματα για τους
υπολογιστές είτε όχι, να
μάθω αρκετά για αυτούς
αν μου δοθεί η ευκαιρία:

Ηλικία
Από 25-34
^πό 35-44
Από 45 ^
Από 55 και πάνω
Total
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Ν
61

Mean Rank
158,48

190

147,57

37

116,88

3

151,67

291
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Test Statistics1’15

Chi-Square
df

Στάση 37-Έχω τη διάθεση είτε γνωρίζω κάποια πράγματα για τους
υπολογιστές είτε όχι, να μάθω αρκετά για αυτούς αν μου δοθεί η
ευκαιρία:
8,315
3

Asymp. Sig.

,040

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Ηλικία

Πίνακας 17: Kruskal-Wallis test για κατανομή ηλικίας ως προς τη διάθεση
των δασκάλων να μάθουν Η/Υ (στάση 37).

To Kruskal-Wallis
test (πίνακας 16) έδειξε
πως

οι

ηλικιών

ομάδες

των

διαφέρουν

ως

προς τη διάθεσή τους να
fl?teouv

για

τεχνολογία.

τη

νέα

Συγκρίνοντας

τους μέσους θα λέγαμε

Ο

Ο
Από 25-34

Από 45-54

Από 35-44

Από 55 και πάνω

Ηλικία

πως

η

ομάδα

με

τον

μεγαλύτερο μέσο (158,48)
που είναι από 25-34 ετών

Διάγραμμα 23 : Κατανομή ηλικιών στη στάση 37.

παρουσιάζει
μεγαλύτερη
ενασχόλησης.

και

τη

διάθεση
(8.315,

ρ=0.04)

Φ- Εξετάζοντας τα δεδομένα Προϋπηρεσία και επιδόσεις ή
Προϋπηρεσία και Στάση, όπως θα ήταν αναμενόμενο προέκυψαν
ανάλογα αποτελέσματα με αυτά της ηλικίας, αφού οι μεταβλητές
ηλικία και προϋπηρεσία είναι περίπου συναφείς. Πράγματι τα
Kruskal-Wallis tests που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν απλά ότι οι
ομάδες στη μεταβλητή «προϋπηρεσία» κατανέμονται ομοιόμορφα
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ως προς τις επιδόσεις τους ή ως προς τη στάση τους απέναντι στη
νέα τεχνολογία.

17.2 Φύλο - Επιδόσεις - Στάση.
Η επόμενη κατανομή που διερευνήθηκε ήταν αυτή του φύλου
ως προς τις επιδόσεις ή του φύλου ως προς τη στάση.
Φ Η ιδέα του Wilcoxon test που εφαρμόστηκε είναι να
συγκρίνει τους δυο πληθυσμούς (ανδρών και γυναικών) σε σχέση
με τις επιδόσεις τους. Η μηδενική υπόθεση είναι να υποθέσω πως
οι δυο πληθυσμοί είναι ταυτοτικοί (οι μέσοι τους είναι ίσοι). Δηλαδή
τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες κατανέμονται ομοιόμορφα όσον
αφορά τις επιδόσεις τους.
Σχετικά λοιπόν με το πρώτο από τα δυο τεστ, σε όλα τα
επίπεδα των επιδόσεων (δηλαδή τόσο για τον συνολικό αριθμό των
«ΝΑΙ» σε όλες τις ενότητες, όσο και για τον αριθμό των «ΝΑΙ» σε κάθε
επιμέρους ενότητα) προέκυψαν

τιμές για το p-value σημαντικά

μεγαλύτερες από το critical point, δηλ. την τιμή 0.05. Για παράδειγμα,
για τις επιδόσεις στο Word είχαμε:
Ranks

131

Mean Rank
154,09

Sum of
Ranks
20185,50

γυναίκα

171

149,52

25567,50

Total

302

Φύλο
άνδρας

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι" στο
Word

Ν

Test Statistics3

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναι" στο
Word
10861,500
25567,500
-,487

Asymp. Sig. (2-tailed)

,626

a Grouping Variable: Φύλο

Πίνακας 18: Mann-Whitney test για κατανομή φύλου ως προς την επίδοση
στο Word.
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Φαίνεται
μια

λοιπόν

ομοιομορφία

κατανομή
ανδρών

στην

τόσο
όσο

των

και

των

γυναικών στο μέγεθος των
επιδόσεών
Word.

Οι

τους

στο

μέσοι

τους

εμφανίζονται
άνδρας

αρκετά

γυναίκα

κοντά (Πίνακας 17). Έτσι

Φύλο

δεν
Διάγραμμα 24 : Θηκόγραμμα επιδόσεων στο
Word σε σχέση με το φύλο.

απορρίπτω

μηδενική

τη

υπόθεση.

Φαίνεται όμως ο ανδρικός
πληθυσμός που έχει και
τον

μεγαλύτερο

μέσο

(154.09) να παρουσιάζεται
με

ελαφρά

επίδοση.

καλύτερη

(ρ=0.626>0.05,

|ζ|=0,487<1.96)

Η ίδια περίπου εικόνα ισχύει και για τις άλλες θεματικές
ενότητες (Excel, Internet, Multimedia)
Φ Κατά τη διερεύνηση της κατανομής του φύλου στις
απαντήσεις των ερωτήσεων που κατέγραφαν τη στάση των
δασκάλων,

τα

αποτελέσματα

γενικά

δεν

ήταν

στατιστικά

σημαντικά. Φάνηκε ότι στα θέματα που δεν έχουν σχέση με
πρακτικά θέματα άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια άποψη (δεν
απορρίπτω την μηδενική υπόθεση). Σε ερωτήσεις όμως που το
θέμα

ήταν

πρακτικής

φύσεως

(του

τύπου:

«Μπορείτε

να

κάνετε...;»), υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση που θα λέγαμε ότι
διαμορφώνει μια τάση με τιμές για την p-value μικρότερες ή πολύ
κοντά στο 0.1.

Η τάση αυτή ερμηνεύεται ως μια υπεροχή των

αντρών έναντι των γυναικών σε αυτά τα πρακτικά θέματα.
Ενδεικτικά παρουσιάζεται η περίπτωση της ερώτησης34:
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Ranks

Στάση 34-Μττορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα
εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ. CD-R0M) να καταγράψω την
απόδοσή μου ως εκπαιδευτικού (δηλ. να καταλήξω σε
συμπεράσματα ως προς το αν έχω καταφέρει να περάσω
στους μαθητές την έννοια που διδάσκω)

Φύλο
άνδρας
γυναίκα
Totg|

Ν

Mean Rank
124

145,40

18030,0

150

130,97

19645,0

274

Test Statistics'

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Στάση 34-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα
εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ. CD-ROM) να
καταγράψω την απόδοσή μου ως εκπαιδευτικού
(δηλ. να καταλήξω σε συμπεράσματα ως προς το
αν έχω καταφέρει να περάσω στους μαθητές την
έννοια που διδάσκω)
8320,000
19645,000
-1,667
,096

a Grouping Variable: Φύλο

Πίνακας 19: Mann-Whitney test για κατανομή φύλου ως προς τη
δυνατότητα αυτοαξιολόγησης από μέρους του δασκάλου (στάση 34)..

άνδρας

γυναίκα

Φύλο

Διάγραμμα

25 : Διάγραμμα κατανομής φύλου στην ερώτηση 34 (δυνατότητα

αυτοαξιολόγησης).

Στατιστικά σημαντική σε αυτό το στάδιο ανάλυσης υπήρξε η
διαπίστωση ότι οι άντρες κατανοούν καλύτερα από τις γυναίκες
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θέματα που

σχετίζονται

με

τις

ηθικές,

νομικές και

κοινωνικές

προεκτάσεις του Δικτύου.
Ranks

Στάση 32-Μπορώ να κατανοήσω κοινωνικά, ηθικά,
νομικά θέματα που σχετίζονται με τη νέα τεχνολογία
(ττχ πνευματικά δικαιώματα, ακατάλληλο υλικό για
παιδιά στο δίκτυο, παραβίαση ατομικότητας,
ανεξέλεγκτη διακίνηση ιδεών κλπ):

Ν

Φύλο
άνδρας
γυναίκα

Mean Rank

Sum of Ranks

126

154,00

19404,50

157

132,37

20781,50

j
283

Test Statistics'

Mann-Whitney U
Wilcoxon W

Στάση 32-Μπορώ να κατανοήσω
κοινωνικά, ηθικά, νομικά θέματα που
σχετίζονται με τη νέα τεχνολογία (πχ
πνευματικά δικαιώματα, ακατάλληλο
υλικό για παιδιά στο δίκτυο,
παραβίαση ατομικότητας, ανεξέλεγκτη
διακίνηση ιδεών κλπ):
8378,500
20781,500
-2,499

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

,012

a Grouping Variable. Φύλο

Πίνακας 20: Mann-Whitney test για κατανομή φύλου ως προς τη δυνατότητα
κατανόησης κοινωνικών, ηθικών και νομικών θεμάτων που σχετίζονται με το Δίκτυο,
(στάση 32).

Όπως προκύπτει από το
test

απορρίπτεται

η

μηδενική

υπόθεση.

Οι

πληθυσμοί

μου

(άνδρας

-

γυναίκα)

δεν

ομοιόμορφα

στη

κατανέμονται
Στάση 32-Μπορώ να κα,
κα

στάση που διαπραγματεύεται η

■Πολύ καλά
■Αρκετά
ΛΚαθόλου
άνδρας

ερώτηση 32. Μάλιστα με βάση
τους μέσους, οι άνδρες (154.00)
παρου σιάζουν ψηλότερο επίπε

Φύλο

Διάγραμμα 26 : Διάγραμμα κατανομής φύλου
ως προς την κατανόηση κοινωνικών, ηθικών
και νομικών θεμάτων που σχετίζονται με το
Δίκτυο.

δο

κατανόησης.

|ζ| =2.499 >0.96)
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Στην επίσης πρακτική ερώτηση 33 (δυνατότητα αξιολόγησης
των μαθητών), πάλι επιβεβαιώνεται το προηγούμενο συμπέρασμα
(ρ=0.043<α=0.05).

17.3 Επίπεδο Σπουδών - Επιδόσεις - Στάση.
Μιλώντας για επίπεδο σπουδών περιοριζόμαστε σε όσους
δασκάλους έχουν παρακολουθήσει εξομοίωση ή μετεκπαίδευση μιας
που ο αριθμός όσων έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είναι πάρα
πολύ μικρός.
Φ Είναι σαφές όπως προέκυψε και από το Mann-Whitney
test πως η διαφορά κατανομής ανάμεσα στις δυο ομάδες ( όσων
έχουν κάνει εξομοίωση ή μετεκπαίδευση και

όσων δεν έχουν

κάνει) σε σχέση με τις επιδόσεις τους είναι πολύ μεγάλη.
Ranks

Μετεκπαίδευση ή
Εξομοίωση
Όχι

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι"

Ν
168

Mean Rank
139,38

Ναι

139

171,67

Total

307

Test Statistics'

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναι”
9220,500
23416,500
-3,384
,001

a Grouping Variable: Μετεκπαίδευση ή Εξομοίωση

Πίνακας 21: Mann-Whitney test για κατανομή επιπέδου σπουδών ως προς τη
συνολική επίδοση.
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Sum of
Ranks
23416, £
23861,'
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Η

εικόνα

αυτή

των

καλύτερων

επιδόσεων

αναλυόμενη

επιμέρους καθιστά σαφές κάτι που έχει λεχθεί και παραπάνω. Κατά τη
διάρκεια αυτού του επιπέδου σπουδών οι δάσκαλοι ασχολήθηκαν τις
λίγες ώρες που αφιέρωσαν στην τεχνολογία, κατά κύριο λόγο με το
Word , λιγότερο με το Excel και καθόλου ή σχεδόν καθόλου με την
Access, το Internet και τα Multimedia και αυτό φαίνεται αμέσως από τη
στατιστική ανάλυση.
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι" στο
Word

Μετεκπαίδευση ή
Εζομοίωση
Οχι

168

Mean Rank
139,16

Ναι

139

171,94

Total

307
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Ν

Sum of
Ranks
23378,50
23899,50
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Test Statistics'

Mann-Whitney U

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι" στο Word
9182,500

Wilcoxon W

23378,500

Ζ

-3,480

Asymp. Sig. (2-tailed)

,001

a. Grouping Variable: Μετεκπαίδευση ή Εξομοίωση

Πίνακας 22: Mann-Whitney test για κατανομή επιπέδου σπουδών ως προς την
επίδοση στο Word.

ο

§ο
6

8

Γίνεται δεκτή λοιπόν

σ

Ζ

η εναλλακτική υπόθεση που
4

λέει πως οι δυο πληθυσμοί
2

δεν

0

ομοιόμορφα

a.

CD

a.
σ

ο
*

κατανέμονται
με

βάση

το

■<

ο

3

>

επίπεδο

-2

σπουδών

τους.

139

Ν=

Ναι

Όχι

(ρ=0.001,

|ζ|

=3.480 >1,96).

Μετεκπαίδευση ή Εξομοίωση

Τ ην

ίδια

εικόνα

Διάγραμμα

περίπου θα συναντήσουμε

κατανομής επιπέδου σπουδών ως προς την

και στο Excel με ρ=0.000

Διάγραμμα

28

επίδοση στο Word.

Φτάνοντας

και

όμως

στην

περιοχή

|ζ|

=4.057 >1,96.

του

Δικτύου

και

των

Πολυμέσων, τομείς όπου δεν έχει παρασχεθεί καθόλου ή πάρα πολύ
λίγη επιμόρφωση, φάνηκε πως πια το επίπεδο σπουδών δεν έχει να
κάνει με τις επιδόσεις .
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Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι” στο
Internet

Μετεκπαίδευση ή
Εξομοίωση
Όχι
Ναι
Total

Ν
168
139
307

Sum of
Ranks
26020,00
21258,00

Mean Rank
154,88
152,94

Test Statistics9

Mann-Whitney U

Συνολικός αριθμός απαντήσεων "Ναί"
στο Internet
11528,000

Wilcoxon W

21258,000

Z

-,290

Asymp. Sig. (2-tailed)

,772

a Grouping Variable: Μετεκπαίδευση ή Εξομοίωση

Πίνακας 23: Mann-Whitney test για κατανομή επιπέδου σπουδών ως προς
την επίδοση στο Internet.

Εδώ
σαφές

λοιπόν

όπως

και

γίνεται
στην

περίπτωση των πολυμέσων
πως

γίνεται

αποδεκτή

η

μηδενική υπόθεση που θέλει
τους μέσους των δύο ομάδων
( Ναι - Όχι στην εξομοίωση)

Μετεκπαίδευση ή Εξομοίωση

να είναι περίπου ίσοι,δηλαδή
οι δυο ομάδες προέρχονται
από πληθυσμούς που έχουν
Διάγραμμα

29

Διάγραμμα

κατανομής επιπέδου σπουδών ως προς την

την ίδια κατανομή. (ρ=0.772,
|ζ|=0.290<1.96

επίδοση στο Internet

για

το

Internet), (ρ=0.536, |ζ|=0.619
<1.96 για τα Πολυμέσα)
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Φ Το ίδιο τεστ (Mann-Whitney) ανιχνεύει την κατανομή
των δύο ομάδων στις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις 31-40
(Στάση των δασκάλων απέναντι στη νέα τεχνολογία). Αντίθετα με
τα παραπάνω όπου φαινόταν να υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε
όσους είχαν κάνει εξομοίωση ή μετεκπαίδευση και σε όσους δεν
είχαν κάνει, εδώ προέκυψε πως οι πληθυσμοί μας παρουσιάζουν
μέσους που είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους και η διαφορά τους όχι
αρκετά μεγάλη ώστε να δικαιολογεί την άποψη ανομοιόμορφης
κατανομής των ομάδων στις απαντήσεις . Γενικά λοιπόν είτε έχουν
παρακολουθήσει είτε όχι ανώτερα επίπεδα σπουδών έχουν την
ίδια άποψη για την τεχνολογία και τη θέση της στο εκπαιδευτικό
σύστημα. Την ειδοποιό διαφορά και πάλι την κάνουν οι δυο
ερωτήσεις που έχουν υφή πρακτική (ερ.33 και 34).
Ranks

Μετεκπαί
δευση ή
Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικέ Όχι
(ττχ CD-ROM) να αξιολογήσω το πόσο έχουν εμπεδώσει μια έννοια α
Να|
μαθητές μου και να καταγράψω την απόδοσή τους (μέσα από test που
συνήθως συνοδεύουν την εφαρμογή).
Total

Ν

Mean
Rank

Sum of
Ranks

148

131,04

19394,0

134

153,05

20509,0

282

Test Statistics'

Mann-Whitney U
Wilcoxon W

Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό (πχ CD-ROM) να αξιολογήσω το πόσο έχουν εμπεδώσει μια
έννοια οι μαθητές μου και να καταγράψω την απόδοσή τους (μέσα από
test που συνήθως συνοδεύουν την εφαρμογή).
8368,000
19394,000

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

-2,483
,013

a Grouping Variable: Μετεκπαίδευση ή Εξομοίωση

Πίνακας 24: Mann-Whitney test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
σπουδών και στάσης 33.
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Όταν
ερώτηση

λοιπόν

παίρνει

τη

η

μορφή:

«Μπορώ;...» αμέσως οι δυο
ομάδες παρουσιάζουν διαφορά
στην

κατανομή.

συγκεκριμένη
αφορά

Η

περίπτωση

την

αξιολόγηση

από

μέρους των εκπαιδευτικών των
μαθητών ( πχ κατά πόσο έχουν
εμπεδώσει

Διάγραμμα 30 : Διάγραμμα κατανομής

από

επιπέδου σπουδών στη στάση 33.

τη

μια

έννοια)

χρήση

λογισμικού

μέσα

κάποιου

(ρ=0.013,

ζ=

-

2.483).

Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στην επόμενη ερώτηση
(αρ.34) που αφορά στην αυτοαξιολόγηση του δασκάλου μέσα από τη
χρήση κάποιου λογισμικού.
Ranks
Μετεκ
παίδευ
Στάση 34-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ Όχι
CD-ROM) να καταγράψω την απόδοσή μου ως εκπαιδευτικού (δηλ. να
Ν
καταλήξω σε συμπεράσματα ως προς το αν έχω καταφέρει να περάσω στους
μαθητές την έννοια που διδάσκω)
Τotai

Ν

Mean
Rank

Sum of
Ranks

149

129,1

19232

130

152,5

19828

279

Test Statistics'

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z

Στάση 34-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη
ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ. CD-ROM) να
καταγράψω την απόδοσή μου ως εκπαιδευτικού
(δηλ. να καταλήξω σε συμπεράσματα ως προς το
αν έχω καταφέρει να περάσω στους μαθητές την
έννοια που διδάσκω)
8057,000
19232,000
-2,690

Asymp. Sig. (2-tailed)

,007

a. Grouping Variable: Μετεκπαίδευση ή Εξομοίωση

Πίνακας 25: Mann-Whitney test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
σπουδών και στάσης 34.
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Και

πάλι

λοιπόν

: επιβεβαιώνεται
: ανομοιόμορφη

μια
κατανομή

των

: δυο ομάδων ως προς το τι
Απάντησαν.

Το

γράφημα

ί δείχνει πως οι πληθυσμοί με
; μετεκπαίδευση

ή

εξομοίωση

: δηλώνουν περισσότερο έτοιμοι

Μετεκπαίδευση ή Εξομοίωση

: για
Διάγραμμα 31 : Διάγραμμα κατανομής
επιπέδου σπουδών στη στάση 34.
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17.4 Γνώση Υπολογιστών - Επιδόσεις Στάση.
Από την αρχή υπήρχε η άποψη πως το επίπεδο γνώσης
θεμάτων

σχετικών

με

τους

υπολογιστές

θα

ήταν σίγουρα

παράγοντας που θα προκαλούσε ανομοιόμορφη κατανομή στους
υπό μελέτη πληθυσμούς .
Φ Σε
μελετήσουν

όλα τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν για να
την

κατανομή

των

κατηγοριών

γνώσης

των

υπολογιστών σε σχέση με τις επιδόσεις τους είτε αθροιστικά σε
όλα τα λογισμικά είτε σε κάθε ένα χωριστά, τα αποτελέσματα
υπήρξαν στατιστικά σημαντικά.

Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι"

Γνώση Υπολογιστή
Καθόλου
Μέτριο
Προχωρημένο
Total

Ν
161

Mean Rank
87,83

135

221,90

11

289,18

307

Test Statistics1’15

Chi-Square

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναι"
220,822

df
Asymp. Sig.

2
,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Πίνακας 26: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης υπολογιστών και αθροιστικής επίδοσης σε όλα τα λογισμικά.

Σελίδα -124 -

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

Οι
ομάδων

μέσοι

των

διαφέρουν

τριών
αρκετά

(ειδικά της πρώτης ομάδας).
Απορρίπτεται

η

μηδενική

υπόθεση. Οι τρεις κατηγορίες
της

μεταβλητής

ανομοιόμορφα
Καθόλου

Μέτριο

είναι

κατανεμημένες

Προχωρημένο

όσον αφορά τις επιδόσεις τους

Γνώση Υπολογιστή

στο σύνολο των ερωτήσεων
που αφορούσαν στα λογισμικά
Διάγραμμα

32 : Διάγραμμα κατανομής

πακέτα (ρ=0.00)

επιπέδου γνώσης υπολογιστών και γενικής
επίδοσης.

Ακόμα όμως και αν εξετάσουμε τις επιδόσεις ανά πακέτο τα
αποτελέσματα έχουν την ίδια εμφάνιση. Παραθέτουμε ενδεικτικά τις
επιδόσεις

στο

Internet

ενώ

για

τις

άλλες

κατηγορίες

του

ερωτηματολογίου οι πίνακες και τα διαγράμματα υπάρχουν στο
Παράρτημα Γ’ στο τέλος της εργασίας.
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναί"
στο Internet

Γνώση Υπολογιστή
Καθόλου
Μέτριο
Προχωρημένο
Total

Ν
161

Mean Rank
128,34

135
11

252,23

176,60

307

Test Statistics’’0

Chi-Square
df

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναί" στο
Internet
82,312
2

Asymp. Sig.

,000

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή
Πίνακας 27: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης υπολογιστών και

επίδοσης στο Internet.
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>

3

αI£
σ

Καθόλου

Μέτριο

Προχωρημένο

Γνώση Υπολογιστή

Διάγραμμα 33 : Διάγραμμα κατανομής επιπέδου γνώσης υπολογιστών και
επίδοσης στο Internet.

ΦΔιερευνώντας

την

κατανομή

των

κατηγοριών

της

μεταβλητής «Γνώση Υπολογιστή» ως προς τις ερωτήσεις που
καταγράφουν τη στάση βρέθηκαν σε αρκετές από αυτές διαφορές
ανάμεσα στις ομάδες.
Φ

Στην

ερώτηση

32

που

σχετίζεται

με

την

κατανόηση κοινωνικών, ηθικών, νομικών θεμάτων προέκυψαν
τα εξής:
Ranks

Στάση 32-Μττορώ να
κατανοήσω κοινωνικά,
ηθικά, νομικά θέματα που
σχετίζονται με τη νέα
τεχνολογία (πχ πνευματικά
δικαιώματα, ακατάλληλο
υλικό για παιδιά στο
δίκτυο, παραβίαση
ατομικότητας, ανεξέλεγκτη
διακίνηση ιδεών κλπ):

Γνώση Υπολονιστή
Καθόλου

ετ^10

Ν

Mean Rank
147

131,95

129

151,88

11

212,68

Προχωρημένο

Total
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Test Statistics’’1*

Chi-Square
df

Στάση 32-Μπορώ να κατανοήσω κοινωνικά, ηθικά, νομικά
δέματα που σχετίζονται με τη νέα τεχνολογία (πχ πνευματικά
δικαιώματα, ακατάλληλο υλικό για παιδιά στο δίκτυο,
παραβίαση ατομικότητας, ανεξέλεγκτη διακίνηση ιδεών
κλπ):
15,108
2

Asymp. Sig.

,001

a· Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Πίνακας 28: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης υπολογιστών και δυνατότητας κατανόησης νομικών, ηθικών και κοινωνικών
θεμάτων του Δικτύου.

Η

μηδενική

υπόθεση πως οι δάσκαλοι
ανεξαρτήτως

του

τι

γνωρίζουν

για

τους

υπολογιστές

κατανέμονται

ομοιόμορφα ως προς το αν
ρώ να κα

κατανοούν

_ ,

τα

διάφορά

κοινωνικά, νομικά και ηθικά
θέματα που σχετίζονται με

Ο

Ο
Καθόλου

Μέτριο

Προχωρημένο

τη

χρήση

του

δικτύου,

Γνώση Υπολογιστή

απορρίπτεται.
μεγάλος

Ο

πολύ

μέσος

των

δασκάλων της κατηγορίας
Διάγραμμα 34 : Διάγραμμα κατανομής
επιπέδου γνώσης υπολογιστών και

«Προχωρημένο

επίπεδο

κατανόησης νομικών, ηθικών και κοινωνικών

γνώσης» (252) δείχνει το

θεμάτων του Δικτύου.

μεγαλύτερο

βαθμό

κατανόησης από τις άλλες
ομάδες (ρ=0.001)
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Φ Οι ερωτήσεις 33 και 34 όπως είδαμε και πιο πάνω ήταν
ερωτήσεις πρακτικής φύσεως που αφορούσαν στη δυνατότητα
αξιολόγησης των μαθητών και

αυτοαξιολόγησης του δασκάλου

μέσα από μια πολυμεσική εφαρμογή.
Αυτό που προέκυψε, είναι στατιστικά σημαντικό, δείχνοντας
πως οι διάφορες κατηγορίες των δασκάλων

δεν κατανέμονται

ομοιόμορφα ως προς τις δυνατότητες για τις οποίες ενδιαφέρονται οι
παραπάνω ερωτήσεις. Ειδικά για την πρώτη ερώτηση :
Ranks

Στάση 33-Μπορώ
χρησιμοποιώντας στην
τάξη ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό (πχ CD-ROM)
να αξιολογήσω το πόσο
έχουν εμπεδώσει μια
έννοια οι μαθητές μου
και να καταγράψω την
απόδοσή τους (μέσα
από test που συνήθως
συνοδεύουν την
εφαρμογή).

Γνώση Υπολογιστή
Καθόλου

Ν

Mean Rank
144

115,58

127

166,39

11

193,45

Μέτριο

Προχωρημένο

Total
282

Test Statistics’·11

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα
:κπαιδευτικό λογισμικό (πχ CD-ROM) να αξιολογήσω το πόσο
έχουν εμπεδώσει μια έννοια οι μαθητές μου και να καταγράψω
την απόδοσή τους (μέσα από test που συνήθως συνοδεύουν
την εφαρμογή).
37,115
2
,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Πίνακας 29: Kruskal-VVallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης υπολογιστών και δυνατότητας αξιολόγησης των μαθητών.
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Οι δάσκαλοι που έχουν
προχωρημένο επίπεδο γνώσης
υπολογιστών δηλώνουν και τη
μεγαλύτερη

άνεση

αξιολόγηση

των

^&ιάμεσος=193).

στην
μαθητών

Δεχόμαστε

την εναλλακτική υπόθεση που
θέλει
Καθόλου

Μέτριο

Προχωρημένο

τους

δασκάλους

κατανέμονται

να

διαφορετικά

Γνώση Υπολογιστή

ανάλογα με το επίπεδο γνώσης
(ρ=0.000).
Διάγραμμα 35 : Διάγραμμα κατανομής
επιπέδου γνώσης υπολογιστών και
δυνατότητας αξιολόγησης των μαθητών.

ΦΤα

ίδια

ισχύουν

και

για

την

ερώτηση

34

(αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού).

Ranks

Στάση 34-Μπορώ
χρησιμοποιώντας στην
τάξη ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό (πχ. CD-ROM)
να καταγράψω την
απόδοσή μου ως
εκπαιδευτικού (δηλ. να
καταλήξω σε
συμπεράσματα ως προς
το αν έχω καταφέρει να
περάσω στους μαθητές
την έννοια που διδάσκω)

Γνώση Υπολογιστή
Καθόλου

Ν

Mean Rank
144

120,28

125

159,61

10

178,85

Μέτριο

Προχωρημένο

Total
279
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Test Statistics? *1

Chi-Square

Ετάση 34-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό (πχ. CD-ROM) να καταγράψω την απόδοσή μου ως
:κπαιδευτικού (δηλ. να καταλήξω σε συμπεράσματα ως προς το
αν έχω καταφέρει να περάσω στους μαθητές την έννοια που
διδάσκω)
22,577

df

2

Asymp. Sig.

,000

a Kruskal Wallis Test
b· Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Πίνακας 30: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης υπολογιστών και δυνατότητας αυτοαξιολόγησης.

Και πάλι οι δάσκαλοι
της τρίτης ομάδας δηλώνουν
μεγαλύτερη

άνεση

και

Στάση 34-Μπορώ

δυνατότητα αυτοαξιολόγησης

PJ3 Πολύ καλά

(178,85) και

το αποτέλεσμα

■Αρκετά

I ΤΙ Καθόλου
Καθόλου

Μέτριο

Προχωρημένο

της ανάλυσης οδηγεί στην
απόρριψη

της

μηδενικής

Γνώση Υπολογιστή

υπόθεσης περί ομοιόμορφης
κατανομής (ρ=0.000)
Διάγραμμα 36: Διάγραμμα κατανομής
επιπέδου γνώσης υπολογιστών και
δυνατότητας αυτοαξιολόγησης.
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Φ

Οι δάσκαλοι φαίνεται επίσης να μη φρονούν τα ίδια ως προς

το θέμα του τι μπορεί να προσφέρει η νέα τεχνολογία στο επίπεδο
σκέψης των μαθητών.

Ranks
Γνώση Υπολογιστή
Καθόλου

Στάση 35-Η χρήση της
νέας τεχνολογίας στην
εκπαίδευση οδηγεί το
μαθητή στο να
χρησιμοποιεί πιο
υψηλό επίπεδο σκέψης
στη διαδικασία λύσης
προβλημάτων.

Μέτριο
Προχωρημένο
Total

Ν

Mean Rank
144

129,13

125

152,95

11

147,95

280

Test Statistics*'b

Chi-Square

Στάση 35-Η χρήση της νέας τεχνολογίας στην
εκπαίδευση οδηγεί το μαθητή στο να
χρησιμοποιεί πιο υψηλό επίπεδο σκέψης στη
διαδικασία λύσης προβλημάτων.
8,716

df
Asymp. Sig.

,013

2

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Πίνακας 31: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης υπολογιστών και άποψης για τη συμβολή της τεχνολογίας στη σκέψη των
μαθητών (ερ.35).
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Τα

δυο

άκρα

(καθόλου γνώση και πολλή
γνώση)

εμφανίζονται

περισσότερο

επιφυλακτικοί

ως προς τη συνεισφορά των
"Υπολογιστών
σκέψης

στο

των

επίπεδο

μαθητών

σε

σχέση με τη μεσαία ομάδα
(μέτριο επίπεδο γνώσης) που

Γνώση Υπολογιστή

εμφανίζονται

πιο

ένθερμοι

Διάγραμμα 37: Διάγραμμα κατανομής

οπαδοί της άποψης ότι η νέα

επιπέδου γνώσης υπολογιστών και στάσης

τεχνολογία ανεβάζει το κριτικό

35 (συμβολή στη σκέψη των μαθητών).

επίπεδο

σκέψης

των

μαθητών (μέσος=152.95). Το
συμπέρασμα και πάλι είναι
πως οι δάσκαλοι δεν είναι
ομοιόμορφα

κατανεμημένοι

ως προς την άποψή τους για
το πώς βοηθά η τεχνολογία
στο θέμα αυτό (ρ=0.013)

Φ Ακολουθεί

η

διερεύνηση

των

κατηγοριών

των

δασκάλων όσον αφορά την άποψή τους σχετικά με το αν η
παρουσία του υπολογιστή στην τάξη μπορεί κάποια στιγμή να
αποκτήσει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
Ranks

Στάση 36-Πιστεύετε ότι
η παρουσία του Η/Υ
στην τάξη μπορεί να
αποκτήσει κάποια
στιγμή ανταγωνιστικό
χαρακτήρα σε σχέση με
το δάσκαλο της τάξης;

Γνώση Υπολογιστή
Καθόλου
Μέτριο
Προχωρημένο
Tota|

Ν

Mean Rank
143

151,54

130

134,65

11

117,77

284
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Test StatisticS‘,b

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Στάση 36-Πιστεύετε ότι η
παρουσία του Η/Υ στην
τάξη μπορεί να αποκτήσει
κάποια στιγμή
ανταγωνιστικό χαρακτήρα
σε σχέση με το δάσκαλο
της τάξης;
6,281
2
,043

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Πίνακας 32: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης υπολογιστών και άποψης για τη συνύπαρξη με τον υπολογιστή στην τάξη.
(ερ.36).

Γενικά (από αρκετά ως

100

πολύ) φαίνεται από το γράφημα
πως οι δάσκαλοι με τις λιγότερες
γνώσεις φοβούνται περισσότερο
τη

συνύπαρξη

με

τον

"ΐΐπάλογιστή. Το τεστ μας δείχνει
πως

οι

δάσκαλοι

ομοιόμορφα
Καθόλου

Μέτρο

δεν

είναι

κατανεμημένοι ως

Προχωρημένο

προς

Γνώση Υπολογιστή

αφορά

την

άποψή

την

τους

όσον

παρουσία

του

υπολογιστή στην τάξη (ρ=0.043).
Διάγραμμα 38: Διάγραμμα κατανομής
επιπέδου γνώσης υπολογιστών και
στάσης 36 (συνύπαρξη με τον
υπολογιστή στην τάξη).

·$■ Τέλος έγινε προσπάθεια να διευκρινιστεί και πάλι το
πώς κατανέμονται οι τρεις παραπάνω κατηγορίες των δασκάλων
όσον αφορά τώρα την επιθυμία τους να μάθουν αρκετά για τη νέα
τεχνολογία.
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Ranks

Στάση 37-Έχω τη διάθεση
είτε γνωρίζω κάποια
πράγματα για τους
υπολογιστές είτε όχι, να
μάθω αρκετά για αυτούς
αν μου δοθεί η ευκαιρία:

Γνώση Υπολογιστή
Καθόλου

Ν

Mean Rank
147

129,10

ετ^10
Προχωρημένο

133

161,40

11

185,73

Total

291

Test Statistics’15

Chi-Square

Στάση 37-Έχω τη διάθεση είτε
γνωρίζω κάποια πράγματα για τους
υπολογιστές είτε όχι, να μάθω
αρκετά για αυτούς αν μου δοθεί η
ευκαιρία:
18,235

df
Asymp. Sig.

2
,000

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Πίνακας 33: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης υπολογιστών και επιθυμίας να μάθουν γι αυτούς, (ερ.37).

Φαίνεται
: δάσκαλοι
; πολλά

που

για

εδώ
ήδη

τους

πως

οι

γνωρίζουν
υπολογιστές

: διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον
; να συνεχίσουν να μαθαίνουν γι
^έΛίίβύς.

Γενικά

σε

όλες

τις

: κατηγορίες δεν παρατηρείται η
; ίδια διαβάθμιση
I επιθυμία

Γνώση Υπολογιστή

των

: Απορρίπτουμε

ως προς την
δασκάλων.
λοιπόν

Διάγραμμα 39 : Διάγραμμα κατανομής
επιπέδου γνώσης υπολογιστών και

μηδενική υπόθεση (ρ=0.000)

στάσης 37 (επιθυμία να μάθουν για την
τεχνολογία).
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17.5 Σεμινάρια - Επιδόσεις - Στάση.
Ακολουθώντας

πάντα

τη

σειρά

του

ερωτηματολογίου

παρουσιάζεται στη συνέχεια η κατανομή των δασκάλων με βάση το
αν

έχουν

(και

πόσο)

παρακολουθήσει

σχετικά

επιμορφωτικά

σεμινάρια, ως προς τις επιδόσεις τους και τη στάση τους απέναντι στη
νέα τεχνολογία.
Φ Τα τεστ που έγιναν για να διερευνήσουν το πώς
κατανέμονται οι κατηγορίες των δασκάλων ως προς τις επιδόσεις
τους , βγήκαν όλα με στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Η
πρώτη ανάλυση μελετούσε τις επιδόσεις συνολικά σε όλες τις
ερωτήσεις (1-30).
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι"

Σεμινάρια
Καθόλου
ι _20 ώρες

Ν
174

21-40 ώρες
Total

Mean Rank
116,96

67

175,54

66

229,78

307

Test Statistics’’13

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναι"
93,745
2
,000

a Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Σεμινάρια

Πίνακας 34: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με τις ώρες
σεμιναρίων και επίδοσης στο σύνολο των ερωτήσεων 1-30.
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Ο υψηλότερος μέσος
(229.78)
ομάδα
ώρες
δείχνει

εμφανίζεται

στην

με τις περισσότερες
σεμιναρίων.
πως

δεν

Το

τεστ

ισχύει

η

μηδενική υπόθεση και άρα οι
ο

>

W

ομάδες δεν είναι ομοιόμορφα

-10
Ν1

174

67

66

Καθόλου

1-20 ώρες

21-40 ώρες

κατανεμημένες ως προς τις

Σεμινάρια

επιδόσεις τους (ρ=0.000).
Διάγραμμα 40: Διάγραμμα κατανομής
δασκάλων (με βάση τις ώρες σεμιναρίων) και
επίδοσης στο σύνολο των ερωτήσεων 1-30.

Επιμερίζοντας το σύνολο των ερωτήσεων σε κάθε ενότητα
ερωτήσεων, προέκυψαν ανάλογα συμπεράσματα. Παρουσιάζεται εδώ
η περίπτωση των ερωτήσεων του Word.
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι" στο

Σεμινάρια
Καθόλου
\ .20 ώρες

Word

21-40 ώρες
Total

Ν
174

Mean Rank
116,19

67

180,73

66
307

226,55

Test Statistics’’11

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναι" στο
Word
95,406
2
,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Σεμινάρια

Πίνακας 35: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με τις ώρες
σεμιναρίων και επίδοσης στο Word (ερ.1-7).
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λικ

ός

Οι

,

αρι
θμ
ός 6
απ
αντ

"Ν
αι"
στ

επιδόσεις

των

δασκάλων στο Word δείχνουν
πως αυτοί με βάση τις ώρες
σεμιναρίων

που

έχουν

2

παρακολουθήσει

Wc
rd 0

δεν

κατανέμονται ομοιόμορφα. Ο
ψηλότερος μέσος που ανήκει

-2
Καθόλου

στην τρίτη ομάδα δείχνει πως

Σεμινάρια

αυτή έχει και τις υψηλότερες
επιδόσεις,
αναμενόταν.

Διάγραμμα 41: Διάγραμμα κατανομής

;

Η

δασκάλων (με βάση τις ώρες σεμιναρίων) και

: μέσος=226,55)

όπως

θα

(ρ=0.000,

επίδοσης στο Word (ερ.1-7)

Η

ίδια

εικόνα

παρουσιάζεται

για

τις

περιπτώσεις

των

επιμέρους ερωτήσεων που αφορούν το Excel, το Internet και τα
Πολυμέσα. Οι αντίστοιχοι πίνακες και τα διαγράμματα παρατίθενται
στο τέλος στο Παράρτημα Π.
Φ Με Kruskal-Wallis test διερευνήθηκε στη συνέχεια και η
κατανομή των τριών κατηγοριών των δασκάλων με βάση τα
σεμινάρια, ως προς τη στάση τους στις ερωτήσεις 31-40. Γενικά
και στις τρεις κατηγορίες θα μπορούσαμε να πούμε πως οι
δάσκαλοι τηρούν την ίδια στάση απέναντι στη νέα τεχνολογία
άσχετα με το αν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ή όχι. Εκεί που
διαπιστώνεται διαφορά στην κατανομή είναι (όπως έχει βγει και σε
άλλα τεστ παραπάνω) στις ερωτήσεις 32, 33 και 34 που ζητούν
μια τοποθέτηση σε πρακτικό επίπεδο.
Φ Συγκεκριμένα για την περίπτωση της ερώτησης 32 :
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Ranks
Ν
160

Σεμινάρια
Στάση 32-Μττορώ να κατανοήσω κοινωνικά, ηθικά, νομικά Καθόλου
θέματα που σχετίζονται με τη νέα τεχνολογία (πχ πνευματικέ ι_20 ώρες
δικαιώματα, ακατάλληλο υλικό για παιδιά στο δίκτυο,
21-40 ώοεσ
παραβίαση ατομικότητας, ανεξέλεγκτη διακίνηση ιδεών κλπ)

Mean
Rank
136,2

64

143,3

63
287

164 5

Test Statistics’'1’

Chi-Square

Στάση 32-Μπορώ να κατανοήσω
κοινωνικά, ηθικά, νομικά θέματα
που σχετίζονται με τη νέα τεχνολογία
(πχ πνευματικά δικαιώματα,
ακατάλληλο υλικό για παιδιά στο
δίκτυο, παραβίαση ατομικότητας,
ανεξέλεγκτη διακίνηση ιδεών κλπ):
6,746

df

2

Asymp. Sig.

,034

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Σεμινάρια

Πίνακας 36: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με τις ώρες
σεμιναρίων και στάσης 32 (κατανόηση νομικών, κοινωνικών, ηθικών θεμάτων του
Δικτύου).

Όπως φαίνεται από
το γράφημα στην τρίτη ομάδα
ανήκουν και οι λιγότεροι που
δηλώνουν

πως

καταλαβαίνουν
Στάση 32-Μττορώ
□ Πολύ καλά

δεν
καθόλου

«τέτοια θέματα. Είναι η ομάδα
με

τον

ψηλότερο

μέσο

■ Αρκετά
ο
Ο

□ Καθόλου
Καθόλου

1-20 ώρες

21-40 ώρες

Σεμινάρια

(164,5).

Η

ανάλυση

έδειξε

δεχόμαστε

Διάγραμμα 42: Διάγραμμα κατανομής

στατιστική

την

πως

εναλλακτική

υπόθεση, ότι δηλ. οι ομάδες

δασκάλων (με βάση τις ώρες σεμιναρίων) και

μας

δεν

κατανέμονται

στάσης 32 (κατανόηση νομικών, κοινωνικών,

ομοιόμορφα ως προς το αν

ηθικών θεμάτων του Δικτύου).

κατανοούν

τέτοιου

θέματα (ρ=0.034)
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Φ

Συνεχίζοντας για την ερώτηση 33 που αφορά στην

αξιολόγηση του μαθητή μέσα από μια πολυμεσική χρήση το τεστ
έδωσε:

Ranks

Σεμινάρια
Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό Καθόλου
λογισμικό (πχ CD-ROM) να αξιολογήσω το πόσο έχουν εμπεδώε ι _20 ώρες
μια έννοια οι μαθητές μου και να καταγράψω την απόδοσή τους 21-40
(μέσα από test που συνήθως συνοδεύουν την εφαρμογή).
^ρ£ς
Total

154

Mean
Rank
125,77

63

145,00

65

175,38

Ν

282

Test Statistics"'15

Chi-Square
df

Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας
στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικό
(πχ CD-ROM) να αξιολογήσω το πόσο
έχουν εμπεδώσει μια έννοια οι μαθητές
μου και να καταγράψω την απόδοσή
τους (μέσα από test που συνήθως
συνοδεύουν την εφαρμογή).
20,538
2

Asymp. Sig.

,000

a· Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Σεμινάρια

Πίνακας 37: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με τις ώρες
σεμιναρίων και στάσης 33 (δυνατότητα αξιολόγησης των μαθητών).
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Επιβεβαιώνεται λοιπόν
ότι στην περίπτωση ερώτησης
πρακτικής

φύσεως

απορρίπτεται

η

μηδενική

υπόθεση , οι ομάδες μας είναι
Στάση 33-Μπορώ Χΐ>Πσι

ανομοιομορφα κατανεμημένες.

Πολύ καλά
] Αρκετά
___ [Καθόλου
Καθόλου

1-20 ώρες

21-40 ώρες

Το γράφημα αφήνει να φανεί
πως η τρίτη ομάδα (με τον
μεγαλύτερο μέσο, 175.38), είναι

Σεμινάρια

Διάγραμμα 43: Διάγραμμα κατανομής

και

δασκάλων (με βάση τις ώρες σεμιναρίων)

αξιολογεί τους

και στάσης 33 (δυνατότητα αξιολόγησης

«αρκετά» μέχρι «πολύ καλά».

των μαθητών).

η

πιο

άνετη

στο

μαθητές

να
από

(ρ=0.000)

Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και για την επόμενη στατιστική
ανάλυση που αφορούσε την ερώτηση 34 και την κατανομή των
ομάδων των σεμιναρίων ως προς αυτήν.(ρ=0.002). Ο πίνακας με το
Kruskal-Wallis test και το διάγραμμα παρατίθενται στο Παράρτημα Π .

Φ

Θεωρώντας ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει αρκετές

ώρες επιμορφωτικών σεμιναρίων θα κατατάσσουν τους εαυτούς τους
στις ομάδες των «καλών χρηστών» της μεταβλητής «επίπεδο γνώσης
υπολογιστών», είναι εύλογη η συμφωνία των εξαγομένων από τα τεστ
και στις δυο περιπτώσεις. Έτσι αυτό επιβεβαιώνεται και με όσα
στατιστικά σημαντικά μας δίνει η ανάλυση στην κατανομή των
ομάδων των δασκάλων ως προς την επιθυμία τους να μάθουν αρκετά
για τους υπολογιστές.
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Ranks
Σεμινάρια
Στάση 37-Έχω τη διάθεση είτε
Καθόλου
γνωρίζω κάποια πράγματα για τους
ι _20 ώρες
υπολογιστές είτε όχι, να μάθω αρκετά 21-40 ώρες
για αυτούς αν μου δοθεί η ευκαιρία:

Ν
161

Mean Rank
138,30

65

145,01

65

166,08

291

Test Statistics1’1’

Chi-Square

Στάση 37-Έχω τη διάθεση είτε
γνωρίζω κάποια πράγματα για τους
υπολογιστές είτε όχι, να μάθω αρκετά
για αυτούς αν μου δοθεί η ευκαιρία:
7,186

df

2

Asymp. Sig.

,028

a Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Σεμινάρια

Πίνακας 38: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με τις ώρες
σεμιναρίων και στάσης 37 (επιθυμία να μάθουν αρκετά για τους υπολογιστές).

Όσον αφορά λοιπόν τη

100

διάθεση

90

να

μάθουν

αρκετά

80

πράγματα για τους υπολογιστές
70

ανεξάρτητα

60

από

το

πόσα

γνωρίζουν οι ομάδες μου δεν

50

ΐΜ,άθ

ομοιόμορφα

κατανεμημένες.

Φαίνεται

επίσης από το γράφημα πως
Καθόλου

1-20 ώρες

21-40 ώρες

Σεμινάρια

όσο περισσότερα ξέρουν τόσο
μεγαλύτερη

είναι

η

διάθεσή

Διάγραμμα 44 : Διάγραμμα κατανομής

τους

δασκάλων (με βάση τις ώρες σεμιναρίων)

μάθουν κι άλλα. Αξιοπρόσεχτο

και στάσης 37 (επιθυμία να μάθουν για τους

είναι σε αυτούς το γεγονός πως

υπολογιστές).

(μέσος=166.08)

να

δεν υπάρχει καθόλου ποσοστό
κάποιων που να μην θέλουν
πια να μάθουν άλλα.(ρ=0.028)

Σελίδα -141 -
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17.6 Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης - Επιδόσεις Στάση.
Λόγω του

ότι

η

στρωματοττοίηση

χωρισμό των εκπαιδευτικών

είχε ακολουθήσει το

σύμφωνα με τα γραφεία των δυο

Διευθύνσεων, θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν κατανέμονται
ομοιόμορφα

τα

γραφεία

αυτά

όσον αφορά

τις επιδόσεις των

δασκάλων τους ή τη στάση τους.
Φ Για μεν τις επιδόσεις, τα τεστ (Kruskal-Wallis) δεν
έδωσαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Έχουμε αποτελέσματα
που ευνοούν την άποψη ότι οι επιδόσεις σε σχέση με το ποιο Γ ραφείο
εξετάζουμε είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες. Ενδεικτικά παρατίθεται
η περίπτωση της επίδοσης στο σύνολο των σχετικών ερωτήσεων (130).
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι"

Γ ραφεία κατά Διεύθυνση
1 ο Γ ραφείο Α1 Δνσης
2ο Γραφείο Α Δνσης

Ν
53
22

Mean Rank
148,28
116,07

3ο Γ ραφείο Α Δνσης

54

140,44

4ο Γραφείο Α Δνσης

169,52

Απευθείας στη Β 'Δ/νση

28
14

157,89

1 ο Γ ραφείο Β' Δνσης

66

173,56

2ο Γ ραφείο Β Δνσης

70
307

155,29

Total

Test Statistics1,1’

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναι"
10,930
6
,091

a· Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Γραφεία κατά Διεύθυνση

Πίνακας 39: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με Γραφείο όπου
ανήκουν και γενικής επίδοσης.
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Γραφεία κατά Διεύθυνση

Διάγραμμα 45 : Διάγραμμα κατανομής δασκάλων (με βάση το Γ ραφείο που
ανήκουν) και γενικής επίδοσης.

Βλέποντας το επίπεδο σημαντικότητας του παραπάνω τεστ
(ρ=0.091) και βλέποντας στη συνέχεια και το επίπεδο των άλλων τεστ
που

διερευνούν την ίδια κατανομή όμως τώρα στις επιμέρους

ενότητες

των

ερωτήσεων

(Word,

Excel,

Internet,

Multimedia)

παρατηρούμε ότι μπορεί να μην είναι εξαρχής στατιστικά σημαντικά,
αλλά με το να κυμαίνονται σε τιμές μικρότερες του 0.1

(10%)

δημιουργούν μια τάση προς το να αρχίζουμε να σκεπτόμαστε ότι
πιθανόν οι κατηγορίες (Γραφεία) να μην είναι και τόσο ομοιόμορφα
κατανεμημένες.(Word: ρ=0.081, Excel: ρ=0.044, Internet: ρ=0.098,
Multimedia:

ρ=0.082).

Στο

Παράρτημα

παραπάνω περιπτώσεις.
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Αναζητώντας την κατανομή των δασκάλων όπως αυτοί
είναι ενταγμένοι στα διάφορα Γραφεία, σε σχέση με τη στάση τους
απέναντι στη νέα τεχνολογία, εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε πως
γενικά είναι η ίδια για όλα τα Γραφεία (τιμές για το ρ value αρκετά
μεγάλες). Αξίζει όμως να σταθούμε μόνο σε μια περίπτωση όπου οι
δάσκαλοι δεν κατανέμονται ομοιόμορφα.

Ranks

Στάση 38-Η ηλικία ή τα
χρόνια προϋπηρεσίας
έχουν να κάνουν με τη
διάθεση ενός
εκπαιδευτικού να
εξοικειωθεί με τη νέα
τεχνολογία ;

Γραφεία κατά Διεύθυνση
Ιο Γραφείο Α' Δνσης

51

Mean Rank
165,25

2ο Γραφείο Α Δνσης

21

159,76

3ο Γραφείο Α Δνσης

53

157,54

4ο Γ ραφείο Α Δνσης

28

183,11

Απευθείας στη Β Δ/νση

13

136,92

Ιο Γραφείο Β’ Δνσης

65

129,15

2ο Γραφείο Β Δνσης

65

131,11

Total

Ν

296

Test Statistics1’15

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Στάση 38-Η ηλικία ή τα χρόνια
προϋπηρεσίας έχουν να κάνουν με
τη διάθεση ενός εκπαιδευτικού να
εξοικειωθεί με τη νέα τεχνολονία :
16,589
6
,011

a Kruskal Wallis Test
b- Grouping Variable: Γραφεία κατά Διεύθυνση

Πίνακας 40: Kruskal-Wallis test για κατανομή δασκάλων ανάλογα με Γραφείο όπου
ανήκουν και στάσης 38 (επιδρά η ηλικία στη διάθεση ενασχόλησης με τους Η/Υ;).
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Άξιο προσοχής στο
γράφημα είναι το
ποσοστό

στην

μεγάλο

απάντηση

«Καθόλου» που δίνουν τα
Τραίρεία της Β' Διεύθυνσης.
Μια

διαισθητική

του

φαινομένου

μπορούσε
γεγονός

ερμηνεία

να
πως

θα

είναι
σε

το

αυτήν

έχουμε περισσότερο νέους

Γραφεία κατά Διεύθυνση

συναδέλφους. (Το ποσοστό
των ηλικιών από 25-44 είναι
Διάγραμμα 46: Διάγραμμα κατανομής

για την Α'Δ/νση 77%, ενώ

δασκάλων (με βάση το Γ ραφείο ττου ανήκουν)
και στάσης 38 (επιδρά η ηλικία στη διάθεση

για τη Β'96%). Όμως και
γενικά για το σύνολο του

ενασχόλησης με τους Η/Υ).

πληθυσμού το συμπέρασμα
είναι πως δεν κατανέμεται
ομοιόμορφα (ρ=0.011)
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17.7 Συνάφεια μεταξύ στάσεων.
Μια

τελευταία

επιδίωξη

υπήρξε

η

διερεύνηση

πιθανών

σχέσεων μεταξύ των στάσεων. Δηλαδή κατά πόσο η στάση που
τήρησαν κάποιοι δάσκαλοι σε κάποιες από τις ερωτήσεις 31-40
επηρέασε τη στάση τους σε κάποια άλλη και αν αυτή η σχέση, η
συνάφεια, είναι θετική ή αρνητική. Για αυτού του είδους την ανάλυση
χρησιμοποιήθηκαν τεστ που υπολογίζουν τον δείκτη tau-b του Kendall
και Gamma, και θα παρουσιαστούν εδώ όσα έδωσαν σημαντικά
αποτελέσματα.
Φ

Συνάφεια μεταξύ απαντήσεων στις ερωτήσεις 31 και

37.

τάση 31-Πιστεύετε πως το μάθημα στην τάξη γίνεται καλύτερο * Στάση 37-Έχω τη διάθεση ι
νωρίζω κάποια πράγματα για τους υπολογιστές είτε όχι, να μάθω αρκετά για αυτούς αν μ
δοθεί η ευκαιρία: Crosstabulation
Count

Στάση 31-Πιστεύετε πως
το μάθημα στην τάξη
γίνεται καλύτερο

μόνο με ΗΑ'
μόν0 με δάσκαλο
και με τα δυο μαζί

Total

Στάση 37-Έχω τη διάθεση είτε
γνωρίζω κάποια πράγματα για τους
υπολογιστές είτε όχι, να μάθω
αρκετά για αυτούς αν μου δοθεί η
ευκαιρία:
Καθόλου
Αρκετά
Πολύ
1
3
7
13
7
81
175
10
94
183

Total
2:

26C
28/

Symmetric Measures

Ordinal by
Ordinal

Kendall's tau-b
Gamma

Value
,198
,579
287

N of Valid Cases

Asymp.
Std. Error3
,062

Approx. T*3
2,874

Approx.
Sig.
,004

,135

2,874

,004

a Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Πίνακας 41: Kendall’s tau-b test για σχέση μεταξύ απαντήσεων στις ερωτήσεις 31
και 37.
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Η ανάλυση δείχνει
ότι

υπάρχει

σχέση

μια

θετική

ανάμεσα

στις

απαντήσεις που έδωσαν οι
Σιάση 37-Έχω τη διάθ
1 '

δάσκαλοι στην ερώτηση 31
και σε όσες έδωσαν στην

ΙΐΊολυ

ί. ΊΑρκετό

37. Αυτό σημαίνει δηλαδή

Ικαθόλου
μόνο με Η/Υ

και με τα δυο μαζί

πως

μόνο με δάσκαλο

Στάση 31-Πιστεύετε πως το μάθημα στην τάξη γίνεται καλύτερο

όσο

θέλουν να ασχοληθούν με
τους

Διάγραμμα 47 : Διάγραμμα μετρήσεων από
crosstabulation μεταξύ ερωτήσεων 31 και 37.

περισσότερο

υπολογιστές

οι

δάσκαλοι τόσο περισσότερο
είναι υποστηρικτές της ιδέας
για την παρουσία τους στην
τάξη (από απλή συνύπαρξη
έως

και

αυτοτέλεια

της

παρουσίας των Η/Υ) (taub=0.198, ρ=0.004).

Συνάφεια μεταξύ απαντήσεων στις ερωτήσεις 35 και
39.

Στάση 35-Η χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση οδηγεί το μαθητή στο να χρησιμοποιεί πιο υψηλό επίπεδο
σκέψης στη διαδικασία λύσης προβλημάτων. * Στάση 39-Η νέα τεχνολογία έχει τη δύναμη να αλλάξει τον τρόπο με τον
οποίο οι μαθητές μας αντιλαμβάνονται τον κόσμο που τους περιβάλλει Crosstabulation
Count
Στάση 39-Η νέα τεχνολογία έχει τη
δύναμη να αλλάξει τον τρόπο με τον
οποίο οι μαθητές μας
αντιλαμβάνονται τον κόσμο που τους
περιβάλλει
Στάση 35-Η χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση
οδηγεί το μαθητή στο να χρησιμοποιεί πιο υψηλό επίπεδο
σκέψης στη διαδικασία λύσης προβλημάτων.

Καθόλου
Αρκετά

Total
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Καθόλου
4

Αρκετά
16

4

132
14

48

62

8

162

108

278

Πολύ

Total
7

27

53

189
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Symmetric Measures

Kendall's tau-b

Ordinal by
Ordinal

Gamma

Value
,385
,664

Ν of Valid Cases

Asymp.
Std. Error3
,055

Approx. T5
6,532

Approx.
Sig.
,000

,079

6,532

,000

278

a Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Πίνακας 42: Kendall’s tau-b test για σχέση μεταξύ απαντήσεων στις ερωτήσεις 35
και 39.

Από
προκύπτει

την

ανάλυση

θετικός

συνάφειας

βαθμός

μεταξύ

των

απαντήσεων στις ερωτήσεις 35
και 39. Αυτό σημαίνει πως όσο
<ιεχνο

Καθόλου

Αρκετά

Πολύ

Στάση 35-Η χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδει

περισσότερό

πιστεύουν

χρήση

της

νέας

οδηγεί

το

μαθητή

οτι

η

τεχνολογίας
στο

να

“χρησιμοποιεί υψηλότερο επίπεδο

Διάγραμμα 48 : Διάγραμμα μετρήσεων

σκέψης

τόσο

από crosstabulation μεταξύ ερωτήσεων

πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει

35 και 39.

τον

τρόπο

μαθητές

με

περισσότερο

τον

οποίο

αντιλαμβάνονται

οι
τον

κόσμο που τους περιβάλλει. Σε
αυτό συνηγορεί και το γράφημα.
Όσο προχωρούμε στον οριζόντιο
άξονα από το καθόλου προς το
πολύ,

τόσο

μεγαλώνει

στις

στήλες το τμήμα που αντιστοιχεί
στο

«Πολύ».

ρ=0.000)
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Φ

Συνάφεια μεταξύ απαντήσεων στις ερωτήσεις 33 και

34.
Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ CD-ROM)
να αξιολογήσω το πόσο έχουν εμπεδώσει μια έννοια οι μαθητές μου και να καταγράψω
την απόδοσή τους (μέσα από test που συνήθως συνοδεύουν την εφαρμογή). * Στάση
34-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ. CD-ROM) να
καταγράψω την απόδοσή μου ως εκπαιδευτικού (δηλ. να καταλήξω σε συμπεράσματα
ως προς το αν έχω καταφέρει να περάσω στους μαθητές την έννοια που διδάσκω)
Crosstabulation
Count
Στάση 34-Μπορώ χρησιμοποιώντας
στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικό
(πχ. CD-ROM) να καταγράψω την
απόδοσή μου ως εκπαιδευτικού (δηλ.
να καταλήξω σε συμπεράσματα ως
προς το αν έχω καταφέρει να περάσω
στους μαθητές την έννοια που
διδάσκω)
Καθόλου
Αρκετά
Πολύ καλά
Στάση 33-Μπορώ
χρησιμοποιώντας στην
τάξη ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό (πχ CD-ROM)
να αξιολογήσω το πόσο
έχουν εμπεδώσει μια
έννοια οι μαθητές μου
και να καταγράψω την
απόδοσή τους (μέσα
από test που συνήθως
συνοδεύουν την
εφαρμογή).

Total

Καθόλου
119

Q

18

90

Ο

114

1

10

22

33

138

109

28

275

128

Αρκετά

Πολύ καλά

Total

Symmetric Measures

Ordinal by
Ordinal

Kendall's tau-b
Gamma

N of Valid Cases

Value
,796
,964

Asymp.
Std. Error3
,030
,014

Approx, f3
21,964
21,964

Approx. Siq.
,000
,000

275

a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Πίνακας 43: Kendall’s tau-b test για σχέση μεταξύ απαντήσεων στις ερωτήσεις 33
και 34.
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Το τεστ μας δίνει υψηλά
-

θετικό βαθμό συνάφειας ανάμεσα
στις

δυο

φανερό

ότι

μπορεί
Στάση 34-Μπόρώ χρησι

μεταβλητές.

ένας

όσο

Γίνεται

περισσότερο

δάσκαλος

να

,

αξιολογεί τους μαθητές του μέσα

ιΑρκε.α
Καθόλου

Αρκειά

; από μια πολυμεσική χρήση, τόσο
: περισσότερο

Πολύ καλά

μπορεί

και

να

την δΐΚή TOU ΟπόδΟΟη (λ)ς

Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα

Διάγραμμα 49 : Διάγραμμα μετρήσεων

εκπαιδευτικού μέσα από μια τέτοια

από crosstabulation μεταξύ ερωτήσεων

εφαρμογή.

33 και 34.

μηδενική υπόθεση (tau-b = 0), που
θέλει

τον

Απορρίπτεται

συντελεστή

έτσι

να

η

είναι

μηδενικός, δηλαδή να μην υπάρχει
καμιά συσχέτιση ανάμεσα στις δυο
ordinal μεταβλητές, (tau-b = 0.796,
ρ=0.000)

Μετά τα παραπάνω φαίνεται φυσικό να παρατηρούνται τα
εξής:
Όσο περισσότερο μπορεί κάποιος να αξιολογεί τους μαθητές
του μέσα από μια πολυμεσική εφαρμογή, τόσο περισσότερο δέχεται
το γεγονός πως η νέα τεχνολογία ανεβάζει το επίπεδο σκέψης του
μαθητή (ερ.35) (tau-b=0.208, ρ=0.000),

τόσο περισσότερο έχει

διάθεση να ασχοληθεί κι άλλο με τους υπολογιστές (ερ.37) (taub=0.213, ρ=0.000) (βλέπε Παράρτημα Γ'). Φυσικά ακριβώς το ίδιο
παρατηρείται στον συνδυασμό της δυνατότητας αυτοαξιολόγησης
(ερ.34) με τις παραπάνω ερωτήσεις (35, 37).
Με τη χρήση του ίδιου τεστ, φάνηκε θετική συνάφεια ανάμεσα
στις ερωτήσεις 35 και 37 (βλέπε Παράρτημα Γ'). Όσο περισσότερο
πιστεύουν οι δάσκαλοι πως η χρήση της νέας τεχνολογίας ανεβάζει το
επίπεδο σκέψης του μαθητή, τόσο περισσότερο είναι πρόθυμοι να
μάθουν και άλλα γι αυτήν (tau-b=0.210, ρ=0.000)
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Φ Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των ερωτήσεων
36 και 38. Διερευνά αν η άποψη για το ρόλο της ηλικίας στο θέμα
της επιθυμίας για εξοικείωση με τους Η/Υ, σχετίζεται με την άποψή
τους για τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα που μπορεί να πάρει ο
υπολογιστής μέσα στην τάξη.

Στάση 36-Πιστεύετε ότι η παρουσία του Η/Υ στην τάξη μπορεί να αποκτήσει κάποια
στιγμή ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε σχέση με το δάσκαλο της τάξης; * Στάση 38-Η
ίλικία ή τα χρόνια προϋπηρεσίας έχουν να κάνουν με τη διάθεση ενός εκπαιδευτικοί
να εξοικειωθεί με τη νέα τεχνολογία ; Crosstabulation
Count
Στάση 38-Η ηλικία ή τα χρόνια
προϋπηρεσίας έχουν να ,άνουν με τη
διάθεση ενός εκπαιδειπικού να
εξοικειωθεί υε τη νέα τε κνολονία :
Καθόλου
Αρκετά
Πολύ
Στάση 36-Πιστεύετε ότι
η παρουσία του Η/Υ
στην τάξη μπορεί να
αποκτήσει κάποια
στιγμή ανταγωνιστικό
χαρακτήρα σε σχέση με
το δάσκαλο της τάξης;

Καθόλου
Αρκετά
Πολύ

Total

Total

90

92

21

203

11

38

14

63

4

8

6

18

105

138

41

284

Symmetric Measures

Ordinal by
Ordinal

Value
,250
,465

Kendall's tau-b
Gamma

N of Valid Cases

Asymp.
Std. Error3
,052
,089

Approx, f3
4,611
4,611

Approx. Sig.
,000
,000

284

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Πίνακας 44: Kendall’s tau-b test για σχέση μεταξύ απαντήσεων στις ερωτήσεις 36
και 38.
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Ο

θετικός

συνάφειας

που

βαθμός
προκύπτει

από το τεστ δείχνει πως όσο
περισσότερο
Στάση 38-Η
|Πολύ
I

ΐΑοκετά

οι

δάσκαλοι

^ΐρτεύουν πως η ηλικία έχει
να

κάνει

με

τη

διάθεση

κάποιου δασκάλου να μάθει

[^Καθόλου

και
Στάση 36-Πιστεύετε ότι η παρουσία του Η/Υ στην τάξη

άλλα

πράγματα,

^ρισσοτερο

θεωρεί

τόσο
τον

υπολογιστή σαν ανταγωνιστή
Διάγραμμα 50 : Διάγραμμα μετρήσεων από
crosstabulation μεταξύ ερωτήσεων 36 και 38.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ.
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Αγαπητέ/ή συνάδελφε
Το ερωτηματολόγιο το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε αποτελεί το
υλικό για το θέμα μιας Διπλωματικής Εργασίας που γίνεται στα πλαίσια του
Διατμηματικού

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

στα

Πληροφοριακά Συστήματα (M.I.S.) του Πανεπιστημίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Το θέμα της διπλωματικής είναι: «Καταγράφοντας τη Σχέση των
Εκπαιδευτικών με τη Νέα Τεχνολογία». Αφορμή αποτέλεσαν οι εξαγγελίες
της πολιτείας για την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας (εκπαιδευτικής
τεχνολογίας) στην εκπαίδευση, μετά από την ευρωπαϊκή συνάντηση στη
Λισσαβόνα και τις ανακοινώσεις της Πράσινης Βίβλου που δίνει βαρύτητα
ακριβώς σ'αυτό το θέμα.
Εισαγωγή όμως της νέας τεχνολογίας δε σημαίνει απλά να
εγκατασταθούν μηχανήματα στα σχολεία μας. Αυτό που έχει προτεραιότητα
είναι η επιμόρφωση των δασκάλων στην αξιοποίηση αυτού του εργαλείου.
Είναι αναπόφευκτο λοιπόν να παρακολουθήσουμε να λαμβάνουν χώρα στα
επόμενα χρόνια μια σειρά από σεμινάρια στα οποία θα κληθούν να
συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί.
Πρόθεσή μας λοιπόν είναι μέσα από την καταγραφή των γνώσεων
που έχουν πάνω στα απλά λογισμικά πακέτα, το δίκτυο και τα πολυμέσα οι
δάσκαλοι της Θεσ/νίκης να καταλήξουμε σε κάποια χρήσιμα για το χώρο της
παιδείας συμπεράσματα.
Για να διασφαλιστείτε ως προς τη μη δημοσιοποίηση των δικών σας
στοιχείων, οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες.Θα χρειαστεί να αφιερώσετε ΙΟ
Ι 5 λεπτά για την συμπλήρωση.
Εάν κάποιος επιθυμεί να ενημερωθεί πάνω στα αποτελέσματα της
εργασίας, θα πρέπει επιστρέφοντας στη διεύθυνση του σχολείου το
ερωτηματολόγιο να έχει και ένα χαρτί με τη διεύθυνσή του.
Από τη θέση αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου
κάνετε να συνεργαστείτε στην προσπάθεια αυτή που κίνητρό της έχει το
ενδιαφέρον για το χώρο της παιδείας και ειδικότερα της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Με τιμή
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Δάσκαλος-Μαθηματικός
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βάλτε X στο κουτάκι που σας αντιπροσωπεύει.

1. Ηλικία:

|

X

|
35-44

25-34

2. Φύλο:

|

—1
Άνδρας

45-54

Γυναίκα

Ζ3

3. Επίπεδο Σπουδών

Μετεκπαίδευση

4. Ειδικότητα:

55 και πάνω

α α

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Εξομοίωση

I_____|

■

Γ υμναστής

Δάσκαλος

Αγγλικών

5. Προϋπηρεσία σε έτη:

Μουσικής

□
0-5

6-10

6. Επίπεδο γνώσης υπολογιστών:

11-15

16-20

Ο
21 και πάνω

------—--------------

Καθόλου

—

Μέτριο

Προχωρημένο

7. Υπάρχει πρόσβαση σε Η/Υ (PC) στο σπίτι;

8. Πρόσβαση σε νέα τεχνολογία στο χώρο του σχολείου ( Η/Υ,
σύνδεση στο δίκτυο):
Η/Υ

Η/Υ και σύνδεση στο δίκτυο

Τίποτε από τα δυο

9. Ώρες εκπαίδευσης σε σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει πάνω
στις νέες τεχνολογίες (Η/Υ, λογισμικά πακέτα, Internet κλπ.)

Καθόλου

1-20

21-40

41 και πάνω

10. Σχολείο που
υπηρετώ:..........
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ττχ Word)
1. Μπορώ να ανοίξω (open), να σώσω (save) ένα νέο ή παλιό αρχείο,
να αλλάξω την ευθυγράμμιση (alignment), τα περιθώρια (margins) μιας
παραγράφου, να αλλάξω γραμματοσειρά (Fonts) ή το μέγεθος της
(Size)
2. Μπορώ να εισάγω κεφαλίδες και υποσέλιδα (Headers and Footers),
να χρησιμοποιώ την αυτόματη αρίθμηση σελίδων (Page Numbering)
και να εκτυπώνω επιλεγμένες σελίδες (Print).
3. Μπορώ να μετακινώ (Move) ή να αντιγράφω (copy) κείμενα είτε με τη
χρήση των επιλογών Αντιγραφή (Copy), Αποκοπή (Cut), Επικόλληση
(Paste), είτε με τη μέθοδο drag and drop.
4. Μπορώ να δημιουργώ πίνακες μέσα σε ένα κείμενο, να εισάγω
κουκίδες και αρίθμηση (Bullets and Numbering) και να εφαρμόζω
περιγράμματα και σκίαση (Borders and Shading).
5. Μπορώ να χρησιμοποιώ τον γραμματικό και ορθογραφικό έλεγχο
(Spelling and Grammar).

□

□

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Q

□

ΝΑΙ

ΟΧΙ

□

□

ΝΑΙ

ΟΧΙ

□

□

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ο”

□

ΝΑΙ
6.Μπορώ να δημιουργήσω απλά σχήματα από τη μπάρα εργαλείων
Σχεδίασης (Drawing Tool Bar), να δημιουργήσω πλαίσια κειμένου (Text
Boxes), και να δημιουργήσω και να εισάγω αντικείμενα από το Word
Art.
7. Μπορώ να ετοιμάσω διαγωνίσματα για τα μαθήματά μου.

ΟΧΙ

[JI
ΝΑΙ

ΟΧΙ

□

□

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ (ττχ Excel)
8. Μπορώ να εισάγω κείμενα και αριθμούς μέσα στα κελιά, να
μετακινούμαι ανάμεσα στα κελιά με τη χρήση πλήκτρων (Keys), του □
ΝΑΙ
ποντικιού (mouse) ή της εντολής Μετάβαση (Go Το).
9. Μπορώ να εισάγω (Insert) και να διαγράφω (Delete) γραμμές (rows)
ή στήλες (columns), όπως επίσης και να αυξάνω (Increase) ή να Q
ελαττώνω (Decrease) το ύψος (Height) και το πλάτος (Width) των ΝΑΙ
κελιών.
Γ~|
10. Μπορώ να χρησιμοποιώ το κουμπί της Αυτόματης Άθροισης (Auto LJ
Sum) και να εκτελώ υπολογισμούς σε κελιά χρησιμοποιώντας απλές
ΝΑΙ
αριθμητικές πράξεις .
11. Μπορώ να εισάγω και να χρησιμοποιώ τις έτοιμες συναρτήσεις
Q
(Functions).
ΝΑΙ
12. Μπορώ να δημιουργώ διάφορα γραφήματα από δεδομένα
(Charts), να τροποποιώ τους άξονες (Axis), τις ετικέτες τους (Labels), □
τα χρώματα (Colors) κλπ.
ΝΑΙ
13. Μπορώ να χρησιμοποιώ κάποιο λογιστικό φύλλο (Spreadsheet) για
να καταχωρώ τις επιδόσεις των μαθητών μου και να υπολογίζω τους □
βαθμούς τους.
ΝΑΙ

□
ΟΧΙ

□
□
ΟΧΙ

□
ΟΧΙ

□
ΟΧΙ

□
ΟΧΙ

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ττχ Access)
14. Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια βάση δεδομένων (ττχ Access) για
την καταγραφή πληροφοριών που αφορούν στους μαθητές μου.

□
ΝΑΙ
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15. Μπορώ να δημιουργήσω αναφορές-εκθέσεις (Reports) με χρήσιμες 1—1
πληροφορίες για τους γονείς ή γενικότερα για το εκπαιδευτικό
περιβάλλον.
ΝΑΙ

—\
LI ιLI
ΟΧΙ

INTERNET -ΔΙΚΤΥΟ
16. Μπορώ να στέλνω e-mail και να διαβάζω αυτά που μου στέλνουν
μέσω Internet.
17. Μπορώ να στείλω και να λάβω συνημμένα κείμενα (Attached
Documents), να εξάγω πληροφορίες και να προωθήσω κάποια
μηνύματα (Forward) σε άλλους.
18. Μπορώ να χρησιμοποιήσω εξειδικευμένα χαρακτηριστικά της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όπως τη δημιουργία και διαχείριση
Βιβλίου Διευθύνσεων (Address Book), τη δημιουργία κανόνων για
αυτόματο φιλτράρισμα μηνυμάτων (Automatic Filtering)
19. Μπορώ να πλοηγούμαι(Βτον^) στο World Wide Web (WWW)
μέσω του Internet Explorer ή του Netscape χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά Πίσω (Back), Εμπρός (Forward) και Μετάβαση (Go Το)
20. Μπορώ να χρησιμοποιώ δυνατότητες αναζήτησης (Search Utilities)
που μου δίνουν πύλες όπως το Yahoo, η Alta Vista ή το in.gr, όπως
επίσης και να χρησιμοποιώ προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης
(Advanced Searching).
21. Μπορώ να αντιγράφω (Copy) περιεχόμενα των web σελίδων στον
σκληρό μου ή να τα εκτυπώνω στον εκτυπωτή.
22. Συμμετέχω σε online κοινότητες με τη χρήση (εκτός του e-mail)
Listservs, ομάδων συζήτησης (Discussion Groups) κλπ

□ □
ΝΑΙ

ΟΧΙ

□

□

ΝΑΙ

ΟΧΙ

□ □
ΝΑΙ

ΟΧΙ

□

□

ΝΑΙ

ΟΧΙ

□ □
ΝΑΙ

ΟΧΙ

□

□

ΝΑΙ

ΟΧΙ

□
ΝΑΙ

23. Μπορώ με τη χρήση κάποιου ονόματος (User Name) και κάποιου
κωδικού (Password) να καταχωρηθώ σε κάποιο site για την άντληση
πληροφοριών.

ΟΧΙ

Q
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΟΛΥΜΕΣΑ - MULTIMEDIA
24. Μπορώ να εγκαταστήσω (Setup) μια πολυμεσική εφαρμογή που
είναι γραμμένη σε ένα CD, στον υπολογιστή μου.

□ □
ΝΑΙ

25. Μπορώ να χρησιμοποιώ λογισμικό για αναπαραγωγή ψηφιακού
video, όπως το Quick Time Player, για να παίζω, να σταματώ και να
προχωρώ εμπρός (fast forward) μια ψηφιοποιημένη βιντεοταινία.
26. Μπορώ να πραγματοποιήσω μια πολύ απλή πολυμεσική εφαρμογή
(πχ να ετοιμάσω ένα μάθημα Ιστορίας όπου με βάση κάποιο εργαλείο
συγγραφής όπως το Authorware να συνδέσω σκαναρισμένες εικόνες,
να εισάγω κάποιο video, μια αφήγηση που να έχουν σχέση με την
ενότητα που διδάσκω, και να τα γράψω σε ένα CD;)
27.Μπορώ και χρησιμοποιώ τα εκπαιδευτικά παραδείγματα (Tutorials)
που συνοδεύουν πολλές φορές μια multimedia εφαρμογή.

□
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

□ □
□
ΝΑΙ

□
ΝΑΙ

30. Μπορώ να χρησιμοποιώ on line εγκυκλοπαίδειες (πχ Encarta).

□
ΝΑΙ
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□

□ □

ΝΑΙ
28. Γνωρίζω τη γραμμική και μη γραμμική παρουσίαση μιας
εφαρμογής, όπως και τους όρους πολυμέσα (multimedia), υπερμέσα
(Hypermedia), υπερκείμενο (Hypertext).
29. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα multimedia (πχ. ένα CD-ROM), για
να επιτύχω κάποιον διδακτικό μου στόχο.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

□
ΟΧΙ

□
ΟΧΙ

□
ΟΧΙ
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31. Πιστεύετε πως το μάθημα στην τάξη γίνεται καλύτερο:

Μόνο με Η/Υ

Μόνο με δάσκαλο

Με συνδυασμό δασκάλου και Η/Υ

32. Μπορώ να κατανοήσω κοινωνικά, ηθικά, νομικά θέματα που σχετίζονται με τη
νέα τεχνολογία (πχ πνευματικά δικαιώματα, ακατάλληλο υλικό για παιδιά στο δίκτυο,
παραβίαση ατομικότητας, ανεξέλεγκτη διακίνηση ιδεών κλπ):

α
καθόλου

α

α

αρκετά

πολύ καλά

33. Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ CD-ROM)
να αξιολογήσω το πόσο έχουν εμπεδώσει μια έννοια οι μαθητές μου και να
καταγράψω την απόδοσή τους (μέσα από test που συνήθως συνοδεύουν την
εφαρμογή).

Ο
καθόλου

αρκετά

πολύ καλά

34. Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ. CD-ROM)
να καταγράψω την απόδοσή μου ως εκπαιδευτικού (δηλ. να καταλήξω σε
συμπεράσματα ως προς το αν έχω καταφέρει να περάσω στους μαθητές την έννοια
που διδάσκω)
______.

Γ □
καθόλου

αρκετά

πολύ καλά

35. Η χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση οδηγεί το μαθητή στο να
χρησιμοποιεί πιο υψηλό επίπεδο σκέψης στη διαδικασία λύσης προβλημάτων.

καθόλου

αρκετά

πολύ

36. Πιστεύετε ότι η παρουσία του Η/Υ στην τάξη μπορεί να αποκτήσει κάποια στιγμή
ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε σχέση με το δάσκαλο της τάξης;

!
καθόλου

α
αρκετά

πολύ

37. Έχω τη διάθεση είτε γνωρίζω κάποια πράγματα για τους υπολογιστές είτε όχι ,
να μάθω αρκετά για αυτούς αν μου δοθεί η ευκαιρία:

καθόλου

αρκετά

πολύ

38. Η ηλικία ή τα χρόνια προϋπηρεσίας έχουν να κάνουν με τη διάθεση ενός
εκπαιδευτικού να εξοικειωθεί με τη νέα τεχνολογία
--------------

καθόλου

. :·...... -Λ''

...............*

αρκετά

πολύ

39. Η νέα τεχνολογία έχει τη δύναμη να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές
μας αντιλαμβάνονται τον κόσμο που τους περιβάλλει

καθόλου

αρκετά

πολύ

40. Η εμπειρία της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη θα βοηθήσει στην
πετυχημένη ένταξη και εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία.

καθόλου

αρκετά

Σελίδα
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ.
Το 1992 η International Society for Technology in Education
(ISTE) καθιέρωσε πρότυπα που ορίζουν τα τεχνολογικά standards για
την εκπαίδευση των δασκάλων.[13]

Σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα

λοιπόν όλοι οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι ή να ετοιμάζονται
στις ακόλουθες περιοχές:

Βασικές

Α.

Τεχνολογίας.

Οι

λειτουργίες

δάσκαλοι

θα

και

έννοιες

πρέπει να

Υπολογιστών

χρησιμοποιούν

-

τους

υπολογιστές για πρόσβαση, αναπαραγωγή και χειρισμό δεδομένων
και έκδοση αποτελεσμάτων.

Θα πρέπει να είναι σε θέση να

αξιολογούν την απόδοση των συστημάτων τόσο σε επίπεδο hardware
όσο και software και να εφαρμόζουν απλές στρατηγικές επίλυσης για
κάποια προβλήματα όταν χρειάζεται.
Β.

Προσωπική και Επαγγελματική χρήση της τεχνολογίας.

Οι δάσκαλοι να χρησιμοποιούν εργαλεία για να προωθούν την
προσωπική τους άνοδο και παραγωγικότητα. Να χρησιμοποιούν την
τεχνολογία

για

να

επικοινωνούν,

να

συνεργάζονται,

να

έχουν

πρόσβαση σε έρευνες και να λύνουν προβλήματα. Επιπλέον, να
σχεδιάζουν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν
την δια βίου μάθηση και ενισχύουν τη δίκαιη (με την έννοια του
Δικαίου), ηθική και νόμιμη χρήση των πόρων υπολογιστών/τεχνολο
γίας.
C.

Εφαρμογή

της

τεχνολογίας

στην

Διδασκαλία.

Οι

δάσκαλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τις
σχετικές τεχνολογίες για να αποτελούν μέρος της διδασκαλίας στην
τάξη. Να σχεδιάζουν και να κατανείμουν διδακτικές μονάδες που
ολοκληρώνουν μια ποικιλία από λογισμικό, εφαρμογές και εργαλεία
μάθησης.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Πατταδόπουλος Ιωάννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Σελίδα
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι"
στο Word

Γνώση Υπολογιστή
Καθόλου
Μέτριο
Προχωρημένο
Total

Ν
161
135
11
307

Mean Rank
87,92
223,31
270,50

Test Statistics’’11

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναι" στο
Word
222,308
2
,000

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Συνολικός αριθμός απαντήσεων "Ναι" στο Word

Γνώση Υπολογιστή
Test 1: Kruskal-Wallis test για επίπεδο γνώσης υπολογιστών - Συνολικός
αριθμός απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Word
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Πατταδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναί"
στο Excel

Γνώση Υπολονιστή
Καθόλου
Μέτριο
Προχωρημένο
Total

Ν
161
135

Mean Rank
106,57
200,24

11

280,77

307

Test Statistics1’13

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναί" στο
Excel
150,945
2
,000

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Συνολικός αριθμός απαντήσεων "Ναί" στο Excel
ωο
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Γνώση Υπολογιστή

Test 2: Kruskal-Wallis test για επίπεδο γνώσης υπολογιστών - Συνολικός
αριθμός απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Excel.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων
"ΝαΓ'στα Πολυμέσα

Γνώση Υπολογιστή
Καθόλου
Μέτριο
Προχωρημένο
Total

Ν
161
135
11

Mean Rank
126,16
178,05
266,27

307

Test Statistic^·15

Chi-Square

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"ΝαΓ'στα
Πολυμέσα
86,022

df
Asymp. Sig.

,000

2

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Γνώση Υπολογιστή

Συνολικός αριθμός απαντήσεων "ΝαΓ'στα Πολυμέσα
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161

135

Καθόλου

Μέτριο

Προχωρημένο

Γνώση Υπολογιστή

Test 3: Kruskal-Wallis test για επίπεδο γνώσης υπολογιστών - Συνολικός
αριθμός απαντήσεων «ΝΑΙ» στα Πολυμέσα.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναί" στο

Σεμινάρια
Καθόλου
1-20 ώρες

Excel

21-40 ώρες

Ν

Total

174
67
66

Mean Rank
126,24
170,23
210,72

307

Test Statistic^’15

Chi-Square

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναί" στο
Excel
66,409

df
Asymp. Sig.

2
,000

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Σεμινάρια

Σεμινάρια
Συνολικός αριθμός απαντήσεων "Ναι" στο Excel

Σεμινάρια

Test 4: Kruskal-Wallis test για ώρες σεμιναρίων - Συνολικός αριθμός
απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Excel.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Σεμινάρια
Καθόλου
1-20 ώρες

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναί" στο
lnternet

Ν

21-40 ώρες
Total

174
67
66

Mean Rank
144,42
142,75
190,67

307

Test Statistics1’6

Chi-Square

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναί" στο
Internet
33,146

df
Asymp. Sig.

2
,000

a- Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Σεμινάρια

Σεμινάρια
Συνολικός
αριθμός απαντήσεων "Ναί" στο Internet
CD

Σεμινάρια

Test 5: Kruskal-Wallis test για ώρες σεμιναρίων - Συνολικός αριθμός
απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Internet.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Πστταδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Σεμινάρια
Καθόλου
1-20 ώρες
21-40 ώρες

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναί "στα
Πολυμέσα

Ν

Total

174

Mean Rank
141,74

67

146,93

66

193,50

307

Test Statistics,b

Chi-Square
df

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"ΝαΓστα
Πολυμέσα
33,374

Asymp. Sig.

2
,000

a Kruskal Wallis Test
b- Grouping Variable: Σεμινάρια

Σεμινάρια
Συνολικός αριθμός απαντήσεων "ΝαΠστα Πολυμέσα
ZL

Σεμινάρια
Test 6: Kruskal-Wallis test για ώρες σεμιναρίων - Συνολικός αριθμός
απαντήσεων «ΝΑΙ» στα Multimedia.
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NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Στάση 34-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό (πχ. CD-ROM) να καταγράψω την απόδοσή μου ως
εκπαιδευτικού (δηλ. να καταλήξω σε συμπεράσματα ως προς το αν
έχω καταφέρει να περάσω στους μαθητές την έννοια που διδάσκω)

62

Mean
Rank
130,21
136,14

62

168,33

Σεμινάρια
Καθόλου
ι _20 ώρες
21-40
ώ .

Ν
155

Total

279

Test Statistics1’6

Chi-Square

Στάση 34-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα
εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ. CD-ROM) να καταγράψω
την απόδοσή μου ως εκπαιδευτικού (δηλ. να καταλήξω
σε συμπεράσματα ως προς το αν έχω καταφέρει να
περάσω στους μαθητές την έννοια που διδάσκω)
12,418

df
Asymp. Sig.

2
,002

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Σεμινάρια

Graph

Στάση 34-Μπορώ χρησι
__|Πολύ καλά

cis
o
O

|Αρκετά
EHSI Καθόλου
Καθόλου

1-20 ώρες

21-40 ώρες

Σεμινάρια

Test

7:

Kruskal-Wallis

test

για

ώρες

(αυτοαξιολόγηση)..
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σεμιναρίων

-

Στάση

34

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

53

Mean Rank
150,04

3ο Γ ραφείο Α Δνσης

22
54

137,15

4ο Γ ραφείο Α Δνσης

28

Απευθείας στη Β Δ/νση

14

162,86
163,64

Ιο Γραφείο Β' Δνσης

66

174,44

2ο Γραφείο Β Δνσης

70

156,53

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναι" στο

Γ ραφεία κατά Διεύθυνση
1 ο Γραφείο Α' Δνσης
2ο Γραφείο Α Δνσης

VVorci

Total

Ν

118,14

307

Test Statistics’’13

Chi-Square

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναι" στο
Word
11,255

df
Asymp. Sig.

,081

6

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Γραφεία κατά Διεύθυνση

Γραφεία κατά Διεύθυνση
Συνολικός
αριθμός απαντήσεων "Ναι" στο Word
ο

Γραφεία κατά Διεύθυνση

Test 8: Kruskal-Wallis test Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης - Συνολικός αριθμός
απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Word.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναί" στο

Γραφεία κατά Διεύθυνση
1 ο Γραφείο Α' Δνσης
2ο Γραφείο Α Δνσης

^xcel

3ο Γ ραφείο Α Δνσης
4ο Γ ραφείο Α Δνσης

28
14

Απευθείας στη Β Δ/νση
Ιο Γραφείο Β' Δνσης
2ο Γραφείο Β Δνσης
Total

Ν
53

Mean Rank
147,47

22

130,14

54

131,58

66
70

170,66
165,29
170,14
159,60

307

Test Statistics’’15

Chi-Square

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναί" στο
Excel
12,924

df
Asymp. Sig.

6
,044

a Kruskal Wallis Test
t> Grouping Variable: Γραφεία κατά Διεύθυνση

Γραφεία κατά Διεύθυνση
Συνολικός αριθμός απαντήσεων "Ναί" στο Excel

%.

ν

X%,%,

%%
<Τ,

<9.

\
Γραφεία κατά Διεύθυνση

Test 9: Kruskal-Wallis test Γ ραφείο Α/θμιας Εκπ/σης - Συνολικός αριθμός
απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Excel.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναί" στο

Γραφεία κατά Διεύθυνση
1 ο Γ ραφείο Α' Δνσης
2ο Γραφείο Α Δνσης

'nternet

Ν
53

Mean Rank
148,25

3ο Γ ραφείο Α Δνσης

22
54

134,48
146,64

4ο Γραφείο Α Δνσης

28

174,61

Απευθείας στη Β Δ/νση

14

137,11

Ιο Γραφείο Β' Δνσης

66

164,64

2ο Γραφείο Β Δνσης

70
307

155,27

Total

Test Statistics’’15

Chi-Square

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναί" στο
Internet
10,693

df
Asymp. Sig.

,098

6

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Γραφεία κατά Διεύθυνση

Γραφεία κατά Διεύθυνση
Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναί" στο
Internet

Γραφεία κατά Διεύθυνση

Test 10: Kruskal-Wallis test Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης - Συνολικός
αριθμός απαντήσεων «ΝΑΙ» στο Internet.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks

Γραφεία κατά Διεύθυνση
1 ο Γραφείο Α' Δνσης
2ο Γραφείο Α Δνσης
3ο Γραφείο Α Δνσης

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "ΝαΓ'στα
Πολυμέσα

Ν
53

Mean Rank
154,58

22

127,84

54

138,81
168,27

Απευθείας στη ΕΓΔ/νση

28
14

Ιο Γραφείο Β' Δνσης

66

2ο Γ ραφείο Β Δνσης

70
307

167,03
155,24

4ο Γ ραφείο Α Δνσης

Total

155,32

Test Statistics1’15

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"ΝαΓ'στα
Πολυμέσα
11,226
6
,082

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Γραφεία κατά Διεύθυνση

Γραφεία κατά Διεύθυνση
Συνολικός αριθμός απαντήσεων "ΝαΓ'στα Πολυμέσα

>

σ
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CD

Cl

Ο
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ο
>

Γραφεία κατά Διεύθυνση

Test 11: Kruskal-Wallis test Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης - Συνολικός
αριθμός απαντήσεων «ΝΑΙ» στα Πολυμέσα.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Πατταδόττουλος Ιωάννης

NPar Tests
Mann-Whitney

Test
Ranks

Συνολικός αριθμός
απαντήσεων "Ναί" στο

Φύλο
άνδρας
γυναίκα

Excel

Total

Ν
131
171

Mean Rank
158,76
145,94

Sum of
Ranks
20797,50
24955,50

302

Test Statistics’

Mann-Whitney U
Wilcoxon W

Συνολικός
αριθμός
απαντήσεων
"Ναί" στο
Excel
10249,500
24955,500

Z

-1,518

Asymp. Sig. (2-tailed)

,129

a Grouping Variable: Φύλο

Συνολικός αριθμός απαντήσεων "Ναί" στο Excel
α>
ο
χ
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ο
>
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131

171

άνδρας

γυναίκα

Φύλο

Test 12: Mann-Whitney test για φύλο και συνολικό αριθμός απαντήσεων
«Ναι» στο Excel.
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

NPar Tests
Mann-Whitney

Test
Ranks

Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα
εκπαιδευτικό λογισμικό (πχ CD-ROM) να αξιολογήσω το
πόσο έχουν εμπεδώσει μια έννοια οι μαθητές μου και να
καταγράψω την απόδοσή τους (μέσα από test που συνήθως
συνοδεύουν την εφαρμογή).

Φύλο
άνδρας
γυναίκα
τ (

Ν

Mean Rank
124

148,85

18457,50

153

131,02

20045,50

277

Test Statistic#

Mann-Whitney U

Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας
στην τάξη ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό (πχ CD-ROM) να
αξιολογήσω το πόσο έχουν
εμπεδώσει μια έννοια οι μαθητές
μου και να καταγράψω την
απόδοσή τους (μέσα από test που
συνήθως συνοδεύουν την
εφαρμογή).
8264,500

Wilcoxon W

20045,500
-2,020

Z
Asymp. Sig, (2-tailed)

,043

a Grouping Variable: Φύλο

Graph

Στάση 33-Μττορώ χρησι
I

I Πολύ καλά

H Αρκετά

c
o

O

I
άνδρας

I Καθόλου

γυναίκα

Φύλο

Test 13: Mann-Whitney test για φύλο και στάση 33 (αυτοαξιολόγηση).
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Sum of
Ranks

Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

Kenda L L

s

tau-b

Count
Στάση 35-Η χρήση της νέας
τεχνολογίας στην εκπαίδευση οδηγεί
το μαθητή στο να χρησιμοποιεί πιο
υψηλό επίπεδο σκέψης στη
διαδικασία λύσης προβλημάτων.
Καθόλου
Στάση 33-Μττορώ
χρησιμοποιώντας στην
τάξη ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό (πχ CD-ROM)
να αξιολογήσω το πόσο
έχουν εμπεδώσει μια
έννοια οι μαθητές μου
και να καταγράψω την
απόδοσή τους (μέσα
από test που συνήθως
συνοδεύουν την
εφαρμογή).

Αρκετά

Πολύ

Total

Καθόλου
15

90

16

121

10

73

30

113

3

15

16

34

28

178

62

268

Asymp.
Std. Error3
,057

Approx. T15
3,611

Αρκετά

Πολύ καλά

Total

Symmetric Measures

Ordinal by
Ordinal

Value
,208

Kendall's tau-b
Gamma

,365
268

N of Valid Cases

,096

3,611

Approx. Sig.
,000
,000

a Not assuming the null hypothesis.
b· Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Στάση 35-H χρήση της
I

I Πολύ
| Αρκετά

=3O
O

C

Η Καθόλου

Στάση 33-Μττορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό /

Test 14: Kendall’s tau-b test για στάσεις 33-35 (δυνατότητα αξιολόγησης βελτίωση της σκέψης του μαθητή).
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Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία
Πσπαδόπουλος Ιωάννης

Kendall's

tau-b

Count
Στάση 37-Έχω τη διάθεση είτε
γνωρίζω κάποια πράγματα για τους
μπολογιστές είτε όχι, να μάθω αρκετά
για αυτούς αν μου δοθεί η ευκαιρία:
Καθόλου
Στάση 33-Μττορώ
χρησιμοποιώντας στην
τάξη ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό (πχ CD-ROM)
να αξιολογήσω το πόσο
έχουν εμπεδώσει μια
έννοια οι μαθητές μου
και να καταγράψω την
απόδοσή τους (μέσα
από test που συνήθως
συνοδεύουν την
εφαρμογή).

Αρκετά

Πολύ

Total

Καθόλου
7

54

67

128

2

28

83

113

1

7

27

35

10

89

177

276

Value
,213

Asymp.
Std. Error3
,055

Approx. Tb
3,868

Approx. Sig.
,000

,392

,097

3,868

,000

Αρκετά

Πολύ καλά

Total

Symmetric Measures

Ordinal by
Ordinal

Kendall's tau-b
Gamma

N of Valid Cases

276

a Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Στάση 37-Έχω τη διάθ
I

I Πολύ

Η|Αρκετά
=3
OO

IΚαθόλου
Καθόλου

Αρκετά

Πολύ καλά

Στάση 33-Μπορώ χρησιμοποιώντας στην τάξη ένα εκπαιδευτικό >

Test 15: Kendall’s tau-b test για στάσεις 33-37 (δυνατότητα αξιολόγησης διάθεση για μάθηση και εξοικείωση με τους Η/Υ).
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Kendall's

tau-b

Count
Στάση 37-Έχω τη διάθεση είτε
γνωρίζω κάποια πράγματα για τους
υπολογιστές είτε όχι, να μάθω αρκετά
για αυτούς αν μου δοθεί η ευκαιρία:
Καθόλου
Αρκετά
Πολύ
Στάση 35-Η χρήση της
νέας τεχνολογίας στην
εκπαίδευση οδηγεί το
μαθητή στο να
χρησιμοποιεί πιο
υψηλό επίπεδο σκέψης
στη διαδικασία λύσης
προβλημάτων.

Total

Καθόλου
3

11

14

28

4

71

110

185

3

7

52

62

10

89

176

275

Αρκετά

Πολύ

Total

Symmetric Measures

Ordinal by
Ordinal

Kendall's tau-b
Gamma

N of Valid Cases

Value
,210

Asymp.
Std. Error3
,055

Approx, f3
3,728

Approx. Sig.
,000

,427

,108

3,728

,000

275

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Στάση 35-H χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση οδηγεί
Test 16: Kendall’s tau-b test για στάσεις 35-37 (βελτίωση επιπέδου
σκέψης του μαθητή - διάθεση για μάθηση και εξοικείωση με τους Η/Υ).
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