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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    

Ο ρόλος των ΤΠΕ στΟ ρόλος των ΤΠΕ στΟ ρόλος των ΤΠΕ στΟ ρόλος των ΤΠΕ στη δόµηση της κοινωνίας της γνώσης και η η δόµηση της κοινωνίας της γνώσης και η η δόµηση της κοινωνίας της γνώσης και η η δόµηση της κοινωνίας της γνώσης και η 

ένταξή τους στα πλαίσια των στόχων 2010 και της Επιµόρφωσης ένταξή τους στα πλαίσια των στόχων 2010 και της Επιµόρφωσης ένταξή τους στα πλαίσια των στόχων 2010 και της Επιµόρφωσης ένταξή τους στα πλαίσια των στόχων 2010 και της Επιµόρφωσης 

των Εκπαιδευτικώντων Εκπαιδευτικώντων Εκπαιδευτικώντων Εκπαιδευτικών....    

1.1 Εισαγωγή1.1 Εισαγωγή1.1 Εισαγωγή1.1 Εισαγωγή    

       Με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(Τ.Π.Ε.) αποδίδουµε στα Ελληνικά τον ∆ιεθνή αγγλικό όρο 

information & Communication Technologies (ICT) και αναφερόµαστε 

συνολικά στις  σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που µε τους 

υπολογιστές και τα δίκτυα υπολογιστών, επιτρέπουν την 

κωδικοποίηση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την αναζήτηση, 

την ανάκληση και µετάδοση της πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή 

(Πλεύρης ,2007) 

  Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση αποτελεί 

αναγκαιότητα που δεν επιδέχεται σχεδόν καµία αµφιβολία και, η 

ορθή αξιοποίησή τους, θα επιφέρει ουσιαστικές καινοτοµίες 

µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, τόσο στα µέσα διδασκαλίας 

όσο και στη µαθησιακή-διδακτική διαδικασία αυτή καθεαυτή.  

   Η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών 

στην Εκπαίδευση, συνιστά µια σηµαντική ποσοτική και ποιοτική 

παρέµβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας.  

     Η χρήση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην 

καλλιέργεια και την ανάπτυξη της δηµιουργικής κριτικής σκέψης 
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των µαθητών όσο και στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της 

διαδικασίας µάθησης και της επικοινωνίας.  

       Απώτερος στόχος µέσα από τις νέες αυτές µαθησιακές 

διαδικασίες είναι να προωθηθεί η διερευνητική και η συνεργατική 

µάθηση και γενικότερα η απόκτηση νέων γνωστικών δεξιοτήτων 

από τους µαθητές. 

 

        Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν µέσα από την παροχή της 

κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής (δηµιουργία και στελέχωση 

των σχολικών εργαστηρίων, χρήση δικτυακών υπολογιστικών 

υπηρεσιών, ανάπτυξη κατάλληλου δικτύου και κατάλληλων 

λογισµικών προγραµµάτων) και την εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναµικού (επιµόρφωση επιµορφωτών και εκπαιδευτικών). 

        Μέσα από αυτό το πρίσµα η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. δεν 

αναµένεται απλά να συµβάλει στην εξοικείωση των µαθητών µε 

αυτές αλλά να τροποποιήσει τη διδακτική και τη µαθησιακή 

διαδικασία στο σύνολό της. Αυτό βέβαια συνδέεται, µεταξύ άλλων, 

µε αλλαγές στις στάσεις και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών. 

Εκπαιδευτικά συστήµατα προηγµένων χωρών προσπαθούν να τις 

ενσωµατώσουν γόνιµα στο σχολικό πρόγραµµα διδασκαλίας και τις 

αντιµετωπίζουν ως µοχλό ανάπτυξης και προόδου.   

            Έτσι, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν νέους 

ρόλους, µε κύριους προσανατολισµούς την προετοιµασία µαθητών 

για τη νέα κοινωνία της γνώσης, της δηµιουργίας και της 

τεχνολογίας.  
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       Προκύπτει συνεπώς, ιδιαίτερα έντονη η απαίτηση και η ανάγκη 

για επιµόρφωση.  

 

1.21.21.21.2 Γενικά στοιχεία γ Γενικά στοιχεία γ Γενικά στοιχεία γ Γενικά στοιχεία για τις πολιτικές ενσωµάτωσης των ΤΠΕ την ια τις πολιτικές ενσωµάτωσης των ΤΠΕ την ια τις πολιτικές ενσωµάτωσης των ΤΠΕ την ια τις πολιτικές ενσωµάτωσης των ΤΠΕ την 

εκπαίδευση.εκπαίδευση.εκπαίδευση.εκπαίδευση.    

              Όλο και περισσότερες χώρες παγκοσfίως ασχολούνται επί 

fακρόν fε την εισαγωγή και ενσωfάτωση των ΤΠΕ στα 

εκπαιδευτικά τους συστήfατα, γεγονός που αναδεικνύει τον 

σηfαντικό ρόλο που οι χώρες αυτές πιστεύουν ότι fπορεί να 

διαδραfατίσουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Αυτή η προσπάθεια 

περιλαfβάνει από τη fια την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνικό 

επίπεδο και σε σχέση fε τη χρήση των ΗΥ (χειρισfός, 

προγραffατισfός κλπ) σε όλον τον πληθυσfό και από την άλλη 

αναfορφώνει τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δοfές, αφού η 

εισαγωγή των ΗΥ επιφέρει fια σειρά από αλλαγές στον τρόπο 

διδασκαλίας, στο ρόλο που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός σε 

αυτό το νέο πλαίσιο, στα αναλυτικά προγράffατα που θα πρέπει 

να ανταποκριθούν στα νέα αυτά δεδοfένα. Την προσπάθεια αυτή σε 

ευρωπαgκό επίπεδο σηfατοδοτεί η σύνοδος του Ευρωπαgκού 

Συfβουλίου της Λισσαβόνας το 2000, που θέτει ως ορόσηfο το 

2010, τη χρονιά κατά την οποία η Ευρώπη θα (πρέπει να) καταστεί 

η πλέον ανταγωνιστική δύναfη διεθνώς και αυτό fέσα από το 

fετασχηfατισfό (fεταξύ των άλλων) των εκπαιδευτικών της δοfών. 

Στο Λουξεfβούργο, αργότερα, τα κράτη fέλη απεφάσισαν για τον 

τρόπο fε τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός, που δεν είναι 

άλλος από fια σύγκλιση των εθνικών πολιτικών στην υλοποίηση 
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συγκεκριfένων στόχων. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στο 

Συµβούλιο της Στοκχόλµης, όπου αρχίζουν να διαφαίνονται πιο 

συγκεκριµένες προθέσεις προς την κατεύθυνση αυτή:  

• Αλλαγή των δοµών της εκπαίδευσης σε ποιοτικό επίπεδο  

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση  

• Να καταστεί το εγχείρηµα αυτό ανοικτό προς τον κόσµο  

 

1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 Αλλαγή των δοµών της εκπαίδευσης σε ποιοτικό επίπεδοΑλλαγή των δοµών της εκπαίδευσης σε ποιοτικό επίπεδοΑλλαγή των δοµών της εκπαίδευσης σε ποιοτικό επίπεδοΑλλαγή των δοµών της εκπαίδευσης σε ποιοτικό επίπεδο    

        

     Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει µε πρωτοβουλίες που αφορούν 

τη βελτίωση των παρεχόµενων εφοδίων σε εκπαιδευόµενους και 

εκπαιδευτές. Αυτές οι πρωτοβουλίες µπορεί να περιλαµβάνουν 

τον υπάρχοντα εξοπλισµό σε µια σχολική µονάδα, τον τρόπο 

αξιοποίησης των διαθέσιµων τεχνολογικών πόρων, την 

επάρκεια σε εξειδικευµένο προσωπικό (τεχνικό και 

επιστηµονικό). Στον ίδιο στόχο, της αλλαγής των δοµών, θα 

µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε και µια σειρά από επιµέρους 

υποστόχους που άπτονται της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης:  

• Πρώτα από όλα θα πρέπει να αποφασιστεί ποιες είναι οι 

δεξιότητες που θέλουµε να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και 

οι εκπαιδευτές τους και αφού αυτό γίνει σαφές, στη 

συνέχεια να ληφθούν µέτρα, ώστε να υπάρχει µια 

υποστήριξη των εµπλεκοµένων µερών, προκειµένου να τις 

αναπτύξουν, όπως επίσης και να ληφθεί µέριµνα για την 

επαγγελµατική εξασφάλιση των ατόµων αυτών.  

• ∆εύτερο, θα πρέπει να αποφασιστεί το πως οι δεξιότητες 
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αυτές συνδυαζόµενες µε τις παραδοσιακές δεξιότητες 

µπορούν να ενσωµατωθούν στα αναλυτικά προγράµµατα, 

µε έµφαση τώρα πια στη δια βίου µάθηση, όπως και στα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

• Τρίτο, να εξασφαλιστεί η επάρκεια του εξοπλισµού, ώστε 

να θεωρηθεί δεδοµένη η πρόσβαση σε αυτόν.  

 

    

1.2.2  1.2.2  1.2.2  1.2.2  ∆ιευκόλυνση της πpόσβασης στην εκπαίδευση και την ∆ιευκόλυνση της πpόσβασης στην εκπαίδευση και την ∆ιευκόλυνση της πpόσβασης στην εκπαίδευση και την ∆ιευκόλυνση της πpόσβασης στην εκπαίδευση και την 

κατάρτισηκατάρτισηκατάρτισηκατάρτιση    

    

      Προφανής στόχος εδώ είναι η δυνατότητα πρόσβασης όλων 

όσων ενδιαφέρονται στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και κατ' επέκταση στο να είναι εφικτή η µετακίνηση κάποιου από 

ένα σύστηµα σε κάποιο άλλο πάντα στα πλαίσια της δια βίου 

µάθησης. Αυτό σηµαίνει πως επιµέρους θα τεθούν άλλοι στόχοι, 

όπως το να καταστούν τα συστήµατα αυτά ελκυστικότερα για να 

εξασφαλιστεί ικανός αριθµός προσελεύσεων, ότι θα πρέπει να 

εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής 

και ότι τα προγράµµατα αυτά θα σχεδιάζονται, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις  ανάγκες των συγκεκριµένων 

εκπαιδευοµένων.  

 

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 Άνοιγµα Άνοιγµα Άνοιγµα Άνοιγµα συστήµατοςσυστήµατοςσυστήµατοςσυστήµατος εκπαίδευσηc και κατάρτισηc προc τον  εκπαίδευσηc και κατάρτισηc προc τον  εκπαίδευσηc και κατάρτισηc προc τον  εκπαίδευσηc και κατάρτισηc προc τον 

κόσµο κόσµο κόσµο κόσµο     

      

     Ο στόχος αυτός οραµατίζεται έναν ενιαίο ευρωπαgκό χώρο στον 

οποίο θα λαµβάνει χώρα η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Για να γίνει 
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όµως αυτό πρέπει µε τη σειρά τους να επιτευχθούν και πάλι 

επιµέρους στόχοι. Πρέπει για παράδειγµα να ξεπεραστεί η δυσκολία 

του γλωσσικού φράγµατος και γι' αυτό δίνεται έµφαση στη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών. Για να επιτευχθεί το άνοιγµα αυτό 

πρέπει ταυτόχρονα να συνδεθεί ο χαρακτήρας των σχετικών 

προγραµµάτων µε την ανοικτή αγορά και κόσµο της εργασίας σε όλη 

την Ευρώπη.  

       Ο σχεδιασµός όλων των παραπάνω προφανώς προέβλεπε και 

έναν µηχανισµό αξιολόγησης της όλης προσπάθειας. Έτσι λοιπόν οι 

οµάδες εργασίας, που αρχικά καθορίστηκαν για τον καθορισµό και 

τις µεθόδους υλοποίησης των στόχων, προέβησαν στην συνέχεια σε 

επισκέψεις µελέτης που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά επισκέψεις σε 

ορισµένες χώρες µέλη, προκειµένου να δουν από κοντά την πορεία 

υλοποίησης των στόχων που οι ίδιες οι οµάδες αυτές είχαν 

διατυπώσει.  

          Συγκεκριµένα, για το επάγγελµα του εκπαιδευτικού η αρµόδια 

οµάδα κατέθεσε έκθεση στην οποία περιγράφει τις δεξιότητες που 

απαιτεί το επάγγελµα αυτό και σκιαγράφησε τους τρόπους µε τους 

οποίους οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί µπορούν να ανταποκριθούν σε 

αυτές. Σε αυτήν την έκθεση συναντούµε τα στοιχεία που θα 

περιλαµβάνει µια συντονισµένη κοινή ευρωπαgκή πολιτική σε 

θέµατα, όπως η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η δια βίου 

µάθηση, η συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, η κοινή 

ευρωπαgκή διάσταση στα αναλυτικά προγράµµατα. 

              Ταυτόχρονα η έκθεση περιλαµβάνει, και τις αναµενόµενες 

δεξιότητες του σύγχρονου εκπαιδευτικού σχετικά µε το νέο τρόπο 

δουλειάς που θα λαµβάνει χώρα στην τάξη λόγω της εισαγωγής της 

τεχνολογίας, τις οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο σχολικών 
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µονάδων, τις ικανότητες ανάληψης δράσεων µε έντονο το 

διερευνητικό στοιχείο ή το στοιχείο επίλυσης προβλήµατος, την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση των ΝΤ (Νέων Τεχνολογιών) για τη 

διδακτική πρακτική του αντικειµένου τους.  

           Όλα τα παραπάνω όµως αναδεικνύουν τη µεγάλη 

σπουδαιότητα µιας άλλης παραµέτρου που προκύπτει ως 

αναγκαιότητα, αυτήν της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα 

πλαίσια πάντα της δια βίου µάθησης. Η επιµόρφωση αποτελεί 

εργαλείο για την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

προκειµένου να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες, όπως:  

• την ικανότητα να οργανώνουν δυναµικά περιβάλλοντα 

µάθησης.  

• να αξιοποιούν τις ΤΠΕ προκειµένου να διδάξουν το αντικείµενό 

τους.  

• να συντελούν στην οργάνωση του σχολικού προγράµµατος και 

να το προσαρµόζουν, όταν απαιτείται στις συγκεκριµένες 

ανάγκες των µαθητών τους. 

• να µπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά µε γονείς και 

κοινωνικούς εταίρους, να µπορούν να ικανοποιήσουν τις 

απαιτήσεις εκείνες που θέτει το πλαίσιο της δια βίου µάθησης 

ή το πλαίσιο της ειδικής αγωγής των παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες.  

         Έτσι ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα που αφορά την ουσιαστική 

εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση πρέπει να καθιστά τους 

εκπαιδευτικούς ικανούς να µπορούν να παρακολουθούν τα 

τεκταινόµενα στο χώρο των τεχνολογικών εξελίξεων και στη 

συνέχεια αυτές τις νέες εξελίξεις να µπορούν να τις προσαρµόζουν 

και να τις ενσωµατώνουν σύµφωνα µε τις διδακτικές τους 
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προθέσεις, στις ανάγκες των µαθηµάτων ή των µαθητών τους και 

στη συνέχεια να προβαίνουν σε µια κριτική αξιολόγηση της 

προσπάθειάς τους, προκειµένου, αν χρειάζεται, να την 

αναπροσαρµόσουν.  

        

    

1.1.1.1.3333    Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ως Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ως Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ως Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ως 

καινοτοµίακαινοτοµίακαινοτοµίακαινοτοµία στο εκπαιδευτικό σύστηµα και οι ανησυχίες των  στο εκπαιδευτικό σύστηµα και οι ανησυχίες των  στο εκπαιδευτικό σύστηµα και οι ανησυχίες των  στο εκπαιδευτικό σύστηµα και οι ανησυχίες των 

εκπαιδευτικών.εκπαιδευτικών.εκπαιδευτικών.εκπαιδευτικών.    

         Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. θεωρείται συνεπώς µια 

εκπαιδευτική καινοτοµία που µπορεί να προσφέρει πλέον πάρα 

πολλά στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι καινοτόµες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζουν νέους ρόλους διδασκαλίας 

και νέους τρόπους µάθησης καθώς όλο και περισσότεροι µαθητές 

έχουν γνώσεις και δεξιότητες στην χρήση της τεχνολογίας σε 

υψηλότερο επίπεδο από τους εκπαιδευτικούς τους και τους γονείς 

τους.  

 Έρευνες κατά την εφαρµογή µιας µεγάλης εκπαιδευτικής 

καινοτοµίας έδειξαν ότι οι ανησυχίες  των  δασκάλων 

διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό  ρόλο  στην  επιτυχή ανάπτυξη  της  

καινοτοµίας.  (van  den  Berg  &  Vandenberghe,  1995).  Η  έννοια  των 

ανησυχιών  των εκπαιδευτικών εισάγεται από  τον Fuller περί τα 

τέλη της δεκαετίας του  1960  (van  den  Berg  &  Ross,  1999)  ο  

οποίος  ταξινόµησε  τις  ανησυχίες  που µπορούν να εµφανιστούν 

κατά την διάρκεια της εφαρµογής µιας καινοτοµίας σε τρία 

αναπτυξιακά  διαδοχικά  στάδια:  α)  ανησυχίες  για  τον  εαυτό,  β)  

ανησυχίες  για  το έργο, και γ) ανησυχίες για τις επιπτώσεις.  
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        Στην αρχή της εφαρµογής µιας καινοτοµίας οι 

εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται τι επιπτώσεις έχει  για αυτούς  η  

καινοτοµία. Έτσι οι ανησυχίες  «για  τον  εαυτό» αφορούν στα 

αισθήµατα άγχους των εκπαιδευτικών ως προς την ικανότητά τους 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καινοτοµίας µέσα στο 

σχολικό περιβάλλον. Στη συνέχεια   όταν   µειώνονται   οι   

ανησυχίες   «για   τον   εαυτό»   οι   εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται τι 

σηµαίνει η καινοτοµία για την καθηµερινή εκτέλεση ενός στόχου. 

Έτσι οι ανησυχίες «για το έργο» αναφέρονται σε αλλαγές η 

επιπλοκές που επιφέρει η εισαγωγή της καινοτοµίας κυρίως στα 

καθηµερινά καθήκοντα του εκπαιδευτικού και ειδικότερα σε σχέση µε 

µια σειρά από περιορισµούς όπως ο αριθµός των µαθητών, η 

έλλειψη   τεχνικών   και   άλλων   εποπτικών   µέσων.   Όταν   οι   

εκπαιδευτικοί   είναι περισσότερο προσανατολισµένοι προς τους 

µαθητές και τους συναδέλφους τους από  ότι  είναι  στους  εαυτούς  

τους  ή  στον  στόχο  τότε  παρουσιάζουν  ανησυχίες  «για  τις 

επιπτώσεις». Οι ανησυχίες  «για τις επιπτώσεις» της  καινοτοµίας 

σχετίζονται µε τις εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών ως προς την 

επίδραση της καινοτοµίας στη βελτίωση των µαθησιακών 

αποτελεσµάτων. 

 

Οι ανησυχίες,  τις περισσότερες  φορές, όπως  αναφέρεται σε  

έρευνα  των van den Berg et al. (2000), αναφέρονται σε εκείνα τα 

προβλήµατα ή εκείνα τα ζητήµατα τα  οποία  προκύπτουν  µε  

περισσότερο  ή  λιγότερο  συναισθηµατισµό  από  την  νέα κατάσταση  

και  δηλώνουν  συναισθήµατα   αβεβαιότητας   ή  και  αντίστασης  

κατά περιόδους.  Ευρήµατα  της  µελέτης  των  Χαραλάµπους,  

Κυριακίδη  και  Φιλίππου (2007)   τονίζουν   ότι   οι   πεποιθήσεις   

επάρκειας   των   εκπαιδευτικών   είναι   ένα σηµαντικό θέµα που 
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πρέπει να εξεταστεί κατά την εφαρµογή µίας καινοτοµίας γιατί στην  

παραπάνω  µελέτη  βρέθηκε  ότι  εκπαιδευτικοί  µε  ψηλό  επίπεδο  

επάρκειας  ως προς την αξιοποίηση της καινοτοµίας στη 

διδασκαλία  τους παρουσίαζαν ηπιότερες ανησυχίες  αναφορικά  µε  

τα  ζητήµατα  που  σχετίζονταν  µε  την  διαχείριση  της καινοτοµίας 

και τις επιπτώσεις που µπορεί αυτή να έχει στην πρόοδό  τους και 

την επίδοσή  τους.  Επίσης  τα  αισθήµατα  επάρκειας  των  

εκπαιδευτικών επηρεάζονται κατά πολύ, από τον  βαθµό 

ενηµέρωσης που είχαν για την καινοτοµία. 

 

Ο   Φιλίππου   (2007)   αναφέρει   ότι   ο   Bandura   όρισε   τις   

πεποιθήσεις   επάρκειας  (perceived  self-efficacy beliefs), ως «τα  

πιστεύω κάποιου στην ικανότητά του  να οργανώνει και να 

εφαρµόζει σχέδια, τα οποία οδηγούν στην επίτευξη ορισµένων 

αποτελεσµάτων»   (1997). Ανάλογα   ορίζονται   οι   πεποιθήσεις   

διδακτικής επάρκειας  ενός  εκπαιδευτικού.  Κατά  τον  Bandura  

(1997),  η  γένεση  και µεταβολή  των  πεποιθήσεων  επάρκειας  

εξαρτάται  από  τέσσερις  πηγές:  Εµπειρίες βιωµατικής  γνώσης  

(mastery  experiences),  εµπειρίες  αναγνώρισης  από  κοινωνικά 

πρότυπα  (vicarious experiences  provided  by  social  models),  κοινωνική 

ενθάρρυνση (social persuasion) και τέλος βιολογική και 

συναισθηµατική  φόρτιση (physiological and  emotional  arousal).  Οι  

εισροές  από  αυτές  τις  πηγές  διέρχονται  µέσα  από  µια γνωστική 

διαδικασία που φιλτράρει, σταθµίζει και ενσωµατώνει τις νέες 

πληροφορίες στο υφιστάµενο σύστηµα πεποιθήσεων. 

 

Οι ανησυχίες απεικονίζουν  συχνά µία αντιληπτή  έλλειψη 

ικανότητας για τα νέα επιχειρούµενα. Σε καταστάσεις όπου οι 

άνθρωποι αναµένεται να αντιµετωπίσουν νέα  προβλήµατα,  να  

χρησιµοποιήσουν  νέα  υλικά  ή  και  να  εφαρµόσουν  νέους 
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τρόπους εργασίας, η ανησυχία είναι αρκετά φυσική. Η εξέταση 

λοιπών όλων αυτών είναι αναγκαία γιατί έχει αποδειχθεί από την 

έρευνα των  van den Berg et al. (2000) ότι είναι σηµαντικό να 

παρέχεται όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη στα νέα 

προγράµµατα  διαµέσου  της  εφαρµογής  προσωπικών  

προγραµµάτων  δράσης,  της προώθησης  της  επαγγελµατικής  

συνεργασίας  και  την  παροχή  ανατροφοδότησης. Έτσι 

υποστηρίζουν ότι συνδέουµε τις ανησυχίες και τις απόψεις των 

δασκάλων   µε τους  ίδιους τους δασκάλους. 

 

1.1.1.1.4444    Η ιστορία εΗ ιστορία εΗ ιστορία εΗ ιστορία εισαγωγήισαγωγήισαγωγήισαγωγήςςςς των ΤΠΕ των ΤΠΕ των ΤΠΕ των ΤΠΕ     στην  Εκπαίδευση στην  Εκπαίδευση στην  Εκπαίδευση στην  Εκπαίδευση    

∆ιακρίνονται τέσσερις φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ∆ιακρίνονται τέσσερις φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ∆ιακρίνονται τέσσερις φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ∆ιακρίνονται τέσσερις φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

διεθνώςδιεθνώςδιεθνώςδιεθνώς.     

  

  

 

   

                                    

Η πρώτη φάσηΗ πρώτη φάσηΗ πρώτη φάσηΗ πρώτη φάση (πριν το 1970) χαρακτηρίστηκε σαν εισαγωγική φάση 

των ΤΠΕ και των Η/Υ στην εκπαίδευση. Κατά τη φάση αυτή 

χρησιµοποιήθηκαν(σε Γυµνάσια και Λύκεια) κυρίως  οπτικοακουστικά 

µέσα και τεχνολογίες όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, ο 

κινηµατογράφος. Κατά την φάση αυτή επίσης αναπτύχθηκε η 

προβληµατική των διδακτικών µηχανών οι οποίες µαζί µε τα 

προγραµµατισµένα βιβλία αξιοποιήθηκαν στην προγραµµατισµένη 

διδασκαλία.  

ΦΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

 Πρώτη φάση πριν το 1970 

 ∆εύτερη φάση από το 1970 ως το 1980 

 Τρίτη φάση απο το 1980 ως το 1990 

 Τέταρτη φάση από το 1990 ως σήµερα 
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 Η δεύτερη φάση Η δεύτερη φάση Η δεύτερη φάση Η δεύτερη φάση (1970-1980) χαρακτηρίστηκε από την πληροφορική 

προσέγγιση. Κατά τη φάση αυτή ο Η/Υ χρησιµοποιήθηκε σαν 

διδακτικό εργαλείο και σαν εργαλείο µάθησης. Παράλληλα την 

περίοδο αυτή επιδιώχτηκε η µάθηση του προγραµµατισµού και 

αναπτύχθηκαν γλώσσες προγραµµατισµού όπως η Logo και η Basic. 

Την ίδια περίοδο είχαµε την εµφάνιση των πρώτων πιλοτικών 

εφαρµογών σε επίπεδο κυρίως Λυκείων. Οι εφαρµογές αυτές ήταν 

κυρίως  προγράµµατα καθοδήγησης(tutorials) και πρακτικής & 

εξάσκησης(drill & practice). Ελάχιστες εφαρµογές αφορούσαν 

λογισµικά προσοµοίωσης και έµπειρα διδακτικά συστήµατα. 

  Η τρίτη φάση Η τρίτη φάση Η τρίτη φάση Η τρίτη φάση (1980-1990) χαρακτηρίστηκε από τη γενικευµένη 

εισαγωγή της πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

Την περίοδο αυτή είχαµε την τεράστια ζήτηση των προσωπικών 

υπολογιστών καθώς συµπιέστηκε κατά πολύ το κόστος απόχτησής 

τους. Κατά την φάση αυτή µπορούµε να µιλήσουµε για ένταξη των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση κι όχι απλά για εισαγωγή. Η πληροφορική 

χρησιµοποιήθηκε είτε σαν µέσο διδασκαλίας και µάθησης είτε σαν 

αντικείµενο εκπαίδευσης.  

  

Η τέταρτη φάσηΗ τέταρτη φάσηΗ τέταρτη φάσηΗ τέταρτη φάση (1990-σήµερα) χαρακτηρίζεται από τη χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση σαν µέσο διδασκαλίας και µάθησης. Τα 

λογισµικά δεν είναι πια συµπεριφοριστικού τύπου αλλά 

εποικοδοµητικού και προάγουν ανώτερες νοητικές διεργασίες των 

µαθητών/τριών. Χρησιµοποιούνται ευρέως δίκτυα υπολογιστών, το 

διαδίκτυο, τα υπερµέσα και τα πολυµέσα, τα λογισµικά 

προσοµοίωσης, εικονικής πραγµατικότητας και συνεργατικά 

περιβάλλοντα µάθησης. 
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1.1.1.1.5555. . . . ΜοντέλαΜοντέλαΜοντέλαΜοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία    

Μέσα στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική ,φαίνεται να 

επικρατούν τρείς τάσεις χρήσης των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία: 1) 

το τεχνοκρατικό ή αποµονωµένο τεχνικό ή κάθετο µοντέλο 2) το 

ολοκληρωµένο ή ολιστικό µοντέλο και 3) το πραγµατολογικό ή 

µεταβατικό µοντέλο. 

1) Το τεχνοκρατικό µοντέλο1) Το τεχνοκρατικό µοντέλο1) Το τεχνοκρατικό µοντέλο1) Το τεχνοκρατικό µοντέλο    

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο σκοπός της εισαγωγής των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι ο τεχνολογικός αλφαβητισµός, η 

εκµάθηση δηλαδή του χειρισµού, της λειτουργίας και του 

προγραµµατισµού του Η/Υ.  Εφαρµόζεται στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση και διδάσκεται ως ξεχωριστό µάθηµα. Είναι 

µονοδιάστατο καθώς στοχεύει µόνο στον τεχνολογικό αλφαβητισµό. 

Η έλλειψη παιδαγωγικής λειτουργίας καθιστά το µοντέλο αυτό 

ακατάλληλο για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 

2) Το ολοκληρωµένο ή ολιστικό µοντέλο2) Το ολοκληρωµένο ή ολιστικό µοντέλο2) Το ολοκληρωµένο ή ολιστικό µοντέλο2) Το ολοκληρωµένο ή ολιστικό µοντέλο    

Εδώ οι νέες τεχνολογίες αποτελούν διαθεµατικό εργαλείο 

µάθησης που διαχέεται σε όλα τα µαθήµατα. Ο υπολογιστής 

χρησιµοποιείται ως εργαλείο αναζήτησης και ανεύρεσης 

πληροφοριών και ως εργαλείο επικοινωνίας και διεκπεραίωσης 

καθηµερινών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό διδάσκεται και η χρήση 

του. Οι υποστηρικτές αυτού του µοντέλου αποσκοπούν στη 

δηµιουργία τεχνολογικής κουλτούρας σε εκπαιδευτικούς και 

µαθητές/τριες µέσω της συνεχούς επαφής τους µε τους υπολογιστές 

στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία . 

3) Το πραγµατολογικό µοντέλο3) Το πραγµατολογικό µοντέλο3) Το πραγµατολογικό µοντέλο3) Το πραγµατολογικό µοντέλο    
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Το µοντέλο αυτό συνδυάζει τα δύο προηγούµενα και τονίζει τη 

σηµασία του τεχνολογικού αλφαβητισµού ως απαραίτητου εφοδίου 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και την εκπαιδευτική του 

χρήση ως εποπτικού πολυµέσου, πηγής πληροφοριών, µέσου 

επικοινωνίας και αλληλεπιδραστικού τρόπου ανακαλυπτικής, 

διερευνητικής και εποικοδοµητικής µάθησης. Υποστηρίζει λοιπόν και 

τη διδασκαλία των τεχνολογιών ως ανεξάρτητο µάθηµα αλλά 

ταυτόχρονα και τη σταδιακή διδακτική τους αξιοποίηση στα 

υπόλοιπα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

    

2.1 2.1 2.1 2.1 Περίληψη Περίληψη Περίληψη Περίληψη     

              

              Στη συγκεκριfένη fελέτη καταθέτω τις απόψεις 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι συffετείχαν στο πρόγραffα 

επιµόρφωσης Β' Επιπέδου και απάντησαν σε σχετικά 

ερωτηfατολόγια, ως προς τη χρήση υπολογιστικών fέσων στη 

διδακτική και fαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριfένα 

καταγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών που συffετείχαν 

στην επιµόρφωση γύρω από το τι θεωρούν ότι αποκόfισαν από 

αυτήν, εάν και κατά πόσο άλλαξε η θεώρησή τους απέναντι στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, πώς θα 

αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έλαβαν από την επιµόρφωση στη 

διδασκαλία του fαθήfατός τους. Τέλος καταγράφονται οι 

απόψεις τους για τον τρόπο διεξαγωγής της συγκεκριfένης 

επιµόρφωσης.  

 

             Από την ανάλυση των αποτελεσfάτων Φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα υπολογιστικά fέσα 

συνεισφέρουν στο να fετακινηθεί η διδασκαλία από το 

παραδοσιακό fοντέλο σε σύγχρονα fοντέλα, fετασχηfατίζουν 

το παιδαγωγικό περιβάλλον της τάξης και συfβάλλουν στην 

πληρέστερη κατανόηση των εννοιών από τους fαθητές. 

Επισηfαίνουν όfως την ανάγκη υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών, τη δηfιουργία υποδοfών και υπολογιστικών 
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περιβαλλόντων, τη χρήση κατάλληλων λογισfικών σε 

συνδυασfό fε το σχεδιασfό την ανάπτυξη και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών σεναρίων.  

    

2.2  2.2  2.2  2.2  Ανασκόπηση της βιβλιογραφίαςΑνασκόπηση της βιβλιογραφίαςΑνασκόπηση της βιβλιογραφίαςΑνασκόπηση της βιβλιογραφίας    

                              

    Η στάσηστάσηστάσηστάση    ((((atatatatttttitude)itude)itude)itude)    σχετικά fε τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ 

αποτελεί µία πολυπαραγοντική µεταβλητή. ’Έχουν 

αναπτυχθεί πολλά εργαλεία fε στόχο την καταγραφή των 

στάσεων σχετικά fε τις  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση  (π.χ.  Rosen  &  

Weil,  1995;  Levine  &  Donitsa-Schmidt,  1998;  Ropp, 1999;  

Evans-Jennings  Okwuegbuzie,  2001).  Τα  περισσότερα   από  

αυτά   έχουν  αναδείξει τέσσερις άfεσα συσχετιζόfενες 

διαστάσεις παραfέτρους:    

1. ΦόβοςΦόβοςΦόβοςΦόβος    ή επιφυλακτικότηταεπιφυλακτικότηταεπιφυλακτικότηταεπιφυλακτικότητα    (anxie(anxie(anxie(anxiettttyyyy) ) ) ) για τη χρήση 

υπολογιστών και εργαλείων των ΤΠΕ 

2. ΑυτοεκτΑυτοεκτΑυτοεκτΑυτοεκτίίίίffffησηησηησηηση    (self(self(self(self----efficacefficacefficacefficacyyyy))))    και εεεεffffπιστοσύνη πιστοσύνη πιστοσύνη πιστοσύνη στις 

ικανότητες χρήσης των ΤΠΕ 

3. ΕπιθΕπιθΕπιθΕπιθυυυυffffίίίίαααα    κακακακαιιιι    εεεευχαρυχαρυχαρυχαρίίίίστησηστησηστησηστηση    για τη χρήση υπολογιστών 

και εργαλείων των ΤΠΕ 

4. Αντιλήψεις σχετικά fε την ααααξξξξίαίαίαία    καικαικαικαι    τητητητη    χρησχρησχρησχρησιιιιffffόόόότητατητατητατητα    

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Οι στάσεις fαθητών  και εκπαιδευτικών  σχετικά fε τις ΤΠΕ  

έχουν  fελετηθεί,  τα  τελευταία χρόνια,  σε  συνάρτηση  fε 

διάφορες  fεταβλητές,  όπως  ηλικία,  φύλο,  βαθfίδα  

εκπαίδευσης  και εfπειρία  χρήσης  υπολογιστών  (Woodrow,  

1994,  Busch,  1995,  Rosen  &  Weil,  1995,  Levine  & Donitsa-
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Schmidt, 1998, Yaghi & Abu-Saba, 1998, Ropp, 1999, Yildirim 

2000, Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 2001). 

Σε ότι αφορά στους εκπαιδευτικούς, η έρευνα έχει δείξει 

διαφορές στάσεων και αντιλήψεων ανάλογα fε το φύλο. Οι 

γυναίκες φαίνεται να έχουν επιφυλακτικότητα  (anxiety) σε 

fεγαλύτερο  βαθfό και εfφανίζουν fικρότερη αυτοπεποίθηση 

στη χρήση υπολογιστών (Rosen & Weil, 1995,Lee, 1997). Μια 

πρόσφατη fελέτη (Shapka & Ferrari, 2003) έδειξε ότι, ενώ οι 

διαφορές φύλου σχετικά  fε  τις  ΤΠΕ  περιορίζονται,  

υπάρχουν  ακόfη  σηfαντικές  διαφορές  στις  στάσεις  των 

εκπαιδευτικών   ανάλογα   fε   τη   βαθfίδα   εκπαίδευσης   που   

διδάσκουν.   Οι   εκπαιδευτικοί   της πρωτοβάθfιας  

εκπαίδευσης  εfφανίζουν  σε  fεγαλύτερο  βαθfό  φόβο φόβο φόβο φόβο     για για για για     

ττττοοοους υς υς υς     υπολογιστές (υπολογιστές (υπολογιστές (υπολογιστές (ccccomputomputomputomputererererphophophophobbbbia)ia)ia)ia)    και αποφεύγουν τη χρήση 

τους. Αντίθετα, οι καθηγητές της δευτεροβάθfιας 

εκπαίδευσης  χρησιfοποιούν  περισσότερο  υπολογιστές  στην  

τάξη  τους  αλλά  οι  διαφορετικές στάσεις ανάfεσα στα δύο 

φύλα παραfένουν (Whitley, 1997). 

   Πολλοί  εκπαιδευτικοί  έχουν  θετικές  στάσεις  για  τις  ΤΠΕ  

αλλά  δεν  θεωρούν  ότι  είναι επαρκώς  προετοιfασfένοι  

ώστε  να  διδάξουν  fε  χρήση  τεχνολογικών  εργαλείων  (Ropp,  

1999). 

    Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί  της δευτεροβάθfιας 

εκπαίδευσης  έχουν  καλύτερη  εκπαίδευση  και υψηλότερη  

αυτοπεποίθηση  από  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  της  

πρωτοβάθfιας  (Rosen  &  Weil,  1995 Shapka  &  Ferrari,  2003).  

Η  βιβλιογραφία  δείχνει  ότι  η  κατάλληλη  κατάρτιση  και  η  
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εfπειρία χρήσης   υπολογιστών   αποτελούν   τους   

σηfαντικότερους   παράγοντες   που   οι   εκπαιδευτικοί 

εfφανίζουν  αρνητικές  στάσεις  και  δεν χρησιfοποιούν  

εργαλεία  των  ΤΠΕ  στη  διδασκαλία  τους 

(Yildirim, 2000). Από την άλλη fεριά, οι περισσότερες έρευνες 

δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί fε γνώσεις  και  εfπειρία  στους  

υπολογιστές  έχουν  περισσότερο  θετικές  στάσεις  σχετικά  

fε  τις δυνατότητες των υπολογιστών στην εκπαίδευση.  

Επιπρόσθετα, η αποτελεσfατική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα ο οποίος ευνοεί τις 

θετικές στάσεις για τις ΤΠΕ (Ropp, 1999, Yildirim, 2000, 

Kumar & Kumar, 2003). 

Σε  ότι  αφορά  στις  στάσεις  και  αντιλήψεις  για  την  

εφαρfογή  των  ΤΠΕ  στην  εκπαιδευτική διαδικασία,  οι  

περισσότεροι  εκπαιδευτικοί  συfφωνούν  ότι  οι  υπολογιστές  

αποτελούν  για  την εκπαίδευση ένα σηfαντικό εργαλείο και 

είναι θετικοί στο να αποκτήσουν τις σχετικές δεξιότητες. 

    Από την άλλη fεριά όfως δεν επιδεικνύουν την ίδια 

συfπεριφορά σχετικά fε την ενσωfάτωση των ΤΠΕ στη 

διδακτική πρακτική (Rosen & Weil, 1995). Αν και αναγνωρίζουν 

τη σηfασία της εισαγωγής  των  ΤΠΕ  στην  εκπαιδευτική  

διαδικασία  είναι  λιγότερο  θετικοί  σχετικά  fε  την  

εκτεταfένη χρήση τους στην τάξη και ακόfη λιγότερο 

πεπεισfένοι για τις δυνατότητές τους να βελτιώσουν τη 

διδασκαλία (Stetson & Bagwell, 1999). 

Οι  Rosen  and  Weil  (1995)  αναφέρουν  ότι  πολύ  λίγοι  

από  τους  εκπαιδευτικούς  που  είναι θετικοί για τις ΤΠΕ στην 
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εκπαίδευση χρησιfοποιούν υπολογιστές στην τάξη τους. 

Φαίνεται ότι η  εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ώστε να 

ενσωfατώσουν την τεχνολογία στην καθηfερινή διδακτική 

πρακτική, γίνεται βαθfιαία fέσα από fια σειρά διακριτών 

φάσεων (Russel, 1995, Sherry, 1998), όπου στα τελικά στάδια 

απαιτείται αλλαγή στάσεων κυρίως παρά  δεξιοτήτων. 

   ∆ιάφορες  fελέτες  στη  χώρα  fας  έχουν  δείξει  ότι  οι  

εκπαιδευτικοί  έχουν,  εν  γένει,  θετικές στάσεις σχετικά fε την 

εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Μπίκος, 1995, Γκρίτση 

κ.α., 2000, Κυνηγός κ.α., 2000, Καρτσιώτης, 2003, Tsitouridou & 

Vrizas, 2003).  Σε προηγούfενη έρευνα που έγινε  σε  186  

εκπαιδευτικούς  της  δευτεροβάθfιας  εκπαίδευσης  στην  

περιοχή  των  Ιωαννίνων βρέθηκε ότι, στην πλειονότητά τους, 

δεν έχουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις στους υπολογιστές   

(Εfβαλωτής & Τζιfογιάννης, 1999). Το 87% των εκπαιδευτικών 

του δείγfατος θεωρεί ότι οι ΤΠΕ  θα έπρεπε να παίζουν έναν 

πιο σηfαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, ενώ θεωρούν τις 

υποδοfές σε εξοπλισfό  και  εκπαιδευτικό  λογισfικό  ως  τα  

κύρια  εfπόδια  της  fη  εφαρfογής  των  ΤΠΕ  στη διδασκαλία 

τους. 

Τα  αποτελέσfατα  της  αξιολόγησης  της  επιfόρφωσης  

στα  πλαίσια  του  έργου  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σηfασία του παιδαγωγικού 

πλαισίου ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι 2 στους 3 εκπαιδευτικούς θεώρησαν ότι 

τα παιδαγωγικά  σενάρια  χρήσης  του  υπολογιστή  δεν  ήταν  

επαρκή,  ενώ  fόλις  το  10.3%  των εκπαιδευτικών δήλωσαν 
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ότι έχουν αποκτήσει fεγάλη αυτοπεποίθηση στη χρήση του 

υπολογιστή fετά  το  τέλος  της  επιfόρφωσης  (Πολίτης  κ.α., 

2000).  Σε  άλλη  ανεξάρτητη  έρευνα  για  το  έργο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ,   

βρέθηκε   ότι   1   στους   2   εκπαιδευτικούς   δεν   ήταν   

ικανοποιηfένος   από   την αποτελεσfατικότητα   της   

επιfόρφωσης  σε   ζητήfατα   οργάνωσης   και   λειτουργίας   

της   τάξης (Κυνηγός κ.α., 2000). 

Πρόσφατα  οι  Demetriadis  et  al.  (2003)  δηfοσίευσαν  

τα  αποτελέσfατα  της  fελέτης  σε εκπαιδευτικούς  της  

δευτεροβάθfιας  εκπαίδευσης,  οι  οποίοι  επιfορφώθηκαν  

στις  ΤΠΕ  στην εκπαίδευση  στα  πλαίσια  του  προγράffατος  

Ε42.  Τα  αποτελέσfατα  των  συνεντεύξεων  και  των 

αναφορών των συντονιστών επιfόρφωσης έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί που επιfορφώθηκαν είχαν ενδιαφέρον να 

χρησιfοποιήσουν εργαλεία των ΤΠΕ fε στόχο να βελτιώσουν 

το έργο τους, αλλά είχαν   την   τάση   να   προσαρfόσουν   τις   

ΤΠΕ   στο   παραδοσιακό   δασκαλοκεντρικό   fοντέλο 

διδασκαλίας. 

    Ερευνα που διεξήχθη στο νοfό Ιωαννίνων, κατά τα σχολικά 

έτη 2000- 2002 µε δείγfα που περιελάfβανε 240 καθηγητές  

δευτεροβάθfιας  εκπαίδευσης  , συffετείχαν  εκπαιδευτικοί  

όλων των ειδικοτήτων εκτός της Πληροφορικής (Τζιµογιάννης-

Κόµης) είχε σαν αντικείµενο την διερεύνηση των στάσεων και 

των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή τω ΤΠΕ στην 

διδασκαλία τους. Τα αποτέλεσµατα της έρευνας έδειξαν 

επιφυλακτικότητα και φόβο των εκπαιδευτικών ως προς το να 
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τα καταφέρουν να αποκτήσουν βασικές δεξιοτήτες στις ΤΠΕ 

και ανασφάλεια για το αν θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν 

αυτές στην διδακτική πράξη. Επίσης εξέφραζαν και τον φόβο 

τους επειδή οι µαθητές έχουν περισσότερο ανεπτυγµένες 

δεξιότητες στις ΤΠΕ από τους ίδιους. 

 

2.3 2.3 2.3 2.3 Σκοπός και στόχοι της έρευναςΣκοπός και στόχοι της έρευναςΣκοπός και στόχοι της έρευναςΣκοπός και στόχοι της έρευνας    

    Οι σηfαντικές εξελίξεις στον τοfέα της παιδαγωγικής 

επιστήfης, οι σύγχρονες θεωρίες fάθησης, οι 

κοινωνικογνωστικές προσεγγίσεις και οι Νέες Τεχνολογίες (Ν.Τ.) 

παρέχουν πλέον νέες δυνατότητες στη διδακτική πράξη. Είναι 

προφανές ότι έχουfε περάσει σε fια διαδικασία εκθετικής 

εξέλιξης των γνώσεων σε όλους τους τοfείς. Αυτό προ�ποθέτει 

τη συνεχή προσαρfογή των διαδικασιών fάθησης και 

γενικότερα των εκπαιδευτικών συστηfάτων στα νέα δεδοfένα. Η 

αποτελεσfατικότητα των εκπαιδευτικών συστηfάτων βασίζεται 

στην αποτελεσfατικότητα των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και 

των εκπαιδευτικών που τις υλοποιούν. Ο εκπαιδευτικός κατέχει 

θέση «κλειδί» στο εκπαιδευτικό σύστηfα. Η ποιότητα της 

δουλειάς του έχει καθοριστική σηfασία για την οικονοfική, 

κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη κάθε λαού.  

   Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η προσαρfογή του ρόλου του 

εκπαιδευτικού στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται 

παγκοσfίως. Η συγκρότηση ενός ελάχιστου αριθfού 

απαραίτητων γνώσεων που πρέπει να κατέχει το άτοfο, η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων, η συνεχιζόfενη εκπαίδευση, η 

κατανόηση του διαΦορετικού, η αποδοχή συνανθρώπων 
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διαφορετικής ηλικίας, άλλου θρησκεύfατος ή Φυλής ή 

εθνικότητας, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η καλλιέργεια 

αυτενέργειας, οικολογικής συνείδησης είναι fερικά από τα πολύ 

βασικά ζητήfατα που επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του 

εκπαιδευτικού, κάτω από τα νέα δεδοfένα που αναπτύσσονται 

στις fέρες fας διεθνώς. Ως εκ τούτου, η συνεχιζόfενη 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η έfφαση στην ποιότητα της 

εκπαίδευσής τους και την επαγγελfατική τους ανάπτυξη 

αποτελεί ζήτηfα fείζονος σηfασίας για τις διεθνείς εξελίξεις.  

            Αναδεικνύεται εποfένως η σπουδαιότητα της 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της δια βίου 

fάθησης: «Η επιµόρφωση έχει καθιερωθεί ως στρατηγικής 

σηfασίας θεσfός των εκπαιδευτικών συστηfάτων για την 

επιστηfονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, καθώς και την 

επαγγελfατική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών σε fια 

προοπτική δια βίου εκπαίδευσης και παιδείας» (Μαυρογιώργος, 

1999).  

      Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί εργαλείο για 

την επαγγελfατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προκειfένου 

να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες, όπως: την ικανότητα να 

οργανώνουν δυναfικά περιβάλλοντα fάθησης, να αξιοποιούν 

τις ΤΠΕ προκειfένου να διδάξουν το αντικείfενό τους, να 

συντελούν στην οργάνωση του σχολικού προγράffατος και να 

το προσαρfόζουν, όταν απαιτείται στις συγκεκριfένες ανάγκες 

των fαθητών τους, να fπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά fε 

γονείς και κοινωνικούς εταίρους να fπορούν να ικανοποιήσουν 

τις απαιτήσεις εκείνες που θέτει το πλαίσιο της δια βίου 
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fάθησης ή το πλαίσιο της ειδικής αγωγής των παιδιών fε 

ειδικές ανάγκες (ΕΑΙΤΥ τόfος 1, 2008).  

           Έτσι ένα επιµορφωτικό πρόγραffα (ιδιαίτερα αν 

σχετίζεται fε τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση) πρέπει να καθιστά τους 

εκπαιδευτικούς ικανούς να fπορούν να παρακολουθούν τα 

τεκταινόfενα στο χώρο των τεχνολογικών εξελίξεων και στη 

συνέχεια αυτές τις νέες εξελίξεις να fπορούν να τις 

προσαρfόζουν και να τις ενσωfατώνουν στις ανάγκες των 

fαθηfάτων ή των fαθητών τους fε έναν κριτικό τρόπο.  

       Πιο συγκεκριµένα για το Πρόγραµµα της επιµόρφωσης Β 

επιπέδου θα µπορούσαν να αναφερθούν επιλεκτικά ως 

αναµενόµενες δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι συµµετέχοντες 

εκπαιδευτικοί οι εξής:  

• Να αντιλαµβάνονται εκείνους τους τρόπους µε τους 

οποίους µπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ προκειµένου 

να εξυπηρετήσουν τις διδακτικές προθέσεις του 

διδάσκοντα και κάτω από ποιες προ�ποθέσεις µπορεί 

να γίνει αυτή η αξιοποίηση.  

• Να είναι σε θέση να εµπλέκουν ενεργητικά τους 

µαθητές στη διαδικασία µάθησης µε τη Χρήση της 

τεχνολογίας  

• Να µπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο 

των συγκεκριµένων λογισµικών που προσφέρονται για 

εκπαιδευτική χρήση και να µπορούν να τα αξιοποιούν 

αποτελεσµατικά.  

• Να µπορούν να εφαρµόζουν συγκεκριµένες αρχές που 

θα διέπουν το σχεδιασµό εκπαιδευτικών 
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δραστηριοτήτων ώστε αυτές να αξιοποιούν κατά 

παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις ΤΠΕ στην τάξη. (ΕΑΙΤΥ 

Τεύχος 1 2008). 

                   Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξάγει 

ορισfένα συfπεράσfατα για τις αντιλήψεις που διαµόρφωσαν 

οι Εκπαιδευτικοί σχετικά fε την εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

Εκπαιδευτική και ∆ιδακτική διαδικασία, κατά τη συffετοχή τους 

στην Επιµόρφωση Β' Επιπέδου την πρώτη περίοδο εφαρµογής 

της (Μάιος-Ιούλιος 2008). 

               Οι συffετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί 

συfπλήρωσαν ερωτηfατολόγια fε 48 ερωτήσεις οι οποίες 

υπάγονται στα εξής ερευνητικά ερωτήfατα:  

     

     E1: Ποιες είναι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ; 

     E2: Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους σχετικά µε 

τις ΤΠΕ; 

     Ε3: Ποια θετικά και αρνητικά στοιχεία Βλέπουν στη χρήση 

των Τ.Π.Ε. στη διδακτική και fαθησιακή διαδικασία; 

     Ε4: Ποια είναι η διαφαινόfενη στάση των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών για την χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, πως αντιλαµβάνονται το νέο τους ρόλο και ποιες 

προκλήσεις πιστεύουν ότι θα αντιfετωπίσουν. 

     Ε5: Ποιοι είναι οι λόγοι για τη συffετοχή των εκπαιδευτικών 

στο πρόγραffα επιfόρφωσης στις Τ.Π.Ε.; (ανάγκες - κίνητρα).  

    Ε6: Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για την οργάνωση 

του προγράffατος επιfόρφωσης;  
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2.4 2.4 2.4 2.4 Μεθοδολογία έρευνας και εργαλεία συλλογής δεδοfένων Μεθοδολογία έρευνας και εργαλεία συλλογής δεδοfένων Μεθοδολογία έρευνας και εργαλεία συλλογής δεδοfένων Μεθοδολογία έρευνας και εργαλεία συλλογής δεδοfένων     

 

                 Για την υλοποίηση της έρευνας, επιλέχθηκε η 

ποσοτική fέθοδος και ως ερευνητικό εργαλείο α) η χρήση 

ανωνύfου ερωτηfατολογίου β) η κλινική συνέντευξη γ) η 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου του γραπτού 

λόγου των εκπαιδευτικών 

2.4.1  2.4.1  2.4.1  2.4.1  Το ερωτηµατολόγιοΤο ερωτηµατολόγιοΤο ερωτηµατολόγιοΤο ερωτηµατολόγιο....        

Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί το περισσότερο χρησιµοποιηµένο , 

αλλά  και το πιο παρεξηγηµένο ερευνητικό εργαλείο. Και το 

γεγονός αυτό οφείλεται στην εσφαλµένη, αλλά ευρέως 

διαδεδοµένη, άποψη ότι δεν υπάρχει ερευνητικό πεδίο στο οποίο 

να µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί .Από την άλλη , το 

ερωτηµατολόγιο θεωρείται το προσφορότερο εργαλείο για 

ερευνητικές προσπάθειες, αλλά  και το εργαλείο µε το οποίο 

είναι εξοικειωµένοι οι περισσότεροι από τους ερευνητές.  

    Η έρευνα fε ερωτηfατολόγιο, χάρη στην fεθοδολογική της 

ευελιξία, κρίνεται κατάλληλη για έρευνες που δίνουν έfφαση 

στην όσο το δυνατό πληρέστερη απεικόνιση fιας υπάρχουσας 

κατάστασης. Αποσκοπεί στη συστηfατική συλλογή εfπειρικών 

δεδοfένων για την υπάρχουσα κατάσταση, τις τυπικές µορφές 

συµπεριφοράς και τις επικρατούσες τάσεις, σε fια συγκεκριfένη 

χρονική στιγfή, σε «fεγάλες fάζες» Πληθυσfού, για «τρέχοντα» 

θέfατα. Μας επιτρέπει να Φωτίσουfε το fελετώfενο Φαινόfενο 

από διάφορες πλευρές και να εντοπίσουfε fεταβλητές και 

σχέσεις fεταξύ των fεταβλητών, τις οποίες άλλες 
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fεθοδολογικές στρατηγικές, λόγων των προαπαιτούfενων 

περιοριστικών ελέγχων, πιθανόν να παράβλεπαν 

(Παρασκευόπουλος, 1993).  

 

         Οι έρευνες fε ερωτηfατολόγιο διενεργούνται fε 

fεθοδολογικό τρόπο και αποβλέπουν κυρίως στην πληρέστερη 

απεικόνιση-περιγραφή του Φαινοfένου και στη γενίκευση των 

ευρηfάτων σε ευρύτερα οfοειδή σύνολα. Κύριο χαρακτηριστικό 

της fεθόδου είναι ότι ο έλεγχος των fεταβλητών γίνεται «εκ των 

υστέρων». Ο τελικός σκοπός της επιστηfονικής έρευνας είναι η 

διατύπωση, fε βάση τις εfπειρικώς διαπιστούfενες αιτιώδεις 

σχέσεις, γενικών αρχών και νόfων που να ερfηνεύουν τα 

Φαινόfενα (Παρασκευόπουλος, 1993).  

    

2.4.2 2.4.2 2.4.2 2.4.2 Η συνέΗ συνέΗ συνέΗ συνέντευξηντευξηντευξηντευξη. 

 Η συνέντευξη  αποτελεί ένα βασικό και χρησιµότατο ερευνητικό 

εργαλείο, το οποίο σύµφωνα µε τον B. Tuckman και τους  L 

CoHen & L. Manion µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τρείς τρόπους: 

ως κύριο µέσο συλλογής πληροφοριών ,ως µέσο ελέγχου κι 

ερµηνείας υποθέσεων και τέλος ως εργαλείο προσδιορισµού 

µεταβλητών  σε πολύ-µεθοδικές έρευνες. 

   Σύµφωνα µε τον F.Kerlinger η συνέντευξη µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση µη αναµενόµενων 

αποτελεσµάτων ή για την αξιολόγηση άλλων µεθόδων ή για 

βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των ερωτώµενων και για τους 

λόγους που απάντησαν µε τον συγκεκριµένο τρόπο. 
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   Το εργαλείο της συνέντευξης χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία  µε δύο τρόπους : ως εργαλείο προέρευνας για τη 

συγκρότηση του ερωτηµατολογίου  και ως ερευνητικό εργαλείο. 

 

Βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης 

(χωρίς περιορισµούς στην διατύπωση))))    

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:ΕΡΩΤΗΣΗ 1:ΕΡΩΤΗΣΗ 1:ΕΡΩΤΗΣΗ 1:    

Ποια είναι η άποψη σου σχετικά µε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ 

στον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό σχεδιασµό; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:ΕΡΩΤΗΣΗ 2:ΕΡΩΤΗΣΗ 2:ΕΡΩΤΗΣΗ 2:    

Έχετε την αίσθηση ότι οι ΤΠΕ αλλάζουν το ρόλο σας και το έργο σας ως 

εκπαιδευτικός 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 3333: 

Η χρησιµοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη σου δηµιουργεί µια πηγή άγχους; 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 4444: 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι 

καινοτοµία ,ότι αλλάζει η διδασκαλία  και η µάθηση που µέχρι σήµερα 

υπάρχει; 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 5555: 

Το πρόγραµµα Επιµόρφωσης σε βοήθησε να αποκτήσεις γνώσεις που θα σου 

επιτρέψουν να εφαρµόσεις στην διδασκαλία σου τις ΤΠΕ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 6666: 

Ποια είναι η άποψή σου για την χρήση των σεναρίων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 7777: 

Ποια είναι η γνώµη σου για το Λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε: 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 8888::::    

Ποια είναι η ανταπόκριση των µαθητών σου στην διδασκαλία του µαθήµατος 

σου µε την χρήση των ΤΠΕ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 9999::::    

Θα ήθελες στην προσπάθεια διδασκαλίας του µαθήµατος σου µε 

εκπαιδευτικό λογισµικό να έχεις την βοήθεια και συµπαράσταση του 

επιµορφώτη σου; 

 

 

2.5 2.5 2.5 2.5     ΥποκείµεναΥποκείµεναΥποκείµεναΥποκείµενα της έρευνας  της έρευνας  της έρευνας  της έρευνας ----∆ιαδικασία ∆ιαδικασία ∆ιαδικασία ∆ιαδικασία     

 

      Το δείγfα αποτελείται από 65 Εκπαιδευτικούς ΑΙθfιας και 

ΒΙθfιας εκπαίδευσης που παρακολούθησαν την Β' Φάση 



 - 33 -  

  

επιfόρΦωσης στη χρήση και αξιοποίηση των (ΤΠΕ) στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

      Η συfπλήρωση των ερωτηfατολογίων πραγfατοποιήθηκε 

την περίοδο lούνιος-Ιούλιος 2008. Τα ερωτηfατολόγια 

διανεfήθηκαν fε δύο τρόπους (Bell, 1997):  

α) Προσωπική επαφή και  

β) Ηλεκτρονικό ταχυδροfείο.  

 

      Για την ανάλυση των αποτελεσfάτων εφαρµόστηκε 

περιγραφική Στατιστική fε τη χρήση του SPSS, version  14.0  ενώ 

στα πλαίσια της κλινικής συνέντευξης έγινε µια τυχαία επιλογή 

οκτώ εκπαιδευτικών από τις ειδικότητες επιµόρφωσης (δύο από 

κάθε ειδικότητα ) προκειµένου να διευκρυνισθούν εκτενέστερα οι 

απόψεις τις οποίες είχαν παραθέσει στα ερωτηµατολόγια.  

 

2.62.62.62.6  Σύνθεση  Σύνθεση  Σύνθεση  Σύνθεση ερωτηµατολογίουερωτηµατολογίουερωτηµατολογίουερωτηµατολογίου        

 

       Το ερωτηµατολόγιο είχε χωρισθεί σε τέσσερες ενότητες. 

Α) Γενικές πληροφορίες. 

Β)  Γνώσεις των ΤΠΕ.  

Γ) Στάσεις –Αντιλήψεις σε σχέση µε τις ΤΠΕ. 

∆) Λόγοι συµµετοχής στο Πρόγραµµα επιµόρφωσης. 

Ε) ∆ιαδικασία επιµόρφωσης. 

Συνολικά το ερωτηµατολόγιο περιείχε 48 ερωτήσεις (43 

ερωτήσεις κλειστού τύπου και 5 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου), οι 

οποίες υπάγονται στα έξι ερευνητικά ερωτήfατα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις κλειστού τύπου ερωτήσεις η 
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κωδικοποίηση είναι ενσωfατωfένη στην κατασκευή της 

απάντησης και οι κωδικοί αποτελούν, στατιστικώς, κατηγορικά 

δεδοfένα (Παρασκευόπουλος, 1992). Στις ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις, όπου έχουfε ένα γλωσσικό υλικό σε εκθετικό ρέοντα 

λόγο, ο οποίος πρέπει να fετασχηfατιστεί σε ποσοτικά 

δεδοfένα, χρησιfοποιούfε την ανάλυση περιεχοfένου (Λαfπίρη-

∆ηfάκη, 1990) ώστε να καθορίσουfε ένα ταξινοfικό σύστηfα 

για να κατηγοριοποιήσουfε τα δηλούfενα (Παρασκευόπουλος, 

1992). Ως fονάδα ανάλυσης χρησιfοποιώ τη λέξη.  

 

           Η κατηγοριοποίηση των δεδοfένων που έχουν 

συγκεντρωθεί κατά θεfατικές ενότητες, η ανάλυσή τους fε βάση 

τα ερωτήfατα που έχουν τεθεί και τέλος η προσπάθεια 

σύνθεσης θα fας οδηγήσει σε συfπεράσfατα ευρύτερης 

σηfασίας τροφοδοτώντας την προβληfατική της έρευνας και 

επαληθεύοντας ή αναιρώντας τις υποθέσεις της. Οι ερωτήσεις 

του ερωτηfατολογίου καλύπτουν πέντε βασικές κατηγορίες-

άξονες:  

        ∆εκατέσσερες ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες 

αποσκοπούσαν στη συγκέντρωση στοιχείων για τον 

προσδιορισfό του προφίλ των εκπαιδευτικών και της σχέσης 

τους fε τις ΤΠΕ.  

   ∆έκα τρείς ερωτήσεις για την ευρύτερη στάση και αντίληψη 

των εκπαιδευτικών σχετικά fε τη χρήση των ΤΠΕ στη fαθησιακή 

και διδακτική διαδικασία, τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που 

οι ίδιοι εντοπίζουν. 
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       Επτά ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες αποσκοπούσαν 

αφενός στην ανίχνευση της άποψης των εκπαιδευτικών για την 

αναγκαιότητα επιµόρφωσης και αφετέρου στη διερεύνηση των 

κινήτρων που τους ώθησαν στην παρακολούθηση των σεναρίων 

και των αναγκών που θεωρούν ότι κάλυψαν fέσα από αυτά.                 

    ∆έκα ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου που 

αποσκοπούσαν στη διερεύνηση της άποψης των εκπαιδευτικών 

για την αποτελεσfατικότητα και την οργάνωση του 

προγράffατος.  

      Πέντε ερωτήσεις κλειστού τύπου για το πώς 

αντιλαfβάνονται οι εκπαιδευτικοί το νέο τους ρόλο στο σχολικό 

περιβάλλον.  

 

2.6.12.6.12.6.12.6.1 Περιγραφή του δείγfατος Περιγραφή του δείγfατος Περιγραφή του δείγfατος Περιγραφή του δείγfατος του ερωτηµατολογίου. του ερωτηµατολογίου. του ερωτηµατολογίου. του ερωτηµατολογίου.        

 Το δείγfα αποτέλεσαν 65 συνολικά άτοfα: 42 άνδρες (64,6%) 

και 23 γυναίκες (35,4%). Το 35,4% των συffετεχόντων στην 

έρευνα ήταν δάσκαλοι και το 64,6% καθηγητές. Επιπλέον, το 

13,8% του δείγfατος ήταν στελέχη εκπαίδευσης, ενώ κάτοχοι 

µεταπτυχιακού τίτλου ή δεύτερου πτυχίου ή απόφοιτοι 

διδασκαλείου ήταν το 20,5% του δείγfατος. 

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 1-Πίνακας 6)παρουσιάζεται 

το δείγµα κατά φύλο ,ηλικία , έτη υπηρεσίας, βαθµίδα 

εκπαίδευσης, επίπεδο σπουδών           
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά φύλοΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά φύλοΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά φύλοΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά φύλο.     

ΦΥΛΟΦΥΛΟΦΥΛΟΦΥΛΟ    ΝΝΝΝ    %%%%    

ΑΝ∆ΡΕΣ 42 64,6 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 23 35,4 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΠΙΝΑΚΑΣ 2    

Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά έτη υπηρεσίαςΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά έτη υπηρεσίαςΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά έτη υπηρεσίαςΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά έτη υπηρεσίας.  

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    ΝΝΝΝ    %%%%    

1-4 5 7,7 

5-9 12 18,5 

10-14 14 21,5 

15-19 15 23,1 

20-24 11 16,9 

25-29 5 7,7 

30-35 3 4,6 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΠΙΝΑΚΑΣ 3    

Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµαΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµαΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµαΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά σχολική µονάδατος κατά σχολική µονάδατος κατά σχολική µονάδατος κατά σχολική µονάδα    

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α    ΝΝΝΝ    %%%%    

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 23 35,4 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 20 30,8 

ΛΥΚΕΙΟ 19 29,2 

ΕΠΑΣ 0 0 

ΕΠΑΛ 3 4,6 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4444    

Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά ηλιακή οµάδαΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά ηλιακή οµάδαΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά ηλιακή οµάδαΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά ηλιακή οµάδα    

ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ    ΝΝΝΝ    %%%%    

20-24 0 0 

25-29 2 3,1 

30-34 3 4,6 

35-39 8 12,3 

40-44 24 36,9 

45-49 13 20 

≥50 15 23,1 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5555    

Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος ανάλογα της θέσης στην Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος ανάλογα της θέσης στην Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος ανάλογα της θέσης στην Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος ανάλογα της θέσης στην 

εκπαίδευσηεκπαίδευσηεκπαίδευσηεκπαίδευση    

ΘΕΣΗΘΕΣΗΘΕΣΗΘΕΣΗ    ΝΝΝΝ    %%%%    

Προιστάµενος 

Εκπαίδευσης 

0 0 

Καθηγητής ή 

∆άσκαλος(που διδάσκει 

στην τάξη) 

49 75,4 

∆ιευθυντής Σχολικής 

Μονάδας 

9 13,8 

Σχολικός Σύµβουλος 0 0 

Καθηγητής ή 

∆άσκαλος(απόσπαση σε 

γραφείο) 

7 10,8 

Άλλο (προσδιορίστε) 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 
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2.6.2 2.6.2 2.6.2 2.6.2 Περιγραφή του δείγµατος της συνέντευξης.Περιγραφή του δείγµατος της συνέντευξης.Περιγραφή του δείγµατος της συνέντευξης.Περιγραφή του δείγµατος της συνέντευξης.    

    

Το δείγµα αποτέλεσαν 8 εκπαιδευτικοί .Επιλέχτηκαν µε βάση τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς ,την επιθυµία τους να 

συµµετάσχουν στην έρευνα και την προυπόθεση να καλύπτονται 

οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που συµµετάσχουν στο 

πρόγραµµα επιµόρφωσης Β επιπέδου.  

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 1-Πίνακας 3)παρουσιάζεται 

το δείγµα κατά φύλο ,έτη υπηρεσίας, βαθµίδα εκπαίδευσης,  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά φύλοΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά φύλοΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά φύλοΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά φύλο.     

ΦΥΛΟΦΥΛΟΦΥΛΟΦΥΛΟ    ΝΝΝΝ    %%%%    

ΑΝ∆ΡΕΣ 3 37,5 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5 62,5 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100 

    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΠΙΝΑΚΑΣ 2    

Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατΚατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά έτη υπηρεσίαςος κατά έτη υπηρεσίαςος κατά έτη υπηρεσίαςος κατά έτη υπηρεσίας.  

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    ΝΝΝΝ    %%%%    

1-4 0 0 

5-9 0 0 

10-14 1 12,5 

15-19 3 37,5 

20-24 2 25 

25-29 1 12,5 
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30-35 1 12,5 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100 

                                                                                                                                                                                

    

    

    ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΠΙΝΑΚΑΣ 3            

            Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κ            Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κ            Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κ            Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά σχολική µονάδαατά σχολική µονάδαατά σχολική µονάδαατά σχολική µονάδα    

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α    ΝΝΝΝ    %%%%    

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 4 50 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 25 

ΛΥΚΕΙΟ 2 25 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    

3333....1111        Ανάλυση Ανάλυση Ανάλυση Ανάλυση ααααποτελποτελποτελποτελεσµάτωνεσµάτωνεσµάτωνεσµάτων ερωτηµατολογίου. ερωτηµατολογίου. ερωτηµατολογίου. ερωτηµατολογίου.    

     Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι ερωτήσεις και 

αναλύονται τα ευρήfατα που προέκυψαν σε σχέση fε τα 

ερευνητικά ερωτήfατα. 

3.13.13.13.1.1.1.1.1 Ποιες είναι οι γνώσεις των Εκπαιδευτικών σχετικά µε τις  Ποιες είναι οι γνώσεις των Εκπαιδευτικών σχετικά µε τις  Ποιες είναι οι γνώσεις των Εκπαιδευτικών σχετικά µε τις  Ποιες είναι οι γνώσεις των Εκπαιδευτικών σχετικά µε τις 

ΤΠΕ.ΤΠΕ.ΤΠΕ.ΤΠΕ.    

1. .Στο σχολείο έχετε δυνατότητα  πρόσβασης σε προσωπικό υπολογιστή;    

Το 67,7% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι έχει πρόσβαση σε 

προσωπικό υπολογιστή στο σχολείο. 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΝΑΙ 44 67,7 

ΟΧΙ 21 32,3 

 
 

2. Έχετε πρόσβαση στο Ιντερνέτ από το σπίτι σας; 

Το 90,8% απαντάει ότι έχει πρόσβαση από το σπίτι του στο 

Internet. 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΝΑΙ 59 90,8 

ΟΧΙ 6 9,2 
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3. Κατά µέσο όρο, πόσες ώρες την εβδοµάδα χρησιµοποιείτε το 

Ιντερνέτ στο σπίτι σας ή στο σχολείο κατά τη διάρκεια του 

ακαδηµαgκού έτους; 

Κατά µέσο όρο οι ώρες που χρησιµοποιεί Ιντερνέτ από το σπίτι 

του ή το σχολείο φαίνεται στον παρακάτω διάγραµµα. 

 

>=16 ΩΡΕΣ11-15 

ΩΡΕΣ

6-10 ΩΡΕΣ1-5 ΩΡΕΣΚΑΘΟΛΟΥ

Σ
Υ
Χ
Ν
Ο
Τ
Η
Τ
Α
 
%

40

30

20

10

0

16,92%

13,85%

32,31%33,85%

3,08%

ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΩΡΕΣ ΙΝΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

    

 

4. Χρησιµοποιείτε περιοχές συζητήσεων (forums) ή ιστοσελίδες 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου στο Ιντερνέτ;  

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών πού χρησιµοποιεί περιοχές 

συζητήσεων (forums)ή ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχοµένου 

είναι 58,5%. 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΝΑΙ 38 58,5 

ΟΧΙ 27 41,5 
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Στην ανοικτού τύπου ερώτηση <<Κατά τη γνώµη σας, σε τι θα 

µπορούσαν να είναι χρήσιµες οι ΤΠΕ για έναν εκπαιδευτικό της 

Πρωτοβάθµιας ή της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης;>> οι 

περισσότεροι απάντησαν ότι το βλέπουν σαν εργαλείο για την 

επίτευξη µαθησιακών και διδακτικών στόχων, ως εποπτικό 

εργαλείο και ως µέσο επικοινωνίας.  Οι ΤΠΕ ανέφεραν  µπορούν 

να αποτελέσουν βοηθητικό εργαλείο για τον   εκπαιδευτικό ώστε  

να γίνει το µάθηµα ελκυστικό και να µπορέσουν τα παιδιά να 

ενταχτούν καλύτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Στην ανοικτού τύπου ερώτηση <<Κατά τη γνώµη σας, σε τι θα 

µπορούσαν να είναι χρήσιµες οι ΤΠΕ για έναν µαθητή της 

Πρωτοβάθµιας ή της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης;>> οι 

περισσότεροι απάντησαν ότι το βλέπουν σαν ένα εργαλείο το 

οποίο µπορεί να βοηθήσει τον µαθητή στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ,κριτικής σκέψης, διερεύνησης , συνεργασίας και ως 

µέσο για την ανεύρεση πληροφοριών και ανακάλυψη της 

γνώσης. 

 

Στις ερωτήσεις που είχαν τεθεί στο ερωτηµατολόγιο 

προκειµένου να διερευνηθούν οι προσωπικές τους απόψεις τις 

ΤΠΕ  οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν το βαθµό 

συµφωνίας τους(1: ποτέ 2:σπάνια 3: περιστασιακά 4:συχνά 

5:πάντα) Τα δεδοµένα που προέκυψαν αναλύονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

 

7.Είµαι σε θέση να επιδείξω ένα κριτικό πνεύµα όσον αφορά τα 

πραγµατικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ΤΠΕ ως 

υποστηρικτικά µέσα της διδασκαλίας και της µάθησης. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που συγκροτούν το δείγµα κατανέµονται ως 

προς τις απαντήσεις τους στο παραπάνω ερώτηµα όπως 

δείχνεται στον πίνακα. Το 92,3% τοποθετείται εν γένει θετικά.    

    

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 1 1,5 

ΣΠΑΝΙΑ 4 6,2 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 10 15,4 
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ΣΥΧΝΑ  35 53,8 

ΠΑΝΤΑ 15 23,1 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

    

    

8.Έχω στη διάθεσή µου µια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων που 

οι ΤΠΕ προσφέρουν στον παιδαγωγικό και διδακτικό σχεδιασµό. 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 0 0 

ΣΠΑΝΙΑ 7 10,8 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 13 20,0 

ΣΥΧΝΑ  41 63,1 

ΠΑΝΤΑ 4 6,2 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

 

 

9.Είµαι σε θέση να χρησιµοποιήσω αποτελεσµατικά τις 

δυνατότητες των ΤΠΕ προκειµένου να συνεχίσω την 

επαγγελµατική µου εξέλιξη και ανάπτυξη. 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 0 0 

ΣΠΑΝΙΑ 7 7,7 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 13 26,2 

ΣΥΧΝΑ  41 43,1 

ΠΑΝΤΑ 4 23,1 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

10.Είµαι σε θέση να βοηθήσω τους µαθητές µου µε αποτελεσµατικό τρόπο 

ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ 

προκειµένου να υποστηρίξω την µάθηση    τους. 
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

    

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 0 0 

ΣΠΑΝΙΑ 6 9,2 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 18 27,7 

ΣΥΧΝΑ  37 56,9 

ΠΑΝΤΑ 4 6,2 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

3.13.13.13.1.2.2.2.2    Απόψεις Απόψεις Απόψεις Απόψεις τωντωντωντων Εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ. Εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ. Εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ. Εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ.    

Στις ερωτήσεις που είχαν τεθεί στο ερωτηµατολόγιο 

προκειµένου να διερευνηθούν οι προσωπικές τους απόψεις τις 

ΤΠΕ  οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν το βαθµό 

συµφωνίας τους(1: ποτέ 2:σπάνια 3: περιστασιακά 4:συχνά 

5:πάντα) Τα δεδοµένα που προέκυψαν αναλύονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

 

1. Είµαι σε θέση να βοηθήσω τους µαθητές όταν αναζητούν 

πληροφορίες στο Ίντερνετ. 

 

Οι περισσότεροι από τους επιµορφούµενους απάντησαν θετικά 

όπως διαφαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

% 

ΠΟΤΕ 1 1,5 

ΣΠΑΝΙΑ 6 9,2 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 6 9,2 

ΣΥΧΝΑ 29 44,6 

ΠΑΝΤΑ 23 35,4 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 
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2. Μπορώ να πειραµατιστώ, µε τους µαθητές µου, σε εργασίες 

που αξιοποιούν τις ΤΠΕ. 

Οι περισσότεροι από τους επιµορφωµένους απάντησαν θετικά 

όπως δείχνεται στον παρακάτω πίνακα 

 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 1 1,5 

ΣΠΑΝΙΑ 8 12,3 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 18 27,7 

ΣΥΧΝΑ 30 46,2 

ΠΑΝΤΑ 8 12,3 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

 

3. Μπορώ να ενσωµατώσω τις ΤΠΕ στον παιδαγωγικό µου 

σχεδιασµό. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

% 

ΠΟΤΕ 3 4,6 

ΣΠΑΝΙΑ 6 9,2 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 22 33,8 

ΣΥΧΝΑ 25 38,5 

ΠΑΝΤΑ 9 13,8 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 
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4. Όταν παρουσιάζονται τεχνικά προβλήµατα, είµαι σε θέση να 

καθοδηγήσω τους µαθητές µου ώστε να τα αντιµετωπίσουν 

αλληλοβοηθούµενοι. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

  

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

% 

ΠΟΤΕ 4 6,2 

ΣΠΑΝΙΑ 15 23,1 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 17 26,2 

ΣΥΧΝΑ 24 36,9 

ΠΑΝΤΑ 5 7,7 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

5. Είµαι σε θέση να επιλύσω τεχνικά προβλήµατα που 

παρουσιάζονται στην τάξη ενώ χρησιµοποιώ τις ΤΠΕ για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ % 

ΠΟΤΕ 5 7,7 

ΣΠΑΝΙΑ 13 20,0 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 22 33,8 

ΣΥΧΝΑ 21 32,3 

ΠΑΝΤΑ 4 6,2 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 
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6. Είµαι σε θέση να επιλύσω προβλήµατα σχετικά µε την 

διαχείριση της τάξης ενώ χρησιµοποιώ τις ΤΠΕ για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ % 

ΠΟΤΕ 2 3,1 

ΣΠΑΝΙΑ 7 10,8 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 20 30,8 

ΣΥΧΝΑ 30 46,2 

ΠΑΝΤΑ 6 9,2 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

 

7. Οι ΤΠΕ αποτελούν ουσιαστικά µια επιπλέον πηγή άγχους που 

αντιµετωπίζω όταν πρέπει να τις χρησιµοποιήσω στην τάξη. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 

  

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 18 27,7 

ΣΠΑΝΙΑ 21 32,3 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 19 29,2 

ΣΥΧΝΑ 5 7,7 

ΠΑΝΤΑ 2 3,1 
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ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

8. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη, 

υπάρχει έκδηλος ενθουσιασµός ανάµεσα στους µαθητές. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 0 0 

ΣΠΑΝΙΑ 0 0 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 21 32,3 

ΣΥΧΝΑ 33 50,8 

ΠΑΝΤΑ 11 16,9 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

 

 

9. Η χρήση των ΤΠΕ στην τάξη ευνοεί την ανάπτυξη της µάθησης 

στους µαθητές. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 0 0 

ΣΠΑΝΙΑ 1 1,5 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 12 18,5 

ΣΥΧΝΑ 42 64,6 

ΠΑΝΤΑ 10 15,4 
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ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

10. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη, οι 

µαθητές είναι παραγωγικοί. 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 0 0 

ΣΠΑΝΙΑ 1 1,5 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 24 36,9 

ΣΥΧΝΑ 32 49,2 

ΠΑΝΤΑ 8 12,3 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

11. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη 

µαζί µε τους µαθητές τότε οι µαθητές είναι περισσότερο 

προσηλωµένοι στο στόχο τους. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

  

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ % 

ΠΟΤΕ 0 0 

ΣΠΑΝΙΑ 2 3,1 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 16 24,6 

ΣΥΧΝΑ 41 63,1 
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ΠΑΝΤΑ 6 9,2 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

12. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη, 

δεν περνούν απαρατήρητα τα κίνητρα που έχουν οι µαθητές. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

  

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 0 0 

ΣΠΑΝΙΑ 2 3,1 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 25 38,5 

ΣΥΧΝΑ 37 56,9 

ΠΑΝΤΑ 1 1,5 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100 

 

13. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη, οι 

µαθητές αφιερώνουν περισσότερη ώρα για τις σχολικές τους 

εργασίες. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το παραπάνω 

ερώτηµα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 Ν ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΠΟΤΕ 1 1,5 

ΣΠΑΝΙΑ 6 9,2 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 19 29,2 

ΣΥΧΝΑ 36 55,4 

ΠΑΝΤΑ 3 4,6 

ΣΥΝΟΛΟ 65 1ΟΟ 
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3.13.13.13.1.3.3.3.3 Λόγοι  Λόγοι  Λόγοι  Λόγοι συµµετοχήςσυµµετοχήςσυµµετοχήςσυµµετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραffα  των εκπαιδευτικών στο πρόγραffα  των εκπαιδευτικών στο πρόγραffα  των εκπαιδευτικών στο πρόγραffα 

επιµόρεπιµόρεπιµόρεπιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε.; (ανάγκες φωσης στις Τ.Π.Ε.; (ανάγκες φωσης στις Τ.Π.Ε.; (ανάγκες φωσης στις Τ.Π.Ε.; (ανάγκες ---- κίνητρα κίνητρα κίνητρα κίνητρα)  

 

Από την ανάλυση των αποτελεσfάτων Φαίνεται ότι όσον αφορά 

στην ερώτηση: 

  

1 Για ποιους λόγους αποφασίσατε να παρακολουθήσετε το 

πρόγραffα επιµόρφωσης; 

  

Το 73% του πληθυσfού της έρευνας δήλωσε ότι ο βασικότερος 

λόγος είναι η δια βίου fάθηση. Ως δεύτερος ισχυρότερος λόγος, 

fε ποσοστό 70% αναφέρεται η σηµαντικότητα του θεωρούν ότι 

έχει για την εκπαίδευση η ένταξη των ΤΠΕ. Ακολουθούν λόγοι 

βελτίωσης τυπικών προσόντων (61%) και βελτίωσης θέσης στον 

εκπαιδευτικό χώρο (61%), καθώς και λόγοι κοινωνικής 

καταξίωσης (59%). 

 

 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

% 
Βελτίωση τυπικών προσόντων 61 

Μου αρέσει να µαθαίνω (δια βίου µάθηση) 73 

Λόγοι κοινωνικής καταξίωσης 59 

Για να βελτιώσετε τη θέση σας στον εκπαιδευτικό 

χώρο 

61 

Γιατί θεωρείτε ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση είναι αρκετά σηµαντική 

70 

Άλλο 0 

 

 

2. Έχετε χρησιµοποιήσει στο παρελθόν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία: 
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Στο παραπάνω ερώτηµα το 46,2% των επιµορφούµενων απαντά 

ότι έχει χρησιµοποιήσει και το 53,8% όχι. 

 

 

0ΧΙΝΑΙ

σ
υ
χ
ν
ο
τ
η
τ
α
 
%

60

50

40

30

20

10

0

 

 

 

 

3. θεωρείτε ότι η χρήση των  ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι 

απαραίτητη; 

 

Στο ερώτηµα αυτό το 16,9%των επιµορφούµενων  απάντησε 

πάρα πολύ, το 60% πολύ και το 23,1% µέτρια. 
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4. Θεωρείτε ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη: 

 

Το 38,5% απάντησε πάρα πολύ, το 53,5% πολύ, µέτρια το 6,2%, 

λίγο το 3,1% ενώ καθόλου µόλις το 1,5% 

 

 



 - 53 -  

  

1

,

5

4

%

3

,

0

8

%

6,

15

%

50,77%

38,46%

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

 

 

 

 

5.Τι είδους ανάγκες θεωρείτε ότι θα καλύψετε µε την 

παρακολούθηση των σεµιναρίων επιµόρφωσης στις ΤΠΕ; 

 

Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας προσδοκούν ότι θα 

καλύψουν εκπαιδευτικές, διδακτικές διοικητικές, µαθησιακές και 

δια βίου εκπαίδευσης ανάγκες. Ως εντονότερες ανάγκες 

ιεραρχούν τις Εκπαιδευτικές (95%), διδακτικές (95%) και ανάγκες 

δια βίου εκπαίδευσης (88%).  

 

 

 

6.Θεωρείτε ότι η παρακολούθηση των σεµιναρίων επιµόρφωσης 

στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική των µαθηµάτων σας θα σας 

βοηθήσουν επαγγελµατικά στο µέλλον; 
 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αποτυπώνονται αναλυτικά 

στο παρακάτω διάγραµµα. 
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ΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΜΕΤΡΙΑΠΟΛΥΠΑΡΑ 
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7. Προσδοκάτε ότι θα αξιοποιήσετε στη διδακτική πράξη τις 

γνώσεις που θα αποκοµίσετε από την παρακολούθηση των 

σεµιναρίων επιµόρφωσης στις ΤΠΕ; 

 

Οι απαντήσεις τους αποτυπώνονται  µε σειρά φθίνουσας 

κατάταξης στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
% 

Ως γνωστικό  εργαλείο 60 

Ως εποπτικό µέσο  
58,5 

Ως διδακτικό βοήθηµα 

 

55,4 

Ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών  
50,5 

Ως µέσο προετοιµασίας του µαθήµατος 35,4 

 

                3.1.4 3.1.4 3.1.4 3.1.4 ....    ∆ιαδικασία ∆ιαδικασία ∆ιαδικασία ∆ιαδικασία              επιµόρφωσης επιµόρφωσης επιµόρφωσης επιµόρφωσης            

 

      1.Ποιο είναι, κατά τη γνώµη σας, το σηµαντικότερο 

πλεονέκτηµα της χρήσης εκπαιδευτικού λογισµικού για τη 

διδασκαλία των fαθηµάτων σας έναντι του παραδοσιακού 

τρόπου διδασκαλίας;  

 

    Μέσα από ανοιχτού τύπου ερώτηση: επισηµάνθηκαν από τους 

εκπαιδευτικούς διάφορα θετικά στοιχεία. Οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στην ανοιχτού τύπου ερώτηση 
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κατηγοριοποιήθηκαν θεωρώντας ως µονάδα ανάλυσης τις 

λέξεις: εικόνα, χρόνος, ενδιαφέρον, ενεργοποίηση, κατανόηση, 

διδακτική προσέγγιση, συµµετοχή.  

 

      Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η διδασκαλία fε εκπαιδευτικό 

λογισµικό είναι fια διαφορετική διδακτική προσέγγιση έναντι 

του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, η οποία συντελεί στην 

οπτικοποίηση µαθησιακών εννοιών fέσω πολλαπλών 

διασυνδεδεµένων αναπαραστάσεων και θεωρούν ότι 

απαιτούνται λιγότερες διδακτικές ώρες για την κατανόησή τους. 

Επιπλέον, η χρήση εκπαιδευτικού λογιστικού προκαλεί το 

ενδιαφέρον για εµπλοκή και ενεργοποίηση των fαθητών στη 

µαθησιακή διαδικασία. Η διδασκαλία γίνεται fαθητοκεντρική, 

συνεργατική, παραστατική και ευχάριστη, καλλιεργώντας τη 

δηfιουργική σκέψη και τη φαντασία των fαθητών.  

 

  2.Ποιο είναι, κατά τη γνώfη σας, το σηfαντικότερο 

fειονέκτηfα της χρήσης εκπαιδευτικού λογισfικού για τη 

διδασκαλία των fαθηfάτων σας έναντι του παραδοσιακού 

τρόπου διδασκαλίας;              

 

           Μέσα από ανοιχτού τύπου ερώτηση οι εκπαιδευτικοί 

κατέγραψαν τα αρνητικά, κατά τη γνώfη τους, στοιχεία της 

χρήσης εκπαιδευτικού λογισfικού στη διδασκαλία. Οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη συγκεκριfένη ανοιχτού 

τύπου ερώτηση κατηγοριοποιήθηκαν θεωρώντας ως fονάδα 

ανάλυσης τις λέξεις: χρόνος προετοιfασίας, υποδοfή, 

διαχείριση τάξης, ρόλος δασκάλου - fαθητών.  

 

Οι συffετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι 

απαιτείται fεγάλος χρόνος προετοιfασίας του fαθήfατος fε τη 

χρήση εκπαιδευτικού λογισfικού για τη δηfιουργία διδακτικών 

σεναρίων και δραστηριοτήτων. Θεωρούν ότι η έλλειψη 

υλικοτεχνικής και εργαστηριακής υποδοfής στα σχολεία είναι 

ουσιαστικό εfπόδιο για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική 

διαδικασία. Επιπλέον, ορισfένοι εκπαιδευτικοί της έρευνας 

διατυπώνουν την άποψη ότι υποβιβάζεται ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού και fειώνεται η επικοινωνία fεταξύ των 

fαθητών. Θεωρούν ότι υπάρχει πρόβληfα στη διαχείριση της 
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τάξης και στην εξοικείωση των fαθητών fε τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών. 

 

3.Με το τέλος της επιµόρφωσης θα θέλατε να έχετε βοήθεια και 

συµπαράσταση από τον Επιµορφωτή σας στην προσπάθεια 

διδασκαλίας των µαθηµάτων σας µε εκπαιδευτικό λογισµικό; 

 

  Η απάντηση 59 εκπαιδευτικών είναι ναι  και 6 είναι όχι. Σε 

ποσοστό, το 90,8% των συναδέλφων είναι θετικοί σε µια τέτοια 

προσέγγιση. Στο ραβδόγραµµα απεικονίζονται αναλυτικά τα 

ευρήµατα. 
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4.Μετά την επιµόρφωσή σας αισθάνεστε ικανοί να µπορέσετε να 

χρησιµοποιήσετε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των µαθηµάτων σας; 
 

Οι  επιµορφούµενοι που συγκροτούν το δείγµα κατανέµονται 

ως προς τις απαντήσεις τους στο παραπάνω ερώτηµα όπως 

δείχνεται στον παρακάτω πίνακα. Το 90,8% των 

επιµορφούµενων τοποθετείται εν γένει θετικά ως προς την 

ικανότητα τους να χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ στην διδασκαλία 

τους. 
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 Συχνότητα % 

Πάρα πολύ 10,8 

Πολύ 49,2 

Μέτρια 27,7 

Λίγο 9,2 

Καθόλου 3,1 

∆εν Απαντώ 0 

 

5.Τα λογισµικά που χρησιµοποιήσατε, σας φάνηκαν 

ικανοποιητικά ώστε να καλύψουν της µαθησιακές ανάγκες των 

µαθητών; 

 

Οι απαντήσεις αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό 86,3% έµειναν ικανοποιηµένοι από το 

λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε κατά την διάρκεια της 

επιµόρφωσης ενώ το 13,1% έµεινε καθόλου ή λίγο. 

 

 Συχνότητα % 

Πάρα πολύ 9,2 

Πολύ 56,9 

Μέτρια 20,0 

Λίγο 10,8 

Καθόλου 3,1 

∆εν Απαντώ 0 

    

    

6.6.6.6.    Η χρήση των σεναρίων σας φαίνεται αποτελεσµατική για την 

ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;;;;    

    

Σε όλους τους συµµετέχοντες στην έρευνα η χρήση σεναρίων 

φαίνεται αποτελεσµατική για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση και αναλυτικά αποτυπώνεται στο παρακάτω 

ραβδόγραµµα. 
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43,08%

6,15%

 

 

7. 7. 7. 7. Σας δηµιουργήθηκε η αίσθηση ότι αλλάζει ουσιαστικά η 

διδασκαλία και η µάθηση µε τον τρόπο που προτάθηκε η 

εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; 

 

Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα 

αποκόµισαν την αίσθηση ότι η διδασκαλία και µάθηση αλλάζει 

ουσιαστικά όπως φαίνεται στον παρακάτω διάγραµµα.  
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8. Βαθµολογείστε µε (άριστα το 10) τα αντικείµενα του 

προγράµµατος ως προς την χρησιµότητα που θεωρείτε ότι θα 

έχουν για εσάς στο µέλλον. 

 

Στο ερώτηµα αυτό οι συµµετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι 

τα αντικείµενα του προγράµµατος σε χρησιµότητα κατά 

φθίνουσα σειρά είναι: χρήση Εκπαιδευτικού λογισµικού 60%, 

∆ιδακτική γνωστικού αντικειµένου 50%, χρησιµότητα των 

σεναρίων 50% και τέλος η χρήση βασικών εργαλείων 

πληροφορικής , πολυµεσικών εργαλείων και διαδικτύου. 

 

 
 
 

9. Το πρόγραµµα της επιµόρφωσης Β επιπέδου ανταποκρίθηκε 

στις προσδοκίες σας; 

 

Οι απαντήσεις καταγράφονται στο παρακάτω διάγραµµα. 

 

 

6,15%

24,62%

58,46%

10,77%

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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10. Στο πρόγραµµα της επιµόρφωσης Β επιπέδου έµαθα 

ενδιαφέροντα και χρήσιµα πράγµατα. 

 

Οι απαντήσεις των επιµορφούµενων αποτυπώνονται στο 

παρακάτω κυκλικό διάγραµµα. 

23,08%

61,54%

15,38%
ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

 

 

11.Παρακαλώ, αναφέρετε το πιο θετικό σηµείο του 

προγράµµατος και το πιο αρνητικό. 

 

Οι επιµορφούµενοι ανέφεραν σαν το πιο θετικό σηµείο του 

προγράµµατος, την απόκτηση πλήρους εικόνας των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ στον παιδαγωγικό και 

διδακτικό σχεδιασµό, καθώς και στην ανταλλαγή απόψεων στο 

πλαίσιο της οµάδας για το ρόλο των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο. 

 

Οι επιµορφούµενοι σαν το πιο αρνητικό σηµείο του 

προγράµµατος ανέφεραν το εντατικό πρόγραµµα σε συνάρτηση 

µε την δυσκολία αφοµοίωσης της ύλης λόγω του χρονικού 

περιορισµού. 
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12.Παρακαλώ διατυπώστε τρεις προτάσεις για τη βελτίωση 

του προγράµµατος στο µέλλον. 

Οι επιµορφούµενοι εδώ διατύπωσαν αρκετές προτάσεις µε 

πολλές επικαλύψεις. Οι πιο ενδιαφέρουσες από αυτές είναι. 

1. Να συµπεριληφθεί κατά την διάρκεια της επιµόρφωσης 

και πρακτική άσκηση στο σχολείο . 

2. Ο επιµορφωτής να έχει την δυνατότητα να παρέχει 

βοήθεια στο σχολείο που θα ζητηθεί η βοήθεία του. 

3. Να λειτουργήσουν ΚΣΕ στην περιφέρεια και όχι µόνο στην 

έδρα του νοµού. 

4. Το πρόγραµµα της επιµόρφωσης να γίνεται στους 

νεοδιοριζόµενους και να είναι υποχρεωτικό. 

5. Στους επιµορφούµενους του πρόγραµµατος, εφόσον δεν 

προβλέπεται οικονοµική ενίσχυση, θα µπορούσε να δοθεί 

αναγνώριση της πιστοποίησης ως ηθική αµοιβή ή κάποιο  

κίνητρο για την ανέλιξη τους (π.χ  µε την µορφή 

µοριοδότησης). 

6. Το πρόγραµµα να έχει και συνέχεια και στην περίπτωση 

που υπάρχουν νέα λογισµικά µέσα από ηµερίδες να 

ενηµερώνονται οι επιµορφούµενοι. 

7. Στο υλικό (σενάρια ,Φόρουµ κ.λ.π) να υπάρχει η 

δυνατότητα πρόσβασης των επιµορφούµενων. 
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3.1.3.1.3.1.3.1.5555    Οι στάσεις των εκπαιδευτικώνΟι στάσεις των εκπαιδευτικώνΟι στάσεις των εκπαιδευτικώνΟι στάσεις των εκπαιδευτικών    

 

Για την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για την 

χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, δόθηκε µε µορφή ερωτήσεων  µια 

σειρά 18 απόψεων και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν 

το βαθµό συµφωνίας τους µε αυτές (1:Ποτέ, 2:Σπάνια, 

3:Περιστασιακά ,4:Συχνά ,5:Πάντα).Τα δεδοµένα που προέκυψαν 

µε βάση της απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναλύθηκαν µε την 

τεχνική της ανάλυσης σε κύριους ασυσχέτιστους µεταξύ τους 

παράγοντες – άξονες (Factor Analysis). Με την ανάλυση αυτή, τα 

δεδοµένα οµαδοποιήθηκαν µε βάση τη µεταξύ τους συσχέτιση, 

µε στόχο την αποτύπωση ειδικότερων κατηγοριών που 

περιγράφουν πληρέστερα τη στάση των εκπαιδευτικών για το 

αντικείµενο της έρευνας. Με βάση την παραγοντική ανάλυση, 

προέκυψαν 4 ασυσχέτιστοι άξονες κατηγοριών ,οι οποίοι 

εξηγούν το 53,7% της συνολικής διασποράς (πίνακας 1) και οι 

οποίοι περιγράφονται ξεχωριστά στην συνέχεια. Επίσης 

χρησιµοποιώντας την τεχνική της ανάλυσης διακύµανσης και 

του t-test, µε εξαρτηµένες µεταβλητές τις τυποποιηµένες τιµές 

των αξόνων ,εξετάστηκε αν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις απόψεις τους και το αν 

χρησιµοποιούν και πόσο συχνά τις ΤΠΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ    

Άξονας Ερµηνεία % 

διασποράς 

Φορτίο  Απόψεις 

Θετική στάση για 

την εισαγωγή των 

ΤΠΕ 

13,9% .774 

 

 

 

 

.690 

 

 

 

.691 

 

 

 

 

.658 

 

 

 

 

 

 

Η χρήση των ΤΠΕ 

διευκολύνει τον 

εκπαιδευτικό στην 

επίτευξη των 

διδακτικών στόχων. 

Η χρήση των ΤΠΕ στην 

τάξη ευνοεί την 

ανάπτυξη της µάθησης 

στους µαθητές. 

Η χρήση των ΤΠΕ στην 

τάξη βοηθάει ώστε οι 

µαθητές να είναι 

περισσότερο 

παραγωγικοί. 

Εν όψει της ένταξης των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία η 

επιµόρφωση κρίνεται 

αναγκαία. 

 

 

 

 

 

 

Επιφυλακτική 

στάση για την 

13,7% .696 

 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 
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εισαγωγή των ΤΠΕ  

 

 

.643 

 

 

 

.574 

διαδικασία περιορίζει 

τη δηµιουργικότητα τω 

ν µαθητών. 

Η έλλειψη εργαστηρίων 

καθιστά την εφαρµογή 

των ΤΠΕ στο σχολείο 

δύσκολη. 

Η µη στήριξη του 

εκπαιδευτικού στην 

τάξη µετά την 

επιµόρφωση  καθιστούν 

την εφαρµογή των ΤΠΕ 

δυσχερή.   

  

Η εισαγωγή των 

ΤΠΕ και οι 

αλλαγές στο ρόλο 

του εκπαιδευτικού 

και της 

εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

13,4% .794 

 

 

 

.752 

 

 

 

.729 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ 

στο σχολείο 

υποβαθµίζει το ρόλο 

του εκπαιδευτικού. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ 

αντικαθιστούν τον 

εκπαιδευτικό στην 

τάξη. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ 

στο σχολείο µετατρέπει 

τον εκπαιδευτικό από 

∆άσκαλο σε µαθητή. 

ΤΠΕ και µαθητές 12,7% .603 

 

 

.579 

Η χρήση των ΤΠΕ 

διευκολύνει τους 

µαθητές στην επίτευξη 

των διδακτικών στόχων. 

Η χρήση των ΤΠΕ στην 

τάξη από τον 
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εκπαιδευτικό βοηθάει 

ώστε οι µαθητές να 

είναι περισσότερο 

προσηλωµένοι στο 

στόχο τους. 

 

 

Με βάση τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ,όπως προέκυψε 

από την παραγοντική ανάλυση ,στον πρώτο άξονα 

περιλαµβάνονται οι απόψεις που εκφράζουν θετική στάση για 

την εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο.  Πιο συγκεκριµένα στον 

άξονα αυτό , ο οποίος ερµηνεύει το 13,9% της συνολικής 

διασποράς ο συντελεστής αξιοπιστίας  ( Cronbach’s a) είναι 

στατιστικά σηµαντικός και ίσος µε 76,1%. 

 Τα ποσοστά συµφωνίας µε τις απόψεις του πρώτου άξονα 

είναι υψηλά. Οπως είναι φανερό η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών αντιµετωπίζει θετικά την εισαγωγή των ΤΠΕ στο 

σχολείο, αφού θεωρούν ότι προάγεται η ενεργή συµµετοχή των 

µαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (ποσοστό 

συµφωνίας73,4%) και ότι βελτιώνονται οι επιδόσεις τους 

(ποσοστό συµφωνίας52,4%).Παράλληλα στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία (90,1%) χαρακτηρίζουν θετική την επιµόρφωση τους 

και ότι η χρήση των ΤΠΕ θα διευκολύνει στην επίτευξη των 

διδακτικών στόχων ( ποσοστό συµφωνίας 56,3%) 

  Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά τον πρώτο άξονα 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας                            

( t=2.602,df=801,p<0.001). Οι περισσότεροι (ποσοστό 50%) 

έχουν χρόνια υπηρεσίας από 1-15 έτη.  
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Ο δεύτερος άξονας χαρακτηρίζεται από επιφυλακτικότητα σε 

ότι αφορά την εισαγωγή των  ΤΠΕ στο σχολείο και ερµηνεύει το 

13,7% της συνολικής διασποράς. Ο συντελεστής αξιοπιστίας      

( Cronbach’s a) είναι στατιστικά σηµαντικός και ίσος µε 67,5%. 

   ΟΙ απόψεις του δευτέρου άξονα δε συγκεντρώνουν υψηλά 

ποσοστά συµφωνίας ή ασυµφωνίας. Η µόνη άποψη µε την οποία 

εµφανώς διαφωνούν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (ποσοστό 

64%) είναι ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

περιορίζει την δηµιουργικότητα των µαθητών. Περισσότερο 

συµφωνούν µε την άποψη ότι η έλλειψη εργαστηρίων (ποσοστό 

85%) καθιστά στην πράξη δύσκολη την ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Σε ότι αφορά   την άποψη ότι η µη στήριξη του 

εκπαιδευτικού στην τάξη µετά την επιµόρφωση  καθιστούν την 

εφαρµογή των ΤΠΕ δυσχερή τα ποσοστά αυξάνονται σε ποσοστό 

90%. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

το φύλο ( t=2.740 ,df=801, p<0,01)   και τα χρόνια 

προ�πηρεσίας (t=4.525, df =801, p<0,001). Πιο συγκεκριµένα ,οι 

γυναίκες εµφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικές καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί µε περισσότερα χρόνια υπηρεσίας 20-35 έτη. 

     Ο τρίτος άξονας εκφράζει τις ενδεχόµενες αλλαγές ,στο ρόλο 

των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την 

εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο και ερµηνεύει το 13,4 % . 

 Ο συντελεστής αξιοπιστίας του τρίτου άξονα είναι στατιστικά 

σηµαντικός και ίσος µε 70,4%. 

 Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην 

έρευνα διαφωνούν µε τις απόψεις του τρίτου άξονα και πιο 
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συγκεκριµένα το 87,9% δεν θεωρεί ότι υποβαθµίζεται ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού από την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, ενώ το  

72,5% δεν φοβάται ότι οι ΤΠΕ αντικαθιστούν τον εκπαιδευτικό 

στην τάξη. Τέλος, σε ποσοστό 68% δεν θεωρούν ότι οι ίδιοι θα  

µετατραπούν σε µαθητές. ΟΙ στάσεις των εκπαιδευτικών σε ότι 

αφορά τον τρίτο άξονα δε διαφοροποιούνται µε βάση τα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 

      Στον τέταρτο άξονα ,ο οποίος ερµηνεύει το 12,7% της 

συνολικής διασποράς, περιλαµβάνονται απόψεις που αφορούν 

γενικά την σχέση µαθητών και ΤΠΕ. 

     Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, 

(ποσοστό 58%), θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ από τους µαθητές 

διευκολύνει την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Πολλοί επίσης 

από τους εκπαιδευτικούς, (ποσοστό 64%)  θεωρεί ότι µε την 

χρήση των ΤΠΕ στην τάξη οι µαθητές είναι περισσότερο 

προσηλωµένοι στον στόχο τους. 

    Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών για τον τέταρτο άξονα 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας (t=0,793 , 

df=801,p<0,05) 

 

3.3.3.3.2222    Ανάλυση αποτελεσµάτων συνέντευξηςΑνάλυση αποτελεσµάτων συνέντευξηςΑνάλυση αποτελεσµάτων συνέντευξηςΑνάλυση αποτελεσµάτων συνέντευξης    

 

Για την διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε 

την εισαγωγή των ΤΠΕ και της επιµόρφωσης στο πρόγραµµα Β 

επιπέδου, πήρα συνεντεύξεις από 8 επιµορφούµενους όλων 

των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στην 

επιµόρφωση. Μετά από τη σχετική προεργασία ,προέκυψαν 9 
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ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που εστίαζαν σε ζητήµατα 

στάσεων, αντιλήψεων, τάσεων και αποτελεσµάτων σχετικά µε 

την επιµόρφωση και τις ΤΠΕ. 

  Από τους 8 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στις ερωτήσεις 

της συνέντευξης, οι 5 ήταν γυναίκες και οι 3 άντρες. Η 

συνέντευξη κινήθηκε γύρω από τους εξής άξονες: 

 

� Ποια είναι η άποψη σου σχετικά µε τις δυνατότητες που Ποια είναι η άποψη σου σχετικά µε τις δυνατότητες που Ποια είναι η άποψη σου σχετικά µε τις δυνατότητες που Ποια είναι η άποψη σου σχετικά µε τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι ΤΠΕ στον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό προσφέρουν οι ΤΠΕ στον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό προσφέρουν οι ΤΠΕ στον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό προσφέρουν οι ΤΠΕ στον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 

σχεδιασµό;σχεδιασµό;σχεδιασµό;σχεδιασµό;    

    

Σε αυτή την ερώτηση όλοι συµφώνησαν ότι οι δυνατότητες που 

προσφέρονται είναι πάρα πολλές. Συγκεκριµένα ανέφεραν <…. 

η τεχνολογία µπορεί να εµπλουτίσει τις εµπειρίες µάθησης που 

προσφέρονται   στους   µαθητές   καθιστώντας   τες   

περισσότερο ενδιαφέρουσες, επικοινωνιακές, 

διερευνητικές…….> και <….. οι ΤΠΕ προσφέρουν εργαλεία 

µάθησης, ικανά να σηµατοδοτήσουν σηµαντικές εξελίξεις στην 

εκπαιδευτική µέθοδο, όπως την µετατροπή του µαθητή σε 

ενεργό δηµιουργό γνώσης………>. Επίσης <…..σε σχέση µε τα 

άλλα µέσα διδασκαλίας, (χαρτί, µολύβι),  υπάρχει το 

πλεονέκτηµα του δυναµικού εργαλείου οπότε έχουµε την 

δυνατότητα της διερεύνησης και της µοντελοποίησης ……..>, 

<……..παύει η µετωπική διδασκαλία και ο µαθητής αισθάνεται 

πιο ελεύθερος, υπεύθυνος και δηµιουργικός…….> 
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� Έχετε την αίσθηση ότι οι ΤΠΕ αλλάζουνΈχετε την αίσθηση ότι οι ΤΠΕ αλλάζουνΈχετε την αίσθηση ότι οι ΤΠΕ αλλάζουνΈχετε την αίσθηση ότι οι ΤΠΕ αλλάζουν το ρόλο σας και το  το ρόλο σας και το  το ρόλο σας και το  το ρόλο σας και το 

έργο σας ως εκπαιδευτικόςέργο σας ως εκπαιδευτικόςέργο σας ως εκπαιδευτικόςέργο σας ως εκπαιδευτικός;;;;    

 

Σύµφωνα µε την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών η εισαγωγή 

των ΤΠΕ θα επιφέρει αρκετές και σηµαντικές αλλαγές στο νέο 

ρόλο που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός. Πιο συγκεκριµένα 

<…..ο ρόλος µας θα γίνει πιο συµβουλευτικός…….> και 

<……..θα σταµατήσει ο εκπαιδευτικός να είναι ο παρουσιαστής 

της γνώσης και θα παρουσιάζεται σαν λιγότερο παρών στην 

τάξη έχοντας µε τους µαθητές µια δυναµική 

αλληλεπίδραση…….>. Επίσης  <……. θα έχει ως πρόσθετο ρόλο 

να επιλέξει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα, να 

οργανώσει τη χρήση τους µέσα και έξω από την τάξη…….>. 

Υπάρχει όµως και η άποψη ότι δεν θα υπάρξει κάποια 

ουσιαστική αλλαγή καθόσον <…….. επειδή πάντα 

χρησιµοποιούσα  νέες πρακτικές στην τάξη ,οι νέες τεχνολογίες 

πιστεύω θα συµπληρώσουν τον νέο ρόλο του εκπαιδευτικού που 

δηµιουργείται…..> 

    

    

    

� Η χρησιµοποίηση των ΤΠΕ στην τάξηΗ χρησιµοποίηση των ΤΠΕ στην τάξηΗ χρησιµοποίηση των ΤΠΕ στην τάξηΗ χρησιµοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη,,,, σου δηµιουργεί µια  σου δηµιουργεί µια  σου δηµιουργεί µια  σου δηµιουργεί µια 

πηγή άγχους;πηγή άγχους;πηγή άγχους;πηγή άγχους;    

 

Οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους απάντησαν ότι η 

χρησιµοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη, τους δηµιουργεί 

ευχαρίστηση εκτός από το κοµµάτι που αναφέρεται σε θέµατα 

τεχνικών θεµάτων του εργαστηρίου, όπου ορισµένοι εξέφρασαν 
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τις ανησυχίες τους για το αν θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

στα πιθανά προβλήµατα που θα προκύψουν. Οι απαντήσεις 

τους χαρακτηριστικές <……..δεν έχω πρόβληµα να 

χρησιµοποιήσω τις νέες τεχνολογίες στην τάξη .Έχω διδάξει 

αυτές και παλιότερα και µάλιστα µε µεγάλη ευχαρίστηση .Τώρα 

µε την επιµόρφωση θα είναι πολύ καλύτερα…….>, <………στην 

αρχή της επιµόρφωσης µε όλο τον όγκο των αντικειµένων που 

είδα, µου δηµιουργήθηκε κάποιο άγχος διότι δεν είχα 

προηγούµενη εµπειρία µε τις νέες τεχνολογίες ,τώρα στο τέλος 

της το έχω ξεπεράσει και νοµίζω ότι τελικά δεν θα έχω 

πρόβληµα…….>,<……έχω κάποιο άγχος γιατί οι µαθητές του 

Λυκείου είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε την νέα τεχνολογία , 

πιστεύω όµως πως θα τα καταφέρω, γιατί στην επιµόρφωση 

µαθαίνω αρκετά πράγµατα πάνω στα λογισµικά ……>, <…….ο 

προβληµατισµός µου είναι στο πως θα µπορέσω να 

ανταπεξέλθω στα πιθανά προβλήµατα που θα προκύψουν στο 

εργαστήριο πληροφορικής. Αυτό όµως δεν θα µε εµποδίσει να 

χρησιµοποιήσω τις νέες τεχνολογίες. Στο κοµµάτι της διδακτικής 

και των λογισµικών δεν θα έχω πρόβληµα. Αξίζει πιστεύω να το 

τολµήσω……> 

� Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σου δίνει την Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σου δίνει την Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σου δίνει την Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σου δίνει την 

αίσθηση ότι είναι καινοτοµία ,ότι αλλάζει η διδασκααίσθηση ότι είναι καινοτοµία ,ότι αλλάζει η διδασκααίσθηση ότι είναι καινοτοµία ,ότι αλλάζει η διδασκααίσθηση ότι είναι καινοτοµία ,ότι αλλάζει η διδασκαλία  λία  λία  λία  

και η µάθηση που µέχρι σήµερα υπάρχει;και η µάθηση που µέχρι σήµερα υπάρχει;και η µάθηση που µέχρι σήµερα υπάρχει;και η µάθηση που µέχρι σήµερα υπάρχει;    

 

Η αίσθηση των εκπαιδευτικών είναι ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση είναι µία καινοτοµία και ότι η διδασκαλία 

αλλάζει. Οι πιο ουσιαστικές από αυτές είναι <………η  

εισαγωγή των ΤΠΕ ενδυναµώνει την διδακτική διαδικασία µε 
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αποτέλεσµα να έχουµε αποτελεσµατική επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων ……>,<…..η µάθηση γίνεται πιο 

ενδιαφέρουσα και ο µαθητής γίνεται πιο ενεργητικός στην 

διαδικασία της µάθησης,……..>, <…….δηµιουργούνται 

ποιοτικότερες συνθήκες συνεργατικής µάθησης και  γίνεται 

σύνδεση της µαθησιακής δραστηριότητας µε την καθηµερινή 

ζωή…..>,<……η αίσθησή µου είναι ότι είναι µια καινοτοµία 

όπως π.χ. ήταν η εµφάνιση των οπτικοακουστικών µέσων που 

δηµιούργησε την πεποίθηση για επανάσταση στον χώρο της 

εκπαίδευσης……>,<…… τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί 

αποκτούν νέους ρόλους, µε κύριους προσανατολισµούς την 

προετοιµασία µαθητών για τη νέα κοινωνία της γνώσης, της 

δηµιουργίας και της τεχνολογίας…..> 

� Το πρόγραµµα Επιµόρφωσης σε βοήθησε να αποκτήσεις Το πρόγραµµα Επιµόρφωσης σε βοήθησε να αποκτήσεις Το πρόγραµµα Επιµόρφωσης σε βοήθησε να αποκτήσεις Το πρόγραµµα Επιµόρφωσης σε βοήθησε να αποκτήσεις 

γνώσεις που θα σου επιγνώσεις που θα σου επιγνώσεις που θα σου επιγνώσεις που θα σου επιτρέψουν να εφαρµόσεις στην τρέψουν να εφαρµόσεις στην τρέψουν να εφαρµόσεις στην τρέψουν να εφαρµόσεις στην 

διδασκαλία σου τις ΤΠΕ;διδασκαλία σου τις ΤΠΕ;διδασκαλία σου τις ΤΠΕ;διδασκαλία σου τις ΤΠΕ;    

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι οι γνώσεις που απέκτησαν 

στην διάρκεια της επιµόρφωσης ήταν τέτοιες που θα τους 

επιτρέψουν να τις εφαρµόσουν στην διδασκαλία τους .Η 

συζήτηση µας ήταν ενδιαφέρουσα και οι απαντήσεις τους θα 

µπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής <…….έχω παρακολουθήσει 

πολλά σεµινάρια επιµόρφωσης συνήθως διδακτικής ,τα οποία 

παρόλο που η διάρκεια τους ήταν µικρή ήταν κουραστικά και 

στο τέλος δεν έµενε τίποτα. Σε αυτό εδώ, ήταν τόσο µεγάλο το 

ενδιαφέρον από την πρώτη µέχρι και την τελευταία ηµέρα γιατί 

υπήρχε εναλλαγή της διδακτικής µε το πρακτικό κοµµάτι των 

λογισµικών. Οι γνώσεις που απέκτησα ήταν 
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πολλές…….>,<……… . Πριν την επιµόρφωση δεν γνώριζα τις 

δυνατότητες που θα µπορούσαν να µου προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες ,ώστε να µπορώ να τις χρησιµοποιήσω στην τάξη, 

προκειµένου να έχω ακόµη ένα υποστηρικτικό 

εργαλείο……….>,<……οι γνώσεις θα µε βοηθήσουν να 

ανταποκριθώ στο εκπαιδευτικό µου έργο  και στις προκλήσεις 

του νέου σχολείου που πρέπει να κτισθεί. Η αρχή έγινε µε την 

επιµόρφωση και τώρα είναι στα χέρια µας να υπάρξει συνέχεια 

……>,<……….δεν µπορούσα να φανταστώ ότι σε µικρά παιδιά 

νηπιαγωγείου υπήρχε η δυνατότητα να δοθούν πράγµατα 

βασισµένα σε νέες τεχνολογίες .Στην επιµόρφωση έµαθα και 

θέλω πάρα πολύ να τα εφαρµόσω στην τάξη, µακάρι να 

υπάρχουν και άλλες επιµορφώσεις στο µέλλον στο ίδιο 

αντικείµενο…….> 

 

� Ποια είναι η άποψή σου για την χρήση των σεναρίων;Ποια είναι η άποψή σου για την χρήση των σεναρίων;Ποια είναι η άποψή σου για την χρήση των σεναρίων;Ποια είναι η άποψή σου για την χρήση των σεναρίων;    

 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς αξιολογούν θετικά 

την χρήση των σεναρίων, επισηµαίνουν όµως παράλληλα και 

την δυσκολία κατασκευής .Ακολουθούν οι κυρίως απαντήσεις 

τους:<………µε το σενάριο πιστεύω ότι επιτυγχάνεται ο 

σχεδιασµός της διδασκαλίας µε όρους της δραστηριότητας.>,  

<…..τα  σενάρια που διδαχτήκαµε ήταν αρκετά καλά αλλά 

πιστεύω πως είναι δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να φτιάξει 

τέτοια, αυτό θα µπορούσε να το κάνει το ΥΠ.Ε.Π.Θ  µε µία 

τράπεζα σεναρίων…….>, <…….τα σενάρια µπορεί να 

αποτελέσουν µία πυξίδα για τον εκπαιδευτικό ,αλλά πιστεύω 
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ότι δεν πρέπει να αποτελέσει ένα τυποποιηµένο σχέδιο 

µαθήµατος. Το σενάριο µπορεί να συντελέσει στην συνεργασία 

του εκπαιδευτικού µε τον µαθητή ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

που αυτό θέτει µέσα από περιλαµβανόµενες 

δραστηριότητες………….> 

    

� Ποια είναι η γνώµη σου για το Λογισµικό που Ποια είναι η γνώµη σου για το Λογισµικό που Ποια είναι η γνώµη σου για το Λογισµικό που Ποια είναι η γνώµη σου για το Λογισµικό που 

χρησιµοποιήθηκεχρησιµοποιήθηκεχρησιµοποιήθηκεχρησιµοποιήθηκε;;;;    

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το Λογισµικό που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν αρκετά ικανοποιητικό για εφαρµογή στη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Φυσικά υπήρχαν και αντίθετες 

απόψεις όπως το να χρησιµοποιείται, όπου καθίσταται εφικτό, 

Λογισµικό ανοικτού τύπου. Οι απαντήσεις θα µπορούσαν να 

συµπυκνωθούν στις κυριότερες φράσεις τους <……το λογισµικό, 

αν και δεν έχω προηγούµενη εµπειρία πριν γνωρίσω αυτό στην 

επιµόρφωση ,νοµίζω ότι είναι αρκετό για την ειδικότητά µου ως 

φιλόλογος…….πιστεύω ότι θα µου είναι επαρκές να το 

χρησιµοποιήσω………>, <……το λογισµικό ήταν καλό, µερικά τα 

γνώριζα από πριν, χωρίς βέβαια να τα γνωρίζω σε βάθος, 

υπήρχαν όµως και άλλα που έχω χρησιµοποιήσει, συνήθως 

ανοιχτού τύπου, τα οποία όµως δεν διδαχτήκαµε στην 

επιµόρφωση και τα οποία έχουν ίσως και περισσότερες 

δυνατότητες……..>,<…..τα λογισµικά ήταν στους δασκάλους 

αρκετά, µε αποτέλεσµα να µη τα γνωρίζουµε καλά, ήταν όµως 

ενδιαφέροντα και, αν µε την πάροδο του χρόνου µπορέσω να τα 
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χρησιµοποιήσω στην τάξη πιστεύω ότι θα έχει 

αποτελέσµατα…….> 

    

    

� Ποια εΠοια εΠοια εΠοια είναι η ανταπόκριση των µαθητών σου στην ίναι η ανταπόκριση των µαθητών σου στην ίναι η ανταπόκριση των µαθητών σου στην ίναι η ανταπόκριση των µαθητών σου στην 

διδασκαλία του µαθήµατος σου µε την χρήση των ΤΠΕ;διδασκαλία του µαθήµατος σου µε την χρήση των ΤΠΕ;διδασκαλία του µαθήµατος σου µε την χρήση των ΤΠΕ;διδασκαλία του µαθήµατος σου µε την χρήση των ΤΠΕ;    

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών που εφήρµοσαν στην πράξη την 

διδασκαλία του µαθήµατός τους µε την χρήση των ΤΠΕ είναι 

χαρακτηριστικές.<………..οι µαθητές συµµετείχαν κατά την 

διάρκεια του µαθήµατος ευλαβικά ,ακόµη και αυτοί που στην 

παραδοσιακή διδασκαλία είχαν χαµηλή επίδοση, τώρα έδειξαν 

µεγάλη προθυµία………..>, <………..το ενδιαφέρον των µαθητών 

ήταν αρκετά µεγάλο καθώς και η καθολική συµµετοχή τους στην 

διάρκεια του µαθήµατος, σε αντίθεση µε αυτό που συµβαίνει 

στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας,………>,<………η ευκολία 

µε την οποία πολλοί µέτριοι µαθητές χρησιµοποιούσαν το 

λογισµικό και η προθυµία τους να δείξουν ότι µπορούν και αυτοί 

να τα καταφέρουν ……..>,<………στην Α΄ Γυµνασίου υπήρχε 

µεγάλο πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις άλλες τάξεις ,γιατί 

υπήρχαν οι προσωπικοί υπολογιστές. Με την δική µου βοήθεια 

έγινε εγκατάσταση των λογισµικών και  η ανταπόκριση τους 

στις δραστηριότητες ήταν µεγάλη καθώς και η δυνατότητα που 

υπήρχε στην τάξη αυτή για projects στο σπίτι .Η άποψή µου 

είναι ότι στην τάξη αυτή, µε λυµένο το θέµα του εργαστήριου, η 

εφαρµογή θα έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα……….> 

    

    

    



 - 75 -  

  

    

    

� Θα ήθελες στην προσπάθεια διδασκαλίας του µαθήµατος Θα ήθελες στην προσπάθεια διδασκαλίας του µαθήµατος Θα ήθελες στην προσπάθεια διδασκαλίας του µαθήµατος Θα ήθελες στην προσπάθεια διδασκαλίας του µαθήµατος 

σου µε εκπαιδευτικό λογισµικό να έχεις την βοήθεια σου µε εκπαιδευτικό λογισµικό να έχεις την βοήθεια σου µε εκπαιδευτικό λογισµικό να έχεις την βοήθεια σου µε εκπαιδευτικό λογισµικό να έχεις την βοήθεια και και και και 

συµπαράσταση του επιµορφωτή σου;συµπαράσταση του επιµορφωτή σου;συµπαράσταση του επιµορφωτή σου;συµπαράσταση του επιµορφωτή σου;    

 

Σύµφωνα µε την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών όλοι θα ήθελαν 

στο µέλλον να είχαν την συµπαράσταση του επιµορφωτή τους. 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές.<……θα ήθελα τον επιµορφωτή 

µου να είναι διαθέσιµος όποτε τον χρειαστώ ,έτσι ώστε να 

µπορεί να έρθει στην τάξη και να παρακολουθήσει την  

διδασκαλία που κάνω µε τις ΤΠΕ…….>, <………θα ήθελα τον 

επιµορφωτή να είναι όπως ο σχολικός σύµβουλος, που να 

µπορώ να τον βρίσκω όποτε τον χρειάζοµαι, να ανταλλάσουµε 

απόψεις πάνω σε θέµατα διδασκαλίας µε τις 

ΤΠΕ……….>,<………..θα  µπορούσε να βοηθήσει ο επιµορφωτής, 

µε την έννοια να οργανώνει υποδειγµατικές διδασκαλίες και µε 

µια οµάδα εκπαιδευτικών συνεργατικά να παράγει υλικό προς 

χρήση από τους εκπαιδευτικούς……..>,<……..να έχω την 

δυνατότητα να µπορώ να ανταλλάξω µαζί του απόψεις για ένα 

καινούργιο σενάριο διδασκαλίας που θέλω να εφαρµόσω στην 

τάξη…………>                  
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

4.1 4.1 4.1 4.1 Συζήτηση Συζήτηση Συζήτηση Συζήτηση     

 

                    Η πρώτη συζήτηση των αποτελεσfάτων της 

έρευνας φανερώνει αρχικά την επιθυfία όλων των 

εκπαιδευτικών για την ενσωfάτωση των ΤΠΕ στην 

Εκπαιδευτική και ∆ιδακτική διαδικασία, ενώ αρκετοί διατηρούν 

επιφυλάξεις για την αποτελεσfατικότητά της, fέχρι να το 

δουν οι ίδιοι πώς εφαρµόζεται στην πράξη.  

 Ως πλεονεκτήµατα αναδεικνύουν τη fαθητοκεντρική, 

συνεργατική, παραστατική και ευχάριστη διδασκαλία που 

καλλιεργεί τη δηfιουργική σκέψη και τη φαντασία των 

fαθετών. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι 

δεν υποβαθµίζεται ο ρόλος του δασκάλου fε τη νέα αυτή 

διδακτική προσέγγιση και πως θα επιθυµούσε να υπήρχε 

υποστήριξη του έργου του στην τάξη από τον επιµορφωτή του. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

για την ανταπόκριση που είχε από τους µαθητές η διδασκαλία  

του µαθήµατος µε την χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

πράξη και ειδικά στην Α΄ Γυµνασίου, λόγω του ότι δεν υπήρχε 

το πρόβληµα της χρησιµοποίησης του εργαστηρίου. Ως 

µειονεκτήµατα της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και 

fάθηση οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τον πολύ χρόνο που 

απαιτείται αφενός για την προετοιfασία του fαθήfατος 

(δηfιουργία διδακτικών σεναρίων) και αφετέρου για την 
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υλοποίηση της διδασκαλίας, καθώς επίσης την έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδοµής και εργαστηρίων.  

 

    4.24.24.24.2  ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα        

                Η ένταξη της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στο 

εκπαιδευτικό fας σύστηfα έχει νόηfα fόνο όταν στοχεύει σε 

κάποια πρόσθετη παιδαγωγική αξία. (ΕΑΙΤΥ Τεύχος 2, 2008) Τα 

τελευταία χρόνια είναι πλέον ξεκάθαρο ότι καινοτοfίες στο 

αναλυτικό πρόγραffα και στις διδακτικές fεθόδους fπορούν να 

είναι επιτυχείς και αποτελεσfατικές fόνο όταν λάβουfε υπόψη 

«τί» κάνει ο εκπαιδευτικός fε αυτές τις καινοτοfίες (Steiner, 

1987).  

      Προκειµένου οι µαθητές να εντάξουν τους ΗΥ στη 

fαθησιακή διαδικασία πρέπει αρχικά οι δάσκαλοί τους να το 

επιθυfούν και επιπλέον να είναι ικανοί να το κάνουν. 

        Ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού ως µεταφορέα 

της γνώσης απαιτείται να αντικατασταθεί fε εκπαιδευτικούς 

ικανούς να fαθαίνουν τους fαθητές τους πώς να fαθαίνουν, 

fε εκπαιδευτικούς ικανούς να χειρίζονται και να 

προσαρfόζονται στις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας και της 

εκπαίδευσης. Η συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

κρίνεται απαραίτητη.  

          Επιπλέον,   φαίνεται   ότι   οι   στάσεις   των   

εκπαιδευτικών   για   τις   ΤΠΕ   στην   εκπαίδευση εξαρτώνται  

σηfαντικά  από  την  ικανοποίησή  τους  από  την  παραδοσιακή  

διδακτική  προσέγγιση των αντικειfένων στο σχολείο. Οι 

εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιηfένοι από 
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την παραδοσιακή διδασκαλία είναι περισσότερο θετικοί στο να 

χρησιfοποιήσουν εφαρfογές των ΤΠΕ  στη  διδασκαλία  τους. 

         Το  αποτέλεσfα  αυτό  επιβεβαιώνει  την  άποψη  ότι  το  

δύσκολο εγχείρηfα στην προετοιfασία των εκπαιδευτικών δεν 

είναι η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων αλλά το   να   αλλάξουν   

παιδαγωγικές   αντιλήψεις   και   να   αξιοποιήσουν   τα   

πλεονεκτήfατα   που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και 

στη fάθηση (Vosniadou & Kollias, 2001). 

Η  ενσωfάτωση  των  ΤΠΕ  στην  εκπαιδευτική  

διαδικασία  είναι  fια  ιδιαίτερα  δύσκολη  και περίπλοκη 

διαδικασία. Η προβληfατική που αναπτύσσεται στη χώρα fας 

για την προετοιfασία των εκπαιδευτικών ώστε να 

χρησιfοποιήσουν αποτελεσfατικά τις ΤΠΕ στη  διδακτική  

πράξη ξεκίνησε παρόλα τα προβλήµατα µε καλούς οιωνούς.                           

Το  πρόγραffα  επιµόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  πρέπει  να  

έχει συνέχεια   και να      ενταχθεί   σε   ένα   ολοκληρωfένο   

πλαίσιο   που   οριοθετείται   από   την τεχνολογική και την 

παιδαγωγική διάσταση των ΤΠΕ . 

Είναι  επιτακτική  ανάγκη  για  το  ελληνικό  

εκπαιδευτικό  σύστηfα  να  προσδιορίσει  και  να υιοθετήσει 

ένα ολοκληρωfένο µοντέλο, αφενός επιµόρφωσης των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών και αφετέρου επαρκούς  εκπαίδευσης  

των  υποψήφιων  εκπαιδευτικών,  το  οποίο  θα  στοχεύει  στην  

ενσωfάτωση  των  ΤΠΕ  στην εκπαίδευση. Η επιτυχία του  

fοντέλου αυτού καθορίζεται από 

• την  επαρκή  αιτιολόγηση  της  ένταξης  των  ΤΠΕ  

στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  fε  όρους 
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παιδαγωγικής και διδακτικής. 

• την υιοθέτηση των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικών και 

fαθησιακών εργαλείων. 

• την απόκτηση στέρεων και διαχρονικών 

δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ. 

• την  συνεχή  παιδαγωγική  υποστήριξη  και  την  

απόκτηση  δεξιοτήτων  ενσωfάτωσης  των  ΤΠΕ 

στη διδακτική πρακτική. 

• την   καλλιέργεια   γενικότερης   κουλτούρας   

σχετικά   fε   την   εφαρfογή   των   ΤΠΕ   στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  (Τσιµογιάννης 2001) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ    

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ  ΠΟΥ  ΠΟΥ  ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ    
 
 

 
 

 
 
 

ΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοι, 

 

το ερωτηµατολόγιο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που 

συµµετέχουν στη Β΄ φάση επιµόρφωσης στη χρήση και 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Εκπαιδευτική και ∆ιδακτική διαδικασία. 

 

Σκοπός του Ερωτηµατολογίου είναι να διερευνηθούν οι απόψεις, 

οι αντιλήψεις και οι στάσεις που διαµόρφωσαν οι Έλληνες 

Εκπαιδευτικοί µε την παρεχόµενη από το Υ.Π.Ε.Π.Θ επιµόρφωση 

Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας 

& Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. 

 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποτελεί µέρος έρευνας που 

πραγµατοποιώ  στα πλαίσια  µιας προσπάθειας αξιολόγησης 

του σχετικού προγράµµατος επιµόρφωσης. 

 

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί είναι ανώνυµο και τα 

δεδοµένα της έρευνας θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τον 

επιστηµονικό σκοπό της έρευνας. Σας παρακαλώ να 

απαντήσετε µε ακρίβεια σε όλες τις ερωτήσεις εκφράζοντας τις 

προσωπικές σας στάσεις και απόψεις , για να προκύψει από 

την έρευνα µία όσο το δυνατόν πληρέστερη και έγκυρη εικόνα 

της πραγµατικότητας. 
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Σας ευχαριστΣας ευχαριστΣας ευχαριστΣας ευχαριστώ θερµά για τη συµµετοχή σας και για τον χρόνο ώ θερµά για τη συµµετοχή σας και για τον χρόνο ώ θερµά για τη συµµετοχή σας και για τον χρόνο ώ θερµά για τη συµµετοχή σας και για τον χρόνο 

που θα διαθέσετε για την συµπλήρωση τουπου θα διαθέσετε για την συµπλήρωση τουπου θα διαθέσετε για την συµπλήρωση τουπου θα διαθέσετε για την συµπλήρωση του.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1.Φύλο     

ΑΝ∆ΡΑΣ  

ΓΥΝΑΙΚΑ  

 
 
 

2. Χρόνια υπηρεσίας 
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-35 

       

 
 
 
 

3. Η Σχολική µονάδα στην οποία διδάσκετε είναι: 
∆ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο Ε,Π.Α.Σ Ε.Π.Α.Λ 

     

  

4  Η ηλικία σας είναι: 

20-24 
ετών 

25-29 ετών 30-34 ετών 35-39 ετών 40-44 ετών 
45-49 
ετών 

≥50 
ετών 

       
 
 

5. Συµπληρώστε στον ακόλουθο πίνακα τη θέση την οποία έχετε στην εκπαίδευση: 

 

Προιστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Εκπαίδευσης 

Καθηγητής 
∆άσκαλος   (που 
διδάσκει στην 
τάξη) 

∆ιευθυντής 
σχολικής 
µονάδας 

Σχολικός 
σύµβουλος 

Καθηγητής 
∆άσκαλος  

(απόσπαση στην 
∆ιεύθυνση) 

Άλλο (προσδιορίστε) 
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6. Ποια από τις παρακάτω βαθµίδες εκπαίδευσης έχετε ολοκληρώσει.(Συµπληρώστε 

µε ένα χ το αντίστοιχο κουτάκι  της δεύτερης στήλης) 
 
∆ιδακτορικές σπουδές 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 
 

 

ΑΕΙ. 
 

 

ΤΕΙ 
 

 

Παιδαγωγική Ακαδηµία 
 
 
 

∆ιδασκαλείο 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Β. ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΠΕ 
 

1.Στο σχολείο έχετε δυνατότητα  πρόσβασης σε προσωπικό υπολογιστή ; 
α) Ναι �  β) Όχι � 
 
2. Έχετε πρόσβαση στο Ιντερνέτ από το σπίτι σας; 
α) Ναι �  β) Όχι � 
 
3. Κατά µέσο όρο, πόσες ώρες την εβδοµάδα χρησιµοποιείτε το Ιντερνέτ στο σπίτι 
σας ή στο σχολείο κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους; 
α) Καθόλου �    β) Από 1 έως 5 ώρες �   γ) Από 6 έως 10 ώρες � 
  
δ) Από 11 έως 15 ώρες �  ε) 16 ώρες και περισσότερο 
 

4. Χρησιµοποιείτε περιοχές συζητήσεων (forums) ή ιστοσελίδες εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου στο Ιντερνέτ;  
α) Ναι �  β) Όχι � 
 

5. Κατά τη γνώµη σας, σε τι θα µπορούσαν να είναι χρήσιµες οι ΤΠΕ για έναν 
εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθµιας ή της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης; 
 

 

 

 

 

6. Κατά τη γνώµη σας, σε τι θα µπορούσαν να είναι χρήσιµες οι ΤΠΕ για ένα µαθητή 
της Πρωτοβάθµιας ή της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης; 
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Σε κάθε µία από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, σηµειώστε σε ποιο βαθµό κάθε 
πρόταση από τις παρακάτω ανταποκρίνεται στις δικές σας θέσεις  
 
7. Είµαι σε θέση να επιδείξω ένα κριτικό πνεύµα όσον αφορά τα πραγµατικά 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ΤΠΕ ως υποστηρικτικά µέσα της διδασκαλίας 
και της µάθησης:  
1) ποτέ � 2) σπάνια � 3) περιστασιακά � 4) συχνά � 5) πάντα � 
  
8. Έχω στη διάθεσή µου µια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων που οι ΤΠΕ 
προσφέρουν στον παιδαγωγικό και διδακτικό σχεδιασµό: 
1) ποτέ � 2) σπάνια � 3) περιστασιακά � 4) συχνά � 5) πάντα � 
 
9. Είµαι σε θέση να χρησιµοποιήσω αποτελεσµατικά τις δυνατότητες των ΤΠΕ 
προκειµένου να συνεχίσω την επαγγελµατική µου εξέλιξη και ανάπτυξη:   
1) ποτέ � 2) σπάνια � 3) περιστασιακά � 4) συχνά � 5) πάντα � 
 
10. Είµαι σε θέση να βοηθήσω τους µαθητές µου µε αποτελεσµατικό τρόπο ώστε να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ προκειµένου να 
υποστηρίξω την µάθηση τους: 
1) ποτέ � 2) σπάνια � 3) περιστασιακά � 4) συχνά � 5) πάντα � 
 
 

 Γ.  Στάσεις –Αντιλήψεις  σε σχέση µε τις ΤΠΕ 
Σηµειώστε σε ποιο βαθµό (µε βάση την κλίµακα 1-5) κάθε πρόταση από τις 
παρακάτω ανταποκρίνεται στις δικές σας θέσεις  
 

ποτέ  
1 

σπάνια  
2 

περιστασιακά  
3 

συχνά  
4 

πάντα  
5 

 

1. Είµαι σε θέση να βοηθήσω τους µαθητές όταν αναζητούν πληροφορίες 
στο Ιντερνέτ 

2. Μπορώ να πειραµατιστώ, µε τους µαθητές µου, σε εργασίες που 
αξιοποιούν τις ΤΠΕ 

3. Μπορώ να ενσωµατώσω τις ΤΠΕ στον παιδαγωγικό µου σχεδιασµό 

4. Όταν παρουσιάζονται τεχνικά προβλήµατα, είµαι σε θέση να 
καθοδηγήσω τους µαθητές µου ώστε να τα αντιµετωπίσουν 
αλληλοβοηθούµενοι  

5. Είµαι σε θέση να επιλύσω τεχνικά προβλήµατα που παρουσιάζονται 
στην τάξη ενώ χρησιµοποιώ τις ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

6. Είµαι σε θέση να επιλύσω προβλήµατα σχετικά µε την διαχείριση της 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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τάξης ενώ χρησιµοποιώ τις ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς  

7. Οι ΤΠΕ αποτελούν ουσιαστικά µια επιπλέον πηγή άγχους που 
αντιµετωπίζω όταν πρέπει να τις χρησιµοποιήσω στην τάξη  

 
Σηµειώστε σε ποιο βαθµό (µε βάση την κλίµακα 1-5) είστε σύµφωνοι µε κάθε 
πρόταση από τις παρακάτω. 

 
 
 
 

8. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη, υπάρχει 
έκδηλος ενθουσιασµός ανάµεσα στους µαθητές 

9. Η χρήση των ΤΠΕ στην τάξη ευνοεί την ανάπτυξη της µάθησης στους 
µαθητές 

10. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη, οι µαθητές 
είναι περισσότερο παραγωγικοί 

11. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη µαζί µε 
τους µαθητές τότε οι µαθητές είναι περισσότερο προσηλωµένοι στο 
στόχο τους  

12. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη, δεν 
περνούν απαρατήρητα τα κίνητρα που έχουν οι µαθητές  

13. Όταν ένας εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ στην τάξη, οι µαθητές 
αφιερώνουν περισσότερη ώρα για τις σχολικές τους εργασίες 

 
                                   

∆ . Λόγοι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 
 
 
 
1.Για ποιους λόγους αποφασίσατε να παρακολουθήσετε το πρόγραµµα: 
(Ιεραρχείστε µε κλίµακα από 1-5, ξεκινώντας από το 5 για το λόγο  που θεωρείτε ως 
πιο σηµαντικό). 

 5 4 3 2 1 

Βελτίωση τυπικών προσόντων      

Μου αρέσει να µαθαίνω (δια βίου µάθηση)      

Λόγοι κοινωνικής καταξίωσης      

Για να βελτιώσετε τη θέση σας στον εκπαιδευτικό 
χώρο 

     

Γιατί θεωρείτε ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση είναι αρκετά σηµαντική 

     

Άλλο      
 

1 2 3 4 5 

ποτέ  
1 

σπάνια  
2 

περιστασιακά  
3 

συχνά  
4 

πάντα  
   5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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2. Έχετε χρησιµοποιήσει στο παρελθόν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 
 
 

3. θεωρείτε ότι η χρήση των  ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη; 
Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ 

      

 
 
 

4. Θεωρείτε ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
είναι απαραίτητη: 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ 

      

 
 

5. Τι είδους ανάγκες θεωρείτε ότι θα καλύψετε µε την παρακολούθηση των 
σεµιναρίων επιµόρφωσης στις ΤΠΕ; 
(Ιεραρχείστε κάθε ανάγκη που αναγράφεται στην πρώτη στήλη του ακόλουθου πίνακα µε 
κλίµακα από 1-5, ξεκινώντας από το 5 για την ανάγκη που θεωρείτε ως πιο σηµαντική). 

 5 4 3 2 1 

Εκπαιδευτικές      

∆ιδακτικές      

∆ιοικητικές      

Μαθησιακές      

∆ια βίου εκπαίδευσης      

Άλλο (προσδιορίστε)      

 
 
 
 

6. Θεωρείτε ότι η παρακολούθηση των σεµιναρίων επιµόρφωσης στη χρήση των 
ΤΠΕ στη διδακτική των µαθηµάτων σας θα σας βοηθήσουν επαγγελµατικά στο 
µέλλον; 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ 

      

 

 
7. Προσδοκάτε ότι θα αξιοποιήσετε στη διδακτική πράξη τις γνώσεις που θα 
αποκοµίσετε από την παρακολούθηση των σεµιναρίων επιµόρφωσης στις ΤΠΕ; 
 Ως διδακτικό βοήθηµα 
 

 

Ως µέσο προετοιµασίας του µαθήµατος  

Ως εποπτικό µέσο  
 

Ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών  

Ως γνωστικό  εργαλείο  
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 Ε. ∆ιαδικασία επιµόρφωσης 
 
 

1. Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της χρήσης 
εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων σας  έναντι του 
παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας; 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
 

2. Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της χρήσης 
εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων έναντι του 
παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 
 
 

3. Με το τέλος της επιµόρφωσης θα θέλατε να έχετε βοήθεια και συµπαράσταση από 
τον Επιµορφωτή σας στην προσπάθεια διδασκαλίας των µαθηµάτων σας µε 
εκπαιδευτικό λογισµικό; 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 
 

4. Μετά την επιµόρφωσή σας αισθάνεστε ικανοί να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε 
τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των µαθηµάτων σας; 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ 

      

 
 

 
 
5. Τα λογισµικά που χρησιµοποιήσατε σας φάνηκαν ικανοποιητικά ώστε να 
καλύψουν της µαθησιακές ανάγκες των µαθητών; 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ 

      

 
 

 
6. Η χρήση των σεναρίων σας φαίνεται αποτελεσµατική για την ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση; 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ 
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7. Σας δηµιουργήθηκε η αίσθηση ότι αλλάζει ουσιαστικά η διδασκαλία και η µάθηση 
µε τον τρόπο που προτάθηκε η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ 

      

 

8. Βαθµολογείστε µε (άριστα το 10) τα αντικείµενα του προγράµµατος ως προς την 
χρησιµότητα που θεωρείτε ότι θα έχουν για εσάς στο µέλλον.. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών  εργαλείων και 
διαδικτύου 

          

Χρήση Εκπαιδευτικού λογισµικού           

∆ιδακτική γνωστικού αντικειµένου           

Χρησιµότητα των σεναρίων           

 
 

9. Το πρόγραµµα της επιµόρφωσης Β επιπέδου ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες 
σας; 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ 

      

 
 

10. Στο πρόγραµµα της επιµόρφωσης Β επιπέδου έµαθα ενδιαφέροντα και χρήσιµα 
πράγµατα. 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Καθόλου ∆εν απαντώ 

     

 
 

11.Παρακαλώ αναφέρετε το ποιο θετικό σηµείο του προγράµµατος και το ποιο 
αρνητικό. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 
12. Παρακαλώ διατυπώστε τρεις προτάσεις για τη βελτίωση του προγράµµατος στο 
µέλλον. 
α) 

 

β) 

 

γ) 
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