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Περίληψη 

 
Για να επιτευχθεί ο στόχος που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λισσαβόνα, να 

γίνει η δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, έδωσε έμφαση στην 

παραγωγή τεχνογνωσίας. Για αυτό το λόγο ενθάρρυνε την προώθηση των ΤΕΠ σε 

όλους τους τομείς της ζωής, ιδιαίτερα έδωσε βάρος στην προώθηση της χρήσης των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, θεωρώντας ότι η εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί επένδυση που θα βοηθήσει την οικονομική 

της ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν αποτελεί και το αντικείμενο που εξετάζεται στην 

παρούσα εργασία, δηλαδή οι Τεχνολογίες των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών 

που προωθούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην εκπαίδευση. 

Η ώθηση των τεχνολογιών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα αφορά κατά 

πρώτον τον εξοπλισμό των σχολείων με αυτές, δηλαδή την ύπαρξη τους ως γνωστικά 

εργαλεία1. Κατά δεύτερον ως εργαλεία για την δημιουργία νέων μεθόδων 

διδασκαλίας όπως η ηλεκτρονική μάθηση. Με την χρήση των νέων τεχνολογιών, των 

πολυμέσων και του διαδικτύου θεωρείται ότι βελτιώνεται η ποιότητα της μάθησης με 

τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες. Συνεπώς δημιουργείται μια 

ψηφιακή μόρφωση που είναι αναγκαία για να μπορούν οι πολίτες να αποκτήσουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες τις νέας κοινωνίας του 21ου αιώνα, της Κοινωνίας της 

Γνώσης.  

Το ενδιαφέρον λοιπόν, της εργασίας επικεντρώνεται στις διαστάσεις του νέου 

μοντέλου μάθησης που συνδυάζει την τεχνολογία με τη κλασσική μάθηση. Μέσα από 

την ανασκόπησης της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας ασχολείται με την σημασία της 

εκπαίδευσης στην νέα κοινωνική ζωή, ποιες είναι οι νέες τεχνολογικές αλλαγές που 

εισέρχονται και πως επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Τι ρόλο παίζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες πολιτικές εφαρμόζει και με ποιο τρόπο. Ερευνώνται οι 

ανάγκες που δημιουργούνται για νέους τρόπους μάθησης και τεχνολογικής της 

υποστήριξης, καθώς και ο νέος τρόπος κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδρασης που 

προσφέρεται στους μαθητές. Η καινοτομία της έγκειται στην συνολική έκθεση του 

φαινόμενου που συντελείτε, δίνοντας εκτενή έμφαση μόνο σε εκείνες της πολιτικές 

της Ε.Ε. που προωθούν το νέο είδος μάθησης. Μιας μάθησης που θα βασίζεται 

ολοένα και περισσότερο στην εκτενή εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών της 

επικοινωνίας και της πληροφορίας. Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της 

εκπαίδευσης ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να δημιουργηθεί μια ψηφιακή  

                                                 
1 Γνωστικά εργαλεία ορίζει ο Μακράκης ότι αποτελούν οι τεχνολογίες που συμβάλλουν στην 
προαγωγή της κριτικής σκέψης, της αναπαράστασης και της παραγωγής γνώσης με πολλούς τρόπους 
και της επίλυσης πραγματικών ή αυθεντικών προβλημάτων. Μακράκης, Β., Υπερμέσα στην εκπαίδευση, 
Αθήνα: Μεταίχμιο, 2000 , σελ.11. 
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κοινωνία με ηλεκτρονικά εγγράμματους πολίτες που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 

και ανόρθωση της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης.  

Η διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας βοήθησε στην αποτύπωση της εικόνας της 

τεχνολογικής επάρκειας των σχολείων και της χρήσης τους από τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα σχολεία που μελετηθήκαν ανήκουν στον δήμο 

Ρεθύμνου και τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν είναι ενδεικτικά της υπάρχουσας 

κατάστασης στη ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα διαπιστωθήκαν ότι: Υπάρχουν 

τεχνολογικά μέσα στα σχολεία αλλά όχι στο βαθμό που ικανοποιούν τα μέτρα που 

έθεσε η Ε.Ε. και δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

Τα μέλη της εκπαιδευτική κοινότητας θεωρούν ότι τα τεχνολογικά μέσα βοηθούν την 

εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα και 

επιπροσθέτως οι μαθητές αποδεικνύονται αρκετά εξοικειωμένοι με την τεχνολογία 

θεωρώντας την απαραίτητη για την μελλοντική τους εργασιακή σταδιοδρομία. Ενώ 

είναι δεκτικοί στην ένταξη αυτών των μέσων στην μάθηση θεωρώντας ότι 

δημιουργείται μια πιο ευχάριστη και ελκυστική μάθηση. 

 
 

English summary 

In the present work is examined Technologies of Communication and 

Information(ICT) that is promoted in the education. In order to achieved the objective 

that it placed the European Union in Lisbon, become the more dynamic economy of 

knowledge over the world, was given accent in the production of knowledge. For this 

reason, the E.E encouraged the promotion of ICT in all the sectors of life, particularly 

it gave weight in the promotion of use of new technologies in the education, 

considering that this constitutes investment which will help her economic growth.  

The impulse of technologies in the educational system concerns at first the 

equipment of schools with them, such as cognitive tools and at second as tools for the 

creation of new methods of teaching as the electronic learning. With the use of 

technologies, multimedia and internet it is considered that is improved the quality of 

learning with the facilitation of access in resources. The new technologies and the 

electronic learning is constituting supplement in the  traditional learning. Is created 

therefore, a  digital education  that is necessary in order to can the citizens acquire the 

knowledge and the dexterities of new society of the 21th  century. However, object of 

digital education is, first the familiarization of individuals with the new technologies 

and at second the acquisition of basic dexterities of their use with a view to can the 

individuals work and survive in the new model of society that begins to be built.   

Specifically, I will deal with the importance of education in the new social life, 

who are the new technological changes that enter and influence the educational 

system, and the new way of socialization and interaction that is offered. Which role 
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plays the European Union, who policies it applies. Will be searched the needs that are 

created for new ways of learning, and her technological support. All these appear 

enough interests, already somebody from them have been analyzed by other 

researchers however, from is absent a total work that would describe the new model 

of  society that is created. A new learning  create that will be based continuously more 

on the extensive import and use on technology of communication and information. 

The study elects the importance of education as decisive factor so that is created a  

digital  society with  electronic citizens. 

  The conduct of empiric research helped in the imprinting of picture of 

technological sufficiency of schools and their use from the members of educational 

community where the schools that were studied were the municipality of Rethimno 

and the results that were exported are: there exist technology in the schools but no to 

the extend they satisfy the metres that placed the E.E., and they are not used widely in 

the analytic program of study. The members of educational community consider that 

the technology help in the educational process it becomes more effective and easy, 

besides the students they are familiarized with the technology and him they consider 

essential for their future labour career and be receptive in this changes because 

consider that is created a more pleasant and attractive learning. 
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Εισαγωγή 
 

Οι ραγδαίες αλλαγές τόσο στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία, όσο και τα 

κορυφαία τεχνολογικά άλματα έχουν μεταλλάξει τους όρους και τις συνθήκες ζωής. 

Η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη που συμβαίνει σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής 

οδηγεί στην μετάβαση από την Βιομηχανική Εποχή στη Μεταβιομηχανική Εποχή της 

Πληροφορίας. Μια νέα εποχή με κύρια χαρακτηριστικά τα τεχνολογικά μέσα, καθώς, 

η διάδοση του διαδικτύου, των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

δημιούργησαν νέες μορφές πρόσβασης σε πληροφορίες και πόρους. Τα 

αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις χρήσεις των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) δείχνουν ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

για καινοτομικές αλλαγές στην κοινωνία. Μπορεί να οδηγήσουν προς την Κοινωνία 

της Πληροφορίας ή αλλιώς στην Κοινωνία της Γνώσης.   

Η εκπαίδευση έχει μπει στη τροχιά των γρήγορων εξελίξεων και υψηλών 

ταχυτήτων με αποτέλεσμα να αναδυθεί το ζήτημα επανεξέτασης της λειτουργίας της. 

Ήδη την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στην εκπαιδευτική 

χρήση και αξιοποίηση των ΤΕΠ, ενώ αποτελούν ένα ξεχωριστό ερευνητικό πεδίο 

τόσο από την παιδαγωγική όσο και από την κοινωνιολογική σκοπιά και πάνω σε αυτή 

τη σχέση εστιάζεται το ερευνητικό πρόβλημα και η παρούσα εργασία.  

Η εκπαίδευση και η τεχνολογία είναι σημαντικές μεταβλητές για τις σύγχρονες 

κοινωνίες που συνυπάρχουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και όπου κυριαρχεί ο 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Μάλιστα, τα δυο πεδία αποτελούν από τα πιο 

επίκαιρα θέματα στην ατζέντα των υπερεθνικών οργανισμών και των δράσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης και γενικότερα της 

κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το 1996, ενίσχυσε την απόφαση των 

κρατών -μελών να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στις σχολικές πρακτικές και έτσι, τα 

κράτη-μέλη επένδυσαν μεγάλα ποσά στην τεχνική υποδομή, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Η ώθηση των τεχνολογιών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα αφορά κατά 

πρώτον τον εξοπλισμό των σχολείων, δηλαδή την ύπαρξη τους ως γνωστικά εργαλεία 

και κατά δεύτερον ως εργαλεία για την δημιουργία νέων μεθόδων διδασκαλίας όπως, 

η ηλεκτρονική μάθηση. Δημιουργείται λοιπόν, μια ψηφιακή μόρφωση, δηλαδή η 

μόρφωση πάνω στα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά προηγμένα συστήματα, που είναι 

αναγκαία να μπορούν οι πολίτες να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες της 

κοινωνίας του 21ου αιώνα. Κυρίως όμως, αντικείμενο της ψηφιακής μόρφωσης είναι η 

εξοικείωση των ατόμων με τις νέες τεχνολογίες αλλά και η απόκτηση των βασικών 

δεξιοτήτων της χρήσης τους με σκοπό να μπορέσουν να εργαστούν και να 

επιβιώσουν στο νέο μοντέλο κοινωνίας που αρχίζει να οικοδομείται. Η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση αναγνώρισε τη σημασία τους και προώθησε τη διαδικασία της ψηφιακής 

μάθησης για την βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το ενδιαφέρον της εργασίας επικεντρώνεται στις διαστάσεις του νέου μοντέλου 

μάθησης που συνδυάζει την τεχνολογία με την ήδη κλασσική μάθηση. Ειδικότερα, 

ασχολείται με την σημασία της εκπαίδευσης στην νέα κοινωνική ζωή, ποιες είναι οι 

νέες τεχνολογικές αλλαγές που εισέρχονται και πως επηρεάζουν το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Τι ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες πολιτικές εφαρμόζει και με ποιο 

τρόπο. Ερευνώνται οι ανάγκες που δημιουργούνται για νέους τρόπους μάθησης, και 

τεχνολογικής της υποστήριξης, ποια γνώση για ποια κοινωνία και εν τέλει  ποιο είναι 

το νέο παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, αξιολογείται η 

προσπάθεια εκ μέρους της Ε.Ε σχετικά με το σχολείο που επιθυμεί να ανοικοδομήσει 

και τις αλλαγές που επιφέρει στο νέο πρότυπο εκπαίδευσης. Συμπερασματικά θα 

διαπιστωθεί αν αλλάζει ο ρόλος του σχολείου και γενικότερα της εκπαίδευσης. Όλα 

αυτά είναι αρκετά ενδιαφέροντα και ήδη κάποια από αυτά έχουν αναλυθεί από 

άλλους ερευνητές, ωστόσο, εκ λείπει μια συνολική εργασία που να περιγράφει το νέο 

μοντέλο κοινωνίας που δημιουργείται δίνοντας έμφαση στις συγκεκριμένες 

διαστάσεις της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και τονίζοντας την 

σπουδαιότητα της για τον εργασιακό χώρο.  

Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης ως καθοριστικού παράγοντα 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινωνία με ηλεκτρονικά εγγράμματους πολίτες. Η 

καινοτομία της έγκειται στην συνολική έκθεση του φαινόμενου που συντελείτε 

δίνοντας εκτενή έμφαση μόνο σε εκείνες της πολιτικές της Ε.Ε. που προωθούν το νέο 

είδος μάθησης. Μιας μάθησης που θα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην εκτενή 

εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Η 

μεθοδολογία του ερευνητικού εγχειρήματος βασίζεται στην ανασκόπηση της ήδη 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας, μέσα από δευτερογενή μελέτη, αλλά και στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την πρωτογενή εμπειρική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής. Συγκεκριμένα η διατριβή δομείται ως 

εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η νέα Μεταβιομηχανική εποχή που έχει 

επέρχεται. Σκιαγραφείτε η προσπάθεια ανοικοδόμησης μιας Κοινωνίας της Γνώσης, 

προϊόν της Κοινωνίας της Πληροφορίας που διανύουμε, καθώς και των αλλαγών και 

των αναγκών που επισύρει αυτή η μετάβαση. Κύριοι σταθμοί σε αυτή την μετάβαση 

είναι η αγορά εργασίας και η εκπαίδευση. Μια αγορά εργασίας όπου νέες δεξιότητες 

και γνώσεις οφείλουν να έχουν οι εργαζόμενοι ώστε να είναι βιώσιμοι στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας. Το γεγονός αυτό εγκαλεί την ανάγκη για μια ποιοτική αναβάθμιση 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους νέους-με ότι αυτό συνεπάγεται- που αποτελεί 
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μια προϋπόθεση για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη καθώς, η 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είναι πλέον γεγονός.  

Έμφαση δίνεται στη κατάρτιση και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

παραγωγή, με στόχο να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο και δυναμικό εκπαιδευτικό 

σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στα νέα δεδομένα της εποχής. Η 

επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της δημιουργίας μιας οικονομίας 

βασισμένη στην γνώση. Μέσα από αυτό το κεφάλαιο αναδύονται σημαντικές έννοιες 

όπως της ΚτΠ ή ΚτΓ και της παγκοσμιοποίησης που αναδύεται ωστόσο δεν θα 

αναφερθώ σε θεωρίες περί αυτών των εννοιών καθώς το αντικείμενο έρευνας είναι οι 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως μια ανάγκη που δημιουργείται από τι τεχνολογικό 

περιβάλλον που δημιουργείται. 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και των 

Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας. Αναλύονται οι πολιτικές και τα 

σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών –μελών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 

για την δημιουργία μιας ηλεκτρονικής Ευρώπης μέσα από την έμφαση στην 

εκπαίδευση. Ειδικότερα, αναλύονται τα προγράμματα που προσπαθούν να 

προετοιμάσουν τα άτομα στη διαχείριση των νέων τεχνολογιών μέσω της εισαγωγής 

των Τ.Ε.Π στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

  Σε τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρωτογενή έρευνα που διεξήχθει σε 

σχολεία του δήμου Ρεθύμνου. Η διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας βοήθησε στην 

αποτύπωση της εικόνας της τεχνολογικής επάρκειας των σχολείων, της πρόσβασης 

τους από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 

λογισμικού, τον τρόπο ένταξης του στο αναλυτικό πρόγραμμα και την αξιοποίηση 

τους. Ερευνάται αν τα σχολεία σε μια μικρή αστική περιοχή της Ελλάδας έχουν 

εξοπλιστεί με τεχνολογικά εργαλεία, πως αντιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί και 

εκπαιδευόμενοι την τεχνολογία, το βαθμό εξοικείωσης τους και την 

αποτελεσματικότητα που έχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μετά από όλη αυτήν την ανάλυση ακολουθεί το τελευταίο κεφάλαιο με την 

ανακεφαλαίωση των βασικών γραμμών της εργασίας, τις συμπερασματικές προτάσεις 

που εξάγονται και τους προβληματισμούς για την νέα εποχή που έρχεται στην 

εκπαίδευση. Η έκρηξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει μεταβολές στην καθημερινή ζωή 

των ατόμων, έχει εντοπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επιτακτική ανάγκη που 

πρέπει να αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί 

πολίτες καλούνται να ζήσουν σε μία ιδιαίτερη απαιτητική κοινωνία που 

χαρακτηρίζεται από την ολοένα επέκταση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους 

τομείς της ζωής.  
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Η εκπαίδευση κρίνεται ο βασικός μοχλός για την οικονομική και κοινωνική 

επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λισσαβόνα. Η επιτυχία έγκειται 

στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης με την ένταξη των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά 

συστήματα κάθε χώρας. Η επέκταση των ΤΕΠ δεν είναι όμως μια ομοιογενή 

διαδικασία παντού, αλλά διαφέρει βάση του ρυθμού ανάπτυξης κάθε χώρας. Η 

ένταξη τους στη δομή της εκπαιδευτικής μάθησης λειτουργεί ως μέσο για την 

εκτέλεσης των μαθημάτων και δευτερευόντως ως ένα γνωστικό αντικείμενο μάθησης. 

Βέβαια αναδεικνύει και σημαντικά ζητήματα αλλαγής του τρόπου κοινωνικοποίησης, 

αλληλεπίδρασης και τρόπου μάθησης ενώ παράλληλα ελλοχεύει κινδύνους 

αποξένωσης, και κοινωνικών ανισοτήτων. Όλα αυτά αναλύονται και καταλήγουν σε 

συγκεκριμένα συμπεράσματα μέσα στην εργασία. 
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Κεφάλαιο 1ο 

           «Εργασία, εκπαίδευση στην νέα Μεταβιομηχανική Κοινωνία» 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο αυτό που εξετάζεται είναι i) η νέα Μεταβιομηχανική 

Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας που αναδύεται. Σκοπός είναι να 

περιγράφει η νέα τάξη πραγμάτων που εγκαθίστανται σε μια κοινωνία που 

μεταλλάσσεται, δημιουργώντας νέες ανάγκες, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο 

και της εκπαίδευσης. Στη νέα κοινωνία βασικά στοιχεία είναι οι νέες τεχνολογίες που 

επιδρούν σε όλους τους τομείς της ζωής. Ως εκ τούτου, αναλύονται ii) η απορρέουσα 

αγορά εργασίας που απαιτεί μια εξειδικευμένη τεχνογνωσία από το εργατικό 

δυναμικό iii) και γιατί, είναι αναγκαία η σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

απασχόληση, δηλαδή πως αλληλοεξαρτάται μια τέτοια σχέση. 

 

1.1 Μεταβιομηχανική Κοινωνία της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας 

Στη Βιομηχανική Εποχή κυριαρχούσε η ύλη, το άτομο και η μαζική παραγωγή 

ενώ η οικονομία ήταν βασισμένη στην παραγωγή προϊόντων με ομοιόμορφες και 

επαναληπτικές μεθόδους σε κάθε σημείο του χώρου και του χρόνου. Αντιθέτως όμως, 

η  νέα εποχή που βιώνουμε σήμερα, χαρακτηρίζεται Μετά-βιομηχανική 

Πληροφοριακή Εποχή2 και κυριαρχείται από την ευρεία επέκταση των τεχνολογιών 

και πληροφοριών σε όλους τους τομείς.  

Σύμφωνα με τον Tourain3 η νέα κοινωνία είναι μεταβιομηχανική, 

προγραμματισμένη και τεχνολογική. Αυτό δηλαδή, που επικρατεί στην 

Πληροφοριακή εποχή είναι πρώτα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η ροή των 

πληροφοριών μέσω του διαδικτύου και τα προηγμένα συστήματα επικοινωνιών και 

πληροφοριών που μετασχηματίζουν την οικονομικοκοινωνική ζωή και μετακινούν 

τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Για αυτό, ο όρος Κοινωνία της Πληροφορίας 

χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει μια κοινωνία που βασίζεται στις ΤΠΕ.  

Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα αλλαγών η Ευρώπη προσπαθώντας να 

ανταγωνιστεί τις ήδη τεχνολογικά και οικονομικά ανεπτυγμένες ΗΠΑ και Ιαπωνία 

και να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης εφαρμόζει πολιτικές 

που θα την βοηθήσουν να μετατραπεί σε μια οικονομία βασισμένη στη Γνώση. Σε μια 

Γνώση όπου σύμφωνα με το περιεχόμενο που της προσδίδει η Λευκή Βίβλος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η συσσώρευση θεμελιωδών τεχνικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Από την άλλη η Κοινωνία της Γνώσης4 είναι το δεύτερο κύριο 

                                                 
2 Westbroek, J., «The Esloo design for the digital elementary and secondary education», Taylor H., 
Hogenbirk P., (edited), (2001) Information and Communication Technologies in education, 
Kluwer:Academic Publishers, ,p.53-70 
3 Tourain, A., The Post Industrial Society, Tomorrow’s Social History: Classes, Conflicts and Culture 
in the Translated Society, translated by Mayhes, L. F. X., London: Wildwood House, 1974, p.3 
4 Πρώτος ο Druker P. την χαρακτήρισε ως Κοινωνία της Γνώσης στο βιβλίο The age of Discontinuity- 
Guidelines to our Changing Society, London: Pan Books Ltd, 1971. Σε αυτήν την κοινωνία η γνώση 
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χαρακτηριστικό της νέας εποχής και πρόκειται για την μετεξέλιξη της ΚτΠ που 

διανύουμε. Όμως, η ΚτΓ  πρόκειται για μια γνωσιοκεντρική οικονομία όπου τα αίτια 

της νέας τάξης που θα έλθει εντοπίζονται σε τρεις παράγοντες που επηρεάζουν όλο το 

παγκόσμιο γίγνεσθαι: 

 
Όπως αναφέρθηκε ότι όλα διακινούνται από την χρήση των τεχνολογιών, για  

παράδειγμα η επικοινωνία, η πολιτική, η ενημέρωση, η εργασία και τώρα και η 

εκπαίδευση. Όλες αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται μέσω του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου, των τηλεδιασκέψεων και 

άλλων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Για αυτό είναι κοινωνική απαίτηση ο 

‘αλφαβητισμός’ στις νέες τεχνολογίες. Μπροστά σε ένα ραγδαίο μεταβαλλόμενο 

τεχνολογικό περιβάλλον απαίτηση της Ε.Ε. είναι η εγγραματοσύνη5 όλων των 

ατόμων στις ΤΠΕ. Η εγγραματοσύνη στις ΤΠΕ ορίζεται ως «η ικανότητα των ατόμων 

να χρησιμοποιούν κατάλληλα την ψηφιακή τεχνολογία και τα εργαλεία επικοινωνίας για 

την απόκτηση πρόσβασης, την διαχείριση, την επεξεργασία και την αξιολόγηση 

πληροφοριών για την οικοδόμηση νέας Γνώσης και την επικοινωνία με άλλους με 

απώτερο στόχο την αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία». 

                                                                                                                                            
είναι ο θεμέλιος λίθος της οικονομίας και της κοινωνικής δράσης, σύμφωνα με αυτά σήμερα η 
επαγγελματική εκπαίδευση θα αντικαταστταθεί από την τεχνολογική εκπαίδευση που θα είναι το 
εφόδιο για το αύριο. 
5Ο χαρακτηρισμός από δίδεται από τους Lennon,M.,Kirsch I., Von Davier, M.,Wagner, M., 
Yamamoto,K.,(2003), Feasibility study  for the PISA ICT literacy assessment, USA CER, ETS and 
NIER  και σημειώνεται επίσης και στην Ντρενογιάννη, Ε., Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: 
Σκοποί, στόχοι και περιεχόμενα, μεθοδολογικές και οργανωτικές αρχές, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/paper_s63.pdf 
 

Κοινωνία της Γνώσης  

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Η έκρηξη προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
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Η απαίτηση για εγγραματοσύνη στις ΤΠΕ (ψηφιακός και πληροφοριακός 

γραμματισμός) αποτελεί πολιτική της Ε.Ε. προκειμένου να τεθεί το σχέδιο δράσης       

e-Europe 2005 που επιθυμεί να υλοποιήσει την Κοινωνία της Γνώσης ως το 2010.6 Ο  

νέος αυτός κοινωνιακός τύπος συγκροτεί μια κοινωνία όπου η οικονομία της 

βασίζεται στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών αλλά και στην 

καινοτομία. Το πρώτο λοιπόν, σημαντικό στάδιο αυτής της μετάβασης είναι η άρτια 

κατάρτιση των ευρωπαίων πολιτών στα νέα εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση 

στη γνώση και επιπλέον την ανάπτυξη μιας ψηφιακής μόρφωσης προσαρμοσμένης 

στις διάφορες συνθήκες που επικρατούν. Στην νέα αυτή κοινωνία όπως σημειώνει ο 

Drucker «η γνώση είναι η πιο βασική οικονομική πηγή… αλλά είναι η γνώση που 

μετατρέπει σε τεχνολογία και για αυτό τον λόγο είναι σημαντική»7δηλαδή, στην 

οικονομία της γνώσης η γνώση είναι ο τρόπος με τον χρησιμοποιούνται τα εργαλεία 

για την παραγωγή έργου. Ενώ η πληροφορία συνδέεται άμεσα με τον υπολογιστή και 

η τεχνολογία των πληροφοριών δημιουργεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας που 

απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και νέα επαγγελματικά προσόντα.  

 Έτσι, όπως οι βιομηχανικές κοινωνίες έθεσαν ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι 

όλοι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική, στην 

επερχόμενη ΚτΓ, βασιζόμενη στη γνώση, συνεπάγεται ότι κάθε πολίτης πρέπει να 

διαθέτει τη "ψηφιακή μόρφωση" και τις βασικές ικανότητες για να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη ισότητα ευκαιριών σε έναν κόσμο στον οποίο πολλαπλασιάζονται οι 

                                                 
6 Όπως προαναφέρθηκε πρώτος χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό αυτό ο Drucker,P., υιοθετήθηκε και 
από τους Διεθνείς οργανισμούς, συγκεκριμένα το 1996, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και από τον 
ΟΟΣΑ και συνδέεται με την δια βίου μάθηση. Αργότερα τον χρησιμοποιεί και η UNESCO (στο 
Towards Knowledge Societies, Paris, 2005). Σύμφωνα με τον Τσαούση, τέτοιου είδους κοινωνία 
εδράζεται στις ΗΠΑ. Καθώς αυτή η κοινωνία είναι αποτέλεσμα των γεγονότων και των εξελίξεων που 
δημιουργήθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στις ΗΠΑ όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών αλλά και η ραγδαία εισαγωγή της στην παραγωγή και 
κατανάλωση οδήγησε στην δημιουργία του σημερινού διεθνή ανταγωνισμού. Όπου στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης όλες αυτές οι αλλαγές  διοχετεύθηκαν αργότερα και στις υπόλοιπες δυτικές 
κοινωνίες τους κόσμου. Τσαούσης Δ., Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών, Παγκόσμιες 
και Ευρωπαϊκές Διαστάσεις, Αθήνα, Gutenberg, 2007. 
7 Νικολακάκη, Μ., Παγκοσμιοποίηση, Δια βίου Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες: Δημοκρατικό Εγχείρημα 
ή Διερεύνηση των Ανισοτήτων, Αθήνα: Ατραπός, 2004, σελ.296 

Μεταβιομηχανική Κοινωνία  

        Κοινωνία της Πληροφορίας 
Που οδηγεί στην 

Κοινωνία της Γνώσης 

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική Τεχνολογίες της Επικοινωνίας         
της Πληροφορίας. 
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ψηφιακές λειτουργίες. Για αυτό η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της 

εκπαίδευσης του στις νέες τεχνολογίες είναι το κλειδί για την επίτευξη του στόχου. Η 

εκπαίδευση παίζει λοιπόν βασικό ρόλο στη προώθηση των τεχνολογικών αλλαγών 

και στη διάδοση της τεχνολογίας. Σε μια ΚτΓ κάθε πολίτης θα πρέπει να μπορεί να 

εκμεταλλεύεται τις κοινωνικές προκλήσεις της επιστημονικής και τεχνικής προόδου. 

Όπως αναφέρει η Μπρίκα8, η οικονομία των ανεπτυγμένων κοινωνιών σήμερα 

στηρίζεται στην ολοένα ευρεία χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ επηρεάζοντας και τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες κοινωνίες. Για αυτό κάθε χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει το 

ανθρώπινο κεφάλαιο της με προτεραιότητα την επένδυση για την εκπαίδευση.  

 Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να 

αποφευχθεί μια νέα κοινωνική διάσπαση, να ενισχυθεί η συνοχή των κοινωνιών και η 

απασχολησιμότητα, για την προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, την 

επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και απασχόλησης και τη δημιουργία μιας 

οικονομίας βασισμένη στην γνώση. για μια απαραίτητη προϋπόθεση. Από την άλλη 

δίνεται έμφαση στις νέες δεξιότητες και στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και 

πληροφορίας, γιατί αυτό μπορεί να επικρατεί σήμερα και με αυτό τον τρόπο θα 

μπορέσει η Ε.Ε να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία που έχουν ήδη το 

τεχνολογικό προβάδισμα. Μάλιστα η Αμερική έχει επενδύσει στις ΤΕΠ, έχει 

δημιουργήσεις μεγάλες βιομηχανίες αυτού του είδους και έχει εξοπλίσει την 

εκπαίδευση της με αυτές ώστε παρήγαγε νέους ηλεκτρονικά εγγράμματους 

εργαζομένους και δημιούργησε έτσι νέες θέσεις εργασίας βασιζόμενες σε αυτές. Η 

επένδυση αυτή της επέφερε αύξηση της παραγωγικότητας και κατεπέκταση της 

οικονομίας της. Για αυτό η Ευρώπη επιθυμεί να αναπτύξει μια οικονομία πιο 

δυναμική και πιο ανεξάρτητη από τους δυο ανταγωνιστές της και οι εκάστοτε 

πολιτικές και δράσεις αντανακλούν την προσπάθεια προς την επίτευξη αυτού του 

σκοπού. 

Σκόπιμα δηλαδή, η πολιτική της Ένωσης προσανατολίζεται προς την ενδυνάμωση και 

την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης με τις ΤΕΠ γιατί αποτελεί την επένδυση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου της. Με την πρωτοβουλία eLearning, που προτάθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και 

πολιτιστικών κοινοτήτων, καθώς και των ευρωπαϊκών οικονομικών και κοινωνικών 

παραγόντων, ώστε να επιταχυνθεί η εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης -

επαγγελματικής κατάρτισης και η μετάβαση της Ευρώπης στην Κοινωνία της 

Γνώσης. Μόνο με την ύπαρξη της τεχνολογικής γνώσης της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας νοείται η επερχόμενη Κοινωνία της Γνώσης. Η γνώση στη ΚτΓ θα είναι 

η γνώση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας όπως σχεδόν νοείται 

                                                 
8 Μπρίκα, Ε, Κοινωνία, Πληροφορική και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Τα Τραμάκια, 2005. 
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και στην ΚτΠ. Για αυτό η εργατική δύναμη του αύριο θα είναι οι εργάτες της 

πληροφορικής ή το πληροφοριακό εργατικό δυναμικό όπως κατονομάζει ο Castells 9, 

αυτοί των οποίων το εισόδημα τους θα προέρχεται από την ενασχόληση τους με την 

διαχείριση πληροφοριών μέσω του Η/Υ.10 Aυτοί θα κατέχουν την γνώση και την 

πληροφορία που θα απαιτείται στο αύριο, μια ιδιότητα που θα αποκτιέται διαμέσου 

ενός υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. 

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση και οι ΤΕΠ παίζουν τον πρώτο και το 

σημαντικότερο ρόλο. Επειδή, η κοινωνία της πληροφορίας και η μετεξέλιξη της η 

Κοινωνία της γνώσης που επιθυμεί η Ε.Ε. να δημιουργήσει, συνδέονται με τον ρυθμό 

ανάπτυξης και εξέλιξης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων που συντελούνται και η 

εκπαίδευση μέσα σε αυτήν την κοινωνία οφείλει να λειτουργεί ως μέσο 

αναπαραγωγής των αλλαγών, των νέων ιδεών και όλων των συνιστώσεων της.  

Όμως, στη νέα κοινωνία της γνώσης ελλοχεύει ο κίνδυνος του ψηφιακού 

χάσματος. Η ανάπτυξη ψηφιακού χάσματος σημαίνει την αδυναμία της πρόσβασης 

του ατόμου στο διαδίκτυο ή της γνώσης της χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ,  με 

αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η κοινωνική του ένταξη και η προσωπική ανάπτυξη 

και παραπέρα η συμμετοχή του στην κοινωνία. Η ιλλιγιώδη ανάπτυξη της 

τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει χάσμα όχι μόνο μεταξύ των ατόμων αλλά και 

ολοκλήρων κρατών. Ένα χάσμα μεταξύ των ανεπτυγμένων τεχνολογικών κρατών και 

των υπανάπτυκτων. Για αυτό το λόγο η εφαρμογή των ΤΠΕ σε όλες της εκφάνσεις 

της ανθρώπινης ζωής πρέπει να ερευνά πρώτα τον ιστορικό, κοινωνικό κα 

πολιτιστικό περιβάλλον κάθε χώρας. Όπως, και η εκπαίδευση θα πρέπει να λάβει 

υπόψιν της τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, τις επαγγελματικές 

δεξιότητες που απαιτούνται για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες πολιτικές δράσεις. 

Είναι σημαντική από κοινωνιολογική πλευρά η αναμόρφωση της εκπαίδευσης με την 

τεχνολογία, αλλά το σημαντικότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία και ο σκοπός. Αυτά είναι τα δύο καίρια ζητήματα. Για αυτό θα πρέπει να 

αναζητηθούν οι τρόποι και οι σκοποί χρήσεις των ΤΕΠ στην εκπαίδευση για να 

αναδειχθεί αν συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας της και 

διαμορφώνουν ικανούς πολίτες που θα μπορέσουν να ζήσουν και να εργαστούν στις 

νέες συνθήκες ζωής που εξελίσσονται. 

 

                                                 
9 Castells, M., The end of millennium, Oxford: Blackwell, 1997. 
10 Σταχτέας, Χ., Πληροφορική και εκπαίδευση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο σχολείο του μέλλοντος, 
Αθήνα: Τυπωθητώ, 2002. 
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1.2 Νέες ανάγκες δημιουργούνται στη νέα παγκοσμιοποημένη αγορά εργασίας.  

Την βιομηχανική επανάσταση του 18ου αιώνα έρχεται τώρα να αντικαταστήσει 

η επανάσταση της πληροφορίας, της τεχνολογίας και η Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Σε αυτήν την εποχή τα επαγγέλματα μετεξελίσσονται και διαμορφώνονται ανάλογα 

με την πορεία της τεχνολογίας και της οικονομίας, με απαίτηση για αυξημένες 

επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. 

 

«Ο ανειδίκευτός βιομηχανικός εργάτης που αποτελούσε τη μάζα 

της εργατικής τάξης των μισθωτών μέχρι τα μέσα του αιώνα μας 

βαίνει ραγδαία προς εξαφάνιση. Έχει ήδη εκτοπιστεί από τη 

σύγχρονη τεχνολογία ή έχει αντικατασταθεί από τεχνίτες ή 

χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοματισμού».11 

 

Όπως φαίνεται οι σύγχρονες κοινωνίες προοδεύουν και συνακόλουθα οι δομές 

της απασχόλησης εξελίσσονται. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στις νέες 

τεχνολογίες που έχουν επιφέρει μια ανατροπή στον τομέα της εργασίας, στη 

βιομηχανική παραγωγή, στις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες 

υγείας, στο εμπόριο και στις λοιπές υπηρεσίες. Σε όλους αυτούς τους τομείς η 

εισαγωγή των ΤΕΠ καταργεί ένα μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο 

επίπεδο απαξιώνοντας παλαιότερα επαγγέλματα ή περιορίζοντας αυτά αλλά και 

δημιουργώντας νέα. Για παράδειγμα, μειώνονται οι θέσεις για τους αγρότες και 

περιορίζεται η ζήτηση για τους βιομηχανικούς εργάτες. Αντιθέτως, αυξάνεται η 

ζήτηση θέσεων εργασίας σε τομείς βασιζόμενοι στην υψηλή τεχνολογία. Από την 

άλλη συντελείται η αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η βελτίωση των 

προϊόντων και η δυνατότητα διαφοροποίησης των προσόντων για την ικανοποίηση 

της ζήτησης.12 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εκτελούν ήδη μονότονες και 

επαναλαμβανόμενες δουλειές ρουτίνας απελευθερώνοντας τους ανθρώπους από τις 

χωρο-χρονικές καταπιέσεις ή εκτοπίζοντας τους.  

Στο εγγύς μέλλον η σύγχρονη τεχνολογία, η πληροφορική, οι επικοινωνίες, η 

τηλεματική, η ρομποτική ενδέχεται να αλλοιώσουν και να αναδιαρθρώσουν την 

έκταση, τη διάρκεια, τους τρόπους και τους χρόνους εργασίας. Τα εργασιακά 

προσόντα των παραδοσιακών επαγγελμάτων μέσα σε ένα εξελισσόμενο εργασιακό 

περιβάλλον καθίστανται «ανεπαρκή και άκαμπτα»13 απαιτώντας να διαθέτουν άλλη 

κουλτούρα στο χώρο εργασίας. Συνακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι να 

δημιουργηθεί μια κοινωνική ανισότητα ανάμεσα σε αυτούς που προσαρμόζονται 
                                                 
11 Κατσανέβας, Θ., Επαγγέλματα του Μέλλοντος και του Παρελθόντος. Αθήνα, Πατάκη, 2002,σελ.75 
12Λινάρδος, -Ρυλκόν Π., Νέες τεχνολογίες, οργάνωση της εργασίας των ειδικοτήτων 18 Μελέτες, Αθήνα: 
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2003. 
13 Κορωναίου, Α., Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου, Η συμβολή των οπτικοαουστικών μέσων των νέων 
τεχνολογιών, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2001, σελ.10. 



 21

γρήγορα στις νέες συνθήκες και έχουν τη γνώση να χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

και από την άλλη σε εκείνους που αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να 

ανταπεξέλθουν στις αλλαγές.14 Γιατί οι αλλοιώσεις των εργασιακών δομών 

δημιουργούν νέες απαιτήσεις όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. Η ψηφιακή 

μόρφωση, η εξοικείωση με τη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου είναι μια από τις 

πιο κρίσιμες απαιτήσεις κατά την εξεύρεση εργασίας. Αν κάποιοι δεν διαθέτουν 

αυτές τις δεξιότητες μπορεί να θεωρηθούν ότι μειονεκτούν ως αναλφάβητοι, 

παρεμποδίζοντας την κοινωνική τους ένταξη, την προσωπική τους ανάπτυξη και 

παραπέρα την συμμετοχή τους στην κοινωνία.  

Όπως είχε προβλεφθεί «Το έλλειμμα δεξιοτήτων στην Ευρώπη στον τομέα των 

νέων τεχνολογιών είναι σημαντικό και μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής οικονομίας…το εν λόγω έλλειμμα… ανέρχεται σε 800.000 θέσεις εργασίας 

στο τέλος του 1999 και θα μπορούσε να φτάσει 1.700.000 θέσεις εργασίας».15 Μια 

πρόβλεψη που βγήκε αληθινή αν ληφθεί υπόψιν, σύμφωνα με τον πίνακα 1, το 

γεγονός πως η ζήτηση στις αρχές του 21ου αιώνα αυξήθηκε ενώ παράλληλα αυξήθηκε 

το έλλειμμα λόγω της μειωμένης προσφοράς σε αυτά τα επαγγέλματα. Ενώ για άλλες 

χώρες όπως είναι η Ισπανία παρατηρείται πως η ζήτηση μειώνεται σε αντίθεση με τη 

Γερμανία που ακολουθεί εντατικούς ρυθμούς ζήτησης λόγω του υψηλού επιπέδου 

ελλείμματος το οποίο όπως φαίνεται δεν καλύπτεται. Με άλλα λόγια στο σύνολο της, 

η Ευρώπη παρουσιάζει έλλειμμα δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες παρόλο που 

υπάρχει υψηλό επίπεδο γενικής εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι από 

το 2000 ως το 2010 οι μισές θέσεις εργασίες που θα δημιουργηθούν θα προέρχονται 

από τις ΤΕΠ ως προσπάθεια αναμόρφωσης της οικονομίας και των αλλαγών που 

συντελούνται.16  

                                                 
14 Όπως παραπάνω. 
15 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Έκθεση της Επιτροπής Να σκεφτούμε την εκπαίδευση του 
αύριο να προωθήσουμε την καινοτομία με τις νέες τεχνολογίες, COM(2000)23 τελικό,27.1.2000 
Βρυξέλλες. 
16 Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000): Προς την Ευρώπη της 
καινοτομίας και της γνώσης, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10241.htm, σελ.13. 
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Πίνακας 1 

Έλλειψη στις ειδικότητες ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, ανά χώρα, 2000- 

2003(εκατ.)17 

 2000 2000 2003 2003 

 Ζήτηση Έλλειμμα Ζήτηση Έλλειμμα 

Γερμανία 2,15 0,28 2,73 0,35 

Γαλλία 1,75 0,18 2,09 0,22 

Βρετανία 1,91 0,22 2,35 0,33 

Ιταλία 1,00 0,11 1,26 0,16 

Ισπανία 0,57 0,07 0,15 0,11 

Δυτική Ευρώπη 10,40 1,21 13,03 1,69 

 

Από την άλλη παρατηρείται πως η Σουηδία, η Φιλανδία και η Δανία έχουν 

υψηλούς δείκτες σε θέματα που αφορούν τη διάδοση των τεχνολογιών της 

επικοινωνίας και της πληροφορίας. Ακόμη και στο ποσοστό εργαζομένων σε κλάδους 

σχετικά με την επιστήμη, την τεχνολογία κατέχοντας παράλληλα υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο. Ενώ και το Βέλγιο, η Ολλανδία, όσο και η Δανία απασχολούν ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό 0,45% στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αντιθέτως, η Ελλάδα 

απασχολεί μόλις το 0,28%. Πάνω σε αυτά τα στοιχεία και ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης σημειώνει ότι εμφανίζονται υψηλοί ρυθμοί παραγωγής 

και απασχόλησης σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας και σε κλάδους βασιζόμενους στη 

γνώση. 

Μάλιστα για να γίνει κατανοητή αυτή η κατάσταση να αναφερθεί τι ακριβώς 

γίνεται ενδεικτικά για τις χώρες όπως η Γερμανία και η Φιλανδία, όπου και οι δυο 

χώρες προάγουν την καινοτομία στηριζόμενες στη διάδοση των τεχνολογιών. 

Συγκεκριμένα η Γερμανία έχει βασικό στόχο της πολιτικής της οικονομίας την 

επιτάχυνση της μέσω της διάδοσης των νέων τεχνολογιών και τη διασφάλιση ότι θα 

ακολουθήσει τον ρυθμό ανάπτυξης των διεθνών τεχνολογικών εξειλίξεων που 

υφίστανται προάγοντας συνεχώς δραστηριότητες βασιζόμενες στις ΤΕΠ, 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τις αυξανόμενες ανάγκες του παγκόσμιου 

τεχνολογικού καπιταλισμού. Από την άλλη η Φιλανδία στηρίζει ήδη την οικονομική 

και κοινωνική της ανάπτυξη στην εξέλιξη και στην διάδοση της τεχνολογίας στην 

εσωτερική της και εξωτερική της αγορά. Φτάνει να αναφερθεί πως τα προϊόντα 

προηγμένης τεχνολογίας το 2004 αντιπροσώπευαν το 20% των εξαγωγών της18. Ως 

                                                 
17Κατσουλάκος, Γ., «Αγορά εργασίας, απασχόληση και εκπαίδευση στη Νέα Οικονομία», στο Νέα 
Οικονομία, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Αθήνα: Κέρκυρα, 2001, σελ.141 
18 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κείμενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ Έκθεση για την Ευρωπαϊκή 
Ανταγωνιστικότητα 2004” Βρυξέλλες, 8.11.2004, SEC(2004) 1397. 
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εκ τούτου συνεπάγεται πως η εκπαίδευση και το ανθρώπινο κεφάλαιο αλληλεπιδρούν 

με τις ΤΕΠ για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

Όλοι καλούνται να έχουν ψηφιακή παιδεία που αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της 

προσαρμοστικότητας της εργασιακής δύναμης και της απασχολησιμότητας των  

πολιτών και για αυτό θα πρέπει να σιγά σιγά οι νέοι και γενικότερα όλοι να 

συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές που πρόκειται να επέλθουνν στον εργασιακό χώρο 

όσον αφορά τα εργασιακά προσόντα και τις αλλαγές στην δομή της εργασίας. 

Μάλιστα δεν είναι τυχαίο που αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των 

ατόμων όλων των ηλικιών που παρακολουθούν μαθήματα, σεμινάρια για να 

επιμορφωθούν στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. 

Αποτελεί ένα βασικό προσόν για όσους θέλουν να διοριστούν στο δημόσιο 

(τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα), αλλά και στον ιδιωτικό τομέα πολλές φορές 

η γνώση αυτή καθίσταται απαραίτητη για την πρόσληψη. Επομένως έχει αρχίσει να 

γίνεται συνειδητή επιλογή της μάθησης της τεχνολογίας από πάρα πολλούς 

ανθρώπους αλλά από την μεριά των εργοδοτών επιζητούν αυτά τα προσόντα. 

Συμπερασματικά, οι απαιτήσεις της παραγωγής για γνώση και ειδίκευση θα 

περιοριστούν ποσοτικά και θα διαφοροποιηθούν ποιοτικά. Θα απαιτείται πλέον ένα 

περιορισμένο και καλά εκπαιδευμένο δυναμικό για την παραγωγή πιο σύνθετης 

τεχνολογίας. Για αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ΤΠΕ «συνιστούν 

σοβαρό διακύβευμα από πλευράς παραγωγικότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης».19 

Τα επαγγέλματα λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των τεχνολογιών.  

Η τεχνολογική έκρηξη τόσο στη αγορά εργασίας όσο και στην υπόλοιπη 

κοινωνική ζωή, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η ανάδυση της κοινωνίας της 

γνώσης, ο ριζοσπαστικός μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας, όλα μαζί 

συνθέτουν τις νέες ορίζουσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.20  

 

                                                 
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 7ης Σεπτεμβρίου 2007 με 
τίτλο Ηλεκτρονικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης [COM(2007) 496 τελικό], διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l24293.htm, σελ.1 
20 Ματθαίου, «Παγκόσμια Κοινωνία της γνώσης και δια βίου μάθηση» στο Νέα Παιδεία, τχ.93, 2000.. 
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1.3 Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  

Όπως παρατηρήθηκε παραπάνω στην νέα κοινωνία, μια διαφορετική αγορά 

εργασίας αναδύεται, όπου νέες ικανότητες, δεξιότητες και προσόντα στον τομέα των 

νέων τεχνολογιών της πληροφορίας καθίστανται πλέον καθοριστικά γιατί οι ήδη 

κατεκτημένες δεξιότητες απαξιώνονται γρήγορα από τις τεχνολογικές αλλαγές. Η 

ένταξη και η εντατικοποίηση, της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε όλους σχεδόν 

τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για 

εργαζόμενους με μεγάλη άνεση στη χρήση των υπολογιστών. Επιπλέον, επαγγέλματα 

που έχουν σχέση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την τεχνολογία 

αντιπροσωπεύουν ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων εργασίας.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε πως υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και ταυτόχρονα μειωμένη 

ψηφιακή παιδεία. Άρα το εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων που αποφοιτούν από τις 

διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες δεν ταιριάζει με το ποιοτικό επίπεδο των 

προσφερόμενων εργασιών. Οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν την ανεργία είναι 

(εκτός από την μετατόπιση της βιομηχανικής παραγωγής προς τις χώρες του τρίτου 

κόσμου και τις νέες βιομηχανικές χώρες) η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε όλους 

τους τομείς της καθημερινής ζωής, η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η 

συνακόλουθη παλαίωση των κεκτημένων γνώσεων, δεξιοτήτων του ήδη εργαζόμενου 

δυναμικού καθώς και η αδυναμία εξασφάλισης επαρκώς εκπαιδευόμενου δυναμικού 

για την κάλυψη των αναγκών. Πολύ σημαντική διαπίστωση  Χαρακτηριστικό των 

νέων επαγγελμάτων είναι η τεχνογνωσία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους 

αυτοματισμούς, των πληροφοριών και γενικότερα στην τεχνολογία. Σε αυτό το 

πλαίσιο ο Κατσανέβας παρατηρεί πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ελάχιστα 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της αγοράς εργασίας και ότι 

«οδεύουμε προς τη εποχή όπου όσοι δεν γνωρίζουν τουλάχιστον υπολογιστές θα 

θεωρούνται περίπου ως αναλφάβητοι/computer illiterate».21 Για αυτό είναι κοινωνική 

και εργασιακή απαίτηση για όλους να μαθαίνουν τα σύμβολα της πληροφορικής. Η 

απάντηση σε όλα αυτά έρχεται μέσω της εκπαίδευσης. Αυτό είναι και μια υπόθεση 

που θα ερευνηθεί μέσα από την έρευνας μου παρακάτω. 

Στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ορθόδοξη προσέγγιση συνδυάζει την 

ανάγκη ενός εκπαιδευτικού συστήματος που να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις των 

επαγγελμάτων με την υπογράμμιση της σημασίας των λεγόμενων κοινωνικών 

δεξιοτήτων όπου στο πλαίσιο της εργασιακής πρακτικής προστίθενται στις 

συγκροτημένες γνώσεις. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, με την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, με την ανταγωνιστικότητα δεν σημαίνει παρά 

την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Όπου η αγορά είναι αυτή που 

                                                 
21  Κατσανέβας, Θ., Επαγγέλματα του Μέλλοντος και του Παρελθόντος. Αθήνα: Πατάκη, 2004, σελ.75 
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θέτει τη καθοδήγηση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν. «Η 

αγορά είναι εκείνη που καθορίζει ποια γνώση και σε ποιες συνθήκες είναι αξιόλογη και 

αυτές οι ιεραρχήσεις μεταφέρονται και στην εκπαιδευτική “αγορά”».22 Η εκπαίδευση 

είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα καλούνται να κατακτούν την ικανότητα 

να προσδιορίζουν συνεχώς τις δεξιότητες που απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο έργο 

και να ανακαλύψουν τις πηγές για να τις αποκτούν.  

Από ό,τι φαίνεται από τις αλλαγές που παρατηρούνται τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα αλλά και τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να 

επαναπροσδιορίσουν λοιπόν, το ρόλο τους σε σχέση με την αγορά εργασίας. Μόνο 

που η σύνδεση της εκπαίδευσης με τον τεχνολογικά καπιταλιστικό χώρο της 

παραγωγή εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους γιατί μπορεί να παγιδευτεί σε μια 

εκπαίδευση τεχνοκρατική.  

Το μέλλον λοιπόν, επιφυλάσσει πολλές σημαντικές προκλήσεις, τόσο στον 

ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο, οι εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων πρέπει 

να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ανανέωση 

των επαγγελμάτων θα γίνεται ολοένα και πιο γρήγορα23  και τα επαγγελματικά 

προσόντα θα αξιολογούνται με βάση το βαθμό εξειδίκευσης και αυτό θα συνεπάγεται 

και υψηλές απολαβές. Το αύριο θα ξαναγεννιέται μέσα από ένα καταιγισμό 

πληροφοριών και τεχνολογικών εκρήξεων και θα μετασχηματίζεται τη δομή και το 

πλαίσιο της απασχόλησης. Έτσι, η εκπαίδευση πρέπει να εξοπλιστεί με τα κατάλληλα 

τεχνολογικά εργαλεία και να ενθαρρύνει την εξοικείωση των μαθητών με τις χρήσεις 

τους για να έχουν τα κατάλληλα τα εφόδια που θα τους καταστήσουν ικανούς για την 

μελλοντική τους εργασία και ανταποκρινόμενους στον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Επίσης, εξάγεται το συμπέρασμα πως η εκπαίδευση αποτελεί συστατικό 

της ανταγωνιστικότητας αλλά και δικαίωμα –υποχρέωση του εργαζομένου για την 

διατήρηση και αναπαραγωγή της ικανότητας του για απασχόληση.24 Η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 

δυνατοτήτων που μπορούν να δώσουν στις νέες γενιές την ικανότητα της 

προσαρμογής στις επαγγελματικές εξελίξεις και την διευκόλυνση στην μεταφορά 
                                                 
22 Χαραμής, Π., «Οι Νέες Τεχνολογίες και Νέες Ανισότητες στην Εκπαίδευση. Ο ρόλος των 
Εκπαιδευτικών, στο Νικολακάκη», Μ., Παγκοσμιοποίηση, Τεχνολογία και Παιδεία στη νέα κοσμόπολη, 
Αθήνα:Ατραπός, 2004, σελ.197. 
23ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π -Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε, Εκπαίδευση και αγορά εργασίας και ο ρόλος του επαγγελματικού 
προσανατολισμού εν όψει της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Συμβουλευτικής -
Προσανατολισμού, Οργάνωση ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π -Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε , Αθήνα: ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π -Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε 1991. 
24 Κατσουλάκος, Γ., «Αγορά εργασίας, απασχόληση και εκπαίδευση στη Νέα Οικονομία»,  στο Νέα 
Οικονομία, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Αθήνα: Κέρκυρα, 2001. Επίσης, η Κοινή Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση το 2001 ορίζει τα εξής: «Η παγκοσμιοποίηση και η 
οικονομία βασίζονται στις νέες γνώσεις που έχουν επιφέρει δραματικές και γρήγορες αλλαγές στη αγορά 
εργασίας της Ε.Ε. οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και οι γενικοί προσανατολισμοί της 
οικονομικής πολιτικής, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες στο ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό. Έτσι τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να συμβάλλουν 
σημαντικά σε αυτό προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία να επικαιροποιούν τις δεξιότητες και να 
αποκτούν συμβάλλοντας στις νέες απαιτήσεις των συστημάτων κατάρτισης και ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών». 
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γνώσεων. Νέες σχέσεις λοιπόν δημιουργούνται ανάμεσα στην εκπαίδευση, την 

παραγωγή και την τεχνολογία. Σχέσεις αλληλένδετες και αντικρουόμενες που θα 

επανακαθορίζονται μέσα από τις εξελίξεις με αφορμή τις τεχνολογικές αλλαγές.  
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Κεφάλαιο 2ο 

                  «Η Εκπαίδευση και οι ΤΠΕ στην ατζέντα της Ε.Ε.» 
 

Στο παρόν κεφάλαιο μελετάται η σχέση της τεχνολογικής εξέλιξης και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μια διαλεκτική σχέση αναπτύσσεται υπό την έννοια ότι η 

τεχνολογική εξέλιξη συμβάλλει στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

τρόπο που την εμπλουτίζει με νέα τεχνολογικά εργαλεία διδασκαλίας και 

επιπροσθέτως συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αναλυτικότερα, εξετάζονται i) η ιστορική σημασία και ο ρόλος της εκπαίδευσης, ο 

ορισμός των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας, ii) οι πρωτοβουλίες και τα 

σχέδια δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συσχέτιση της τεχνολογικής εξέλιξης 

με την εκπαιδευτική διαδικασία, iii) οι μορφές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που 

δημιουργήθηκαν, iv) ακόμη σκιαγραφείτε η υπάρχουσα εκπαιδευτική κατάσταση που 

υφίσταται στην Ευρώπη από την εισαγωγή των ΤΕΠ και v)τέλος κρίνεται η πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο αυτό.  

 

 
2.1 Η σημασία της εκπαίδευσης και ο ρόλος της στην κοινωνική ολοτητα. 

 

«Η εκπαίδευση συνιστά επεξεργασία ανθρώπων και 

επεξεργασία γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων».25 

 

Η UNESCO ορίζει ως παιδεία/εκπαίδευση την κινητήρια δύναμη μιας 

ολόπλευρης ανάπτυξης του ανθρώπου που επιτελείται δια βίου και αποσκοπεί στην 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου σε διανοητικό, φυσικό, 

συναισθηματικό, ηθικό και πνευματικό επίπεδο. Η κύρια λειτουργία της είναι να 

μεταδίδει στην νέα γενιά τα εξής: 

i. τις χρήσιμες γνώσεις  σχετικά με την φύση, την κοινωνία και τον άνθρωπο, 

ii. τις δημιουργικές δεξιότητες που μπορούν να κάνουν το άτομο δημιουργικό 

για εκείνον και τους συνανθρώπους του, 

iii. τους τρόπους σκέψης και δράσης που προάγουν την κοινωνικότητα του 

ατόμου και καθιστούν την παρουσία του ευεργετική για το κοινωνικό 

σύνολο  

iv. και τον σεβασμό για τις αξίες έχουν τεθεί και προάγουν την κοινωνική 

συνοχή. 

                                                 
25 Πατέλης, Σ., «Για μια κοινωνικό-φιλοσοφική θεώρηση της παιδείας. Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και 
εξουσιαστικές σχέσεις», Σύγχρονη Εκπαίδευση, Δίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος, τχ.110, σελ. 47-56 και στο τχ. 114, 2000, σελ.47. 
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Φυσικά, ορισμοί υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί, ωστόσο εδώ, δεν εξετάζονται οι 

ορισμοί της εκπαίδευσης που έχουν δοθεί από διάφορους μελετητές για αυτό 

σημειώνεται μόνο ο κυριότερος ορισμός της για την λειτουργία της και αναλύεται εν 

συνεχεία  ο ρόλος της εκπαίδευσης στο κοινωνικό γίγνεσθαι και ο σκοπός του ατόμου 

να επιμορφωθεί ώστε να συγκριθεί μετέπειτα με τη νέα μορφή που έχει στο 

παγκοσμιοποιημένο τεχνολογικά περιβάλλον. 

Τόσο η θέση όσο και ο ρόλος της παιδείας έχουν διαμορφωθεί αρκετά από την 

εποχή της πρωταρχικής διαμόρφωσης και ανάπτυξης της κοινωνίας. Καθοριστικό 

ρόλο σε αυτό έπαιξε και συνεχίζει να παίζει η εργασία, καθώς μεταβάλλεται, 

εκσυγχρονίζεται και ανανεώνεται. Η εκπαίδευση στις βιομηχανικές κοινωνίες 

περιοριζόταν σε ένα συμβατικό σχολείο, με πενθήμερη φοίτηση. Όπου, ο δάσκαλος 

ήταν ο μοναδικός μεταδότης γνώσεων. Αυτό συνιστούσε τον δασκαλοκεντρικό τρόπο 

διδασκαλίας με τον μαθητή παθητικό υποκείμενο και με μόνα τεχνικά μέσα, το 

μαυροπίνακα και το βιβλίο. Σκοπός της διαδικασίας ήταν η συσσώρευση γνώσης. 

Δηλαδή, η παροχή των αναγκαίων γνώσεων που επέτρεπαν στον εκπαιδευόμενο να 

ασκήσει το μελλοντικό κοινωνικό του ρόλο σαν πολίτης αλλά και σαν επαγγελματίας, 

να συμβάλλει στην αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού.  

Αργότερα, η εκπαίδευση υπήρξε ως μια επαναστατική μηχανή για τις νέες 

μεταβιομηχανικές κοινωνίες μέσα σε μια οικονομία που βασίζεται στην τεχνολογική 

εξέλιξη.26 Το εκπαιδευτικό σύστημα αναζήτησε νέους τρόπους προσαρμογής σε ένα 

περιβάλλον όπου κυριαρχούν η επανάσταση των πληροφοριών και των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Η εκπαίδευση χρειάστηκε για να καταρτίζονται τα άτομα πέραν των 

άλλων ιδιοτήτων του σαν πολίτες και όντα μέσα στην κοινωνία και ικανά για εργασία 

και για ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών μιας κοινωνίας σε ορισμένο χρόνο και 

τόπο. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση συνιστά ένα μέσο καλύτερης επαγγελματικής 

αποκατάστασης, πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ανόδου. Όσον αφορά την 

οικονομική ανάπτυξη, η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου υποστηρίζει ότι η 

εκπαίδευση βελτιώνει την παραγωγικότητα και με αυτόν τον τρόπο το άτομο 

αμείβεται επιπλέον για την εργασία του. Για αυτό στις σημερινές μεταβιομηχανικές 

κοινωνίες η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό ζητούμενο, διότι, οι ανάγκες και οι 

τεχνικές απαιτήσεις είναι αυξημένες και εξελίξιμες και λόγω αυτών των 

τεχνολογικών αλλαγών συνίσταται απαραίτητη η αναβάθμιση της αξίας του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου. 

Μέσα σε όλα αυτά ο άνθρωπος αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και ως συστατικό στοιχείο της παραγωγικής σχέσης προς τη φύση είναι ο φορέας 

ορισμένων ιδιοτήτων: 

                                                 
26 Καΐλα, Μ., Berger, G., & Θεοδωροπούλου, Ε., Κείμενα Παιδείας. Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα, 
Αθήνα: Ατραπός, 1998. 
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 Των γνώσεων και της συνείδησης. 

 Των δεξιοτήτων και των πρακτικών ικανοτήτων. 

 Των κινήτρων προς την εργασία. 

Όπου όλα αυτά καλλιεργούνται και αναπτύσσονται μέσα από την διαδικασία 

μάθησης,27 μιας μάθησης που καλείται να ανανεώνεται και να εκσυγχρονίζεται 

ανανεώνοντας και τις παραπάνω ιδιότητες του ατόμου ώστε να είναι κοινωνικά και 

οικονομικά βιώσιμο. 

Ωστόσο το εκπαιδευτικό σύστημα άρχισε να περνάει με αργούς ρυθμούς, στην 

εποχή των τεχνολογιών και των πληροφοριών. Σιγά-σιγά η τεχνική υποδομή μάθησης 

άρχισε να μεταβάλλεται, να εξελίσσεται και πλέον να έχουμε προηγμένες μαθησιακές 

τεχνολογίες. Η εκπαίδευση αρχίζει να έχει μια διαφορετική εκπαιδευτική δομή και 

οργάνωση, νέους τρόπους διδασκαλίας και τεχνολογικά μέσα. Όλα αυτά βέβαια 

σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις γιατί η εκπαίδευση οφείλει να 

ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες κάθε εποχής και να εναρμονίζεται με αυτές. 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες πρέπει να αποκτώνται μέσα σε ανθεκτικά περιβάλλοντα 

του πραγματικού κόσμου. Μάλιστα, όπως χαρακτηρίστηκα αναφέρει ο Papert «ο Η/Υ 

και η τεχνολογία θα επιφέρουν επανάσταση στον τρόπο που ο άνθρωπος σκέφτεται και 

μαθαίνει μεγαλύτερη από αυτή του Τύπου».28 

 Οι νέες τεχνολογίες λοιπόν, προσφέρουν αυτές τις καινούριες ευκαιρίες 

μάθησης που επιζητούνται και επεκτείνουν τις δυνατότητες των παραδοσιακών 

περιβαλλόντων μάθησης. Ήδη, κάποιοι τεχνολόγοι της εποχής του προηγούμενου 

αιώνα, πρέσβευαν πως η τεχνολογία θα συμβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και θα οδηγούσε σε εκπαιδευτικά αλλά και οικονομικά οφέλη.29 Σε 

αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες που θεωρούσαν την τεχνογνωσία υποδεέστερη 

της πνευματικής λειτουργίας σε σχέση με το στοχασμό, τη φιλοσοφία και τα 

μαθηματικά. Σήμερα από ότι φαίνεται δεν ισχύει κάτι τέτοιο, από μια άποψη η 

τεχνολογία αποτελεί αιτία αλλά και προϊόν της παιδείας. Οι νέοι οφείλουν να 

γνωρίζουν την τεχνική οργάνωση του χώρου που δημιουργείται και του τρόπου που 

δουλεύουν οι νέες ηλεκτρονικές μηχανές. Απαιτείται λοιπόν να δοθεί στους νέους, 

ένας άλλος αλφαβητισμός σύμφωνος με τις προσταγές της εποχής. Η εκπαίδευση δεν 

θα έχει σκοπό μόνο την εκμάθηση του λειτουργικού αλφαβητισμού αλλά και του 

κοινωνικό-πολιτιστικού, του  πληροφοριακού  και  του αλφαβητισμού των μέσων30 ή 

                                                 
27 Πατέλης, Σ., «Για μια κοινωνικό-φιλοσοφική θεώρηση της παιδείας. Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και 
εξουσιαστικές σχέσεις», Σύγχρονη Εκπαίδευση, Δίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος, τχ.110, 2000, σελ.52. 
28 Papert.,S. Νοητικές θύελλες, Αθήνα: Οδυσσέας, 1991. 
29 Keegan, D., «Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια-εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην αυγή της τρίτης 
χιλιετίας» στο Λιοναράκης, Α., (επιμ), Απόψεις και προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση,  Αθήνα: Προπομπός, 2001. 
30 Ως πληροφοριακός αλφαβητισμός ορίζεται  η απόκτηση των βασικών γνώσεων, των ικανοτήτων και 
των δεξιοτήτων που σκοπό έχουν την αναζήτηση, συλλογή, ταξινόμηση, ανάλυση, ερμηνεία και 
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με άλλα λόγια του ψηφιακού αλφαβητισμού. Δηλαδή θα πρέπει να του παρέχει την 

μόρφωση για γνώσεις και δεξιότητες πάνω στην χρήση όλων των ηλεκτρονικών και 

πληροφοριακών μέσων, τον τρόπο νόησης τους, διαχείρισης τους και λειτουργίας 

τους, αποσκοπώντας και στην διδασκαλία μιας ορθολογικής και ωφέλιμης χρήσης 

αυτών τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την κοινωνία. Ο εκσυγχρονισμός της 

παιδείας θα πρέπει να προετοιμάζει το άτομο για την ομαλή μετάβαση του στην 

εποχή των νέων τεχνολογιών και πληροφοριών, στον εργασιακό χώρο αλλά και την 

ένταξη του στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο της χώρας του.  

Συμπερασματικά η σημασία της εκπαίδευσης ήταν και θα είναι αρκετά 

σημαντική σε όλες τις κοινωνίες κατά τη διάρκεια όλων των εποχών. Μπορεί να μην 

παρουσιάζει μια ενιαία μορφή σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, ούτε στα κοινωνικά 

συστήματα της Ευρώπης που συγγενεύουν μεταξύ τους κοινωνικά, οικονομικά και 

ιστορικά, όμως, όποια και αν είναι η σημασία της επιδιώκει πάντα τους 

παιδαγωγικούς στόχους της και εκπληρώνει το ρόλο της στη κοινωνική, πολιτιστική 

και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Μέσα λοιπόν, σε αυτήν την διαδικασία οι ΤΠΕ 

μπορούν να έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην εκπλήρωση αυτού του ρόλου. 

2.2 Οι Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορίας: ο ορισμός τους και η 

σημασία τους για την εκπαίδευση. 

   Οι Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορίας ή Νέα Τεχνολογία είναι η 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται για σκοπούς επικοινωνίας και πληροφόρησης. Ως 

γενικός όρος αναφέρεται στο σύνολο των τεχνολογικών και ηλεκτρονικών μέσων που 

χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση, συλλογή, αποθήκευση, διόρθωση και μετατροπή 

πληροφοριών σε διάφορες μορφές. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί τον κύριο 

φορέα των ΤΠΕ αλλά περιλαμβάνονται και άλλες προηγμένες δυνατότητες της 

χρήσης των ηλεκτρονικών μηχανών όπως, του διαδικτύου, της ψηφιακής κάμερας, 

των δικτύων πληροφόρησης, των συστημάτων οργάνωσης και αυτοματοποίησης της 

παραγωγής των εξελιγμένων βιομηχανιών και άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων.  

Μάλιστα η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί καινοτομία αφού δίνει την 

δυνατότητα για διεύρυνση των πνευματικών ικανοτήτων. Χρησιμοποιείται στο 

σχολείο, στην εργασία και στους υπόλοιπους κοινωνικούς τομείς της ζωής. Πολλές 

κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να εγκαθιδρύουν την πληροφοριακή τεχνολογία σε πάρα 

πολλές δομές τους συνιστώντας το κλειδί για την οικονομική τους ανάπτυξη, τη 

                                                                                                                                            
αξιολόγηση των πληροφοριών. Επιπλέον την απόκτηση των ικανοτήτων της διερευνητικής διάθεσης, 
της συνεργατικής συμπεριφοράς και της κριτικής σκέψης.   

Από την άλλη ο αλφαβητισμός των μέσων ορίζεται ως η ικανότητα της χρήση και της 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και τα υπερμέσα της στην μαθησιακή 
διαδικασία. Τέλος ο κοινωνικό πολιτιστικός αλφαβητισμός αναφέρεται στη απόκτηση γνώσεων, 
ικανοτήτων, δεξιοτήτων αλλά και στάσεων και αξιών που συντελούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη, 
χειραφέτηση και κοινωνικοποίηση του ανθρώπου. Επίσης συντελεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
και στάσης απέναντι στις τεχνολογικές, επιστημονικές ανακαλύψεις και τις επιπτώσεις του στον 
άνθρωπο. Μακράκης, Β., Υπερμέσα στην εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2000. 
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βελτίωση της  ποιοτικής ζωής και την αναβάθμιση της.31 Έτσι, προτάσεις όπως 

μάθηση εξ αποστάσεως, μάθηση μέσω υπολογιστή ή διδασκαλία μέσω διαδικτύου 

περιγράφουν την νέα κατάσταση που επικρατεί στην εκπαίδευση με την χρήση της 

νέας τεχνολογίας. Ο ρόλος της νέας καινοτομικής τεχνολογίας είναι να αναβαθμίσει 

την ποιότητα της διδασκαλίας, όπου αναδύεται η ανάγκη για τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας να ξεφύγουν από την επαναλαμβανόμενη ρουτίνα της 

μάθησης παρέχοντας νέα κίνητρα.  

 Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν ως εργαλείο επικοινωνίας, 

συλλογής, επεξεργασίας πληροφοριών, οργάνωσης, αλλά και ως αντικείμενο και 

μέσο μάθησης. Για παράδειγμα το διαδίκτυο αποτελεί μια τομή σε σχέση με τα 

υπόλοιπα τεχνολογικά μέσα, παρέχει μια οπτικοαουστική επικοινωνία προκαλώντας 

μια αληθινή επανάσταση στις γνωστικές διαδικασίες μάθησης διότι πολλές από τις 

χρήσεις του παραπέμπουν σε νέους τρόπους συγκρότησης των εννοιών και 

μετάδοσης της γνώσης. Η διάδοση του διαδικτύου πρωτοεμφανίστηκε στα 

αμερικανικά Πανεπιστήμια μέσω της δωρεάν παροχής του για τα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σημαντικά 

βήματα ξεκίνησαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στον τομέα  της 

«Ανοικτής και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης». Σιγά -σιγά όμως, οι δυνατότητες του, 

άρχισαν να ενδιαφέρουν τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

 Το ενδιαφέρον λοιπόν, της Ε.Ε για τις ΤΠΕ αποτυπώνεται στα επίσημα κείμενα 

και εκθέσεις της και μάλιστα σε συνδυασμό τόσο με την εκπαίδευση, την εργασία 

όσο και με την πλήρη ενσωμάτωση τους σε όλες τις εκφάνσεις την κοινωνικής ζωής, 

αποδίδοντας στη σχέση αυτή μια ευρωπαϊκή διάσταση. Αναμφίβολα οι ΤΕΠ 

αποτελούν το κέντρο των εκπαιδευτικών, πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων της 

Ευρώπης. Κάποιοι υπουργοί μάλιστα υποστηρίζουν πως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

αντιπροσωπεύουν το «τέταρτο στοιχείο» δηλαδή «μια βασική ικανότητα τόσο 

σημαντική όσο και η γνώση της γραφής και της ανάγνωσης»32. Παραθέτοντας την 

έκθεση  του επίτροπου για την βιομηχανία και τις τεχνολογίες της πληροφορίας, 

Μ.Bangemann, μπορεί να ιδωθεί πως συνδέει την τεχνολογία με την εκπαίδευση με 

τους εξής τρόπους: 

 Α) Θεωρεί την εκπαίδευση ως μηχανισμό προώθησης της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, διότι η εκπαίδευση με τεχνολογικό τρόπο καλείται να 

διαμορφώσει άτομα με τεχνολογικές και πληροφοριακές ικανότητας ώστε να 

είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ΚτΠ. 

 Β) Η τεχνολογία της πληροφορικής λειτουργείς ως μέσο προώθησης της 

εκπαίδευσης, αφού η σχέση εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου 

                                                 
31 Hawkridge, D., New Information Technology in Education, , Great Britain: Croom Helm,1983. 
32 Ρόμπινς, Κ., & Ουέμπστερ, Φ., Η εποχή του τεχνοπολιτισμού, Αθήνα: Καστανιώτης,1997, σελ.275. 
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αναδιαμορφώνεται, ο χώρος της εκπαίδευσης μεταφέρεται και αλλάζει η 

νοοτροπία του εκπαιδευτικού. 

 Γ) Η τηλεκπαίδευση συνδέεται άμεσα με την αναπροσαρμογή του εργατικού 

δυναμικού να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της παραγωγής στην 

καταπολέμηση της ανεργίας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. 

 Δ) Η τεχνολογία της πληροφορίας χρησιμοποιείται ως διδακτικό μέσο, αφού 

γίνεται ευρεία η χρήση του στην εκπαίδευση.  

Συνάδει λοιπόν πως υπάρχει μια συνδετική σχέση μεταξύ εκπαίδευση και ΤΠΕ που 

είναι καινοτομική για την εκπαίδευση και αναγκαία για την ένταξη της. Κάθε 

αξιόπιστο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να τις διαθέτει γιατί είναι αναγκαίες τόσο 

για τον εκσυγχρονισμό τους, όσο και για την επιβίωση της κοινωνίας στην νέα εποχή.  
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Από την άλλη, το Συμβούλιο της Ένωσης έχει επισημάνει σημαντικές 

διαπιστώσεις για τις ΤΠΕ σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επιφέρει στην κοινωνία, 

στην καθημερινή ζωή και στην εκπαίδευση για τη βελτίωση της ποιότητας της και 

την προπαρασκευή στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι 

ευνοεί: 

 την ανακάλυψη,  

 την περιέργεια, 

 τον πειραματισμό 

 και την δημιουργία νέων πηγών πληροφόρησης.33 

Οι ΤΠΕ με τον κατάλληλο σχεδιασμό ευνοούν την διερευνητική, την 

ενεργητική, την δημιουργική μάθηση και τη δημιουργία κινήτρων. Διότι παρέχουν 

την δυνατότητα της πολλαπλής αναπαράστασης πληροφορίας, της προσημείωσης, 

την αλληλεπίδραση και συνιστούν μια πλήρη εργαλειοθήκη. Μέσω αυτών των 

δυνατοτήτων παρέχουν ένα νέο πλαίσιο δράσης στην διδασκαλία όπου οι μαθητές 

έχουν άπειρες δυνατότητας, να λύσουν σημαντικά προβλήματα, να αλληλεπιδράσουν 

μαζί με άλλους σε διάφορα πειραματικά περιβάλλοντα, και γενικότερα να 

εντρυφήσουν στην πραγματική ζωή.34 Με άλλα λόγια μεταλλάσουν τα μαθησιακά 

περιβάλλοντα και τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης. Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο θα 

πρέπει να μελετηθεί εμπειρικά, αν δηλαδή διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία 

με την χρήση των ΤΠΕ, αν γίνεται ελκυστικότερη και αποτελεσματικότερη τόσο για 

τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. 

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ανεξέλεγκτες στον τεχνολογικό και 

επιστημονικό τομέα. Η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την 

τεχνολογία του χθες. Ένα νέο περιβάλλον κοινωνικής ζωής δημιουργείται όπου η 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε κάθε κοινωνικό τομέα είναι αναπόφευκτη. Οι ΤΠΕ 

μπορούν αν ιδωθούν από τεχνολογικά προϊόντα οικιακής χρήσεως, μέσα για 

ψυχαγωγίας, εργαλεία της εργασιακή δομής, ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Παρέχουν 

έναν φαντασιακό χώρο συνάντησης όπου οι πληροφορίες παίρνουν τη μορφή μιας 

συνεχούς ροής και ο εμπειρίες βιώνονται σε εικονικές κοινότητες. Ο τρόπος 

απόκτησης της γνώσης αλλά και το περιεχόμενο της γνώσης με την ένταξη τους, έχει 

αρχίσει να μεταλλάσσεται, ώστε, να μπορεί να ακολουθεί τις εξελίξεις. Με 

αποτέλεσμα οι ΤΠΕ να αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα του σχολείου και της 

νέας παιδαγωγικής αλλά και ένα εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 

συστήματος Όμως η κατάσταση εισαγωγής τους και αξιοποίησης τους ενδεχομένως 

                                                 
33 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής Να σκεφτούμε την Εκπαίδευση 
του Αύριο, να προωθήσουμε την Καινοτομία με τις Νέες Τεχνολογίες, σελ.11. 
34 Azinian, H.,»Dissemination of Information and communications technology and change in school 
culture»,in Taylor H., Hogenbirk P., (edited), (2001) Information and Communication Technologies in 
education, Kluwer Academic Publishers, p.35-42. 
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μα μην είναι η ίδια σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών ακόμη όχι και σε 

όλα τα σχολεία μιας χώρας. Θα ήταν λοιπόν καλό  λοιπόν να μελετηθεί τι γίνεται στα 

σχολεία μια πόλης σε ένα κράτος -μέλος της Ε.Ε. όπως αναλύεται σε επόμενο 

κεφάλαιο. 
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2.3 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση  

Από το 1983 ήδη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε τους όρους και τους στόχους 

για μια ευρωπαϊκή συνεργασία στην προώθηση της χρήσης των ΤΕΠ την παιδεία. Οι 

πολιτικές όμως, που ακολούθησε προήλθαν από την σκοποθεσία της Ε.Ε. να 

ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία ώστε να γίνει η δυναμικότερη οικονομία της 

γνώσης ανά την υφήλιο και η πιο ανταγωνιστική οικονομία ως προς την παραγωγή 

τεχνογνωσίας.35 Για αυτό οι ΤΠΕ και η εκπαίδευση αντιμετωπίζονται ως μια 

επένδυση όπου θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη. 

Τον Δεκέμβριο του 1995 η Επιτροπή της Ε.Ε. δημοσίευσε το Λευκό Βιβλίο για 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση, Διδασκαλία και Μάθηση. Προς την κοινωνία 

της γνώσης. Το βιβλίο αυτό προήλθε από την πρωτοβουλία των τριών επιτρόπων, 

της επιτρόπου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση E.Cresson, του επιτρόπου για 

την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις P.Flynn και του επιτρόπου για την 

βιομηχανία και τις τεχνολογίες της πληροφορίας M.Bangemann. Είναι η πρώτη 

συγκροτημένη και συνειδητοποιημένη προσπάθεια εκ μέρους της Κοινότητας να 

εντάξει την εκπαίδευση στο κέντρο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της 

Ευρώπης. Η επιλογή των τριών αυτών επιτρόπων έγινε σύμφωνα με τους τρεις 

παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τις μεταβολές που παρατηρούνται στον 

παγκόσμιο-ευρωπαϊκό χώρο: 

 Την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 

 Την έλευση της Κοινωνίας της πληροφορίας και 

 την  αναπόδραστη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Η κρίση που δημιουργήθηκε στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο συνδέθηκε με τις 

αλλαγές που υφίστανται στον ευρωπαϊκό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

επίπεδο αλλά και στο ρόλο της εκπαίδευσης στην οργάνωση και λειτουργία των 

μεταβιομηχανικών κοινωνιών. Για αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε πως 

η κρίση μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσα «από τις προκλήσεις της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης για την Ευρώπη υπό το φως του πλαισίου των σημερινών τεχνολογικών και 

οικονομικών μεταβολών».36 Το Λευκό Βιβλίο αναγνωρίζει το νέο κοινωνικό 

περιβάλλον που δημιουργείται, τη δυσκολία να προσαρμοσθεί ο πολίτης σε αυτό 

καθώς και το εργασιακό πρόβλημα που τίθεται από την αναδιοργάνωση της, για αυτό 

σκοπό έχει να αντιμετωπίσει την κρίση που λάμβανε χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο για 

τον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών, 

καλώντας την εκπαίδευση να παίξει καταλυτικό ρόλο. Η μετάβαση όμως, αυτή στην 

ΚτΓ είναι ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα και ο μόνος τρόπος να ενισχύσει η Ευρώπη 

                                                 
35 Σταμέλος, Γ. & Βασιλόπουλος, Α., Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004. 
36 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση κα την κατάρτιση, Διδασκαλία και Μάθηση, 
προς την κοινωνία της γνώσης, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1996,σελ.19. 
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την οικονομική της ανταγωνιστικότητα βελτιώνοντας τους ανθρώπινους πόρους της 

και καταπολεμώντας το κοινωνικό αποκλεισμό. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η 

κοινωνία του μέλλοντος θα είναι μια κοινωνία της γνώσης»37στην οποία «οι 

ικανότητες μάθησης και η κατοχή θεμελιωδών γνώσεων θα καθορίζουν σταδιακά όλο 

και περισσότερο το συσχετισμό των ατόμων στα πλαίσια της κοινωνικής ιεραρχίας. 

Παράλληλα, είναι και μια αφορμή για εκπαιδευτική δράση σε κοινοτικό επίπεδο.  

Ωστόσο, πρόκειται για ένα κείμενο που δεν προβαίνει σε μέτρα που 

συνεπάγονται ριζικούς μετασχηματισμούς, αλλά παραμένει συντηρητικό με κάποιες 

ρεφορμιστικές εκρήξεις, προβάλλοντας ένα ξενοφοβικό πρότυπο απέναντι στις άλλες 

δυο ανταγωνιστικές χώρες. Επιπλέον μειονέκτημα του είναι ότι ασχολείται κυρίως, 

με την οικονομική ζωή χωρίς να καταφέρνει να ξεπεράσει τα μέτρα ενός σεναρίου 

ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων της Ε.Ε. Εξάλλου είναι και η πρώτη προσπάθεια 

της Ένωσης να επιτύχει ένα συνοχικό πρότυπο για την εκπαίδευση και αυτό που 

προέχει και τονίζει όπως θα ιδωθεί και παρακάτω είναι η οικονομική διάσταση του 

θέματος. 

Επίσης, σημαντική είναι η Πράσινη Βίβλος για την Καινοτομία(1995) όπου 

δηλώνεται ότι ένα από τα εμπόδια της καινοτομίας είναι η ανεπαρκή δυνατότητα 

προσαρμογής της εκπαίδευσης και των συστημάτων της στις αλλαγές που υφίστανται 

σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο κοινωνικό περιβάλλον. Διότι από τη μια δίνεται 

έμφαση στις ακαδημαϊκές γνώσεις και από την άλλη στην τεχνική κατάρτιση, ενώ η 

διάδοση της τεχνολογικής προόδου στην διδασκαλίας που εν τέλει προωθείται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει σε χαμηλό επίπεδο έως ανεπαρκές. Για αυτό στις 

προτάσεις της η διάδοση της τεχνολογικής διάστασης στη μάθηση, η δημιουργική 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και η ενίσχυση της κινητικότητας είναι τα κύρια ζητήματα που 

διαπραγματεύεται. 

Έναν χρόνο αργότερα, η Επιτροπή δημοσίευσε το Πράσινο Βιβλίο για την 

Ζωή και εργασία στην κοινωνία της πληροφορίας (1996). Με αυτόν τον τρόπο 

ανοίγει το διάλογο για την εξέταση των κοινωνικών προκλήσεων που θέτει η νέα 

κοινωνία των πληροφοριών σε διάφορα θέματα. Βασικό αντικείμενο εξέτασης της 

είναι το μέλλον της εργασίας στην ΚτΠ διότι αυτό εγείρει μια ανησυχία για τα 

επαγγελματικά προσόντα και τις μορφές οργάνωσης της εργασίας. Επισημαίνεται σε 

αυτό ότι «η επανάσταση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της αγοράς εργασίας μέσω της 

αναμόρφωσης της εργασίας των δομών των επαγγελματικών προσόντων. Καθώς, η νέα 

τεχνολογία είναι τεχνολογία πληροφοριών και απαιτεί όχι μόνον καλύτερες βασικές 

                                                 
37Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση κα την κατάρτιση, Διδασκαλία και Μάθηση, 
προς την κοινωνία της γνώσης, Λουξεμβούργο, 1996,σελ.17. 
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γνώσεις αλλά και μια νέα μορφή βασικών προσόντων, την ικανότητα αλληλεπίδρασης 

με τη νέα τεχνολογία».38 Για αυτό το σκοπό, το Πράσινο Βιβλίο επιθυμεί να 

αναδιαρθρώσει την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση ώστε να μπορεί το 

άτομο να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της 

ΚτΠ και να αποφευχθεί το χάσμα δεξιοτήτων. 

Τόσο το Λευκό όσο και το Πράσινο Βιβλίο αποτελούν τις συνειδητοποιημένες 

προσπάθειες της Ε.Ε. να συνδεθεί η εκπαιδευτική πολιτική με την οικονομία 

προσπαθώντας να γίνει πραγματικότητα το όραμα του προέδρου J.Delors για την 

οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. 

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Φλωρεντία τον Ιούνιο του 1996 ζήτησε 

από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

στην εκπαίδευση για τη περίοδο 1996-1998 με τίτλο Η μάθηση στη κοινωνία των 

πληροφοριών.39 Αυτό δημιουργήθηκε, αφού, η Κοινότητα αναγνώρισε το ρόλο της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών 

του σχολικού χώρου και του χώρου εργασίας από τις επιπτώσεις της κοινωνίας των 

πληροφοριών. Το εν λόγω σχέδιο δράσης είχε τρεις στόχους: 

 Την επιτάχυνση του ρυθμού εισαγωγής των σχολείων στην κοινωνία των 

πληροφοριών. 

 Την ενθάρρυνση της γενικευμένης χρήσης των πολυμέσων στις παιδαγωγικές 

πρακτικές και  

 την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

με την αξιοποίηση των γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών. 40 

Το εν λόγω, σχέδιο αφορούσε κυρίως την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση με  κύριο σκοπό την είσοδο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 

όπως φαίνεται στις δύο από τους τρεις στόχους της, αλλά και στη παιδαγωγική τους 

αξιοποίηση. Επίσης, τονίζεται ότι η εκπαίδευση θα συμβάλλει στην ανάδυση της ΚτΠ 

και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και προσόντων. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 

διαπιστώνει πως: 

 Οι νέες τεχνολογίες έχουν αξία και χρήση για τη διδασκαλία. 

 Όμως και εμπόδια καθώς  

• το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δεν ικανοποιεί τις παιδαγωγικές αρχές. 

• Επίσης οι χρηματοδοτήσεις δεν επαρκούν 

• και είναι αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτές. 

                                                 
38 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πράσινη Βίβλος, Ζωή και Εργασία στην Κοινωνία των 
Πληροφοριών, Πρώτα ο άνθρωπος, COM (96)389Βρυξέλλες, 24.07.1996,σελ.23. 
39 Πλήρες κείμενο στο Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Η μάθηση στην κοινωνία των 
πληροφοριών Σχέδιο δράσης για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της εκπαίδευσης (1996-1998) 
COM(96) 471, Βρυξέλλες, 2.10.1996. 
40Κορωναίου, Α., Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου, Η συμβολή των οπτικοαουστικών μέσων των νέων 
τεχνολογιών. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2001. 
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 Παράλληλα διαπιστώνει ότι δημιουργούνται ανισότητες ανάμεσα στα πιο 

πλούσια και φτωχά παιδιά και  

 Απαιτείται και μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας μεγάλης ευρωπαϊκής 

αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Η προσπάθεια της λοιπόν φαίνεται να μην έχει έναν ανοικτό δρόμο για να 

υλοποιηθεί. Τα εμπόδια που έχει να καλύψει είναι αρκετά και απαιτείται ένας σωστός 

και κατάλληλος σχεδιασμός. Μάλιστα ένας από τους βασικότερους παράγοντες είναι 

η χρηματοδότηση και η αποδοχή από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί 

λείπει η ενημέρωση και η πληροφόρηση για αυτά τα θέματα. Για να καλυφθούν τα 

προβλήματα που διαπίστωσε, η Επιτροπή σύστησε στο συμβούλιο στη Φλωρεντία τη 

δημιουργία σχολικού δικτύου μέσω του οποίου να επικοινωνούν και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της χρήσης των 

εργαλείων της πληροφορικής και συμπληρώθηκαν από τέσσερις άξονες δράσεις:  

 Την προώθηση της διασύνδεσης των σχολικών δικτύων.  

 Την προαγωγή της ανάπτυξης και της διάδοσης περιεχομένων. 

 Την ενίσχυση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,  

 Και την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις παιδαγωγικές 

ευκαιρίες που προσφέρουν τα πολυμέσα. 

Στα πλαίσια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής του προγράμματος «Ηλεκτρονική 

Ευρώπη- eEurope:Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους» (1999) τίθενται οι στόχοι 

για την ένταξη των πολιτών στην ψηφιακή εποχή και την επέκταση του διαδικτύου 

στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια. Αναπτύχθηκε εκεί μια πολιτική πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε την διασφάλιση της ωφέλειας της Ε.Ε. από 

την χρήση και τις δυνατότητες των τεχνολογιών της ΚτΠ. Στα πλαίσια αυτής της 

πρωτοβουλίας οι στόχοι ήταν τρεις: 

 Η ένταξη κάθε πολίτη, κάθε κατοικίας κάθε σχολείου, επιχείρησης και 

διοίκησης στο Διαδίκτυο και στην ψηφιακή εποχή. 

 Η επίτευξη μιας ψηφιακά εγγράμματης με επιχειρηματικό πνεύμα 

Ευρώπης, έτοιμης να χρηματοδοτήσει και να αναπτύξει νέες ιδέες. 

 Η διασφάλιση της δυνατότητας της συμμετοχής στη διαδικασία για 

όλα τα μέλη του κοινωνικού συνόλου, η οποία δημιουργεί εμπιστοσύνη στους 

καταναλωτές και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και στόχους που υλοποιούνται για 

να τονώσουν την διείσδυση της νέας τεχνολογίας. Πολλά από τα μέτρα, όπως θα 

αναφερθεί και παρακάτω, αφορούν την εκπαίδευση.  

Αργότερα, στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «Να σκεφτούμε την Εκπαίδευση 

του Αύριο, να προωθήσουμε την Καινοτομία με τις Νέες Τεχνολογίες, έγιναν οι 

συστάσεις να ορθολογικοποιηθεί η χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες 
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τεχνολογίες στο χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Για να 

καταφέρουν να επιτευχθούν οι στόχοι έπρεπε να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική 

μάθηση όπου όλοι θα έχουν πρόσβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε λοιπόν την 

ηλεκτρονική μάθηση σημαντική για την πρόοδο της προς την ΚτΠ, για αυτό το λόγο 

ένας από τους πιο βασικούς άξονες δράσης του Προγράμματος eEurope41 είναι η 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Με άλλα λόγια για την 

υλοποίηση των στόχων της eEurope στην εκπαίδευση η επιτροπή απάντησε με μια 

σειρά κειμένων που άνοιξαν το διάλογο για την ηλεκτρονική μάθηση και είναι : 

1) Η Ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγικές για την εργασία στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας» COM(2000)48 Σε αυτό αναφέρεται η υιοθέτηση των ΤΠΕ από 

όλους τους τομείς της εργασίας και των υπηρεσιών και σε σχέση με τη μάθηση και 

αναφέρεται στην χρήση των υπολογιστών στα σχολεία, η κατάρτιση ων 

εκπαιδευτικών και η ανάγκη για αλλαγές στα περιεχόμενα τω αναλυτικών 

προγραμμάτων. 

2)Ανακοίνωση της Επιτροπής «eLearning-Να σκεφτούμε την εκπαίδευση του 

αύριο» (25.05.2000) Η ανακοίνωση αυτή, ασχολείται πιο στενά με το πρόγραμμα της 

e-Europe όπου συγκεκριμενοποιούνται οι σχέσεις της εκπαίδευσης και των νέων 

τεχνολογιών. Επίσης προσδιορίζεται η πρωτοβουλία eLearning ως «η χρήση των νέων 

τεχνολογιών πολυμέσων και του Internet, για τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης 

με διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες καθώς και των ανταλλαγών 

και της εξ αποστάσεως συνεργασίας»42 Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

μιας ψηφιακής μόρφωσης για όλους και την ενίσχυση του δυναμικού της καινοτομίας 

της ποιότητας της δια βίου εκπαίδευσης. Πάνω σε αυτό καταγράφονται τέσσερις 

άξονες δράσεις της Κοινότητας για μελλοντική δράση: 

 Προσπάθεια για εξοπλισμό 

 Κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα, 

 Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και περιεχομένου πολυμέσων, 

 Ανάπτυξη κέντρων απόκτησης γνώσεων και δικτύωση τους.  

Σκοπός είναι να επωφεληθεί η εκπαίδευση ουσιαστικά από την χρήση των ΤΠΕ και 

να μην ακολουθήσουν την τύχη των παλαιοτέρων τεχνολογιών που απέτυχαν να 

αλλάξουν τον εκπαιδευτικό χάρτη. Μάλιστα σε αυτά διαφαίνεται ότι θεωρούν τις 

ΤΕΠ μέσο βελτίωσης τόσο της μάθησης όσο και της εκπαιδευτικής δομής και γίνεται 

πιο επιτακτικός ο λόγος της εισαγωγής τους. Με το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση ως το 2010» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει επίσημα ότι οι ΤΠΕ δεν 

                                                 
41 Ανακοίνωση της Επιτροπής Ηλεκτρονική Ευρώπη- eEurope:Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους, 
με αυτό το πρόγραμμα τίθενται οι στόχοι για την ένταξη όλων των πολιτών στην ψηφιακή εποχή και 
τίθενται η προαγωγή της επέκτασης του διαδικτύου στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο http://www2.e-yliko.gr/htmls/arctles/eeurope2005_el.pdf 
42 Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κοινοτήτων, (2001) e-learning- Να σκεφτούμε την εκπαίδευση του αύριο» 
COM(2001) 178 τελικό, 28.03.01. 
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αποτελούν μόνο εργαλεία για την ανάπτυξη της οικονομίας αλλά μέσα για την 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την εκπαίδευση. 

Μετά από τις ανακοινώσεις αυτές ήρθε το πρόγραμμα «Η Είσοδος της 

ευρωπαϊκής νεολαίας στην ψηφιακή εποχή» όπου δόθηκε περισσότερη έμφαση και 

καθορίστηκαν συμπληρωματικά οι εξής στόχοι:43 

Μέχρι το 2001: 

 Να συνδεθούν όλα τα σχολεία με το διαδίκτυο και να αποκτήσουν εξοπλισμό 

πολυμέσων. 

 Να προσφερθούν υπηρεσίες στήριξης σε όλους του εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. 

 Να δοθεί η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου και των πολυμέσων σε 

δημόσια κέντρα ακόμη και στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές. 

                                                 
43 Μπρίκα, Ε., Κοινωνία, Πληροφορική και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Τα Τραμάκια,2005. 
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Μέχρι το 2002: 

 Να εξοπλισθούν και να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί στη χρήση του 

διαδικτύου κα των πολυμέσων. 

 Να υπάρξει δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου κα των πολυμέσων από τους 

μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέχρις το 2003:  

 να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να αποκτήσουν μα ψηφιακή 

κουλτούρα κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.  

Μετέπειτα, από τα συμβούλια της Λισσαβόνας, της Στοκχόλμης και της 

Βαρκελώνης, ζητήθηκε η ενσωμάτωση των ΤΕΠ στα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Συγκεκριμένα, στο συμβούλιο της Λισσαβόνας στις 23 και 24 Απριλίου 

του 2000 ζητήθηκε η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης στην επερχόμενη 

“κοινωνία της γνώσης.” Αργότερα, το 2001 και το 2002 αντίστοιχα, επιβεβαίωσαν 

την σημασία της βελτίωσης και της αποτελεσματικής χρήσης των ΤΕΠ για την 

δημιουργία της “ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης.” Σε αυτό το σημείο κρίθηκε 

απαραίτητο να υπάρξει η εκπαίδευση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού στις νέες 

τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Παράλληλα, να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση κάθε σχολείου, νοικοκυριού και επιχείρησης στο διαδίκτυο. 

Εν συνεχεία, δημιουργήθηκαν τα σχέδια δράσης του eEurope 2002 και 2005 

που χαρακτήρισαν την ηλεκτρονική μάθηση ως την κορυφαία προτεραιότητα και 

έθεσαν φιλόδοξους στόχους για τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τη βασική 

κατάρτιση, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση στα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έτσι, λίγο μετά τη σύνοδο κορυφής στη Λισσαβόνα, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική μάθηση και 

όρισε τέσσερις γραμμές δράσης: 

 Την δημιουργία υποδομών και εξοπλισμό. 

 Κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και ιδίως των εκπαιδευτικών. 

 Περιεχόμενα και υπηρεσίες ποιότητας.  

 Ευρωπαϊκή συνεργασία και δικτύωση. 
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Αν και το πρόγραμμα πήγε αρκετά καλά προέκυψαν νέες προτεραιότητες κατά 

την υλοποίηση του (του προγράμματος για την ηλεκτρονική μάθηση) για αυτό, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης για την 

περίοδο 2004-2006 το οποίο επικεντρώθηκε στην: 

 Προαγωγή της ψηφιακής μόρφωσης. 

 Συμβολή της ανάπτυξης ευρωπαϊκών εικονικών εκπαιδευτικών χώρων. 

 Αδελφοποίηση των σχολείων μέσω του Διαδικτύου. 

 Προώθηση και εποπτεία του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική μάθηση. 

Η ηλεκτρονική μάθηση φανερώνεται και από τα στοιχεία πως η αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης παγκοσμίως φθάνει το επίπεδο των 

23,7 δολαρίων δις και μέχρι το 2006 παρουσίασε σημαντική αύξηση. Ένα τέτοιο 

στοιχείο καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η ηλεκτρονική μάθηση στη σύγχρονη 

οικονομία της γνώσης για την ανταγωνιστικότητα των ατόμων, των επιχειρήσεων και 

των χώρων, και των τεράστιων προοπτικών που υπάρχουν στο χώρο αυτό. 

Η εκπαίδευση λοιπόν, τοποθετείται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμεί όλα τα συστήματα εκπαίδευσης της Ένωσης να 

προσαρμοστούν για να υποστηρίξουν και να προωθήσουν την πρόκληση που έχει 

τεθεί. Ξεκίνησε λοιπόν, μια σειρά πολιτικών για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

εκπαίδευση ώστε να προσαρμοστεί η Ευρώπη στα δεδομένα και τις προκλήσεις της 

νέας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση. Οι νέες πολιτικές αποτελούν τη πολιτική 

αντίδραση από την πλευρά της Ε.Ε. στην ανταγωνιστική κυριαρχία των Η.Π.Α και 

της Ιαπωνίας, με στρατηγικό τομέα για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων 

και ανταγωνισμών να αναδεικνύεται η εκπαίδευση. 

 

 

2.4 Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν τις ΤΕΠ. 

Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν περιληπτικά κάποια από τα σημαντικά 

προγράμματα της Ευρώπης που δημιουργήθηκαν με στόχο την προώθηση και χρήση 

των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Από τα πρώτα προγράμματα 

προώθησης των ΤΕΠ στη εκπαίδευση ήταν το ΔΕΛΤΑ (DELTA) για την ανάπτυξη 

μεθόδων μάθησης στην Ευρώπη με τη χρήση της τεχνολογίας. Ακολούθησαν το 

ESPRIT ένα πρόγραμμα για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας, στα πλαίσια της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η 

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων δραστηριοποιείται κι 

εκείνη ενεργά στον τομέα για την ηλεκτρονική μάθηση. Άλλο είναι το 6ο πρόγραμμα 

πλαίσιο για την κοινοτική έρευνα. Επενδύει σε σχέδια τεχνολογίας για τη βελτίωση 

των τεχνολογιών μάθησης και την καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στη κατάρτιση και υπάγεται στην προτεραιότητα 
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ISΤ (Τεχνολογίας της Επικοινωνίας της Πληροφορίας)  που έχει στόχο την μάθηση 

με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 

Ακόμη είναι το πρόγραμμα eCotent υποστηρίζει την παραγωγή, χρήση και 

διανομή ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου και προώθηση της γλωσσικής και 

πολιτιστικής πολυμορφίας στα παγκόσμια δίκτυα αλλά και δραστηριότητες που 

καλύπτουν το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής μάθησης. Εν συνεχεία δημιουργήθηκαν 

τέσσερα σχέδια για την ηλεκτρονική μάθηση τα οποία εξετάζουν το θέμα της 

ποιότητας: 

EQO, Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ποιότητας. 

QUAL-eLearning  ποιότητα ηλεκτρονικής μάθησης. 

SEEL υποστήριξη της αριστεία στην ηλεκτρονική μάθηση 

Seequel βιώσιμο περιβάλλον για την αξιολόγηση της ποιότητας της 

ηλεκτρονικής μάθησης. 

Αλλά και τα γνωστά προγράμματα του Erasmus και του Comenious για την 

τριτοβάθμια και τη σχολική εκπαίδευση περιέχουν δράσεις για τη χρήση των ΤΕΠ 

και το Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση. Από τα 

κυριότερα όμως, προγράμματα της Ε.Ε. που προωθούν τις ΤΕΠ στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση είναι το Sοcrates και το Leonardo da Vinci. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σωκράτης»44 αποτελεί μια σημαντική δράση για την 

ηλεκτρονική μάθηση. Περιλαμβάνει την ειδική δράση Minerva για τη ανοικτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ. Αυτή η δράση 

επέδρασε αποφασιστικά στη δημιουργία και την διασύνδεση των ευρωπαϊκών 

δικτύων για συνεργασία σε κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο. Ενώ η ενέργεια του Minerva 

επιδιώκει την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των ΤΠΕ και της 

ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης. Για αυτό έχουν δημιουργηθεί σχέδια και 

μελέτες με στόχο: 

 «Να καταστούν κατανοητές οι συνέπειες της χρήσης των ΤΠΕ για 

την εκπαίδευση  από τους διδάσκοντες, τους διδασκόμενους, τους 

υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων κα το ευρύ κοινό 

 Να εξασφαλιστεί ότι οι παιδαγωγικές πτυχές θα λαμβάνουν τη 

σωστή βαρύτητα κατά την ανάπτυξη των ΤΠΕ και των προϊόντων 

και υπηρεσιών που βασίζονται σε πολυμέσα. 

 Να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους σχετικούς εκπαιδευτικούς πόρους, 

μεθοδολογίες και παραδείγματα στον τομέα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.» 45 To Minerva 

χρηματοδοτεί τα σχολεία και τις μελέτες που αποσκοπούν στην υποστήριξη όσων 

                                                 
44 Προήλθε από την απόφαση 95/819/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4η 
Μαρτίου 1995. 
45 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, e-Learning Καλύτερη ηλεκτρονική μάθηση για την Ευρώπη, Λουξεμβούργο, 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,2002. 
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εμπλέκονται στην εκπαίδευση για την κατανόηση και την εκμετάλλευση καινοτόμων 

μεθόδων που βρίσκονται σε εξέλιξη, σχέδια για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των 

νέων μεθόδων, καθώς και δραστηριότητες για τη στήριξη της ανταλλαγής ιδεών και 

εμπειριών σχετικά με την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθησης και τη χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης έχουν ξεκινήσει και 

κάποια άλλα σχέδια δράσης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την 

επιστημονική εκπαίδευση, τα νέα περιβάλλοντα μάθησης, και τα εικονικά 

πανεπιστήμια. 

Τέλος, μια σημαντική ενέργεια είναι το ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο στο οποίο 

συμμετέχουν 23 Υπουργεία Παιδείας από την Ευρώπη και συνδέει σχολεία 

εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων. Μέσω αυτού παρέχονται πληροφορίες και 

πόροι για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με σκοπό τη χρήση τους από 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης. 

 

 

2.5 Μορφές ηλεκτρονικής μάθησης 

Οι ΤΠΕ πέρα του γεγονότος ότι συνιστούν διάφορα μεμονωμένα τεχνολογικά 

εργαλεία, με τον κατάλληλο σχεδιασμό δημιουργούν και νέες μεθόδους διδασκαλίας 

που περιγράφονται παρακάτω. 

1)Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ο όρος εξ αποστάσεως εκπαίδευση αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει 

την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία η διδασκαλία γίνεται από τον 

διδάσκοντα που βρίσκεται μακριά από τον διδασκόμενο τόσο σε απόσταση όσο και 

σε χρόνο. Η εκπαίδευση από απόσταση δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Στη διάρκεια 

της ιστορίας της εκπαίδευσης υπήρξαν τέσσερες γενιές εκπαίδευσης όπου 

χρησιμοποιήθηκαν άλλου είδους τεχνολογίες σύμφωνα με την εκάστοτε τεχνολογική 

ανάπτυξη κάθε εποχής. 

1) Η εκπαίδευση μέσω αλληλογραφίας,(ξεκινά την ίδια εποχή με την ανάπτυξη 

της βιομηχανικής εποχής), 

2) μέσω του ραδιόφωνου και της τηλεόρασης. (Το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο 

χρησιμοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), 

3) μέσω των δορυφορικών ζεύξεων και των multimedia, των CD-ROM και των 

νέων τεχνολογιών δικτύων υπολογιστών  

4) και μέσω του διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού. 46 

Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις οι οποίες συνδέονται με την ηλεκτρονική και 

τηλεπικοινωνιακή επανάσταση του 80΄ έκαναν δυνατή την “πρόσωπο με πρόσωπο 

                                                 
46 Ρετάλης, Σ., (επμ.), Οι προηγμένες τεχνολογίες του διαδικτύου στη  υπηρεσία της μάθησης, Αθήνα: 
Καστανιώτη, 2005. 
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διδασκαλία από απόσταση” παρέχοντας τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με τα παλαιοτέρα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας. Με 

το πέρασμα των χρόνων και την συνεχή τεχνολογική εξέλιξη άλλαξε η ποικιλία της 

τεχνολογίας αλλά ο βαθμός πολυπλοκότητας και ο τρόπος προσέγγισης των ατόμων 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.47 Αργότερα, με την εξάπλωση των 

τεχνολογιών, του διαδικτύου και τη διάδοση του παγκόσμιου ιστού προσέφεραν το 

κατάλληλο πλαίσιο για περισσότερο εξελιγμένα αποτελεσματικά αλλά και 

τεχνολογικά ολοκληρωμένα περιβάλλοντα εξ αποστάσεως μάθησης.  

Έτσι από την αλληλογραφία η εκπαίδευση πέρασε στην εικονική τάξη, στα 

εικονικά πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια που διδάσκουν μέσω του διαδικτύου 

στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας. Χαρακτηριστικό αυτής της μορφής είναι μια 

μορφή βιομηχανοποιημένης διδασκαλίας με ορθολογικοποιημενη την αλληλεπίδραση 

που πραγματοποιείται με τη συμβολή της τεχνολογίας.48 Για το ιδεατό Πανεπιστήμιο 

που δεν έχει κάποια φυσική παρουσία αλλά λειτουργεί στον Παγκόσμιο Ιστό τα 

μαθήματα γίνονται σε εικονικές τάξεις ανεξάρτητα που βρίσκονται γεωγραφικά οι 

εκπαιδευόμενοι. Παράδειγμα αυτού του είδους αποτελεί το Φιλανδικό Virtual 

University, το Βρετανικό Open University και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.  

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οφείλεται η ανάπτυξη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είναι γιατί προσφέρει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους 

εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα από τα οποία υπό 

κανονικές συνθήκες θα αποκλείονταν. Όπως, σε εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες, 

από απομακρυσμένες περιοχές ή με πολλές οικογενειακές, εργασιακές υποχρεώσεις ή 

ηλικιωμένα άτομα κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

υλοποιείται όταν ο καθηγητής και ένας ή περισσότεροι μαθητές είναι αποκομμένοι 

λόγω της φυσικής απόστασης. Σε αυτή τη περίπτωση η τεχνολογία (όπου υπάρχει 

δυνατότητα φωνής, εικόνας, δεδομένα και εκτύπωση), συχνά σε συνδυασμό με την 

δια ζώσης επικοινωνία χρησιμοποιείται για να φέρει πιο κοντά τα μέλη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και να επιτευχθεί η διαδικασία.  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες αλλά και 

προκλήσεις στην εκπαίδευση της σημερινής εποχής καθώς, η ανάγκη για τη 

δημιουργία ελαστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μεγάλη. Μέσα στο γενικό 

πλαίσιο της γρήγορης τεχνολογικής αλλαγής και της αλλαγής των συνθηκών της 

αγοράς, το εκπαιδευτικό σύστημα στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες καλείται 

να παράσχει αυξανόμενες εκπαιδευτικές ευκαιρίες χωρίς να συνεπάγεται αύξηση του 

οικονομικού προϋπολογισμού. Έτσι, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα απαντούν σε 

                                                 
47 Delors, J., Εκπαίδευση: Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, Αθήνα:Gutenberg, 1999. 
48 Keegan, D., «Η βιομηχανοποίηση της διδασκαλίας» στου ιδίου Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2000. 
 



 46

αυτήν την πρόκληση στρέφουν την προσοχή τους σε αυτό το είδος για να επιλύσουν 

προβλήματα που σχετίζονται με τις γεωγραφικές αποστάσεις και το αυξημένο κόστος 

της δημιουργίας πολλαπλών παράλληλων προγραμμάτων και να διευρύνουν το 

φοιτητικό τους δυναμικό. Αναπτύσσουν, λοιπόν, προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Επιπλέον μέσω αυτού του είδους εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιηθεί ο 

στόχος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι ανάγκη των διαρκώς 

μεταβαλλόμενων οικονομικό-κοινωνικών και τεχνολογικών συνθηκών.  

 

2)Τηλεματική 

Κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα ο συνήθης τρόπος μάθησης 

υφίσταται μια αλλαγή με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η αλλαγή συντελείτε με 

την είσοδο της τηλεματικής με την βοήθεια της οποίας η διδασκαλία μπορεί να γίνει 

την ίδια χρονική στιγμή από τον διδάσκοντα στους σπουδαστές σε διαφορετικές 

απομακρυσμένες αίθουσες διδασκαλίας. Στη διδασκαλία με τηλεματική απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η κύρια αίθουσα διδασκαλίας και μία ή περισσότερες 

απομακρυσμένες αίθουσες διδασκαλίας. Η τηλεματική ή τηλεκπαίδευση είναι η 

μετεξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δίνει νέα διάσταση στη δια βίου 

εκπαίδευση. 

Η πρόσφατη καινοτομία στο χώρο της ανοικτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης με τη διδασκαλία της τηλεματικής επιτρέπει την άμεση, αμφίδρομη, 

οπτική και ακουστική επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και των διδασκομένων οι 

οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας και όχι σε δικό τους χώρο. 

Ο όρος "τηλεματική", παρουσιάζει τον τεχνολογικό εξοπλισμό με υπολογιστές, 

κάμερες, μικρόφωνα, προβολείς φωτεινών εικόνων, βιντεοκασέτες, CD-ROM, 

τηλεόραση και αναφέρεται σε νέες συνθήκες διδασκαλίας όσον αφορά την 

συμμετοχή των σπουδαστών, την μεθοδολογία και την επικοινωνία μεταξύ του 

διδάσκοντα και των σπουδαστών. Τα μέσα αυτά εξασφαλίζουν τη μεταφορά 

διαφορετικών τύπων πληροφοριών (εικόνας, ήχου, κειμένου) και επιτρέπουν την 

άμεση, ζωντανή και αμφίδρομη σύνδεση μεταξύ του διδάσκοντα και των 

σπουδαστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας.49 Τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη ραγδαία εξέλιξη των νέων 

μέσων και τεχνολογιών για να προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ένα 

ευρύτερο σπουδαστικό κοινό από αυτό που είναι δυνατόν να παρακολουθήσει τις 

σπουδές με τις συμβατικές κλασσικές μεθόδους και αναζητούν τρόπους για να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας.  

                                                 
49 Μπιγιλάκη-Δημάκου, Ν., Διδασκαλία και Επικοινωνία με τη χρήση της Τηλεματικής Τεχνολογίας, 
διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο, 
http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect6/72.htm 
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Η διδασκαλία με τηλεματική μπορεί να συμβάλλει πολλαπλώς στην εκπαίδευση 

των σπουδαστών ιδιαίτερα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ των κυριότερων 

πλεονεκτημάτων είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται αν στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τα ίδια πράγματα με αυτούς 

που ανήκουν στην παραδοσιακή διδασκαλία. Σε έρευνες λοιπόν που έγιναν 

διαπιστώθηκε ότι συγκρίνοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αυτήν της 

παραδοσιακής διαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία αλλά και η μάθηση στην τηλεματική 

είναι το ίδιο αποτελεσματική με αυτή της παραδοσιακής διδασκαλίας. Βέβαια αυτό 

συμβαίνει μόνο όταν οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

κατά την διδασκαλία, υπάρχει διάδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και τέλος όταν 

υπάρχει έγκαιρη ανατροφοδότηση πληροφοριών από διδάσκοντα σε διδασκόμενο.  

Ένα γνωστό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είναι το Iowa Communications Network 

(ICN) στην Πολιτεία της Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, το δίκτυο δεν 

αποτελεί μόνο πηγή πληροφοριών για τους μαθητές και τους σπουδαστές αλλά είναι 

ένα τεχνολογικό μέσο το οποίο ενισχύει γενικότερα την συνεργασία και την 

επικοινωνία.50 Στην Ελλάδα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτοί που εισήγαγαν 

πρώτοι την μέθοδο αυτή είναι τα ιδιωτικά σχολεία και στην τριτοβάθμια το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και τέλος 

το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης. 

 

3)Ηλεκτρονική μάθηση 

Άλλη μορφή είναι η ηλεκτρονική μάθηση που ορίζεται ως η χρήση των νέων 

τεχνολογιών πολυμέσων και του internet για την βελτίωση της ποιότητας της 

μάθησης με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους-υπηρεσίες και των 

ανταλλαγών και της εξ αποστάσεως συνεργασίας. Η ικανότητα των τεχνολογιών 

πληροφορίας και του διαδικτύου συνιστούν μια νέα μορφή βασικής μόρφωσης τη 

λεγόμενη ψηφιακή μόρφωση. Η οποία μετατρέπεται ταχύτατα με προϋπόθεση τη 

δημιουργικότητα, την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα. Με την ψηφιακή 

μόρφωση τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία ή να αποκτήσουν τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται στον 21ο αιώνα. 

Το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής μάθησης αφορά μία κοινοτική πρωτοβουλία 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η οποία αποσκοπεί να κινητοποιήσει τους συντελεστές 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς, 

βιομηχανικούς και οικονομικούς συντελεστές, με σκοπό την αντιμετώπιση του 

ελλείμματος των δεξιοτήτων που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες και την 

εξασφάλιση καλύτερης κοινωνικής ένταξης αλλά και την επιτυχημένη ενσωμάτωση 

                                                 
50 Μπιγιλάκη-Δημάκου, Ν., Διδασκαλία και Επικοινωνία με τη χρήση της Τηλεματικής Τεχνολογίας, 
διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο,   
http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect6/72.htm 
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των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης. Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους που ορίστηκαν από 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να καλύψει 

την καθυστέρησή της και να επιταχυνθεί η εδραίωση της κοινωνίας της γνώσης. Η 

πρωτοβουλία “e-learning” εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικού σχεδίου δράσης 

“eEurope” για την περίοδο 2000- 2003. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

24-05-00. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στοιχεία:  

 Προσπάθεια εξοπλισμού με υπολογιστές πολυμέσων, καθώς και σύνδεση και 

βελτίωση των τρόπων πρόσβασης στο INTERNET σε όλους τους χώρους 

μάθησης.  

 Προσπάθεια για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ώστε 

να ενσωματώσουν αυτά τα εργαλεία στις παιδαγωγικές τους πρακτικές.  

 Ανάπτυξη ποιοτικών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και 

περιεχομένου πολυμέσων. 

 Επιτάχυνση της δικτύωσης των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.51  

Η πρωτοβουλία eLearning εκπονήθηκε λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο. Στόχος της 

πρωτοβουλίας eLearning δεν είναι να δημιουργήσει νέες ή παράλληλες διαδικασίες, 

ούτε να αντικαταστήσει άλλες πρωτοβουλίες. Αλλά, να συνθέσει τις διάφορες 

συνιστώσες των ενεργειών της πρωτοβουλίας eEurope καθώς και των 

κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα της απασχόλησης που ορίστηκαν στη 

διαδικασία του Λουξεμβούργου και σε άλλες κοινοτικές ενέργειες, όπως για 

παράδειγμα η έρευνα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνολική συνοχή και η 

αποτελεσματική παρουσίασή τους στον κόσμο της εκπαίδευσης. Τέλος, η 

πρωτοβουλία eLearning θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο στην προτεινόμενη 

από το Συμβούλιο γενικής μελέτης σχετικά με την επιτυχημένη ενσωμάτωση των 

νέων τεχνολογιών των πληροφοριών στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης αλλά και το μέσο για την μετάβαση της Ευρώπης στην Κοινωνία της 

Γνώσης και την ανάπτυξη μιας ψηφιακής μόρφωσης. 

 

 

                                                 
51 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, e-Learning Καλύτερη ηλεκτρονική μάθηση για τη Ευρώπη, (2002), 
Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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2.6 Η κατάσταση των ΤΕΠ στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης. 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί η χρονική ένταξη των ΤΕΠ στα 

εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης και η εικόνα αξιοποίησης τους μέσα σε αυτά. 

Τα περισσότερα λοιπόν προγράμματα ένταξης των ΤΕΠ στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξεκίνησαν μόλις το 1995 για τις περισσότερες χώρες και 

μόλις σήμερα ολοκληρώθηκαν σε κάποιες, και στα τρία επίπεδα της εκπαιδευτικής 

δομής τους (με εξαίρεση την Ισπανία, την Γαλλία και την Ελλάδα). 

Την ευθύνη της εισαγωγής, οργάνωσης, επίβλεψης και εφοδιασμού των 

σχολείων με τις ΤΕΠ φέρουν οι εθνικοί ή οι επίσημοι οργανισμοί των κρατών. Για 

παράδειγμα  στην Ελλάδα υπεύθυνοι είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης των νομών και διάφοροι άλλοι φορείς. Από την άλλην στην Ιταλία 

αρμόδιοι είναι μόνο οι κρατικοί φορείς όπως τα Υπουργεία Παιδείας και Έρευνας για 

την επιστήμη και την Τεχνολογία και στην Γαλλία είναι πάλι τα Υπουργεία Παιδείας 

και Έρευνας καθώς και οι πρυτανείες. Αντιθέτως στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι 

Τοπικές Αρχές Εκπαίδευσης, το Τμήμα Εκπαίδευσης και η Επιτροπή για τα 

Πληροφοριακά Συστήματα.52 

Η πλειονότητα των σχολείων τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη διαθέτουν εγκαταστάσεις υπολογιστών 

και έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα. Τα περισσότερα σχολεία 

στην Ευρώπη διαθέτουν εργαστήρια πληροφορικής ή ακόμα καλύτερα σε κάποιες 

χώρες υπάρχει από ένας Η/Υ σε κάθε αίθουσα. Η χρήση τους γίνεται τόσο για τις 

διοικητικές εργασίες όσο και για τους σκοπούς των μαθημάτων.  

Ωστόσο, οι ΤΕΠ δεν έχουν εισαχθεί σε όλα τα κράτη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά χώρες όπως η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Τσεχία είναι κάποιες που είτε δεν τις έχουν συμπεριλάβει ακόμα 

είτε είναι σε διαδικασία ένταξης τους.53 Παράλληλα, να σημειωθεί πως για τις 

περισσότερες δεν έχουν προβλεφθεί ούτε δάσκαλοι που να ειδικεύονται στην 

Τεχνολογία των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών. Αξιοσημείωτο όμως, 

παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση Ιρλανδίας όπου μπορεί να μην υπάρχει ξεχωριστό 

μάθημα πληροφορικής αλλά ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την διδασκαλία 

όλων των μαθημάτων εμπλέκοντας όλους τους δασκάλους χωρίς την ύπαρξη ενός 

ειδικευόμενου δασκάλου για αυτές τις τεχνολογίες. Αυτή μάλιστα η εικόνα στην 

δευτεροβάθμια πάνω κάτω είναι η ίδια για τις περισσότερες δυτικές χώρες της 

                                                 
52 Eurydice, Basic indicators on the Incorporation of ICT into European Education Systems-Facts and 
Figures-2000/01, Annual Report, Eurydice European Unit, 2001. 
53 Αναλυτικά για τι γίνεται σε κάθε χώρα βλέπε στο παράρτημα 1 και 2. 
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Ευρώπης. Ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει το μάθημα για την χρήση 

των τεχνολογιών αλλά χρησιμοποιείται και ως εργαλείο για τα άλλα μαθήματα.54  

Ωστόσο η κατάσταση στη δευτεροβάθμια είναι διαφορετική για τις άλλες 

χώρες αφού προβλέπονται οι ΤΕΠ στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και υπάρχουν 

εξειδικευμένοι καθηγητές για αυτές. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι δάσκαλοι από ότι 

οι καθηγητές, στο σύνολο της Ευρώπης, έχουν ολοκληρώσει και προγράμματα 

παρακολούθησης για την χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου.55 Πολύ σημαντικό 

αυτό, γιατί χρειάζεται πρώτα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτές τις 

τεχνολογίες πριν χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία της μάθησης και είναι για αυτό 

πολλά κράτη έχουν μεριμνήσει να παράσχουν τέτοια προγράμματα για τους 

εκπαιδευτικούς τους. Προβλήματα όμως, όπως η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο 

και προβλήματα στον εξοπλισμό ή στις εγκαταστάσεις αναφέρονται ως οι 

σημαντικότεροι λόγοι που απαντώνται από τους ευρωπαίους δασκάλους για την μη 

χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών στις τάξεις. Πάντως η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών επιθυμεί την χρήση τόσο του διαδικτύου, του Η/Υ και άλλων 

ηλεκτρονικών και τεχνολογικών μέσων για την μάθηση. 

Συγκεκριμένα για την χρήση του διαδικτύου αναφέρεται ότι στις αρχές του 

1990 στην Γαλλία ήταν συνδεδεμένα το 10% των δημοτικών σχολείων, το 90% στην 

Φιλανδία και το 12%-83% στη Γερμανία (ανάλογα με το γερμανικό κρατίδιο.) Ενώ 

όσον αφορά τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης ήταν σε στάδιο εξερεύνησης. Στην 

Πορτογαλία κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχε (τη δεκαετία του 90’) 

υπολογιστή πολυμέσων και σύνδεση στο internet. Η δράση αυτή επεκτάθηκε και 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προγράμματος Nonio Seculo XXI με 

στόχο την προώθηση της παιδαγωγικής χρήσης των ΤΠΕ. Αργότερα, το 1998 στη 

Γαλλία ο αριθμός των ιδρυμάτων που συνδέονταν στο διαδίκτυο διπλασιάστηκε σε 6 

μήνες και η αναλογία των συνδεδεμένων λυκείων με το διαδίκτυο ξεπέρναγε το 80% 

στο τέλος του ίδιου έτους. Ενώ στη Γερμανία υπήρξε σύμπραξη των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων με την Deutsche Telekom που επέτρεψε να εξοπλιστούν και να συνδεθούν 

πάνω από 8.000 σχολεία με το διαδίκτυο.  

Επίσης αναφέρεται πως στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2000, το 71% 

των δασκαλών και το 60% των καθηγητών χρησιμοποιούν τις ΤΕΠ. Από τον 

παρακάτω πίνακα (πίνακας 2) φαίνεται μάλιστα το ποσοστό που χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή και το διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με την έρευνα 

του προγράμματος «Ευρυδίκη» είναι πολλοί λίγοι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση που χρησιμοποιούν Η/Υ μέσα στην τάξη (12%) την ίδια 

στιγμή που στην Ευρώπη είναι 71% ενώ το ποσοστό των Ελλήνων δασκάλων που 

                                                 
54 Μαχαιρίδης,Τ., Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της εκπαίδευσης στο Ιρλανδικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:www.etpe.gr. 
55 Για περισσότερα στοιχεία βλέπε στο παράρτημα 3. 
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είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο είναι 4% σε αντίθεση με το 34% των ευρωπαίων 

δασκάλων. Από την άλλη, η Δανία, η Ιρλανδία, η Φιλανδία, η Σουηδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να είναι από τις πιο υψηλές χώρες σε ποσοστά χρήσης 

του υπολογιστή από τους καθηγητές αλλά στη χρήση του διαδικτύου μόνο η Ιρλανδία 

(80%), η Φιλανδία (78%) και κάπως, η Δανία (69%) είναι από τις πιο ευνοημένες 

χώρες. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο (56%) και στη Σουηδία (54%) δεν είναι 

διαδεδομένη εκπαιδευτική διαδικασία στα δημοτικά. Σε ακόμα χειρότερη θέση εκτός 

από την Ελλάδα, είναι και η Αυστρία (23%), η Πορτογαλία (18%) και η Γερμανία 

(11%) όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πάλι χαμηλός 34%.  

Πίνακας 2 

Ποσοστό % δασκάλων που χρησιμοποιουν υπολογιστή και ιντερνετ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2001)
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Πηγή: Η Καθημερινή, 24-2-02, σελ. 24, χρησιμοποιεί τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο.56 

Στον πίνακα 3, δείχνει την Ελλάδα πάλι τελευταία χώρα στη χρήση Η/Υ από 

τους καθηγητές 26% και του διαδικτύου 14% στην δευτεροβάθμια βαθμίδα 

εκπαίδευσης Χαμηλότερα σε σχέση με την Δανία 86% και 79% αντίστοιχα και το 

Ηνωμένο Βασίλειο όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος χρησιμοποιούν τον 

Η/Υ αλλά λιγότερο ποσοστό δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (67%). Εκτός 

από τη Δανία και την Ιταλία, η Αυστρία, η Φιλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά καθηγητών στη χρήση του υπολογιστή. 

Δεδομένο που δηλώνει μια εξοικείωση με τον Η/Υ και την ένταξη του στο σχολικό 

πρόγραμμα. Αλλά και στη χρήση τους με το διαδίκτυο μόνο η Δανία με 79% και η 

Φιλανδία με 76% έχουν την πιο υψηλή χρήση, όσο για τις υπόλοιπες είναι πάνω από 

τη βάση αλλά και σε καλύτερη θέση από την Ελλάδα (14%), την Πορτογαλία (24%) 

και την Ισπανία (23%).  

           Πίνακας 3 

                                                 
56 Λακασα, Α., «Χάνουμε το στοίχημα της εκπαίδευσης», Η Καθημερινή της Κυριακής, 24/02/02, 
σελ.24 Επίσης, αναλυτικά τα στατιστικά για όλες τις χώρες παρουσιάζονται στο Eurydice, Basic 
indicators on the Incorporation of ICT into European Education Systems-Facts and Figures-2000/01, 
Annual Report, Eurydice European Unit, 2001, βλέπε στο παράρτημα 4. 
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Ποσοτό % καθηγητών που χρησιμοποιούν υπολογιστή και ιντερνετ στη 
δευτεροβάθμια εκπάιδευση (2001)
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Καθηγητές που χρησιμοποιούν υπολογιστή Καθηγητές που χρησιμοποιούν ιντερνετ

 
Πηγή: Η Καθημερινή, 24-2-02, σελ.24 χρησιμοποιεί τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο.57  

Ένα σχόλιο που θα μπορούσε να προστεθεί εδώ θα ήταν να ερευνηθεί σε τι 

αναλογία ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών υπάρχει η χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στα μαθήματα καθώς το φύλο αποτελεί έναν διαφοροποιητικό 

παράγοντα τόσο της κοινωνικοποίησης που επιδέχονται όσο και τρόπου αντίληψης 

και αντιμετώπισης των καταστάσεων και των νέων τεχνολογικών εργαλείων. Γιατί 

παρότι το ποσοστό των γυναικών που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση έχει 

αυξηθεί ωστόσο δεν είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά των γυναικών που εισχωρούν 

στις επιστήμες της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Ενώ εξίσου οι άνδρες και οι 

γυναίκες παρακολουθούν σεμινάρια για την απόκτηση της πιστοποίησης των 

τεχνολογικών γνώσεων που απαιτούνται για την πρόσληψη στο δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα παρόλα αυτά η τεχνολογική χρήση ενδέχεται να μην έχει την ίδια 

αντιμετώπιση και στάση από τα δύο φύλα. Επίσης δημιουργείται και το ερώτημα 

ποιες είναι οι ειδικότητες των καθηγητών και των δασκάλων που χρησιμοποιούν τις 

τεχνολογίες για την εκπαιδευτική διδασκαλία. 

Επιπλέον άλλο ακόμη σημαντικό στοιχείο που παρουσιάζεται είναι η αναλογία 

των μαθητών ανά υπολογιστή. Στη Σουηδία στα τέλη του 1997 αναφερόταν πως ο 

αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή ήταν 13 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 6 στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση αρκετά υψηλό ποσοστό την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα 

δεν είχαν εισαχθεί ακόμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην δευτεροβάθμια η 

αναλογία ήταν πιο υψηλή. Ενώ το 20% των Σουηδών μαθητών χρησιμοποιούσαν τον 

υπολογιστή καθημερινά στο σχολείο και το 50% εβδομαδιαίως.58 Πέντε χρόνια 

αργότερα, δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινής, σχολιάζει τα στοιχεία της 

σύνδεσης και την αναλογία των μαθητών με υπολογιστή και internet και αναφέρει 

πως «οι Έλληνες μαθητές είναι οι φτωχοί συγγενείς της Ευρώπης όσον αφορά την 

                                                 
57Λακασα, Α., «Χάνουμε το στοίχημα της εκπαίδευσης», Η Καθημερινή της Κυριακής, 24/02/02,  
 σελ.24. Επίσης αναλυτικά τα στατιστικά για όλες τις χώρες παρουσιάζονται και στο Eurydice, Basic 
indicators on the Incorporation of ICT into European Education Systems-Facts and Figures-2000/01, 
Annual Report, Eurydice European Unit, 2001, βλέπε στο παράρτημα 5. 
58 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Έκθεση της Επιτροπής «Να σκεφτούμε την εκπαίδευση 
του αύριο να προωθήσουμε την καινοτομία με τις νέες τεχνολογίες, COM(2000)23 τελικό, 27.1.2000 
Βρυξέλλες. 
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εξάπλωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Στα δημοτικά η αναλογία είναι 29,4 

μαθητές ανά υπολογιστή ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 13,2 μαθητές ανά 

υπολογιστή» (πίνακας 3). Από την άλλη το Λουξεμβούργο και η Δανία φαίνεται από 

τον πίνακα 4 δείχνει ότι είναι σε καλύτερη θέση αφού έχουν πολύ μειωμένα ποσά 

τόσο στη διάθεση των υπολογιστών όσο και στην αναλογία των μαθητών με 

υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο. Στη διασύνδεση με το διαδίκτυο 

και η Γερμανία με 52,3 αλλά και Ιταλία 55,1 εκτός από την Ελλάδα δεν είναι σε 

καλύτερη θέση. 
Πίνακας 4 

Αναλογία μαθητών ανά υπολογιστή και μαθητών ανά υπολογιστή συνδεδεμένο με το 
ιντερνετ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2001)
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Μαθητές ανά υπολογιστή Μαθητές ανά υποογιτσή συνδεμένο στο ιντερνετ

 
Πηγή: Η Καθημερινή, 24-2-02, σσ24, χρησιμοποιεί τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο.59 

Aκόμα χειρότερα είναι η αναλογία των μαθητών με υπολογιστή συνδεδεμένο με 

το διαδίκτυο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (πίνακας 5). Η Ελλάδα και πάλι 

φαίνεται να κατέχει την πρωτιά 39,5 μαθητές ανά υπολογιστή συνδεδεμένο και με 

πολύ μικρή διαφορά να ακολουθεί η Πορτογαλία με 38,9 που στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση ήταν λίγο πιο κάτω αλλά πολύ καλύτερα από τις υπόλοιπες χώρες. Ενώ 

ακολουθούν η Ισπανία 25,3 και η Γερμανία με 22 σε αντίθεση με την Σουηδία 4,8 

μαθητές ανά συνδεδεμένο υπολογιστή και τη Δανία με μόλις 2 μαθητές. Φαίνεται ότι 

είναι από τις πιο εξελιγμένες χώρες και προωθούν τόσο την χρήση του υπολογιστή 

όσο και το διαδίκτυο στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. 

 
Πίνακας 5 

                                                 
59 Λακασα, Α., «Χάνουμε το στοίχημα της εκπαίδευσης», Η Καθημερινή της Κυριακής, 24/02/02. 
Επίσης αναλυτικά τα στατιστικά για όλες τις χώρες παρουσιάζονται και στο Eurydice, Basic indicators 
on the Incorporation of ICT into European Education Systems-Facts and Figures-2000/01, Annual 
Report, Eurydice European Unit, 2001.βλέπε στο παράρτημα 6. 
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Αναλογία μαθητών ανά υπολογιτσή και μαθητών ανά υπολογιτσή συνδεδεμένο με το 
ιντερνετ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2001)
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Μαθητές ανά υπολογιστή Μαθητές ανά υποογιτσή συνδεμένο στο ιντερνετ

 
      Πηγή: Η Καθημερινή, 24-2-02, σσ. 24.χρησιμοποιεί τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο.60 

Τον Μάρτιο του 2002, σύμφωνα με δημοσιευμένα αποτελέσματα τα σχολεία 

της Ε.Ε. που διέθεταν σύνδεση με το διαδίκτυο ανερχόταν σε 93% συγκριτικά με το 

Μάιο του 2001 όπου το ποσοστό έφτανε το 80%. Ο αριθμός των Η/Υ που διέθεταν 

σύνδεση με τον διαδίκτυο ανά 100 μαθητές αυξήθηκε κατά 50% την περίοδο 2000-

2001, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς της Ευρώπης είχαν 

καταρτιστεί στη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου.61  

                                                 
60  Λακασα, Α., «Χάνουμε το στοίχημα της εκπαίδευσης», Η Καθημερινή της Κυριακής, 24/02/02. 
61 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, e-Learning Καλύτερη ηλεκτρονική μάθηση για την Ευρώπη, 
(2002), Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Ωστόσο το 2005 σε έρευνα του Παρατηρητηρίου της ΚτΠ, που διεξήχθει στα 

σχολεία όλης της χώρας, (δείγμα 801 σχολείων), στο σύνολο τους σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των ειδικών καθηγητών πληροφορικής αναφέρεται πως κάθε σχολείο 

διαθέτει τουλάχιστον έναν Η/Υ (συγκεκριμένα το 99% έχει και μόνο το 1% δεν 

διαθέτει). Ο αριθμός όμως των Η/Υ είναι ανάλογος με την βαθμίδα του σχολείου και 

του πλήθους των μαθητών που διαθέτει. Μάλιστα ο μεγαλύτερος αριθμός Η/Υ 

απαντάται σε σχολεία μεγάλων αστικών πόλεων, όπως της Αττικής, περισσότερο σε 

Λύκεια από ότι στα Γυμνάσια και λιγότερο ακόμη στα δημοτικά. Ενώ σύνδεση με το 

διαδίκτυο έχει το 96% του συνόλου των σχολείων.62 Το ποσοστό λοιπόν, διείσδυσης 

Η/Υ στα σχολεία εξαρτάται από το μέγεθος του σχολείου και το επίπεδο αστικότητας, 

ενώ η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι ευρεία. Για αυτό λοιπόν θα πρέπει να μελετηθεί 

μια περίπτωση αστικού κέντρου, μιας περιοχής της Ελλάδας για να μελετηθεί τι 

υπάρχει εν έτη 2008 στα σχολεία όσον αφορά τις χρήσεις και τον εξοπλισμό σε ΤΕΠ. 

Γράφημα 163 

Πηγή OPINION Α.Ε, Σεπτέμβριος 2005. 

Ενώ, όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις των υπεύθυνων καθηγητών 

πληροφορικής, σε έρευνα στο σύνολο των σχολείων της χώρας (σε δείγμα 621, 

πίνακας 27)64 η χρήση των Η/Υ για το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά την προετοιμασία 

των εργασιών για τα μαθήματα. Ενώ για λοιπούς διδακτικούς σκοπούς ελάχιστα 

(3%),  πολύ μικρά ποσοστά παρατηρούνται επίσης για επικοινωνία (22%) και 

συνεργασία με άλλους μαθητές/καθηγητές (25%) και σχολεία. Αυτό πάντως είναι ένα 

                                                 
62 Έρευνα της OPINION A.E για το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Μελέτη για 
τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου eEurope 2005 στην Ελλάδα» 
αποτελέσματα έρευνας στα σχολεία όλης της χώρας, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
www.obsrvatory.gr-files-meletes-report_schools_Greek.pdf.url Να σημειωθεί ότι σε αυτά τα 
γραφήματα η έρευνα έγινε με τηλεφωνική συνέντευξη του εκπαιδευτικού για τον Η/Υ και δεν είναι 
ακριβή καταγραφή αλλά βασίζονται στην εκτίμηση του εκπαιδευτικού. 
63Όπως παραπάνω. 
64 Ο πίνακας προέρχεται από έρευνα OPINION A.E. για το Παρατηρητήριο της ΚτΠ, και τα 
αποτελέσματα δεν είναι από ακριβή καταγραφή αλλά από εκτίμηση του υπευθύνου εκπαιδευτικού για 
τους Η/Υ. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Μελέτη για τον προσδιορισμό και την 
παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου eEurope 2005 στην Ελλάδα» αποτελέσματα έρευνας στα 
σχολεία όλης της χώρας, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.obsrvatory.gr-files-meletes-
report_schools_Greek.pdf.url 
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θέμα, καθώς υπάρχει και διαφορετικό αντικείμενο ενασχόλησης των μαθητών το 

οποίο συμβαίνει κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Επομένως μήπως 

χρησιμοποιούνται οι Η/Υ για την εξοικείωση  των μαθητών; Καθώς μέσω των 

παιχνιδιών το παιδί είναι σε θέση να αφομοιώσει περισσότερες πληροφορίες και να 

αναπτυχθούν τα συναισθήματα  ανακάλυψης, περιέργειας, και δημιουργίας. 

Αποτελούν θέματα προς περαιτέρω διερεύνηση και αναλύονται στα επόμενα 

κεφάλαια. 
Πίνακας 6 

Γνωριμία με τους Η/Υ 91% Επικοινωνία με άλλους μαθητές/καθηγητές 22% 

Προετοιμασία εργασιών 78% Αναζήτηση πληροφοριών 5% 

Παιχνίδια 52% για πρακτική εξάσκηση 1% 

Συνεργασία με άλλα σχολεία 25% για διδακτικούς σκοπούς 3% 3% 

Επιπλέον, σε ερώτηση της ίδιας έρευνας (σε δείγμα 795 σχολείων) όπου 

συγκεντρώνονται τα γενικά τα στατιστικά των αποτελεσμάτων κυριότερος σκοπός 

για τον οποίο χρησιμοποιούν στο Η/Υ σχολείο είναι για εκπαιδευτικούς λόγους 

(75%), για τη χρήση των καθηγητών (61%), για κοινή χρήση μαθητών και καθηγητών 

(25%) και μόνο για χρήση του διοικητικού προσωπικού (54%). Στο ίδιο δείγμα τα 

σχολεία που έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο αγγίζει το ποσοστό του (96%).65  

                                                 
65 OPINION, A.E., παρουσίαση αποτελεσμάτων για το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, «Μελέτη για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου eEurope 
2005 στην Ελλάδα» αποτελέσματα έρευνας στα σχολεία όλης της χώρας, διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο  www.obsrvatory.gr-files-meletes-report_schools_Greek.pdf.url 
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Γράφημα 2 

 
Πηγή OPINION Α.Ε. Σεπτέμβριος 2005, σε δείγμα 795.66 

Επίσης, σε δημοσίευμα στο Έθνος της Κυριακής, το 2005, αναφέρονται 

περιπτώσεις απομακρυσμένων σχολείων που έχουν συνδεθεί με το διαδίκτυο. 

Σημειώνεται λοιπόν πως σε δορυφορική σύνδεση έχουν προχωρήσει δέκα σχολεία σε 

όλη την Ελλάδα καθώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.67 Με αυτό τον τρόπο 

συνδέονται με προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία της 

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα συνδέθηκαν σχολεία 

τα οποία είναι ολιγοθεσια σε απομακρυσμένες περιοχές. Έτσι, με τη βοήθεια 

εκπαιδευτικών από την πρωτεύουσα της χώρας οι δάσκαλοι των εν λόγω σχολείων 

βοήθησαν ώστε να εισαχθούν οι νέες τεχνολογίες στα σχολεία τους και να ενωθούν 

τα σχολεία και οι μαθητές με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, έχει δημιουργηθεί ο 

Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων (ΔΙΑΣ) όπου μέχρι το 2005 

συμμετείχαν 10 δάσκαλοι από όλη την χώρα. Το σύστημα ΔΙΑΣ αποτελεί μια τομή 

στην εκπαίδευση αφού αξιοποιώντας κατάλληλα τα προηγμένα  επικοινωνιακά 

δίκτυα υποστηρίζει τα σχολεία  όπου λόγω γεωγραφικών ή άλλων δυσκολιών είναι σε 

ψηφιακή απομόνωση. Έτσι προσφέρεται  ένα πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας 

μεταξύ των παιδαγωγών  και των τεχνολόγων πληροφορικής κι τηλεπικοινωνιών, οι 

οποίοι εργάζονται  για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός προηγμένου αλλά και 

πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος. Μάλιστα το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

επιμορφώνονται δάσκαλοι από την Θράκη, την Πίνδο, την Νοτιοδυτική 

Πελοπόννησο, το Αιγαίο και την Κρήτη. 

 Επίσης, ένας από τους δασκάλους που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα, 

σύμφωνα με μια συνέντευξη του στην εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, δηλώνει ότι 

αυτού του είδους η επικοινωνία είναι πολλή σημαντική για τα ολιγοθέσια σχολεία 

στις πιο απομακρυσμένες και ξεχασμένες περιοχές της χώρας. Πράγματι είναι μια 

καινούρια και καινοτομική δυνατότητα σε αυτές τις περιοχές όπου παραμένουν έξω 

                                                 
66 Όπως παραπάνω. 
67 Μπενέκου, Β, «Δορυφορική Έξοδος από την εκπαιδευτική απομόνωση», Έθνος της Κυριακής, 
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από πολλές δυνατότητες και διευκολύνσεις που τυγχάνει να έχουν δάσκαλοι και 

μαθητές πιο ανεπτυγμένων περιοχών. 68 Ακόμα ένας δάσκαλος, από την Αιγιάλη, 

αυτήν τη φορά, ανάφερε ότι στο νησί του μέχρι πρότινος, δεν υπήρχαν υπολογιστές 

και φωτοτυπικά αλλά ούτε καν τηλέφωνο ή ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν λοιπόν, έβαλαν 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συνδέθηκαν με το διαδίκτυο δόθηκε στον ίδιο και 

στους 24 μαθητές του η δυνατότητα να ταξιδέψουν στον υπόλοιπο κόσμο που μπορεί 

ποτέ να μην γνώριζαν. Επίσης και ένα άλλο σχολείο, στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων με 

31 μαθητές όταν μπήκε στην διδασκαλία η πληροφορική και οι 8 υπολογιστές, τα 

παιδιά γνώρισαν νέους ορίζοντες και κατάφεραν να μπουν σε ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα γνωριμίας με μαθητές της Ισπανίας, της Φιλανδίας και της Σκωτίας. Άλλο 

παράδειγμα είναι το σχολείο Πυλών στην Κάρπαθο και θα μπορούσαν να ειπωθούν 

και άλλα πάρα πολλά ωστόσο αυτά τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά αλλά και πολύ 

σημαντικά γιατί εξετάζουν τις δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που 

προσφέρονται από την χρήση των ΤΕΠ στην εκπαίδευση. Δίνεται η ευκαιρία στους 

μαθητές απομακρυσμένων περιοχών να επικοινωνήσουν με ομοειδές ομάδες αλλά και 

να γνωρίσουν έναν άλλο κόσμο γεμάτο από πλήθος πληροφοριών ενδεχομένως δεν 

θα διέθεταν από κάποια δημόσια βιβλιοθήκη εκεί. Ακόμα και την δυνατότητα της 

εξοικείωσης με νέα τεχνολογικά μέσα, αφού σε κάποια περίπτωση ούτε καν τα 

συμβατικά μέσα όπως ένα τηλέφωνο ή φωτοτυπικό δεν διέθεταν κατά πόσο μάλλον 

ένα Η/Υ ή μία ψηφιακή κάμερα. Δυνατότητες που θα είχαν παρά μόνο φεύγοντας από 

τον τόπο τους. Ωστόσο οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται περισσότερο σε σχολεία 

απομακρυσμένων περιοχών. Δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά αν τα προγράμματα αυτά 

της τηλεκπαίδευσης, των τηλεδιασκέψεων και άλλων παρόμοιων μεθόδων 

διδασκαλίας εφαρμόζονται και σε σχολεία σε μεγάλα ή μικρότερα αστικά κέντρα. 

Ένα ακόμη, δηλαδή ερώτημα που μπορεί να ερευνηθεί παρακάτω, γιατί τα οφέλη που 

μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές δεν περιορίζονται μόνο στους μαθητές που 

αδυνατούν είτε να πάνε στο σχολείο είτε εκείνων που βρίσκονται μακριά από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα και δεν έχουν τέτοιες τεχνολογικές δυνατότητες ούτε στην 

καθημερινή τους ζωή.  

Σε γενικές λοιπόν γραμμές διαπιστώνεται ότι οι ΤΕΠ στο σύνολο των χρήσεων 

τους στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι για λόγους εκπαιδευτικούς, για την κάλυψη 

αναγκών που υπάρχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, για την χρήση των καθηγητών 

και πάλι για τους σκοπούς της ενημέρωσης και προετοιμασίας των μαθημάτων τους 

και ακόμη περισσότερο για την διεκπεραίωση των εργασιών της διοικήσεως. Για τα 

ελληνικά σχολεία μπορεί να ειπωθεί ότι δεν διαθέτουν αρκετούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές αλλά και ούτε υπολογιστές με τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με 

                                                 
68 Μπενέκου, Β, «Δορυφορική Έξοδος από την εκπαιδευτική απομόνωση», Έθνος της Κυριακής, 
4/12/05,σελ.51-52 



 59

αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός μαθητών να συγκεντρώνονται γύρω από έναν 

υπολογιστή. Αποφαίνεται από τις αναλύσεις παραπάνω πως η κατάσταση διαφέρει 

από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν βέβαια χώρες όπου παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα 

διείσδυσης όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Λουξεμβούργο, γεγονός που οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας και τις 

πολιτικές που διαμορφώνει στο πεδίο αυτό. Και σίγουρα καθώς ο εκπαιδευτικός 

χάρτης της Ευρώπης αποτελείται από ένα μωσαϊκό εκπαιδευτικών συστημάτων που 

διαφέρουν στην οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη και επιπλέον φέρουν 

διαφορετικά στοιχεία κουλτούρας, εθίμων και νοοτροπιών.  

Θα ήταν καλό πάντως επειδή κάποια από τα παραπάνω στατιστικά βασίζονται 

στις εκτιμήσεις των ειδικών και όχι συγκεκριμένες καταγραφές να υπάρξει μια 

μελέτη σε κάποιες περιπτώσεις σχολείων μια αστικής περιοχής και να απαντηθούν 

ερωτήματα που ανακύπτουν, όπως τι τεχνολογικός εξοπλισμός υπάρχει, εάν βέβαια 

υπάρχει, ποια είναι η χρήση τους, για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται (για τα μαθήματα, 

για εξοικείωση, για παιχνίδια) και πως αντιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί και 

εκπαιδευόμενοι τις χρήσεις των νέων αυτών τεχνολογιών τσην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σημαντικά ζητήματα τα οποία θα εμβαθύνουν στον τρόπο που οι ΤΕΠ 

μεταλλάσουν την εκπαίδευση, και αναζητάτε ποια μόρφωση εν τέλει αποδίδουν 

τέτοιου είδους πολιτικές αναμορφώσεις που προωθούνται. Η διεξαγωγή της 

εμπειρικής έρευνας θα αποτελέσει μια συμπλήρωση των βασικών γραμμών και 

αναλύσεων που έχουν προηγηθεί και θα αποτελέσει μια πρωτογενή ανάλυση των 

όσων διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στο χώρο της παιδείας. 

Πάντως, φαίνεται ότι προωθούνται οι στόχοι τη Ένωσης για την ενσωμάτωση 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όμως είτε οι ρυθμοί είναι κάπως αργοί, 

οπότε και οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες είναι σημαντικές και μεγάλες. Είτε, οι 

ρυθμοί ένταξης τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 

διαφορετικοί, και δεν υπάρχει μια συνοχή στην εκπαιδευτική γραμμή προώθησης της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση.  
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2.7 Ο απολογισμός των πολιτικών δράσεων της Ε.Ε 

Ο ευρωπαϊκός εκπαιδευτικός λόγος εντάσσεται μέσα στις εξελίξεις των 

κοινωνιών της ύστερης νεωτερικότητας με κοινό άξονα την ΚτΠ και τις εφαρμογές 

των νέων τεχνολογιών για την ανταγωνιστικότητα. Για αυτό κρίνει ότι «οι τρέχουσες 

αλλαγές έχουν αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης όλων των ατόμων στην πληροφορία 

και τη γνώση. Ταυτόχρονα αυτά τα φαινόμενα επιφέρουν τροποποίηση των 

απαραίτητων ικανοτήτων και των συστημάτων εργασίας, τα οποία χρειάζονται 

προσαρμογές… Η θέση του κάθε ατόμου στη κοινωνία θα καθορίζεται όλο και 

περισσότερο από τις γνώσεις που έχει καταφέρει να αποκτήσει».69 Όλες λοιπόν οι 

πολιτικές επιλογές για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης χαράσσονται  πάνω σε 

αυτήν την βάση. Εν συνεχεία ορίζει ότι η «γνώση υπό την ευρεία έννοια του όρου 

μπορεί να οριστεί ως η συσσώρευση θεμελιωδών, τεχνικών γνώσεων και κοινωνικών 

δεξιοτήτων».70 Οι τεχνικές γνώσεις νοούνται ως η τεχνογνωσία που βοηθάει στην 

ταύτιση με ένα επάγγελμα. Για αυτό ο σημαντικότερος πλούτος για την Ευρώπη είναι 

το ανθρώπινο δυναμικό της το οποίο πρέπει να αξιοποιήσει για να ανταποκριθεί στον 

ανταγωνισμό της με τις άλλες δύο χώρες.  

Σε αυτό το πλαίσιο η γνώση πρέπει να εναρμονίζεται με τις νέες τεχνολογίες 

που προστάζουν οι καιροί του διεθνούς ανταγωνισμού και αρθρώνεται γύρω από τη 

ευρωπαϊκή διάσταση για να συμβάλλει στην εσωτερική οικονομία και πολιτική 

ενότητα της Ε.Ε. Ο κινητήριος μοχλός της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής όπως 

αφήνει να διαφανεί μέσα από την παραπάνω ανάλυση των κειμένων της είναι η 

ανταγωνιστικότητα και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Επενδύει στην 

εκπαίδευση που αφορά τόσο την ενδυνάμωση της όσο και την προώθηση πιο 

καινοτόμων τεχνικών μέσων, όπως είναι οι ΤΕΠ, για να επιτύχει τη διαμορφώσει και 

την βελτίωση ενός ικανοποιητικού ανθρώπινου κεφαλαίου που θα επιτύχει τον σκοπό 

της. 

Για να επιτευχθεί η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα της και η οικονομική 

ανάπτυξη της Ευρώπης όλα έχουν ως κινητήριο μοχλό την εκπαίδευση αλλά και από 

την άλλη αποβλέπει στην εκπαίδευση ως καταλυτή για την επίλυση των οικονομικών 

και τεχνολογικών αλλαγών που αντιμετωπίζει. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει η 

οικονομική ύφεση για να τονιστεί η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης. Θα έπρεπε ίσως 

να δει την εκπαίδευση πρωτίστως ως έναν αυτόνομο τομέα της ζωή ο οποίος έχει 

ανάγκη αλλαγών μέσα στο γενικότερο σύνολο και μετέπειτα την εκπαίδευση ως μέσο 

της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής συνοχής στην Ευρώπη. Ο λόγος της 

τουλάχιστον στα αρχικά κείμενα της δεν διαπνέεται από ριζοσπαστικούς 

                                                 
69 Αυτό ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Λ.Β για την Κοινωνία της Γνώσης, Γρόλλιος, Γ., 
«Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Λόγος και Πράξη των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση»,Αθήνα: Gutenberg, 1999, σελ.30. 
70 Όπως παραπάνω,σελ.31. 
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μετασχηματισμούς των πολιτικών εκπαίδευσης αντιθέτως προάγει μια πιο 

ξενοφοβική στάση απέναντι την Αμερική και την Ιαπωνία, και την διάδοση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν αποβλέπει σε έντονους ρυθμούς της εισαγωγής 

τους και γενικότερα εμμένει αρκετά στα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης και 

του εμπλουτισμού των επαγγελματικών προσόντων. Με άλλα λόγια δεν είχε 

εκφράσει ένα ενιαίο αποδεκτό όραμα για την εκπαιδευτική πολιτική. Για αυτό και τα 

αρχικά της κείμενα στέκονται περισσότερα στην οικονομία, και στην προώθηση του 

ανταγωνιστικού προφίλ της εκπαίδευσης και έχουν έναν παραινετικό ύφος. Αφού 

όμως περνά καιρός και οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν χαλαροί ξεσπά ένας 

καταιγισμός ανακοινώσεων, αποφάσεων και μέτρων που δηλώνουν μια πιο 

στρατηγική στάση εκ μέρους της Ε.Ε και την επιτακτική ανάγκη της ώθησης των 

ΤΕΠ διαπιστώνοντας ότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα με τάχιστους ρυθμούς σε 

σημείο που όμως η Ευρώπη στο σύνολο της δεν μπορεί να ακολουθήσει. 

Συγκεκριμένα το δρόμο για την εκπαιδευτική πολιτική της ηλεκτρονικής μάθησης   

την εισαγωγή των ΤΕΠ άνοιξαν: 1) Οι στρατηγικές εργασίες για την ΚτΠ και  2) το 

σχέδιο eLearning. Επιπλέον ακολουθεί μια τεχνοκρατική αντίληψη που θεωρεί την 

εκπαίδευση συμπλήρωμα και αποτέλεσμα της οικονομικής και τεχνολογικής 

προόδου, μηχανισμό κάλυψης των αναγκών του συστήματος απασχόλησης. 

Γενικότερα οι προτάσεις ρίχνουν το βάρος της ευθύνης στα κράτη μέλη για την 

διαμόρφωση και επίτευξη των στόχων ενώ εκείνη έχει έναν πιο συμβουλευτικό και 

καθοδηγητικό ρόλο. Επιπλέον, οι αρχικές της προτάσεις είναι ως ένα βαθμό αρκετά 

σχολειοκεντρικές ρίχνοντας το βάρος της ευθύνης για την αλλαγή στο σχολείο 

αγνοώντας άλλους παράγοντες που είναι επίσης σημαντικοί συντελεστές. Για 

παράδειγμα η κοινωνία, οι επιχειρήσεις, η κουλτούρα κ.α. Από την άλλη οι 

περισσότερες εκπαιδευτικές πολιτικές βασίζονται στην θεωρία του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου και έχουν την εκπαίδευση ως επένδυση για την προώθηση της 

απασχόλησης για αυτό και η ανεργία έχει ως αφετηρία της την μη γνώση της 

τεχνογνωσίας. Γενικότερα βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της όπως αναλύθηκαν 

παραπάνω πως όλα τα προβλήματα της κοινωνικής ένταξης, του οικονομικού 

ανταγωνισμού, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού επιζητούν επίλυση που 

να προέρχεται από τη αλλαγή της δομής τους εκπαιδευτικού συστήματος.  

Συμπερασματικά η δράση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

είναι μια προσπάθεια να υπάρξει μια από κοινού εκπαιδευτική ανάπτυξη και 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους και μια από κοινού 

ικανοποίηση συμφέροντος. Επίσης στην συνεργασία αυτή η εκπαίδευση μπορεί να 

έχει και σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή των περιφερειών που καθυστερούν να 

αναπτυχθούν. Επιπλέον, βοηθά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην 

νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 
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 Κεφάλαιο 3ο

  «Έρευνα» 
 

                                          Μέρος Πρώτο :Μεθοδολογία  της Έρευνας. 

Τίτλος έρευνας : «Οι νέες τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας 

στα σχολεία του Δήμου Ρεθύμνου» 

Χρόνος διεξαγωγής:15 Μαρτίου-20 Απριλίου και 28 Μαΐου- 10 Ιουνίου 2008 

Τόπος διεξαγωγής: Ρέθυμνο 

Δύο Δημοτικά Σχολεία και ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο. 

Δείγμα: 223 Μαθητές & 8 Εκπαιδευτικοί  

Μέθοδος: Ερωτηματολόγιο  

 

3.1 Οι υποθέσεις της έρευνας 

Αφού ολοκληρώθηκε το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την σημασία της 

εκπαίδευσης, των νέων τεχνολογιών και τη στρατηγική σύνδεσης τους ακολουθεί η 

έρευνα που μελέτησε σχεδόν τα όσα έχουν αναφερθεί. Μέσα από την παραπάνω 

ανάλυση εξάχθηκαν τα συμπεράσματα πως οι ΤΕΠ έχουν ενταχθεί στα περισσότερα 

εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης και ειδικότερα για την Ελλάδα όπως 

διαπιστώνεται μέσα από τις πρόσφατες έρευνες που προηγήθηκαν οι πολιτικές 

ένταξης τους έχουν βελτιωθεί και αναπροσαρμοσθεί. Στο σημείο αυτό λοιπόν, θα 

μελετηθούν τι αλλαγές έχουν γίνει στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, σε μια αστική, νησιωτική πόλη της Ελλάδας εν έτη 2008. Δεν πρόκειται 

για μια μεγάλη αστική περιοχή ωστόσο είναι μια σημαντικά ανεπτυγμένη περιοχή 

τουριστικά και ένα μεγάλο μέρος της ασχολείται με την αγροτική παραγωγή. 

Αφού λοιπόν, η διάδοση και διείσδυση των τεχνολογιών είναι ευρεία σε κάθε 

πτυχή της κοινωνικής ζωής, αυτό που εξετάζουμε εδώ είναι στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Στόχος της έρευνας, είναι η κοινωνιολογική διερεύνηση της εισαγωγής των 

νέων τεχνολογιών σε κάθε επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των χρήσεων που 

έχουν στη μάθηση και των επιπτώσεων τους στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(εκπαιδευτικούς και μαθητές). Υποθέτουμε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι με τις χρήσεις τους και τα σχολεία διαθέτουν νέες τεχνολογίες.  
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 Συγκεκριμένα οι υποθέσεις της έρευνας προέκυψαν καταρχήν από το ενδιαφέρον 

που προήλθε μέσα από την ανάλυση των πολιτικών της Ε.Ε. και κάποιων 

ερωτημάτων και διαπιστώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν τον τομέα 

της εργασίας, τον τρόπο αξιοποίησης των τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς, το 

ρόλο του φύλου των εκπαιδευτικών στην χρήση των τεχνολογιών, την αποδοχή που 

υπάρχει από τους μαθητές πιο αναλυτικά είναι:  

11.. Ότι μια μικρή αστική περιοχή διαθέτει σχολεία εξοπλισμένα με τις νέες 

τεχνολογίες και συμμετέχει στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

22.. Όλα τα σχολεία χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες για τις ανάγκες των 

μαθημάτων. 

33.. Το φύλο (εκπαιδευτικών) επηρεάζει τη στάση απέναντι στις ΤΕΠ. 

44.. Παρότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες στα σχολεία δεν εφαρμόζονται οι νέοι 

μέθοδοι διδασκαλίας (όπως της τηλεκπαίδευσης), 

55.. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πιο ελκυστική και εύκολη με τη χρήση των 

ΤΕΠ. 

66.. Η εκμάθηση των ΤΕΠ είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την μελλοντική 

δράση των νέων στην νέα κοινωνία. Θεωρούν ότι η γνώση των τεχνολογιών θα 

τους βοηθήσει στη αυριανή εργασία τους. 

77.. Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν θετική στάση απέναντι στις 

νέες τεχνολογίες. 

 

3.2 Ο πληθυσμός της έρευνας 

Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται: 

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν στην έκτη τάξη και τους μαθητές της έκτης δημοτικού του δήμου 

Ρεθύμνης. (Λαμβάνοντας υπόψιν ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της πληροφορικής 

στα δημοτικά ακόμα.) 

Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους καθηγητές της πληροφορικής-

τεχνολογίας και τους μαθητές όλων των τμημάτων του γυμνασίου και του λυκείου 

του δήμου Ρεθύμνης. 
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3.3 Το δείγμα της έρευνας 

Στόχος της δειγματοληπτικής διαδικασίας ήταν να επιτευχθεί η 

αντιπροσωπευτικότατα των χαρακτηριστικών των μαθητών που αποτέλεσαν τα 

δείγματα (180 μαθητές/μαθήτριες στη δευτεροβάθμια και 100 στη πρωτοβάθμια) 

γιατί έπρεπε να είναι αντιπροσωπευτικά του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. 

Επιπλέον, οι επιλεγμένες μεταβλητές να αναδείξουν τον ανεξάρτητο χαρακτήρα 

τους ως προς τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Η επιλογή του δείγματος ήταν η 

απλή τυχαία δειγματοληψία για την επιλογή των σχολείων και εν συνεχεία η 

στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία για την επιλογή των τάξεων του 

δημοτικού.  

Η ταυτότητα του δείγματος 

Οι δάσκαλοι των δημοτικών της έκτης τάξης ήταν 5 εκ των οποίων απάντησαν 4. 

Οι καθηγητές της πληροφορικής-τεχνολογίας οι οποίοι ήταν 4 και απάντησαν όλοι. 

Οι μαθητές της έκτης τάξης δημοτικού ήταν 100 και απάντησαν οι 46. 

Οι μαθητές της Α’, Β’, Γ’, γυμνασίου και λυκείου που ήταν 180 και συμμετείχαν εν 

τέλει οι 177. 

 

3.4 Τα ερωτηματολόγια της έρευνας. 

Για την εκπόνηση της έρευνας κατασκευάστηκαν 2 ερωτηματολόγια, ένα για 

τους εκπαιδευτικούς και ένα για τους μαθητές. Το ερωτηματολόγια των 

εκπαιδευτικών αποτελούντων από 26 ερωτήσεις, εκ των οποίων 6 ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις και 20 κλειστού τύπου. Από την άλλη το ερωτηματολόγιο των μαθητών 

ήταν κοινό και για τα δύο επίπεδα εκπαίδευσης, με 31 πολύ απλές και κατανοητές 

ερωτήσεις, οι 10 ήταν ανοικτού τύπου και οι 21 κλειστού. Κατά κύριο λόγο τα δυο 

ερωτηματολόγια ήταν δομημένα από κλειστού τύπου ερωτήσεις για να 

συγκεντρωθούν καλύτερα τα δεδομένα και να περιοριστεί στα βασικά σημεία η 

έρευνα. Όπως ήταν αναμενόμενο στις ανοιχτές ερωτήσεις μεγάλο μέρος των 

ερωτηθέντων δεν απάντησε. 

Όσον αφορά τη δομή του ερωτηματολογίου, η 1η ενότητα είναι κοινή για τα 

δύο ερωτηματολόγια περιλαμβάνοντας τα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτώμενων, ώστε βάση αυτών να δημιουργηθεί το κοινωνικό προφίλ των μαθητών 

και εκπαιδευτικών. Επομένως να αποτελέσει τη βάση για την διατύπωση των 

υποθέσεων, τον έλεγχο τους και την εξαγωγή παραπέρα συμπερασμάτων και 

συσχετισμών.  

Στο 2ο μέρος για τους εκπαιδευτικούς εξετάζονται κάποια χαρακτηριστικά του 

σχολείου όπου διδάσκουν. Αν υπάρχει ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, αν 

χρησιμοποιείται στο μάθημα ή για ποιους άλλους λόγους και αν το σχολείο τους 

συμμετέχει σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τεχνολογία. Ακόμη, 



 67

ερωτάται αν διαθέτουν στο σπίτι τους Η/Υ και διαδίκτυο και ποια η χρήση τους. Η 

ενότητα αυτή καλύπτει την εικόνα του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολείων και 

των χρήσεων τους αλλά και την εξοικείωση με αυτόν. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τα ζητήματα στης σχέσης της τεχνολογίας και 

της εκπαίδευσης, της ωφελιμότητας που μπορεί να έχει η τεχνολογία τόσο για την 

ζωή όσο και για την εκπαίδευση.  

Όσον αφορά, στο 2ο μέρος του ερωτηματολογίου των μαθητών εξετάζονται 

στοιχεία που αφορούν πάλι τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει το σχολείο τους 

και για ποιο λόγο τον χρησιμοποιούν, αν βέβαια τον χρησιμοποιούν. Ερευνάται 

ακόμα, αν διαθέτουν Η/Υ και σύνδεση με το διαδίκτυο στο σπίτι τους, πόσες ώρες 

τον χρησιμοποιούν, για ποιους λόγους, και αν κάνουν χρήση και τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας τους. Το παραπάνω ερώτημα αποσκοπεί να εξετάσει αν επηρεάζονται 

για τις στάσεις τους τα παιδιά από το κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, διερευνάται η 

ικανότητα των παιδιών απέναντι στην χρήση της τεχνολογίας, με το αν 

δυσκολεύονται στην χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου ή αν τα βοηθάει στη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Παραπέρα στο τρίτο μέρος μέσα από μια διαβαθμιστική 

κλίμακα εξετάζονται οι στάσεις των παιδιών για την τεχνολογία απέναντι στην 

εκπαίδευση και στην ζωή γενικότερα.  

 

3.5 Τα προβλήματα της έρευνας. 

Στο παρόν σημείο θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν τα προβλήματα που 

προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, την καθυστέρησαν και την άλλαξαν από 

τα αρχικά σχέδια.  

Η έρευνα θα διεξάγονταν σε επιλεγμένα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του 

δήμου Ρεθύμνου. Κοινοποιήθηκε λοιπόν, στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Διεύθυνση Σπουδών ώστε να εγκριθεί η άδεια εκπόνησης της έρευνας στα σχολεία. 

Επειδή όμως η διαδικασία ήταν χρονοβόρα στις προαναφερθείσες διευθύνσεις και 

είχε ήδη περάσει ένα τρίμηνο χωρίς να έχει εγκριθεί η άδεια, έπειτα από συνεννόηση 

και συνεργασία με τους υπευθύνους καθηγητές της εργασίας αλλά και τους επόπτες 

των πειραματικών σχολείων, δόθηκε η άδεια να εισέλθω στο Πειραματικό Γυμνάσιο 

και Πειραματικό Λύκειο της Περιοχής. Ξεκίνησε λοιπόν, μια άτυπη έρευνα στα 

Πειραματικά σχολεία με τα οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο. Η διάρκεια της 

έρευνας κράτησε περίπου 40 ημέρες, λόγω του ωρολογίου εκπαιδευτικού 

προγράμματος όπου ήταν περίοδος διαγωνισμάτων και άλλων προκαθορισμένων 

δράσεων που είχε το σχολείο. Από τα σχολεία αυτά απαντηθήκαν 177 

ερωτηματολόγια. 

 Κατόπιν, αφού είχε ξεκινήσει η ανάλυση των αποτελεσμάτων της, στάλθηκε η 

άδεια από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η άδεια στάλθηκε στις 26 Μαΐου και ο 
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χρόνος που απέμενε να γίνει η έρευνα ήταν πολύ περιορισμένος, λόγω  προσωπικών 

υποχρεώσεων και του γεγονότος ότι ήταν στο τέλος της σχολικής χρονιάς και σε 

τρεις βδομάδες έκλειναν τα σχολεία. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος να 

προετοιμαστούν ορθά οι καθηγητές και να υπάρξει ένα αρκετά ικανοποιητικό 

περιθώριο να διανεμηθεί η άδεια έγκρισης από τους γονείς για την συμμετοχή των 

παιδιών στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.  

Άλλο πρόβλημα ήταν ότι τα ερωτηματολόγια μοιραστήκαν στα παιδιά μαζί με 

μια επιστολή προς τους γονείς, όπου ζητούνταν η ενυπόγραφη συγκατάθεση τους για 

να μπορέσουν τα παιδιά να είναι στο δείγμα της έρευνας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 

είτε πολλοί γονείς δεν έδωσαν τη συγκατάθεση στους, είτε τα παιδιά ξέχασαν ή 

αμέλησαν να τους ενημερώσουν. Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια έπρεπε σύμφωνα με 

την άδεια του υπουργείου να συμπληρωθούν εκτός του ωρόλογιου εκπαιδευτικού 

προγράμματος, που σήμαινε ότι θα τα έπαιρναν σπίτι τους και είχε ως επιπλέον 

αποτέλεσμα να ξεχάσουν τα φέρουν. Με αποτέλεσμα πολλοί εν δυνάμει μαθητές του 

δείγματος αποκλείστηκαν και μαζεύτηκε ένας μη ικανοποιητικός αριθμός 

ερωτηματολογίων. Αν και υπήρχε και τρίτο εναλλακτικό σχολείο επιλεγμένο για την 

ορθή αντιπροσώπευση του δείγματος, ωστόσο λόγω του περιορισμένου χρόνου 

αποκλείστηκε το ενδεχόμενο αυτό. Τέλος, πολλές ερωτήσεις ανοικτού τύπου δεν 

απαντήθηκαν για διάφορους λόγους, πράγμα που δημιουργεί ίσως προβλήματα 

αντιπροσωπευτικότητας τουλάχιστον για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  
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«Μέρος Δεύτερο παρουσίαση δεδομένων» 

 
3.6 Αποτελέσματα της έρευνας 

1) Για τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Δημογραφικά-κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών. 

Τα ερωτηματολόγια των μαθητών του δημοτικού που συλλέχθηκαν ήταν 46. 

Στο σύνολο του το δείγμα αποτελούνταν από 39,13% αγόρια, 52,17% κορίτσια και το 

8,7%  μη προσδιοριζόμενο. 

Γράφημα 3-Ποιο είναι το φύλο σου; 

  

Από αυτά, το 26,09% των μαθητών φοιτούν στο Α΄ δημοτικό σχολείο και το 67,39% 

στο Β΄ δημοτικό71. (3 ερωτηματολόγια δεν είναι απαντημένα ούτε σε αυτήν την 

ερώτηση.) 
                             Γράφημα 4-Ποιο είναι το σχολείο σου; 

 
Πρόκειται για σχολεία που είναι στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον το Α΄ γιατί το Β΄ 

είναι σε μια γειτονιά κοντά στο κέντρο, και πρόκειται για μια περιοχή που γνώρισε 

μεγάλη αύξηση των κατοίκων της όταν αναπτύχθηκε περισσότερο το κεντρικό τμήμα 

της πόλης. Για αυτό το λόγο δεν μπορούν αν γίνουν και παραπέρα σχολιασμοί για 

ενδεχόμενες κοινωνικές ανισότητες αν υπήρχαν. 

                                                 
71 Λόγω του ερευνητικού απορρήτου των υποκειμένων που μελετήθηκαν τα σχολεία που μελετήθηκαν 
δεν κατονομάζονται με τις πραγματικές τους ονομασίες για αυτό επιλέχθηκαν να μετονομαστούν ως Α 
και Β. 

52,17% 39,13%

 8,7% 
%

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
ΑΓΟΡΙΑ 

Φύλο 

26,09% 
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6,52% 

Β΄ 
Α’ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
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Η ηλικιακή κατανομή των μαθητών όπως δείχνει η γραφική παράσταση 

περιλαμβάνει ηλικίες από 11 έως 13 ετών. Βέβαια η πλειοψηφία ανήκει στην ηλικία 

των 12 και η μειοψηφία ανάμεσα στις ηλικίες 11,5 και 13 ετών. 
Γράφημα 5- Ποια είναι η ηλικία σου; 

 
 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος κατοικεί στην πόλη, ενώ είναι πάρα πολύ 

μικρό το ποσοστό που κατοικεί στο χωρίο ή βόρεια και ανατολικά της πόλης σε 

κάποιες περιοχές πιο προαστιακά.72 Βέβαια να σημειωθεί ότι λόγω του γεγονότος ότι 

τα σχολεία ανήκουν στην πόλη είναι φυσικό τα περισσότερα παιδιά είναι φυσικό να 

διαμένουν στις κοντινές περιοχές γύρω από αυτά τα σχολεία. 
Πίνακας 7-Περιοχή κατοικίας 
καμία απάντηση 10,9% 

Πόλη 73,9% 
Ανατολικά 2,2% 
Δυτικά 8,7% 
Βόρεια 2,2% 
Χωριό 2,2% 
σύνολο 100% 

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων όπως φαίνεται στον πίνακα 7 είναι αρκετά 

υψηλό, αφού η πλειοψηφία έχει τελειώσει το λύκειο (30,4%)  για τον πατέρα και τη 

μητέρα (34,8%). Στο σύνολο τους οι απόφοιτοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 

(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) είναι 26,9% για τον πατέρα και 30,4% για την μητέρα, ενώ ένα μικρό 

ποσοστό 8,7% και 10,9% αντίστοιχα κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο. Κατά μικρή 

διαφορά η μητέρα εμφανίζεται να έχει υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τον 

πατέρα κάτι που επιβεβαιώνει ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες αποφοιτούν είτε 

από Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι και ακόμα ολοκληρώνουν και περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές. 

                                                 
72 Ο νομός Ρεθύμνου χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές σύμφωνα με τις απαντήσεις. Πρώτη κατηγορία 
είναι η πόλη του Ρεθύμνου, δεύτερη κατηγορία η ανατολική πλευρά της πόλης όπως φαίνεται στον 
χάρτη, που περιλαμβάνει προαστιακές περιοχές που έχουν αναπτυχθεί, κυρίως παραλιακές, όπως το 
ίδιο συμβαίνει και με τη δυτική πλευρά που περιλαμβάνει όμως και πιο ορεινές περιοχές. Ενώ βόρεια 
είναι οι κοντινές περιοχές πίσω από την πόλη. Αντίθετα, στο χωριό ανήκουν οι περιοχές που 
βρίσκονται ενδότερα του νομού, με μικρούς πληθυσμούς και λιγότερη ανάπτυξη. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι όποιες τεχνολογικές, πολιτικές και πολιτικές αλλαγές έγιναν στις 

τελευταίε δεκαετίες επέτρεψαν στις γυναίκες να αποκτήσουν περισσότερη 

εκπαίδευση. Διαπιστώνεται ακόμη από τα στατιστικά πως υπάρχει ένα αρκετά υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης στους γονείς, το οποίο όπως θα δούμε παρακάτω αντιστοιχεί σε 

ανώτερα επαγγέλματα. Παράλληλα αυτό το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

ενδεχομένως να προδίδει ότι τα άτομα αυτά θα μπορούν να είναι πιο δεκτικοί στις νέα 

αλλαγές που υφίστανται σήμερα η κοινωνία και δε των νέων τεχνολογικών εξελίξεων 

που υπεισέρχονται στην εκπαίδευση. Πιθανότατα να είναι δεκτικότεροι από κάποιους 

με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που θα εμμένουν περισσότερο στις 

παραδοσιακές μεθόδους μάθησης και τρόπους ζωής. 
Πίνακας 8 

Πατέρα Μητέρα Μορφωτικό επίπεδο 

συχνότητα Ποσοστό% συχνότητα Ποσοστό% 

Καθόλου σχολείο 0 0 0 0 

Κάποια χρόνια δημοτικού 1 2,2 0 0 

Απόφοιτος δημοτικού 4 8,7 1 2,2 

Υποχρεωτική εκπ/ση 6 13 4 8,7 

Απόφοιτος λυκείου 14 30,4 16 34,8 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 9 19,6 12 26,1 

Τ.Ε.Ι 3 6,5 2 4,3 

Μεταπτυχιακές σπουδές 4 8,7 5 10,9 

Καμία απάντηση 5 10,9 6 13 

Σύνολο 46 100 46 100 
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Παραπέρα ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο έχουμε την επαγγελματική 

αποκατάσταση των γονέων του δείγματος. 
Πίνακας 9-Επαγγελματική κατάσταση γονέων 

 Πατέρας Μητέρα 

 συχνότητα ποσοστό συχνότητα ποσοστό 
Καμία απάντηση 5 10,9 6 13,0 
Επιστήμονας∗ 4 8,7 9 19,6 

Στέλεχος  διοικήσεως 0 0 0 0 
Υπάλληλός 5 10,9 20 43,5 

Έμπορος ελεύθερος 
επαγγελματίας 

20 43,5 5 10,9 

Εργάτης-ρια/Τεχνίτης 10 21,7 0 0 
Γεωργός 0 0 0 0 
Νοικοκυρά - - 6 13,0 
Άνεργος/η 0 0 0 0 
Συνταξιούχος 1 2,2 0 0 

Άλλο 1 2,2 0 0 
Σύνολο 46 100,0 46 100,0 

Αναμφίβολα το πιο δημοφιλές επάγγελμα για τον πατέρα είναι αυτό του ελεύθερου 

επαγγελματία (όπως πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι κα) ενώ αρκετά συχνά 

εμφανίζεται και του εργάτη/τεχνίτη. Από την άλλη, η πλειοψηφία των μητέρων 

απασχολούνται ως υπάλληλοι (δημόσιοι και ιδιωτικοί) και ως επιστήμονες. Ενώ είναι 

σημαντικό και το ποσοστό των μαθητών εκείνων που η μητέρα τους ασχολείται στο 

σπίτι με τα οικιακά. Αντιθέτως τα επαγγέλματα του υπάλληλου και του επιστήμονα 

για τον πατέρα απαντώνται σε ελάχιστες περιπτώσεις ενώ δεν εμφανίζονται καθόλου 

οι γεωργοί, οι άνεργοι, και τα στελέχη διοικήσεως. Τουλάχιστον για το επάγγελμα 

του γεωργού μπορεί να ειπωθεί πως δεν εμφανίζεται γιατί εμφανίζεται ένα 

πλειοψηφικό ποσοστό που διαμένει στην πόλη και στο χωριό ή σε κάποιες άλλες 

περιοχές πιο αγροτικές και επίσης είναι αρκετά υψηλό το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. 

Εμφανίζονται όμως, κάποιες άλλες περιπτώσεις επαγγελμάτων σε πολύ χαμηλό 

ποσοστό όπως είναι του ναυτικού, του καπετάνιου, και αστυνόμου. Με βάση τον 

προηγούμενο πίνακα (του μορφωτικού επιπέδου) μπορεί  να ειπωθεί ότι υπάρχει μια 

αντιστοιχία στην επαγγελματική εξέλιξη βάσει του μορφωτικού τους επιπέδου, αφού 

όπως είναι γνωστό όσο υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχει κανείς τόσο πιθανότερο 

είναι να βρίσκεται στην αγορά εργασίας. Μόνο που θα μπορούσαν να υπάρχουν 

περισσότερα άτομα που να είναι επιστήμονες ή στελέχη αφού είναι σχετικά υψηλό το 

ποσοστό που έχουν τελειώσει κάποιο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Πέραν αυτού, συμπεραίνεται πως η 

οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων γονέων θα πρέπει να είναι μέτρια έως 

καλή.  

                                                 
∗ Στην κατηγορία των επιστημόνων τέθηκε ένα ζήτημα δυσκολίας διαχωρισμού κάποιων 
επαγγελμάτων, έτσι για να μην υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων στην θέση αυτή 
συγκαταλέχθηκαν όσοι είναι ιατροί, καθηγητές, αρχιτέκτονες και κάποιες άλλες εργασίες για τις 
οποίες δεν ήταν εύκολο να διαχωριστούν σε υπαλλήλους ή ελεύθερους επαγγελματίες.. 
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Κατόπιν, σε επόμενη ερώτηση αν Υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστή στο σπίτι; το 

σύνολο των μαθητών (89,1%) διαθέτουν και μόνο μια μικρή μειοψηφία (2,2%) 

απαντά αρνητικά (ενώ το 8,7% δεν απάντησε). Οι λόγοι που φανερώνουν γιατί δεν 

έχουν (2,2%) είναι: γιατί κανείς στην οικογένεια δεν ξέρει να το χειρίζεται (4,3% ), δεν 

γνωρίζω το λόγο (6,5%) ή απαντά πως είναι για άλλο λόγο τον οποίο δεν όμως, 

δηλώνει (17,4). Η κατοχή στις περισσότερες οικογένειες φανερώνει κατά πρώτον, την 

επαλήθευση που προαναφέρθηκε, ότι άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι 

δεκτικότεροι στις αλλαγές και έχουν υιοθετήσει τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και 

στην ζωή τους, (ή ενδεχομένως γιατί τους είναι χρήσιμες για την εργασία τους) αλλά 

και αποδεικνύει πως ο Η/Υ δεν αποτελεί ένα είδος πολυτελείας όπως πριν μια 

δεκαετία. Φαίνεται λοιπόν, ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος της Ε.Ε. κάθε να εισέλθει η 

τεχνολογία σε κάθε νοικοκυριό, διότι είναι ένα χρηστικό μηχάνημα στην 

καθημερινότητα, όμως δεν είναι απόλυτο γιατί από την άλλη το ποσοστό που δεν 

διαθέτει φανερώνει και μια αδυναμία. Αυτό ελλοχεύει να δημιουργηθεί το χάσμα 

ανάμεσα σε αυτούς που έχουν και δεν έχουν τόσο τον εξοπλισμό όσο και την 

τεχνογνωσία αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί αργότερα στο κλείσιμο των 

συμπερασμάτων. Όσο για τις μικρές περιπτώσεις όπου δεν διαθέτουν Η/Υ στο σπίτι  

πιθανόν να πρόκειται για περιπτώσεις που λόγω του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 

δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμα λόγω χαμηλής οικονομικής κατάστασης που δεν 

επιτρέπει ένα τέτοιο έξοδο. 
 

Γράφημα 6- Υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστή στο σπίτι; 

 
Σχετικά με το ποιοι χειρίζονται τον υπολογιστή στο σπίτι είναι όλη η οικογένεια 

(56,5%), αλλά από τον καθένα τους περισσότερο τα αδέρφια (21,8%) και η μητέρα 

(13,1%) και πολύ λιγότερο ο πατέρας (4,4%). Επιπροσθέτως, ένα πολύ μικρό 

ποσοστό (4,3%) απαντά ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν κάνει χρήση αυτού. Θα 

μπορούσε να σχολιαστεί εδώ ότι η μητέρα, όπως φαίνεται έχει ένα αρκετά υψηλό 
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εκπαιδευτικό επίπεδο, ξέρει και χειρίζεται πολύ περισσότερο τον Η/Υ από ότι ο 

πατέρας. Άρα υπάρχει μια σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου με την χρήση. Δεν 

γίνεται να συσχετιστεί με το επάγγελμα διότι δεν είναι γνωστό αν γίνεται χρήση 

αυτού και στην εργασία. Αφετέρου, φαίνεται τα παιδιά είναι πολύ πιο εξοικειωμένα 

από ότι οι γονείς τους με τον Η/Υ και για να το δικαιολογήσουμε φτάνει να 

αναφέρουμε ότι το  89,1% των παιδιών ασχολείται με αυτόν, εκ των οποίων το 41,3% 

τον χειρίζεται για 1 έως 3 ώρες την ημέρα, το 6,5% για περισσότερο από 3 ώρες και 

το άλλο 41,3% για λιγότερο από 1 ώρα. Υπάρχει λοιπόν, μια καθημερινή χρήση του 

υπολογιστή από τα παιδιά στο σπίτι  από την χρήση στο σχολείο, όπως θα δούμε 

παρακάτω. 

 Σε επόμενη ερώτηση «Οι φίλοι σου ξέρουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ και το 

διαδίκτυο;»,ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 89,1% και 84,8% απάντησε θετικά στα 

αντίστοιχα αντικείμενα. Αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία είναι αρκετά διαδομένη 

στα παιδιά και οι φίλοι μπορεί να είναι και ένας παράγοντας κοινωνικής επίδρασης 

για τη  γνώση χειρισμού αυτών των δυνατοτήτων γενικότερα θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε ότι τα σημερινά παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα με την τεχνολογία 

και τις νέες μορφές της, για αυτό αρκεί να γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα πλέον 

παιχνίδια είναι μικροϋπολογιστές ή βρίσκονται μέσα στον Η/Υ.  
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η παρακάτω γραφική απεικόνιση δείχνει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μαθητών (80,4%) δήλωσε ότι διαθέτουν Η/Υ σχολείο τους.  
Γράφημα 7- Διαθέτει Η/Υ το σχολείο σας; 

Ωστόσο μόνο το 45,7% δήλωσε πως χρησιμοποιούν τον Η/Υ στη διάρκεια του 

μαθήματος, ενώ το άλλο 45,7% απάντησε αρνητικά και το 8,7% δεν απάντησε 

καθόλου. Μάλιστα οι ώρες χρήσης του Η/Υ στο σχολείο είναι ως επί των πλείστω 

λιγότερο από 1 ώρα την ημέρα (67,4% και το 32,6% δεν απάντησε). Αυτό 

αποδεικνύει πως είτε οι ώρες που προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

για την χρήση αυτών δεν επαρκούν, είτε όμως δεν χρησιμοποιούνται από όλα τα 

μαθήματα όπως θα ιδωθεί παρακάτω. Και πράγματι φανερώνεται ότι δεν 

χρησιμοποιούνται σε όλα τα μαθήματα. Στα μαθήματα που δηλώσαν ότι χειρίζονται 

περισσότερο τον Η/Υ είναι στα Μαθηματικά-Φυσική (10,9,%) λιγότερο στα  

θεωρητικά μαθήματα της γλώσσας, λογοτεχνίας, (4,3%) και λιγότερο σε άλλα (13%) 

όπως Θρησκευτικά, ιστορία, γεωγραφία, αγγλικά κ.α..                                                       
 Πίνακας 10 

Για ασκήσεις 6,5% Επικοινωνία με άλλα σχολεία 4,3% 

Για θέματα του σχολείου 32,6% Για όλα τα παραπάνω   15,2% 

Ψυχαγωγία 2,2% Για άλλους λόγους 8,7% 

Διαδίκτυο 4,3%   

Η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι περισσότερο για την εύρεση 

πληροφοριών για τα μαθήματα και ίσως για την εξοικείωση των μαθητών αλλά πολύ 

λιγότερο για ψυχαγωγικούς σκοπούς και επικοινωνία με άλλα σχολεία. 

Συμπερασματικά ο Η/Υ αντιμετωπίζεται στο δημοτικό όχι τόσο σαν γνωστικό 

εργαλείο αλλά κυρίως σαν μέσο για την διευκόλυνση του μαθήματος στην πρόσβαση 

σε πηγές πληροφοριών. Βέβαια οι περισσότεροι μαθητές (64,4%) επιθυμούν την 

επέκταση των τεχνολογιών και σε άλλα μαθήματα. 
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Σε επόμενη ερώτηση αν θέλουν να διευρυνθεί η χρήση του Η/Υ σε όλα τα 

μαθήματα το 6,3% το επιθυμεί και το 10,9% όχι, πάντως το ποσοστό που απάντησε 

είναι μικρό. Δεν θα μπορούσαν αν εξαχθούν έγκυρα πορίσματα από αυτήν την 

δήλωση για τι είναι εξαιρετικά μικρά τα ποσοστά απλώς θα μπορούσε ίσως να 

ειπωθεί ότι δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι κάποιοι μαθητές. Επίσης, σε ερώτηση αν 

χρησιμοποιούν τον Η/Υ και το διαδίκτυο σε ώρες που δεν κάνουν μάθημα το 34,8% 

απαντά ναι και το 54,3% όχι ενώ για διαδίκτυο μόνο το 26,1% απάντησε θετικά. 

Όσον αφορά τι τεχνικά μέσα υπάρχουν στα δύο δημοτικά αυτά σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των παιδιών είναι τα εξής. 
                                                         Πίνακας 11 
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Προτζέκτορας 

 
6,5% Όλα τα παραπάνω 23,9% 

Τηλεόραση 
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Σχετικά με τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων η πλειοψηφία των 

σχολείων διαθέτει Η/Υ αλλά και CD-ROM, ραδιοκασετόφωνο και βίντεο Όσον 

αφορά άλλες τεχνολογικές δυνατότητες πλην των προαναφερόμενων, απάντησαν ότι 

χρησιμοποιούν το power point το 6,5%, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το 2,2% και την 

τηλεδιάσκεψη  μόλις το 2,1%. Ενδεχόμενα προβλήματα που προκύπτουν, για το αν 

διαθέτουν όλα αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία, εάν επαρκούν οι ώρες χρήσης και 

αξιοποίησης των μέσων, ίσως οφείλονται στον μη ικανοποιητικό αριθμό διάθεσης 

αυτών των μέσων ώστε να είναι επαρκούν για όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο η αναλογία των Ελλήνων 

μαθητών ανά υπολογιστή είναι αρκετά μεγάλη, διότι τα σχολεία δεν διαθέτουν 

τόσους πόρους για να αγοράσουν πάρα πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να 

επαρκεί ο καθένας τους αν όχι για έναν μαθητή τουλάχιστον για δύο. Η 

χρηματοδότηση των σχολείων αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για την 

ορθή και κατάλληλη αξιοποίηση των διδακτικών εργαλείων. Σε ερώτηση αν 

χρησιμοποιούν την επικοινωνία με άλλα σχολεία το 45,7% δεν απάντησε σε αυτήν 

την ερώτηση και το 69,6 δήλωσε πως δεν επικοινωνούν. Βασικός σκοπός της 
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εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (όπως διατυπώθηκε 

στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου) είναι: «οι μαθητές χρησιμοποιούν με (ή χωρίς) τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού τον υπολογιστή ως “γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο”, αναζητούν 

πληροφορίες, επικοινωνούν και προσεγγίζουν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της 

υπολογιστικής τεχνολογίας».73 

Όμως, οι τεχνολογίες που αρέσουν περισσότερο στα παιδιά του δημοτικού 

σύμφωνα με τις απαντήσεις τους σε ανοικτού τύπου ερωτήσεων είναι το DVD 17,4%, 

ο Η/Υ 10,9%, το ραδιοκασετόφωνο 8,6%, ο προτζέκτορας 6,5%, και λιγότερο το 

βίντεο 4,4%, και το διαδίκτυο 2,2%, Ενώ στο 13%, αρέσουν όλα αυτά αντιθέτως στο 

2,2%  δεν προτιμά τίποτα από αυτά. Στην ίδια ανοικτή ερώτηση ζητήθηκε να 

αιτιολογήσουν γιατί τους αρέσουν οι παραπάνω τεχνολογίες. Οι μαθητές λοιπόν 

απάντησαν ότι με τη χρήση των παραπάνω  

− «γίνεται το μάθημα πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό» (23,6%),  

− «μας αρέσει να ψάχνουν στο διαδίκτυο» (6,5%),  

− «μέσω αυτών μαθαίνουμε περισσότερα»(4,3%),  

ενώ κάποιοι άλλοι απάντησαν πως δεν τους αρέσει κανένα από αυτά (2,1%) και ένα 

μεγάλο μέρος των μαθητών δεν απάντησε καθόλου (52,1%). Μέχρι εδώ 

διαπιστώνεται για την πρώτη ομάδα ελέγχου της έρευνας ότι οι νέες τεχνολογίες είναι 

αρκετά ενδιαφέρουσες στα παιδιά και μάλιστα είναι το ίδιο εξίσου ενδιαφέρουσες και 

ελκυστικές και για τα αγόρια και για τα κορίτσια και το σημαντικότερο ότι τους είναι 

πολύ οικείες σε συνδυασμό με ποιες τεχνολογίες τους αρέσουν. 

                                                 
73 Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών στην Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, Αθήνα: Δεκέμβρης, 1997, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  www.pi-schools.gr 
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Γράφημα 8- Τεχνολογίες που αρέσουν στα παιδιά 
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Εν συνεχεία ρωτήθηκαν Τι είναι αυτό που σας αρέσει όταν χρησιμοποιούν τον 

Η/Υ στο μάθημα; Εκείνο λοιπόν, που τους αρέσει σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους 

είναι γιατί διευκολύνει το μάθημα (6,5%), γίνεται πιο διασκεδαστικό το μάθημα όταν 

γράφουμε στον υπολογιστή (8,6%), επιπλέον μαθαίνουμε περισσότερο από ότι στην 

κλασσική μάθηση (6,5%), τους αρέσει γιατί βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζονται (13%), μας αρέσει να σερφάρουμε στο διαδίκτυο (2,1%), ενώ σε κάποιους 

άλλους δεν αρέσει τίποτα (6,5%) ή δεν απάντησαν (41,3%).   

Η οπτικοαουστικοποιήση και η δυνατότητα προσομοίωσης των πληροφοριών 

της μάθησης δημιουργούν κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και δημιουργούν 

ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον όπου οι μαθητές δεν αισθάνονται την ίδια πειθαρχία 

και έλεγχο της γνώσης όπως στην παραδοσιακή μάθηση. Επιπροσθέτως, όλο αυτό το 

σύστημα δεν είναι κάτι νέο για τους μαθητές αφού το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 

τους περιβάλλεται από αυτές τις δυνατότητες οπότε η χρήση τους και στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι κάτι αναπόφευκτο αλλά εξελισσόμενο σύμφωνα με το 

τι συμβαίνει έξω από το περιβάλλον της εκπαίδευσης. 

Σε ερώτηση αν θεωρούν ότι χρειάζεται να ξέρουν να χειρίζονται την τεχνολογία 

για την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία το 69,6% απάντησε ναι 

χρειάζεται, ενώ μόλις το 17,4% όχι δεν χρειάζεται και το 13% δεν απάντησε καθόλου. 

Αν και τα επαγγέλματα τα οποία επιθυμούν να διαλέξουν στο μέλλον δεν σχετίζονται 

όλα με την τεχνολογία ωστόσο, έχουν επίγνωση ότι είναι σημαντική η γνώση της 

τεχνολογίας γιατί επηρεάζει κάθε πτυχή τόσο της επαγγελματικής όσο και της 

υπόλοιπης κοινωνικής ζωής. Μάλιστα το 36,9% πιστεύει πως είναι απαραίτητη η 

γνώση Η/Υ για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Χαρακτηριστικά κάποιες 

απαντήσεις ότι «γιατί πλέον ότι δουλειά θέλεις να κάνεις χρειάζεται να ξέρεις Η/Υ», 

«γιατί στο μέλλον αν δεν ξέρεις Η/Υ δεν δε δέχονται σε καμία δουλειά». Αντίθετα το 

13% θεωρεί ότι είναι αναγκαία η γνώση του γιατί είναι χρήσιμο εργαλείο, όπως 

απάντησε ένας μαθητής γιατί «χωρίς τη γνώση του δεν προχωράς,» ενώ κάποιοι 

θεωρούν ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινή ζωή (23,9%)  ότι «είναι 

το εργαλείο του μέλλοντος». 



 79

Στο επόμενο στάδιο μέσω ενός πίνακα όπου βαθμολογούσε την 

ευκολία/δυσκολία ή τον βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας τους απέναντι στην χρήση των 

νέων τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία απάντησαν ως εξής στις 

διάφορες προτάσεις που τους αντιπροσώπευαν. 
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Πίνακας 12 
 
 Πάρα    

πολύ Πολύ Λίγ
ο Καθόλου 

Δεν 
ξέρω/απ
αντώ 

v.36 Με δυσκολεύει να χειρίζομαι τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 8,7 0 28,3 56,5 0 

v.37 Με δυσκολεύει να σερφάρω στο 
διαδίκτυο. 2,2 6,5 30,4 52,2 0 

v.38  Είναι εύκολο να σερφάρω στο 
διαδίκτυο. 43,5 26,1 10,9 6,5 2,2 

v.39. Γίνεται πιο εύκολο το μάθημα με τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 34,8 15,2 6,5 13  

19 
v. 40 Ο Η/Υ είναι διασκεδαστικός. 50 30,4 8,7 0 0 
v.41 Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής σε 
βοηθάει να κάνεις καλύτερα τις εργασίες 
του σχολείου σου. 

45,7 26,1 8,7 4,3  
4,3 

v.42 Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής κάνει 
πιο ενδιαφέρον το μάθημα. 37 15,2 10,9 8,7  

17,4 
v.43 Το διαδίκτυο κάνει πιο ελκυστικό το 
μάθημα. 19,6 28,3 17,4 6,5 17,4 

v.44 Τα ηλεκτρονικά μέσα (όπως 
τηλεόραση, βίντεο, και  υπολογιστής 
κ.α.) κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα. 

32,6 17,4 17,4 13  
8,7 

 

Όπως δείχνουν τα ποσοστά στον πίνακα 11, το 56,5% και το 52,2% δεν 

δυσκολεύονται ούτε στη χρήση του Η/Υ ούτε του διαδικτύου αντιθέτως το θεωρούν 

αρκετά εύκολο (43,5%+26,1%) και μάλιστα τους βοηθάει τόσο στο μάθημα (34,8%) 

όσο και στις εργασίες του σχολείου (45,7%). Γενικά με τον Η/Υ και το διαδίκτυο 

δηλώνουν ότι το μάθημα τους γίνεται πιο ενδιαφέρον, ελκυστικό και να κεντρίζει την 

προσοχή τους. Όπως προαναφέρθηκε είναι φυσικό τα παιδιά να είναι πιο 

εξοικειωμένα με την χρήση αυτών των μέσων αφού η πλειοψηφία τους διαθέτει Η/Υ 

στο σπίτι και ασχολούνται με αυτό ανεξαρτήτως της διάρκειας τους. Εντούτοις, 

υπάρχουν οι περιπτώσεις που δεν θεωρούν τον Η/Υ ενδιαφέρον στο μάθημα και 

γενικότερα τα τεχνολογικά μέσα αφού ένα 13% δυσκολεύεται στη χρήση του κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος που σημαίνει ότι ίσως είναι ένα πολύπλοκο εργαλείο. 

Πιθανόν να απαντάται και από τις περιπτώσεις που δεν θα διαθέτει ούτε στο σπίτι 

αλλά ούτε επιθυμεί την διερεύνηση της χρήσης του σε όλα τα μαθήματα. Εκ λείπει 

δηλαδή η εξοικείωση ή δεν τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με αυτά. Δεν είναι 

αυτονόητο ότι οι νέες τεχνολογίες που εισάγονται είναι κατανοητές ή χαίρουν 

αποδοχή από όλους. Για αυτό πρέπει να σχεδιαστούν ορθά οι εκάστοτε πολιτικές για 

την αποφυγή χάσματος μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν να τις χειρίζονται και εκείνων 

που δεν ξέρουν. Όλα τα νοικοκυριά δεν διαθέτουν Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, 

ψηφιακή κάμερα, κινητό τηλέφωνο ή άλλο τέτοιου είδους ψηφιακό εξοπλισμό είτε 

γιατί ακόμα για κάποιες οικογένειες είναι μια δαπανηρή επένδυση είτε για άλλους 

λόγους  Η εκπαίδευση λοιπόν σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσει ίσες ευκαιρίες σε 

όλους μέσω της μαθησιακής διαδικασίας να εξοικειωθούν με αυτές και να γνωρίσουν 

τον χειρισμό τους. 
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     Πίνακας 13 
ΣΤΑΣΕΙΣ  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Συ
μφ
ω
νώ

   
 

απ
ολ
ύτ
ω
ς 

 

Συ
μφ
ω
νώ

 
 

ΔΞ
/Δ
Α

 

Δι
αφ
ω
νώ

 
 

Δι
αφ
ω
νώ

 
απ
ολ
ύτ
ω
ς 

v. 45 Είναι εύκολη η χρήση του Η/Υ.  
47,8 

 
37 

 
2,2 

 
6,5 

 
0 

v. 46 Τον Η/Υ τον χρησιμοποιούμε για να μαθαίνουμε 
πιο πολλά. 32,6 50 4,3 4,3 2,2 

 
v. 47 Ο Η/Υ είναι μόνο για παιχνίδια και όχι για τα 
μαθήματα 

 
2,2 

 
0 

 
4,3 

 
28,3 

 
56,5 

v. 48 Το σχολείο πρέπει να διαθέτει πιο πολλά 
τεχνολογικά εργαλεία για το μάθημα. 

 
30,4 

 
39,1 

 
13 

 
4,3 

 
4,3 

v.49 Όλοι θα ήταν καλό να γνωρίζουμε να χειριζόμαστε 
τις νέες τεχνολογίες. 50 30,4 8,7 2,2 2,2 

v.50 Οι νέες τεχνολογίες βοηθάνε να γίνει η ζωή μας πιο 
άνετη. 45,7 34,8 6,5 2,2 2,2 

v.51 Το διαδίκτυο ελλοχεύει κινδύνους για τα παιδιά εάν 
δεν υπάρχει εποπτεία από  ενήλικα. 

 
30,4 

 
26,1 

 
13 

 
8,7 

 
13 

v.52 Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν τον κίνδυνο της 
αλλοτρίωσης κα της αποξένωσης των ατόμων  

23,9 
 

23,9 

 
21,
7 

 
10,9 

 
10,9 

v.53.Οι νέες τεχνολογίες είναι καλό να υπάρχουν στην 
εκπαίδευση ως μέσα διδασκαλίας 

 
32,6 

 
41,3 

 
6,5 

 
6,5 

 
4,3 

 

Στον παραπάνω πίνακα τα παιδιά κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό 

συμφωνίας/διαφωνίας απέναντι στις νέες τεχνολογίες κάνοντας μια επιλογή από ένα 

μικρό αριθμό εναλλακτικών επιλογών από την διαβαθμιστική κλίμακα πέντε σημείων 

(1=Συμφωνώ απόλυτα έως το 5=Διαφωνώ απόλυτα). Αν και το μικρό της ηλικίας τους 

τα παιδιά μπορούν και καταλαβαίνουν την σημασία των νέων τεχνολογιών στη ζωή  

όλων μας. Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 80,4%., συμφωνούν με το γεγονός ότι όλοι θα 

πρέπει να γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες και η δικαιολογία έρχεται με την αμέσως 

επόμενη άποψη ότι βοηθάνε την ζωή να γίνει πιο άνετη (80,5%), ενώ συνειδητοποιούν 

το γεγονός ότι οι τεχνολογίες ελλοχεύουν κινδύνους τόσο για τα παιδιά (56,5%) όσο 

και τον κίνδυνο αλλοτρίωσης των ατόμων (57,8%). 

Πάντως το 82,6% συμφωνεί γενικά ότι ο Η/Υ συμβάλλει στην μάθηση και 

προσθέτει ότι θα ήταν καλό το σχολείο να διαθέτει νέες τεχνολογίες (69,5%) γιατί είναι 

καλό να υπάρχουν ως εποπτικά μέσα στην εκπαίδευση (73,9%). Στο κλείσιμο αυτής 

της ενότητας τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν σε ακόμα δύο ερωτήσεις. Πρώτον, 

αν αρέσει το σχολείο όπου πηγαίνουν, όπου το 82,6% απάντησε πως του αρέσει και 

το 10,9% όχι. Πάντως για το 78,3%  των μαθητών θα ήθελε να αλλάξει το σχολείο 

τους και  

• Να εισαχθούν νέα τεχνολογία και να γίνει ευρεία η χρήση τους (19,5%), 

• να γίνει πιο ελκυστικός ο τρόπος μάθησης (2,1%),  

• να υπάρξουν νέοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (8,6%),  
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• να αλλάξει η κτιριακή υποδομή του σχολείου αλλά και γενικότερα ο 

υλικός εξοπλισμός (10,8%), 

• ένα άλλο ποσοστό επιζητά καλύτερους καθηγητές (6,5%), 

• να αλλάξουν κάποια στοιχεία του προγράμματος τους όπως εκδρομές,, 

διαλλείματα (4,3%),  

• σε κάποιους άλλους δεν αρέσει τίποτα και θέλουν να αλλάξουν τα πάντα 

(4,3%), 

• ενώ σε κάποιους άλλους αρέσει όπως είναι το σχολείο τους και δεν θέλουν 

να αλλάξει τίποτα (32,6). 

• Ένα άλλο μέρος του δείγματος δεν θέλησε να απαντήσει (10,8%). 

Η παραπάνω ανάλυση δείχνει να έχει περισσότερη ανάγκη το σχολείο τους από  

τεχνολογικό εξοπλισμό. Στο σύνολο τους δηλαδή είναι μεγαλύτερη επιθυμία τους να 

αλλάξει ο τεχνολογικός εξοπλισμός που έχουν και να εισαχθούν ακόμα περισσότερα 

τεχνολογικά εργαλεία της νέας εποχής. Τα παιδιά αυτά αντικατοπτρίζουν την νέα 

γενιά που θα βγει σε ένα περιβάλλον αρκετά απαιτητικό όσον αφορά τις γνώσεις τους 

στις νέες τεχνολογίες και δείχνει να είναι πιο ενήμερο για αυτά παρά το γεγονός ότι 

είναι μικρά σε ηλικία. 

Ανακεφαλαιώνοντας βασικά σημεία που προέκυψαν από την έρευνα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές του δείγματος 

ανήκουν στην μεσαία κοινωνικοοικονομική κατάσταση, διαμένουν στην πόλη του 

Ρεθύμνου, ενώ είναι λίγες οι περιπτώσεις  που οι γονείς έχουν μια ανώτερη ή χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης ή υπάρχουν οικογένειες που διαμένουν στο χωριό. Επίσης η 

πλειοψηφία των οικογενειών διαθέτει Η/Υ στο σπίτι όπου κατά μέσο όρο το 

χρησιμοποιούν όλα τα μέλη αλλά περισσότερο από αυτούς τα αδέρφια των 

ερωτηθέντων.  

Όσον αφορά τον εξοπλισμό σε τεχνολογίες της επικοινωνίας και της 

πληροφορίας των δημοτικών διαπιστώνεται ότι διαθέτουν τουλάχιστον Η/Υ στα 

πλαίσια όμως μόνο μιας διδακτικής ώρας την εβδομάδα. Η χρήση τους δεν είναι 

ευρεία σε όλα τα μαθήματα αλλά είναι συμπληρωματική για τους σκοπούς των 

εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια των μαθημάτων και την εξοικείωση των 

μαθητών με το γνωστικό αυτό εργαλείο. Επιπροσθέτως, υπάρχει μια διάθεση και σε 

άλλα συμβατά εποπτικά μέσα όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιοκασετόφωνο, το 

βίντεο και λιγότερο το dvd, τα οποία συνήθως είναι παλαιά τεχνολογίας. 

Περιορισμένες όμως είναι και ι δυνατότητες των χρήσεων του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, της επικοινωνίας με άλλα σχολεία και της τηλεδιάσκεψης.  

Παρόλα αυτά οι μαθητές φαίνονται να είναι αρκετά εξοικειωμένοι τόσο με τους 

νέους όρους που εμφανίζονται στο προσκήνιο όσο και με τις χρήσεις ενώ δηλώνουν 

την αρέσκεια τους στην παρεμβολή τέτοιων τεχνολογικών και πληροφοριακών μέσων 
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στη μαθησιακή διαδικασία γιατί όπως αιτιολογούν δημιουργείται ένα πιο ενδιαφέρον, 

ελκυστικό πλαίσιο μάθησης, πιο αποτελεσματικό και πλούσιο σε πληροφορίες. 

Ακόμη σημαντική διαπίστωση είναι πως θεωρούν αναγκαία την γνώση χειρισμού 

αυτών των προηγμένων μέσων για την επαγγελτική τους αποκατάσταση αλλά και την 

κοινωνική τους επιβίωση. Να σημειωθεί ακόμη ότι δεν αναφέρονται αν υπάρχουν 

διαφορές στην εξοικείωση με τις τεχνολογίες και τις χρήσεις  ανάμεσα σε αγόρια και 

κορίτσια γιατί δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Οι μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να μην εκμεταλλεύονται πλήρως των ωφελειών 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση τους λόγω της μη επαρκής πολιτικής ένταξης 

τους εκ των άνω, ωστόσο είναι αρκετά ενήμεροι για τις τεχνολογικές και 

πληροφοριακές αλλαγές που συντελούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής τους 

ζωής, είναι αρκετά εξοικειωμένοι με αυτές και επιζητούν το νέο μοντέλο μάθησης 

που συνδυάζει την κλασσική μάθηση με τις δυνατότητες των ΤΕΠ. 
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2) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

Δημογραφικά -Κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών 

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές που απάντησαν είναι 177. 

Σύμφωνα με το κυκλικό διάγραμμα το 45,78% είναι αγόρια, το 53,67% κορίτσια και 

το 0,56% δεν απάντησε.  
                            Γράφημα 9 –Ποιο είναι το φύλο σου;  

 
 

 

Η ηλικιακή κατανομή περιλαμβάνει ηλικίες από 12 έως 19 ετών, όπου τα 

περισσότερα παιδιά ανήκουν στην ηλικία των 13 και των 17 ετών. 
Γράφημα 10-Ποια είναι η ηλικία σου; 

 

 

Το 67,80% πηγαίνει στο γυμνάσιο και το 32,20% στο λύκειο. Στο δείγμα του 

γυμνασίου περιλαμβάνονται μαθητές από όλα τα τμήματα τους σχολείου καθώς όλα 

τα τμήματα έχουν υποχρεωτικό μάθημα την πληροφορική και την τεχνολογία. Στο 

Λύκειο και πάλι περιλαμβάνονται μαθητές από την Πρώτη ως και την Τρίτη λυκείου, 

των τμημάτων εκείνων που έχουν το μάθημα της πληροφορικής καθώς δεν είναι 

υποχρεωτικό αλλά επιλογής μάθημα. 
Γράφημα 11-Ποιο είναι το σχολείο σου; 

53,67%
45,7 % 

0,56
Κορίτσια 

Αγόρια 
,00 
ΦΥΛΟ 

 
19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 

 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

0,6% 
10,7% 

31,1% 
10,2% 14,7% 

8,5% 7,9% 

16,4% 
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Τα σχολεία αυτά βρίσκονται υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου και 

αποτελούν σχολεία που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο των όποιων αλλαγών 

εισέρχονται στην εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί αυτό για τι από τη 

στιγμή που βρίσκονται σε πειραματισμό των νέων μεθόδων που εισέρχονται στην 

εκπαίδευση αναμένεται να είναι κατάλληλα και πλήρως εξοπλισμένα με ότι ίσως δεν 

διαθέτουν σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές και λειτουργούν αυστηρά σύμφωνα  

με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου παιδείας. 

Από τον πίνακα 13 παρουσιάζεται ο τόπος διαμονής του δείγματος, που δείχνει 

να είναι πιο διασκορπισμένο από ότι ήταν στην προηγούμενη περίπτωση. Είναι 

μεγαλύτερο το ποσοστό των παιδιών που διαμένει στα ανατολικά προάστια της 

πόλης, και αυτό που μένει στην πόλη, ενώ ένα μικρότερο μέρος μένει σε χωριά. Πολύ 

λιγότερες είναι οι περιπτώσεις των παιδιών που διαμένουν στα βόρεια και δυτικά της 

πόλης. Αναντίρρητα επειδή το ένα τουλάχιστον σχολείο βρίσκεται στην ανατολική 

περιοχή, προάστιο της πόλης είναι φυσικό να διαμένει εκεί ένα μεγάλο ποσοστό των 

μαθητών ενώ το άλλο σχολείο και σε αυτήν την περίπτωση είναι στο κέντρο της 

πόλης. Επομένως για αυτό και το άλλο (31,1%) μεγάλο ποσοστό διαμένει εκεί. 

Παρόλα αυτά είναι σημαντικό και το ποσοστό που διαμένουν σε χωριά γύρω από το 

Ρέθυμνο. 
                                Πίνακας 14 –Περιοχή κατοικίας 

καμία απάντηση ,6 

Πόλη 31,1 

Ανατολικά 37,3 

Δυτικά 7,9 

Βόρεια 8,5 

Χωριό 14,7 

σύνολο 100,0 
 

  Παρακάτω παρουσιάζονται τα δεδομένα του μορφωτικού επιπέδου των 

γονέων τους που είναι και σε αυτήν την περίπτωση υψηλά και μάλιστα για ακόμη μια 

φορά το επίπεδο της μητέρας με μικρή διαφορά είναι πιο υψηλό από του πατέρα, 

αφού το 40,7% έχει τελειώσει το λύκειο έναντι του 38,4%. Επιπλέον, το 26% των 

μητέρων έχει τελειώσει κάποιο ΑΕΙ, το 5,6%  κάποιο ΤΕΙ  ενώ το 18,1% & 9,6% του 

αντίστοιχα, Ενώ μόλις το 5,6%  των μητέρων και 4,5% των πατεράδων έχει κάνει  

32,20% 
 

67,80% 

Λύκειο 
Γυμνάσιο 
Σχολείο 
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μεταπτυχιακές σπουδές. Σε γενικές γραμμές είναι μικρό το ποσοστό που είτε έχει 

τελειώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση και αρκετά μικρό το 0,6%με καθόλου 

μόρφωση. Αναμένεται και σε αυτήν την περίπτωση οι γονείς να είναι πιο δεκτικοί 

στις τεχνολογικές αλλαγές και να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι.  
Πίνακας 15 

Πατέρα Μητέρας Μορφωτικό επίπεδο 

συχνότητα Ποσοστό% συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου σχολείο 1 0,6 0 0 

Κάποια χρόνια 

δημοτικού 

6 3,4 1 0,6 

Απόφοιτος 

δημοτικού 

16 9 13 7,3 

Υποχρεωτική 

εκπ/ση 

18 10,2 16 9 

Απόφοιτος λυκείου 68 38,4 72 40,7 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 32 18,1 46  26 

Τ.Ε.Ι 17 9,6 10 5,6 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές 

8 4,5 10 5,6 

Καμία απάντηση 11 6,2 9 5,1 

Σύνολο 177 100 177 100 

 

Αυτή λοιπόν η εικόνα είναι μια πολύ καλή κοινωνιολογική παρατήρηση γιατί 

δείχνει ένα αρκετά ικανοποιητικά μορφωμένο δείγμα ατόμων. Μετά την παραπάνω 

λοιπόν ανάλυση επέρχεται η επαγγελματική κατάσταση των γονιών. Όπου για ακόμη 

μία φορά το επάγγελμα του υπαλλήλου είναι το πιο δημοφιλές και μάλιστα και για 

τους δύο γονείς αμέσως μετά ακολουθεί και του έμπορου/ελεύθερου επαγγελματία 

και λιγότερο του επιστήμονα με την εξαίρεση ότι πάλι είναι πιο σύνηθες για τη 

μητέρα. Μικρό είναι το ποσοστό των γονέων γεωργών και υψηλότερο των μητέρων 

που είναι νοικοκυρές. Το άλλο καινούριο είναι πως σε αυτήν την περίπτωση έχουμε 

και γονείς που είναι άνεργοι, ενώ καθόλου δεν υπάρχουν στελέχη διοικήσεως από τη 

μεριά των πατεράδων. Πάντως είναι μια ομοιόμορφη επαγγελματική διανομή 

σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης τους όπου τα ποσοστό έχουν διανεμηθεί πιο 

ευρέως. Παραπάνω διαπιστώσεις που μπορούν να εξαχθούν είναι πως η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των περισσοτέρων οικογενειών είναι μεσαία και 

υψηλού επιπέδου. Μάλιστα όσο για την υψηλή κοινωνικοοικονομική προέλευση 

αρκεί να ειπωθεί πως ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό μητέρων δεν εργάζεται παρόλο 

που εμφανίζει να κατέχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο ενδεχομένως θα διαθέτουν μια 

αρκετά ικανοποιητική οικονομική κατάσταση ώστε να μην χρειάζεται να εργάζεται 

δεύτερο μέλος στην οικογένεια τους. 
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 Πίνακας 16 
 Πατέρας Μητέρα 

 συχνότητα ποσοστό συχνότητα ποσοστό 

Καμία απάντηση 2 1,1 2 1,1 

Επιστήμονας 14 7,9 25 14,1 

Στέλεχος  
διοικήσεως 

0 0 2 1,1 

Υπάλληλός 70 39,5 80 45,2 

Έμπορος ελεύθερος 
επαγγελματίας 

55 31,1 26 14,7 

Εργάτης/Τεχνίτης 20 11,3 0 0 

Γεωργός 10 5,6 1 ,6 

Νοικοκυρά - - 37 20,9 

Άνεργος 1 ,6 3 1,7 

Συνταξιούχος 3 1,7 1 ,6 

Άλλο 2 1,1 0 0 

Σύνολο 177 100,0 177 100,0 

 

Στο σύνολο του (88,7%) το δείγμα διαθέτει Η/Υ στο σπίτι, και μόνο το 10,7% 

δεν έχει. Όπως φαίνεται ο Η/Υ έχει γίνει οικιακή συσκευή αφού τα περισσότερα 

νοικοκυριά διαθέτουν και από έναν τουλάχιστον. Οι λόγοι που τους οποίους 

αναφέρουν ότι δεν έχουν γιατί είναι ακριβός (2,8%), είτε γιατί οι γονείς θεωρούν ότι 

δεν χρειάζεται (1,7%), είτε γιατί δεν γνωρίζουν το λόγο (10,2%), ενώ κάποιοι άλλοι 

υποστηρίζουν ότι είναι άλλος λόγος που δεν αναφέρουν όμως ποιον (5,1%). Τα άτομα 

που τον χρησιμοποιούν περισσότερο και σε αυτήν την περίπτωση είναι όλη η 

οικογένεια (44,3%). Με μια περαιτέρω ανάλυση θα αποδειχθεί ότι τα αδέρφια, είναι 

πάλι εκείνα που το χρησιμοποιούν περισσότερο (24,4%) από ότι οι γονείς τους (9,1% 

ο πατέρας και 6,1% η μητέρα).Άρα και πάλι είναι μεγαλύτερη η εξοικείωση των 

παιδιών με τις τεχνολογίες ενώ δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τους 

γονείς, που παρόλο που διαθέτουν και μόρφωση και υψηλά επαγγέλματα, 

τουλάχιστον στον χώρο του οίκου δεν φαίνονται να απασχολούνται με τον Η/Υ. 

Σύμφωνα με το 39% ο χρόνος που δαπανάνε οι μαθητές μπροστά στον Η/Υ 

είναι για λιγότερο από 1 ώρα, ενώ το 36,7%  για 1 έως 3 ώρες και το 10,7% για 

παραπάνω από 3 ώρες και ο λόγος χρήσης του Η/Υ σπίτι φαίνεται να είναι για 

παιχνίδι (14,1%),  πολύ λιγότερο για την εκπόνηση των ασκήσεων του σχολείου 

(5,1%), και ακόμη λιγότερο για την σύνδεση στο διαδίκτυο(3,4%) ενώ το 63,% το 

χρησιμοποιεί για όλα τα παραπάνω. Και σε αυτήν την περίπτωση το φιλικό 

περιβάλλον των μαθητών φαίνεται να είναι αρκετά ενήμερο για τη τεχνολογία αφού 

το 96% γνωρίζει να χειρίζεται τον Η/Υ και το 89,3% το διαδίκτυο. Ας σημειωθεί εδώ 

ότι τα παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αρκεί να 

αναλογιστούμε ότι τα περισσότερα από τα παιχνίδια τους εκτός του ότι βρίσκονται σε 
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υπολογιστές και μικροϋπολογιστές έχουν και τα κινούμενα σχέδια που 

παρακολουθούν ως πρότυπα τους να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές.74 

                                                 
74 Συγκρινόμενα αποτελέσματα βλέπε στο παράτημα 7,από Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδος, Δελτίο Τύπου «Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 
από τα νοικοκυριά, έτους 2006»,διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
http://www.statistics.gr/gr_tables/S803_SFA_3_DT_AN_2006_2_Y.pdf,  
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Το 96% δήλωσε πως στο σχολείο τους έχουν Η/Υ ενώ το 4% δεν απάντησε. 
Γράφημα 12- Διαθέτει Η/Υ το σχολείο τους. 

 
Μάλιστα το 68,9% τον χρησιμοποιούν στα μαθήματα τους περισσότερο στα 

μαθήματα της πληροφορικής –τεχνολογίας (57,6%), στα φιλολογικά (15,8%), και 

λιγότερο στη φυσική-χημεία-μαθηματικά (4%), ενώ ένα μικρό ποσοστό (9%) σε 

κάποια άλλα μαθήματα, όπως είναι η γεωγραφία, τα αγγλικά κ.α. Βέβαια η ώρα 

χρήσης συνήθως δεν ξεπερνά την 1 ώρα (76,3%), ενώ είναι λίγες οι περιπτώσεις που 

αναφέρονται ότι τον χρησιμοποιούν από 1 ώρα έως 3 ώρες (9,6%) και παραπάνω από 

3 ώρες (5%). Πάλι θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δεν 

προβλέπει αρκετή ώρα για την χρήση αυτού, αλλά όπως φαίνεται δεν είναι και στην 

ιδιαίτερη επιθυμία των υπολοίπων καθηγητών να τον χρησιμοποιήσουν καθώς είναι 

λίγες οι περιπτώσεις όπου γίνεται η χρήση του, για λίγο χρονικό διάστημα. Κάτι το 

οποίο δεν θα έπρεπε να ισχύει γιατί πρόκειται για σχολεία πυλωτικά που εφαρμόζουν 

περισσότερο νέες καινοτομικές πολιτικές του υπουργείου. 

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται ο Η/Υ στο μάθημα είναι για 

τις ασκήσεις των μαθημάτων που εκτελούνται εκείνη την ώρα και για την πρόσβαση 

τους στο διαδίκτυο που όπως θα δούμε παρακάτω είναι για την ανεύρεση 

πληροφοριών σχετικά με τα μαθήματα και λιγότερο για ψυχαγωγία. Επίσης για 

διάφορα άλλα θέματα του σχολείου ενώ είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που 

καταφέρνουν να επικοινωνούν διαδικτυακά με άλλα σχολεία και ανταλλάσουν 

πληροφορίες.  
Πίνακας 17 

Για ασκήσεις 33,1% Διαδίκτυο 16,9% 

Για θέματα του σχολείου 13% Επικοινωνία με άλλα σχολεία 4,6 

Ψυχαγωγία 10,1% Για όλα τα παραπάνω 36,2 

 
Φαίνεται ότι ο Η/Υ αντιμετωπίζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος ως 

εκπαιδευτικό μέσο για την επίτευξη της εκμάθησης και την αναζήτηση πληροφοριών 

και με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται την εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία και 

λειτουργεί λιγότερο ως γνωστικό εργαλείο. Πάντως η δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
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τον Η/Υ και το διαδίκτυο στο σχολείο τους σε ώρες που δεν κάνουν μάθημα είναι 

ελάχιστες. 

Ακόμη και η χρήση του διαδικτύου γίνεται για τους σκοπούς της μάθησης και 

των εργασιών που επιτελούνται κατά την διάρκεια του μαθήματος και όχι για 

παιχνίδια. Ένα 4,6% απαντά για την επικοινωνία με άλλα σχολεία, που δείχνει την 

αλληλόδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών υποκειμένων μέσω της τεχνολογίας. Σε 

άλλη ερώτηση δήλωσαν τι τεχνικά μέσα περιλαμβάνουν τα σχολεία τους. 
Πίνακας 18 

 

Ο Η/Υ φαίνεται να μην λείπει από κανένα σχολείο αν και σε επόμενη ερώτηση 

πολλοί μαθητές απάντησαν πως οι Η/Υ τους είναι πολύ παλιοί και αργοί. Τα CD-

Rom και τα DVD με εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι και αυτά αρκετά χρήσιμα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, από τα πιο συνηθισμένα εποπτικά μέσα στα 

σχολεία είναι η τηλεόραση το βίντεο, ο προτζέκτορας και το ραδιοκασετόφωνο ή 

cdpalyer, ενώ λίγοι είναι εκείνοι που απάντησαν ότι το σχολείο τους διαθέτει κάμερα. 

Επίσης, το απάντησε πως διαθέτουν και σύνδεση στο διαδίκτυο που όπως προείπαμε 

είναι κυρίως για τους σκοπούς των εργασιών τους. Ελάχιστοι υπήρξαν εκείνοι που 

απάντησαν πως το σχολείο τους τα διαθέτει όλα αυτά, δηλώνοντας πως είναι πλήρως 

εξοπλισμένο.  

Οι δυνατότητες της τηλεδιάσκεψης (3,9%), του φαξ (0,5%) και του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(6,3%) δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πάντως αν και πρόκειται για πειραματικά σχολεία δεν 

φαίνεται να είναι πλήρως εξοπλισμένα και να χρησιμοποιούν τις νέες δυνατότητες και 

μεθόδους αρκετά ικανοποιητικά. Αν και οι καθηγητές τους από προσωπική 

συνέντευξη είναι αρκετά ενήμεροι για  τα νέα μέσα δεν φαίνεται να είναι μια 

διαδεδομένη κατάσταση της χρήση τους στην διάρκεια της μάθησης. Ενώ ένα άλλο 

πρόβλημα που ανακύπτει από τις μαρτυρίες των μαθητών, κυρίως του Λυκείου, είναι 

πως οι τεχνολογίες που έχουν, όπως οι υπολογιστείς είναι παλαιού τύπου, δύσκολα 

και αργά ανοίγουν και δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση ώστε να μπορούν να τους 

χρησιμοποιούν επαρκώς.  

Η/Υ 
 

52% Βίντεο 
 

42,4%, 

Διαδίκτυο 

 

44,1% Κάμερα 

 

3,4% 

CD-ROM 18,1% Ραδιοκασετόφωνο 

 

36,2%, 

Προτζέκτορας 

 

42,4% Όλα τα παραπάνω 41,8, 
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Παρόλα αυτά, ανάμεσα από τα παραπάνω μέσα και τις δυνατότητες που 

δύναται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εκείνα που έρχονται πρώτα στη προτίμηση 

των παιδιών είναι το διαδίκτυο, τα DVD εκπαιδευτικού περιεχομένου, και το βίντεο. 

Όσον αφορά το διαδίκτυο προτιμάται δίνει τη δυνατότητα να πλοηγούνται σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα, κερδίζοντας την προσοχή τους σε νέα δεδομένα, τα DVD 

είναι κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα γιατί οπτικοιποιείται η γνώση, μπορεί να 

είναι μικρά ντοκιμαντέρ που τους μεταφέρουν καλύτερα τι γνώσεις από το βιβλίο, 

καθώς και το βίντεο. Γενικότερα, τους αρέσει γιατί έχουν τη δυνατότητα όπως είναι 

το διαδίκτυο και ο Η/Υ να τα χειρίζονται τα ίδια τα παιδιά και επιπλέον τους δίνεται 

η ευκαιρία της οπτικοποίησης των μαθημάτων τους είναι πολύ καλύτερη από τις 

περιγραφές και τα σκίτσα που μπορεί να περιέχει ένα βιβλίο. Σε αυτά τα μέσα 

μπορούν να συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις των παιδιών γεγονός που τους κεντρίζει 

την προσοχή τους κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό. 
Γράφημα 13 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Η αιτιολογία για τα τεχνολογικά μέσα που τους αρέσουν είναι γιατί μέσω αυτών  

• ενημερώνονται (9,6%) και τα 

• βοηθάνε να βρίσκουν ευκολότερα τις πληροφορίες που χρειάζονται (8,46%), 

ενώ ένα μεγάλο ποσοστό  

• βρίσκουν το μάθημα πιο διασκεδαστικό -ευχάριστο με τη χρήση αυτών. 

(18%). 

 Σε επόμενη ερώτηση τι είναι αυτό που τους αρέσει όταν χρησιμοποιούν τον 

Η/Υ είναι κατά κύριο λόγο  

• η αναζήτηση πληροφοριών (6,7%),  

• η δυνατότητα να κάνουν περισσότερα πράγματα από ότι στην κλασσική 

διδασκαλία (14,6%),  

• η δυνατότητα να παίζουν στο διαδίκτυο  
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• και γιατί το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό (11,2). 

Αλλά η γνώμη των παιδιών για την εκμάθηση της τεχνολογίας εκφράζεται μέσα 

από την απάντηση τους, όπου το 81 9% συμφωνεί ότι είναι αναγκαίο να γνωρίζουν 

την χρήση της τεχνολογίας για οποιοδήποτε επάγγελμα επιλέξουν στο μέλλον.  
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Γράφημα 14

 
 

Είναι αρκετά διαδεδομένη η αντίληψη ότι σε πάρα πολλά επαγγέλματα αν όχι 

όλα είναι αναγκαία η γνώση της χρήσης της τεχνολογίας. Όλα περιστρέφονται κατά 

βάση γύρω από το Η/Υ και το διαδίκτυο, καθώς η χρήση του Η/Υ έχει επεκταθεί σε 

πάρα πολλά επαγγέλματα από εκείνο της απλής γραμματέως όπου πλέον θα πρέπει να 

καταχωρεί τα πάντα σε υπολογιστικά προγράμματα μέχρι εκείνα του ιατρού. Εξάλλου 

παντού, ακόμα και στην πρόσληψη στο δημόσιο τόσο στη χώρα μας όσο και στα 

υπόλοιπα κράτη είναι απαραίτητη η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

διαδικτύου. Ενώ δεν είναι μόνο αυτές οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε όλα τα 

επαγγέλματα αλλά είναι οι πιο διαδεδομένες και απαραίτητες. Υπάρχουν και άλλες 

τεχνολογίες που θα πρέπει να γνωρίζει κανείς ανάλογα με το επάγγελμα που επιθυμεί 

να διαλέξει                                        
                  Γράφημα 15 

 
Οι λόγοι τους οποίους προβάλλουν οι μαθητές ότι η γνώση της τεχνολογίας 

είναι απαραίτητη για να βρουν δουλειά οι μελλοντικοί εργαζόμενοι είναι γιατί κάθε 

δουλειά χρειάζεται τη γνώση αυτή (24,2%), γιατί είναι ένα εύκολο μέσο για την 

αναζήτηση πληροφοριών (10,7%), κι γιατί είναι απαραίτητο στη καθημερινή ζωή. 

Κάποιες απαντήσεις των παιδιών είναι 

-«πλέον ότι δουλειά και να κάνεις η τεχνολογία είναι απαραίτητη», 

-«γιατί η ζωή γίνεται ευκολότερη, όλα περιστρέφονται γύρω από την τεχνολογία», 

-«γιατί θα μου χρειαστεί για το επάγγελμα που θα κάνω». 
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Θεωρείς απαραίτητη την γνώση της τεχνολογίας για την επιλογή  

του επαγγελματος σου? 
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Είναι απαραίτητη η γνώση χειρισμού της τεχνολογίας? 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας 18 με την διαβαθμιστική κλίμακα που μετράει 

τον βαθμό αντιπροσώπευσης τους σύμφωνα με κάποιες προτάσεις που αφορούν τη 

δική τους ατομική χρήση της τεχνολογία όσο και τη χρήση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
Πίνακας 19 

 Πάρα    
πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου ΔΞ 

v.36 Με δυσκολεύει να χειρίζομαι τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 2,8 2,8 33,9 55,9 2,8 

v.37 Με δυσκολεύει να σερφάρω στο 
διαδίκτυο. 1,7 6,8 26,6 61,6 2,3 

v.38 Είναι εύκολο να σερφάρω στο 
διαδίκτυο. 39 29,4 15,8 5,6 5,1 

v.39. Γίνεται πιο εύκολο το μάθημα με τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 35,6 27,7 17,5 2,8 11,9 

v. 40 Ο Η/Υ είναι διασκεδαστικός. 56,5 29,9 7,9 3,4 1,1 
v.41 Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής σε 
βοηθάει να κάνεις καλύτερα τις εργασίες του 
σχολείου σου. 

33,9 30,5 22,6 2,8 7,9 

v.42 Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής κάνει πιο 
ενδιαφέρον το μάθημα. 40,1 30,5 15,3 4,5 6,2 

v.43 Το διαδίκτυο κάνει πιο ελκυστικό το 
μάθημα. 42,9 29,9 9,6 4 9,6 

v.44 Τα ηλεκτρονικά μέσα (όπως 
τηλεόραση, βίντεο, και  υπολογιστής κ.α.) 
κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα. 

48 27,7 9,6 6,2 7,3 

Συμπερασματικά λοιπόν, οι μαθητές δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών του διαδικτύου αντιθέτως και σε αυτή την 

περίπτωση όπως συνέβη και στην προηγούμενη ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές είναι αρκετά εξοικειωμένοι και θεωρούν ότι ο 

Η/Υ και το διαδίκτυο βοηθούν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία (35,6%), 

ιδιαίτερα στις ασκήσεις του σχολείου (33,9%+30,5%). Επιπροσθέτως ο Η/Υ κάνει το 

μάθημα πιο ενδιαφέρον (70,6%) και ελκυστικό (72,8%). Αλλά γενικότερα θεωρούν 

ότι τα ηλεκτρονικά μέσα βοηθούν να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον (75,7%). 

Επιβεβαιώνεται λοιπόν οι απόψεις που θεωρούν τα εποπτικά μέσα της τεχνολογίας 

αρκετά ελκυστικά και ενδιαφέροντα για τους εκπαιδευόμενους αλλά και βοηθητικά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
 

Πίνακας 20 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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v. 45 Είναι εύκολη η χρήση του Η/Υ. 47,5 39 6,2 4 0,6 

v. 46 Τον Η/Υ τον χρησιμοποιούμε για να 
μαθαίνουμε πιο πολλά. 28,8 44,1 7,9 9,6 4 

v. 47 Ο Η/Υ είναι μόνο για παιχνίδια και όχι για 
τα μαθήματα 14,1 9 5,6 26 38,4 

v. 48 Το σχολείο πρέπει να διαθέτει πιο πολλά 
τεχνολογικά εργαλεία για το μάθημα. 45,2 30,5 7,9 8,5 1,1 
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v.49 Όλοι θα ήταν καλό να γνωρίζουμε να 
χειριζόμαστε τις νέες τεχνολογίες. 47,5 33,3 7,9 3,4 3,4 

v.50 Οι νέες τεχνολογίες βοηθάνε να γίνει η ζωή 
μας πιο άνετη. 44,1 32,8 9,6 4, 2,8 

v.51 Το διαδίκτυο ελλοχεύει κινδύνους για τα 
παιδιά εάν δεν υπάρχει εποπτεία από  ενήλικα. 31,1 31,6 14,7 7,3 7,3 

v.52 Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν τον 
κίνδυνο της αλλοτρίωσης κα της αποξένωσης των 
ατόμων 

19,8 35,6 20,9 11,3 6,2 

v.53 Οι νέες τεχνολογίες είναι καλό να υπάρχουν 
στην εκπαίδευση ως μέσα διδασκαλίας 44,1 33,9 10,7 3,4 2,8 

 

Και σε αυτό τον πίνακα διαφαίνεται ότι οι μαθητές έχουν μια θετική στάση 

απέναντι στη χρήση των Η/Υ κα γενικότερα της τεχνολογίας. Καθώς το 72,9% 

απαντά πως ο Η/Υ βοηθάει στη εκμάθηση περισσότερων πληροφοριών, και διαφωνεί 

με την άποψη ότι ο Η/Υ είναι μόνο για παιχνίδια (64,4%). Ενώ μόλις το 23,1% 

τίθεται με την άποψη πως είναι μόνο για παιχνίδια. Το 80,8% πάντως, έχει την άποψη 

ότι όλοι θα ήταν καλό να γνωρίζουμε να χειριζόμαστε την τεχνολογία γιατί και εδώ 

συμπληρώνεται από την συμφωνία τους στην άποψη πως η τεχνολογία βοηθάει να 

γίνει η ζωή πιο άνετη 76,9%. Το 35,6% συμφωνεί ότι η τεχνολογία δημιουργεί τον 

κίνδυνο της αλλοτρίωσης και αποξένωσης των ατόμων ενώ ένα 11,6%  καθόλου 

αμελητέο ποσοστό διαφωνεί με αυτή την άποψη. Γενικότερα οι μαθητές συμφωνούν 

απολύτως πως οι νέες τεχνολογίες πρέπει να είναι στην εκπαίδευση ως μέσα 

διδασκαλίας, 44,1%. 

 Παράλληλα, στο 78% των μαθητών αρέσει το σχολείο που φοιτούν εν 

αντιθέσει με το 15,3% που έχουν διαφορετική άποψη ενώ για ένα μεγάλο ποσοστό 

μαθητών (92%) θα ήθελαν να αλλάξει στο σχολείου τους ως προς τα εξής: 

•  Η κτηριακή υποδομή του σχολείου και το πρόγραμμα (εκδρομές, 

διαλείμματα, τάξεις (25,3%). 

•  Ο τεχνολογικός εξοπλισμός να ανανεωθεί και να εισαχθούν και νέα μέσα 

(9,03%). 

•  Οι καθηγητές(10,7%). 

•  Τα πάντα (11,8%). 

•  Τίποτα να μην αλλάξει (30,5%). 

•  Δεν απάντησαν (11,8%). 

Από ότι φαίνεται ο εξοπλισμός τους σχολείου τους με τεχνολογικά μέσα δεν φαίνεται 

να είναι στις άμεσες προτιμήσεις τους. Μολονότι δηλώνουν στις προηγούμενες 

απαντήσεις τους ότι επιθυμούν τα τεχνολογικά μέσα στην εκπαιδευτική διδασκαλία 

και στο προγραμμάτων δραστηριοτήτων τους ωστόσο δίνουν προτεραιότητα σε άλλα 

πράγματα που θέλουν να αλλαχθούν θεωρώντας ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό της έρευνας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

προέκυψαν τα εξής: οι περισσότεροι μαθητές του δείγματος ανήκουν στην μεσαία και 
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την ανώτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, διαμένουν τόσο στην πόλη του 

Ρεθύμνου, όσο και στα ανατολικά όπου εδρεύουν τα σχολεία όπου έγινε η έρευνα. Η 

πλειοψηφία των οικογενειών διαθέτει Η/Υ στο σπίτι όπου κατά μέσο όρο το 

χρησιμοποιούν όλα τα μέλη αλλά περισσότερο από αυτούς τα αδέρφια των 

ερωτηθέντων.  

Η έρευνα στον εξοπλισμό των σχολείων τους σε τεχνολογίες της επικοινωνίας 

και της πληροφορίας απέδειξε πως διαθέτουν τουλάχιστον Η/Υ, και άλλες 

δυνατότητες όπως σύνδεση με το διαδίκτυο, τηλεόραση, βίντεο αλλά προτζέκτορα 

και ραδιοκασετόφωνο. Η χρήση των μέσων αυτών γίνεται περιστασιακά για την 

υποβοήθηση των μαθημάτων τους στην εκτέλεση των εργασιών και την ανεύρεση 

των πληροφοριών. Αλλά και  η χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου εντοπίζεται 

περισσότερο στα αντίστοιχα μαθήματα της Πληροφορική και τεχνολογίες που έχουν 

τα γυμνάσια και τα λύκεια στο πρόγραμμα τους. Ελάχιστες έως καθόλου 

εμφανίζονται οι δυνατότητες των χρήσεων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της 

επικοινωνίας με άλλα σχολεία και της τηλεδιάσκεψης. Οι μαθητές και αυτής της 

κατηγορίας φαίνονται να είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τους νέους αυτούς όρους που 

εμφανίζονται και τις χρήσεις που έχουν ενώ τους αρέσει η παρεμβολή τέτοιων 

τεχνολογικών και πληροφοριακών μέσων στη μαθησιακή διαδικασία γιατί 

δημιουργούν ένα πιο ενδιαφέρον, ευχάριστο πλαίσιο μάθησης πλούσιο σε 

πληροφορίες και δυνατότητες μάθησης. Επίσης σημαντική είναι και εδώ η 

διαπίστωση πως θεωρούν απαραίτητη  την γνώση χειρισμού της τεχνολογίας για την 

επιλογή του επαγγέλματος και διευκολύνουν τη ζωή γενικότερα. 

 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα δεδομένα της έρευνας των 

εκπαιδευτικών. Όπως, έχει προαναφέρει είναι 8 εκπαιδευτικοί, 4 καθηγητές της 

πληροφορικής τεχνολογίας και 4 δάσκαλοι και οι άνδρες είναι 5 υπερτερώντας έναντι 

των γυναικών που αποτελούν από 3.Μάλιστα οι  γυναίκες είναι δασκάλες ενώ ένας 

δάσκαλος και οι υπόλοιποι 4 άνδρες είναι εκπαιδευτικοί πληροφορικής τεχνολογίας. 

Μια πρώτη λοιπόν διαπίστωση αφορά ότι έχουμε μόνο έναν άνδρα στο επάγγελμα 

του δασκάλου που κατά παράδοση θέλει να κατακλύζεται από γυναίκες γιατί 

αποτελεί ένα θηλυπρεπές επάγγελμα. Όπως συμβαίνει και αν παρατηρηθεί το 

ποσοστό των κοριτσιών που εισάγονται στις σχολές της δημοτικής εκπαίδευσης είναι 

κατά πολύ μεγαλύτερο ενώ τα αγόρια που εισάγονται αποτελούν μια πολύ μικρή 

μειοψηφία.                                  

                    3)Αποτελέσματα της έρευνας των Εκπαιδευτικών  
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 Η ηλικία τους κυμαίνεται από 26 έως 50 ετών όπου οι περισσότεροι (3) είναι 

μεταξύ 36-40 ετών, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες αποτελούνται από 2 εκπαιδευτικούς 

και μόνο ένας ανήκει μεταξύ 46-50. Πρόκειται για μικρότερες ηλικίες που πιθανόν θα 

είναι περισσότερο ενημερωμένοι και θετικοί απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις που 

συμβαίνουν.                                       

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας διδάσκουν στην έκτη τάξη, και οι 

καθηγητές της δευτεροβάθμιας οι 3 διδάσκουν σε όλες τις τάξεις και μόνο ένας στην 

Δευτέρα και Τρίτη γυμνασίου. Όλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την επιλογή 

επαγγέλματος τους.  

Αφού ολοκληρώθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους τώρα ανακύπτουν 

τα ζητήματα του τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου που διδάσκουν και της 

χρήσης που κάνουν με αυτά. Σε ερώτηση λοιπόν αν υπάρχουν τεχνολογικά μέσα στο 

σχολείο όπου διδάσκουν οι 7 απάντησαν θετικά και 1 αρνητικά ενώ σε επόμενο 

στάδιο θα αναδειχθούν τι τεχνολογικά διαθέτουν τα τέσσερα αυτά σχολεία.  
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 Οι 7 στους 8 απάντησαν πως χρησιμοποιούν τον Η/Υ και το διαδίκτυο στην διάρκεια 

του μαθήματος ενώ μόνο ένας φαίνεται να μην ασχολείται με την χρήση αυτού.75 Ο 

ένας εκπαιδευτικός που απάντησε πως δεν χρησιμοποιεί Η/Υ στο μάθημα του 

δηλώνει ως αιτία την μη γνώση χειρισμού του. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με τη μη 

χρήση του διαδικτύου. Μάλιστα, πρόκειται για εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αναδεικνύεται ότι είναι πολύ σημαντική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών πάνω στις ΤΕΠ να είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για το 

εκπαιδευτικό τους έργο ειδικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου εκεί εισάγονται 

με αργό χρόνο οι τεχνολογίες. Οι ώρες χρήσης του Η/Υ ανά εβδομάδα κυμαίνονται 

για τον έναν εκπαιδευτικό και μάλιστα δάσκαλο για λιγότερο από μια ώρα, ενώ για 

τους άλλους τρεις από 1 ώρα έως 3 και για τους υπόλοιπους τρεις για παραπάνω από 

3 ώρες. Ενώ μόνο ένας δεν απάντησε καθόλου. Υπάρχει πάντως μια διάθεση να 

χρησιμοποιούν τα νέα μεθολογικά εργαλεία για αρκετή ώρα την εβδομάδα, όποτε 

όπως παρατηρήσαμε είναι νέοι σχετικά εκπαιδευτικοί και συνήθως παρεμφερούς 

ειδικότητας που διευρύνουν την χρήση τους στα μαθήματα που διδάσκουν. Πάντως οι 

κρυφότεροι λόγοι χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σχολείο είναι για την 

αναζήτηση των πληροφοριών από τους μαθητές κατά την διάρκεια ασκήσεων στα 

μαθήματα και την εξοικείωση τους και ακόμη με μεγάλη συχνότητα εμφανίζεται και 

ο λόγος για τις γραμματειακές και διοικητικές εργασίες. Πολύ λιγότερο είναι λόγοι 

όπως για επικοινωνία με άλλους καθηγητές, για συνεργασία με άλλα σχολεία και για 

παιχνίδια.  

Επιπλέον οι τέσσερις στους οχτώ εκπαιδευτικούς δήλωσαν πως το σχολείο τους 

διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Ακόμα δήλωσαν πως τρεις πως το σχολείο τους 

συμμετέχει σε πρόγραμμα της ΚτΠ, ένας απάντησε πως το σχολείο τους συμμετέχει 

και σε πρόγραμμα e-twinning, ακόμα μία περίπτωση υποστήριξε ότι το σχολείο του 

εφαρμόζει την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης. Βέβαια αν και οι περισσότερες από αυτές 

                                                 
75 Στο σύνολο της χώρας από έρευνα της, φαίνεται το ποσοστό εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο είναι κατά μέσο όρο 9 /σχολείο και στα σχολεία των αστικών κέντρων είναι μεγαλύτερος 
όπως και σε αυτά με τους περισσότερους μαθητές. OPINION A.E. για το Παρατηρητήριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, «Μελέτη για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του 
σχεδίου eEurope 2005 στην Ελλάδα» αποτελέσματα έρευνας στα σχολεία όλης της χώρας, διαθέσιμο 
στον δικτυακό τόπο www.obsrvatory.gr-files-meletes-report_schools_Greek.pdf.url  

 



 99

τις περιπτώσεις των νέων μεθόδων όπως φανερώνεται από την έρευνα γίνονται από 

τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ωστόσο δεν είναι ευρέως αποδεχόμενες 

αυτές από τα σχολεία της πρωτοβάθμιας. Αν και λοιπόν είναι πολύ μικρές οι 

περιπτώσεις για τα δημοτικά είναι μια πολύ καλή αρχή για την εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών δομών με τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Μάλιστα 

τα προγράμματα της ΚτΠ και του e-twinning δίνουν την ευκαιρία της αλληλόδρασης 

όσων συμμετέχουν με άλλους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους και την επαφή σε 

νέες πηγές πληροφοριών. Κανένας όμως δεν απάντησε πως το σχολείο του 

συμμετέχει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο EDUNET.76 Αυτές οι μέθοδοι 

διδασκαλίας αποτελούν πολύ σημαντικές αλλαγές για την αναμόρφωση της χρήσης 

της διδασκαλίας και της εμπέδωσης βασικών εννοιών και πραγματικών καταστάσεων 

από τους μαθητές. Ωστόσο, ας μην λησμονείται και το γεγονός ότι τέτοιου είδους 

προγράμματα βρίσκονται σε πυλωτικό στάδιο ακόμη για την Ελλάδα και όπως 

φαίνεται βρίσκουν περισσότερη απήχηση σε σχολεία που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 

να επικοινωνήσουν με άλλους λόγω γεωγραφικών ή άλλων δυσκολιών. 

Όσον αφορά άλλα τεχνολογικά μέσα τα οποία μπορεί να διαθέτουν στο σχολείο 

τους απάντησαν πως εκτός από Η/Υ ένας απάντησε πως διαθέτουν και φάξ φαξ, τρεις 

βίντεο και DVD, τέσσερις power pointτο και δύο κάμερα, καθώς και άλλες 

δυνατότητες που δύνανται μέσω των τεχνολογιών όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

που απαντήθηκε από τρεις. Όμως όλες αυτές οι δυνατότητες δεν χρησιμοποιούνται 

στα μαθήματα τους τόσο. 

Σε ερώτηση ποιος χρηματοδότησε για τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου, 

πέντε απάντησαν ότι ο κύριος χρηματοδότης τους είναι το κράτος αλλά συνεισφέρουν 

και άλλοι. Όπως δηλώνουν δύο εκπαιδευτικοί είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

άλλοι τρεις δήλωσαν και το ίδιο το σχολείο από τους πόρους του, ενώ για τους μισους 

από το δείγμα  θεωρούν πως από όλους τους χρηματοδότες βασικός είναι και ο 

σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Και μόνο μια περίπτωση απαντά και από δωρεές 

παλιών μαθητών και κατά ένα μικρότερος μέρος 12,5% από ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Σε επόμενη ερώτηση κλήθηκαν να βαθμολογήσουν με κλίμακα από 0-5, δηλαδή 

από καθόλου έως άριστα την εξοικείωση τους με την τεχνολογία. Οι τρεις από τους 

οχτώ βαθμολογήθηκαν με 4 και οι άλλοι τρεις με 5, ένας, με 3 και ένας ακόμη με 2. 

Στην πλειοψηφία τους δηλαδή οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κρίνουν τον εαυτό τους 

                                                 
76 Σε πανελλαδική έρευνα, της OPINION A.E για το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, «Μελέτη για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου eEurope 
2005 στην Ελλάδα» αποτελέσματα έρευνας στα σχολεία όλης της χώρας, διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο  www.obsrvatory.gr-files-meletes-report_schools_Greek.pdf.url, Αποδεικνύεται ότι το 11% των 
σχολείων που πήραν μέρος παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδεθούν από το σπίτι τους 
μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου EDUNET. Επίσης, μόνο το 3% έχει διαθέσει στους μαθητές 
λογαριασμούς e-,mail, προσωπικούς ή κοινούς, και το 45%στους δασκάλους μέσω του EDUNET. 
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αρκετά εξοικειωμένο στην χρήση της τεχνολογίας και στην πλειονοψηφία τους είναι 

καθηγητές δευτεροβάθμιας της πληροφορικής. Οπότε, είναι φυσικό να είναι σε 

καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους γιατί είναι το βασικό αντικείμενο εργασίας τους. 

Ωστόσο δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία επαφή με 

την τεχνολογία. Επίσης, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στην χρήση των 

νέων τεχνολογιών για τους δύο προήλθε από σεμινάρια των εκπαιδευτικών, για τους 

άλλους τέσσερις από το πανεπιστήμιο και μόλις δύο επιμορφώθηκαν από μόνοι τους.  

Μάλιστα και οι 8 έχουν Η/Υ στο σπίτι και απάντησαν πως κάνουν χρήση αυτού 

για τους εξής λόγους: κυρίως για την προετοιμασία του μαθήματος και  την  

αναζήτηση πληροφοριών, λιγότερο για ψυχαγωγία ή για κάποιους άλλους λόγους που 

δεν αναφέρουν ποιους. 

 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Παρακάτω συνοψίζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε κάποια θέματα της 

σχέσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Από όσο φαίνεται από τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα και γενικότερα 

κάποιες απόψεις τους που αφορούν τους ίδιους, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία τους 

είναι θετικοί. Για παράδειγμα στην πρώτη άποψη αν η τεχνολογία διευκολύνει το 

μάθημα οι μισοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι συμφωνούν πολύ, και το μόλις τρεις 

πάρα πολύ. Ενώ μόλις ένας υποστηρίζει ότι βοηθάει αλλά λίγο. Στην επόμενη άποψη 

αν κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών τρεις στους οχτώ και οι υπόλοιποι πέντε 

απαντούν πάρα πολύ και πολύ αντίστοιχα. Ενώ σε άποψη που φαίνεται να είναι 

αρνητική απέναντι στην την τεχνολογία, ότι αποσπά την προσοχή των μαθητών μόλις 

δύο  έχουν αυτήν την άποψη και οι υπόλοιποι 6 είναι λιγότερο επιφυλακτικοί 

εκφράζοντας την άποψη τους. Ωστόσο, οι λίγο παραπάνω από τους μισούς 

υποστηρίζουν ότι δεν δυσχεραίνει η τεχνολογία καθόλου την εκπαιδευτική 

διαδικασία, το δύο εκφράζουν τη άποψη ότι ίσως δημιουργεί κάποια προβλήματα. 

Πάντως η πλειοψηφια (7) θέλει να μάθει να χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες που 

εμφανίζονται στη ζωή τους αρκεί μόνο να σχολιαστεί πάνω εδώ ότι είναι άτομα 

νεαρά σε ηλικία και φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που υπάρχουν στην 

κοινωνία και δηλώνουν προθυμία να διδαχθούν πάνω στις νέες εξελίξεις αυτών.  

Επίσης διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί έχουν μια θετική στάση απέναντι 

στην χρήση του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι οι μισοί τουλάχιστον 

συμφωνούν στην άποψη ότι είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο και ότι βοηθάει ώστε να 

γίνει η διδασκαλία πιο αποτελεσματική (6 στους 8) και συνεπάγεται επίσης για τους 

μισους  πως είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στο εκπαιδευτικό τους έργο και 

συμφωνούν να γίνει ευρεία η χρήση τους σε όλε στις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο 

μεγαλύτερο μέρος τους πάντως διαφωνεί με την άποψη ότι είναι ένα απρόσωπο μέσο 
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και μόνο οι δύο συμφωνούν. Πολύ σημαντικό είναι ότι όλοι διαφωνούν με την άποψη 

ότι ο Η/Υ ταιριάζει περισσότερο στα κορίτσια ενώ και το μεγαλύτερο μέρος διαφωνεί 

στην αντίθετη άποψη ότι ταιριάζει στα αγόρια ωστόσο εμφανίζεται μια περίπτωση 

που  συμφωνεί με αυτό και αποτελεί μια διαπίστωση ότι ενδεχομένως κάποιος 

εκπαιδευτικός βλέπει ότι ίσως τα κορίτσια να μην ασχολούνται αρκετά με την 

τεχνολογία ώστε να μπορεί να εκφράσει την άποψη του διαχωρισμού των 

προτιμήσεων ανάμεσα στα φύλα. Αν και μικρή η περίπτωση εμφάνισης μια τέτοιας 

άποψης ωστόσο είναι αρκετά σημαντικό πως υπάρχει μια τέτοια προκατάληψη 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 

Από την άλλη στην άποψη τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες γενικότερα 

βλέπουμε ότι είναι και εκεί αρκετά θετική, καθώς συμφωνούν με την άποψη ότι είναι 

καλό να υπάρχουν στη εκπαίδευση (7 στους 8) και δεν συμφωνούν ότι είναι 

ακατάλληλη για διδασκαλία (5 στους 8) επίσης θεωρούν ότι βοηθάνε στη εκπαίδευση 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ενώ παρακάτω αναγνωρίζουν ότι είναι χρήσιμο στη 

εκπαιδευτική διαδικασία συμφωνούν και στο γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να επιμορφωθούν στην χρήση των νέων τεχνολογιών (4 στους 8). Επίσης πάλι 

οι μισοί αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία έχει εισέλθει σε κάθε τομέα της κοινωνικής 

ζωής. Και πως είναι απαραίτητη η γνώση χειρισμού τους για την επαγγελματική 

αποκατάσταση(5 στους 8). Άρα τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι ΤΕΠ στην 

μαθησιακή διαδικασία και γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Βέβαια η έλλειψη 

επιμόρφωσης και η μη εξοικείωση  με τα νέα μέσα είναι από τους πιο σοβαρούς 

λόγους για να δικαιολογηθούν οι οποιοιδήποτε φόβοι, ανασφάλειες και αντιρρήσεις 

στην ένταξη τους των ψηφιακών μέσων στην διδασκαλία. Από την άλλη μόνο τρεις 

περιπτώσεις αντιτάσσονται στην άποψη πως η «Η χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση βοηθά στην αποφυγή της σχολικής αποτυχίας» ενώ πολλές φορές στην 

βιβλιογραφία αναφέρεται ότι μια σημαντική πλεονεκτημάτων της ένταξης των ΤΕΠ 

στην εκπαίδευση είναι ότι βελτιώνουν την απόδοση των αδύναμων κυρίως μαθητών 

λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος τους και της συμμετοχής κατά την διάρκεια της 

μάθησης. 

 Σε επόμενη στάση αν «Το διαδίκτυο στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί τις 

κοινωνικές επαφές των εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων» πάνω από τους μισους 

εκπαιδευτικούς φαίνεται να συμφωνούν διαβλέποντας ότι η τεχνολογία βοηθάει την 

κοινωνική αλληλεπίδραση κατά την διάρκεια της διαδικασία της μάθησης. Από την 

άλλη, στην άποψη «Η χρήση τεχνολογίας (υπολογιστή και διαδίκτυο) οδηγεί στην 

απομόνωση των ατόμων» τείνουν να αναιρέσουν την προηγούμενη άποψη τους. Από 

την μια θεωρούν ότι δεν είναι απειλή να χαθεί η επαφή και μετέπειτα θεωρούν την 

τεχνολογία κίνδυνο αποξένωσης. Ναι μεν η τεχνολογία ενδέχεται να οδηγήσει στην 
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απομόνωση όταν όμως δεν υπάρχει σωστός χειρισμός και κριτική σκέψη. Οι 

τεχνολογίες; δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τις ανθρώπινες σχέσεις ή να 

υποκαταστήσει τις καθημερινές δραστηριότητες μεταξύ των ατόμων. Με τον σωστό 

χειρισμό μπορεί να αποτελέσουν κατάλληλα εργαλεία για κοινωνική επαφή και 

διάλογο. Επιπροσθέτως, η ορθή χρήση μπορεί να αυξήσει την κοινωνικοποίηση των 

παιδιών και την προώθηση των κοινωνικών συναναστροφών και την βελτίωση των 

στάσεων απέναντι στην διαδικασία της μάθησης. Για να αξιοποιηθεί σωστά όμως η 

τεχνολογία μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να επιμορφωθούν σε αυτήν 

σωστά οι εκπαιδευτικοί και να διαμορφωθεί εκ νέου το περιεχόμενο διδασκαλίας 

ώστε να υπάρχει μια αρμονική συνεργασία. 

Εν συνεχεία οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι «Ο Η/Υ έχει γίνει 

απαραίτητο εργαλείο του εκπαιδευτικού»(ένας εκφράζεται με Συμφωνώ απολύτως και  

τέσσερις με Συμφωνώ) και αντιτάσσονται με την άποψη πως παραγκωνίζονται στην 

τηλεκπαίδευση όπου η τεχνολογία εκεί εμπλέκεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες μάθησης με προηγμένα συστήματα τεχνολογίας 

είναι σημαντικός και δεν παραμερίζεται με τις φοβίες που εκφράζονται σύμφωνα με 

τους αντιτιθέμενους τεχνοκράτες. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί έχουν έναν σπουδαίο 

ρόλο, προσφέρουν γνώσεις στον μαθητή με έναν πιο μοντέρνο τρόπο κρατώντας έτσι 

αναμμένο το πόθο του για μάθηση και παράλληλα γνωρίζουν πώς να καλλιεργούν την 

επιδεξιότητα για αναζήτηση της γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί  που θα 

δείξουν στους μαθητές με ποιο τρόπο θα αποκτήσουν πρόσβαση στην 

πληροφορία/γνώση. Αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί και μετά την εισαγωγή των 

τεχνολογιών στη διδασκαλία. Δεν θα πρέπει να τις βλέπουν να λειτουργούν 

ανταγωνιστικά ούτε να τις υποβιβάζει. Οι μαθητές δεν μαθαίνουν από την τεχνολογία 

αλλά μαθαίνουν από ικανούς δασκάλους οι οποίοι γνωρίζουν πώς να χειρίζονται την 

τεχνολογία Οι νέες τεχνολογίες δεν μειώνουν το ρόλο των εκπαιδευτικών αλλά τους 

δίνουν μια ευκαιρία να αξιοποιήσουν νέους τρόπους διδασκαλίας που θα βοηθήσουν 

τόσο τους ίδιους όσο και τους μαθητές τους. «Μέσα στην κοινωνία της πληροφορίας ο 

εκπαιδευτικός δεν θεωρείται πλέον ο μοναδικός κάτοχος γνώσεων…αλλά μετατρέπεται 

σε συνέταιρο ενός συλλογικού κεφαλαίου γνώσης, το οποίο πρέπει να οργανώσει 

τοποθετώντας τον εαυτό του επικεφαλής της αλλαγής».77 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

είναι σημαντικός στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στην 

καθημερινότητα της τάξης. Αυτός που πρέπει να αναπτύξει μια κριτική στάση και 

σκέψη απέναντι στην χρήση των τεχνολογιών γιατί μπορεί να αποπροσανατολίσουν 

τους μαθητές από το αντικείμενο διδασκαλίας και να γίνουν μέσο μιας ανεξέλεγκτης 

ροής άχρηστων πληροφοριών. Ο συνεχής βομβαρδισμός πληροφοριών από 

τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχει οδηγήσει στην κατάργηση της αποστήθισης 

                                                 
77 Delors, J., Εκπαίδευση: Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, Αθήνα: Gutenberg, 1999, σελ. 261. 
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γνώσεων αλλά και στην προσπάθεια προώθησης της ανάπτυξης κριτικής και 

συνδυαστικής σκέψης. Οι νέες τεχνολογίες δεν στερούν τον αρχικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού αλλά τον μεταμορφώνουν σε καθοδηγητή μάθησης μέσα από την 

διαπροσωπική επαφή μαθητή και δασκάλου η οποία ενισχύει το ρόλο του γιατί η 

καθοδήγηση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον. 

 Η ιδιότητα τους εντοπίζεται σε δράσεις όπως η ανάπτυξη μοντέλων, η 

προπαίδευση, η καθοδήγηση και η εποπτεία. Ενώ σε κάποια περιβάλλοντα μπορεί να 

συμμετέχουν ως μαθητές κι αυτοί ή ως προγραμματιστές που δημιουργούν 

εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Στις εικονικές αίθουσες διδασκαλίας οι 

εκπαιδευτικοί είναι μέλη της ομάδας εκπαιδευτικών και όχι μεμονωμένα άτομα διότι 

υπάρχουν συνεργατικά προγράμματα σπουδών όπως τα προγράμματα σπουδών 

διεθνούς χαρακτήρα. Μέσω των ΤΠΕ οι εκπαιδευτικοί θα σταματήσουν να ελέγχουν 

τη ροή των πληροφοριών όπως γινόταν μέχρι τώρα. Νέος ρόλος δίνεται στον 

εκπαιδευτικό αυτό του συντονιστή-συμβούλου έτσι ώστε η ενεργητική μάθηση να 

προκύπτει μέσα από την ανακάλυψη. 

Τέλος, σε ερώτηση «Έχετε προβληματισμούς σχετικά με την χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση μόνο ένας εκπαιδευτικός απάντησε ότι χρειάζεται 

απαραίτητα ενώ κάποιος άλλος αναφέρει ότι δεν έχει και συνεχίζει λέγοντας: «Οι 

νέες τεχνολογίες βοηθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτές ώστε το μάθημα να γίνει 

πιο κατανοητό. Οι νέες τεχνολογίες δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τους καθηγητές 

γιατί μπορούν να λειτουργήσουν μόνο ως υποστηρικτικό μέσο διδασκαλίας». 

Σημαντική διαπίστωση αφού αναγνωρίζει ότι δεν υπονομεύεται ο ρόλος τους αλλά 

μεταλλάσσεται σε κάτι εξίσου σημαντικό. Ενώ σε επόμενη ερώτηση «Τι θα ήταν καλό 

να αλλάξει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα» απήντησαν  μόνο δυο καθηγητές όπου 

ο ένας αναφέρει ότι «Πρέπει να προωθηθεί περισσότερο η χρήση νέων τεχνολογιών 

στη  εκπαίδευση. Πρέπει να προσληφθεί ειδικό προσωπικό για την υποστήριξη των 

νέων τεχνολογιών (δηλαδή σαν βοηθητικό προσωπικό σε καθηγητές)….». Αυτή η 

απάντηση είναι ενδεικτική ότι υπάρχει αποδοχή από ένα μέρος τουλάχιστον των 

εκπαιδευτικών ότι οι ΤΕΠ συνιστά ένα κατάλληλο βοηθητικό εργαλείο του 

διδάσκοντα αλλά και ένα απαραίτητο αντικείμενο γνώσης για τους μαθητές. 
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3.7Αποτελέσματα υποθέσεων. 

1.Μια μικρή αστική περιοχή διαθέτει σχολεία εξοπλισμένα με τις νέες τεχνολογίες 

και συμμετέχει στα ανάλογα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Η Ε.Ε. είναι στο δρόμο της ολοκλήρωσης των στόχων που έχει θέσει για την 

οικοδόμηση της ΚτΓ για αυτό στις προγραμματικές δηλώσεις και στόχους της έχει 

θέσει να εξοπλιστούν όλα τα σχολεία των ευρωπαϊκών χωρών με τα αναγκαία 

τεχνολογικά μέσα. Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στα δημοτικά της χώρας, άρχισε 

τα τελευταία πέντε χρόνια ενώ στα γυμνάσια περίπου πριν μια δεκαπενταετία. Ενώ 

εξοπλισμό σε βίντεο, τηλεόραση και ραδιοκασετόφωνο είχαν, αν όχι όλα, αρκετά ήδη 

από τη τέλη της δεκαετίας του 80’. Τώρα όμως είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου 

καινούρια και καινοτόμα μέσα εισχωρούν. Όπως, προκύπτει από την ανάλυση 

παραπάνω όλα τα σχολεία διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό, βέβαια σε μικρότερο 

βαθμό τα δημοτικά από τα γυμνάσια-λύκεια, αλλά το δείγμα αποτελεί απλώς μια 

μικρή εικόνα της κατάστασης της χώρας. Παρακάτω παρουσιάζεται η διάθεση των 

σχολείων στα τεχνολογικά εργαλεία όπου συνοψίζονται τα στατιστικά που 

προέκυψαν από τους πίνακες 11 και 18 παραπάνω. Η μεγαλύτερη διάθεση όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύνδεση στο 

διαδίκτυο, τηλεόραση, βίντεο, ραδιοκασετόφωνο, cd/DVD, και λιγότερο άλλα μέσα 

όπως προτζέκτορα και ψηφιακή κάμερα. Σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα 

τεχνολογικά μέσα όμως που διαθέτουν σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών είναι 

παλαιάς τεχνολογίας, ή χαλασμένα αφού δυσκολεύονται να ανοίξουν κατά την 

εκκίνηση τους και στην επεξεργασία των προγραμμάτων τους. Κάτι πολύ σημαντικό 

διότι δεν γίνεται να μιλάμε για νέες τεχνολογίες στα σχολεία και αυτές είτε να μην 

υπάρχουν  λόγω βλαβών είτε να μην αποτελούν νέας γενιά καθώς σε αυτά θα 

εξοικειωθούν οι μαθητές και θα μάθουν τον τρόπο χρήσης τους. 
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Πίνακας 2178 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

% 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% 

Η
/Υ

 

 39,1 52 49,3% 

Δ
ια
δ
ί

κτ
υ
ο
 

 17,4 44,1 38,5% 

C
D

 
2,2 18,1 14% 

Τ
V
 

39,1 45,8 44,3% 

Β
ίν

τε
ο
 

 28,3 42,4 39,4% 

Προτζέκτορας 

 
17,4 42,4 34,9% 

Ραδιο/φωνο 32,6 36,2 35,4% 

Κάμερα 10,8 3,4 4,9% 

Όλα τα 

παραπάνω 
23,9 41,8 38,1% 

Η έρευνα απέδειξε ότι τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό, 

τουλάχιστον όσον αφορά Η/Υ - που συνιστά τον κύριο άξονα ένταξης των νέων 

τεχνολογιών- εμφανίζεται στο 52% των σχολείων της δευτεροβάθμιας και μόνο στο 

39,1% των δημοτικών. Παρατηρείται ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού 

μόνο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι φυσικό καθώς οι πολιτικές ένταξης 

έχουν αναπτυχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε σχέση με τις προσπάθειες για την 

ένταξη τους στα δημοτικά που είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Αν και υπάρχουν 

τα τεχνολογικά μέσα δεν είναι πάνω από τη μέση το ποσοστό τους ώστε να ειπωθεί 

ότι υπάρχει γενικά τεχνολογική επάρκεια. Ακόμα και στη περίπτωση του Η/Υ δεν 

είναι ικανοποιητική η εικόνα. 

Ωστόσο η εικόνα αυτή δεν είναι ικανοποιητική και αντιπροσωπευτική όλων των 

σχολείων της χώρας. Συμπερασματικά, μια μικρή αστική περιοχή, νησιωτική, δεν 

διαθέτει την τεχνολογική επάρκεια που απαιτείται και που θα έπρεπε να πληρεί τους 

όρους που διακυρήσσονται στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο σύνολο 

όμως της χώρας και των στατιστικών που ανακοινώνονται από τους επίσημους φορείς 

η κατάσταση ποικίλλει καθώς είναι διαφορετική η εικόνα από περιοχή σε περιοχή, 

από πόλη σε πόλη και βέβαια από το σχολείο σε σχολείο. Θα πρέπει λοιπόν να 

αναζητηθούν τα αίτια αυτής της υστέρησης που εμφανίζονται σε κάποιες περιοχές.  

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για τα περισσότερα 

σχολεία, διότι οι πόροι που διατίθενται για αυτό το σκοπό δεν επαρκούν. Ο 

κυριότερος χρηματοδότης όπως αναφέρθηκε είναι το κράτος, αλλά από μόνος τους 

                                                 
78 Τα ποσοστά στους πίνακες δημοτικό, γυμνάσιο- λύκεια είναι τα ποσοστά όπως αναδείχθηκαν 
προηγουμένως στους 46 και 177 μαθητές αντίστοιχα, ενώ το σύνολο είναι στους 223 συνολικά 
μαθητές επί τοις 100. 
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δεν επαρκεί. Η χρηματοδοτήσεις συνήθως είναι περιορισμένες και η κατάθεση τους 

στις περισσότερες φορές αργοπορημένη. Όμως, η ποιοτική εκπαίδευση στην ΚτΓ 

απαιτεί εξοπλισμό, εγκαταστάσεις επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας και υψηλό 

ψηφιακό παιδαγωγικό περιεχόμενο, εξ αποστάσεως και τοπικές υπηρεσίες που 

σημαίνουν ένα αρκετά υψηλό ποσό χρημάτων. 

 Από την άλλη, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα παρά την ενθάρρυνση και τις 

μεγάλες επιδοτήσεις που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν 

συμπεριλάβει την ηλεκτρονική μάθηση, την τηλεδιάσκεψη ή την τηλεκαπίδευση στα 

εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Ενώ οι διδάσκοντες, κάποια άλλα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και οι ερευνητές θεωρούν ότι ο τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση επιδρούν αρνητικά. Ο Μακράκης μάλιστα, σημειώνει ότι «η χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση επικεντρώνεται κυρίως σε τεχνοκρατικά θέματα 

υποβαθμίζοντας θέματα που σχετίζονται με τις ψυχοπαιδαγωγικές, τις κοινωνικό-

πολιτισμικές και τις ηθικές διαστάσεις των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση».79 

Ο φόβος και οι ανησυχίες που εκφράζονται αποτελεί μια ακόμη ένδειξη των 

εμποδίων για την ένταξη των ΤΕΠ στην εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν, να υπάρξει 

σωστός σχεδιασμός για την εφαρμογή και χρήση τους λαμβάνοντας υπόψη τους 

πολλούς και ποικίλους παράγοντες που υπάρχουν, όπως τα παιδιά την κοινωνική 

προέλευση τους, την στάση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, τις δυνατότητες 

τους, το πολιτισμικό τους πλαίσιο και το ρόλο που έχει αναλάβει η παιδεία. Καθώς 

ακόμη, σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών φορέων και καθηγητών και 

επιμόρφωση πάνω σε αυτές, Ώστε να εξοικειωθούν και να τις συμπεριλάβουν στις 

καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες τους. 

 

 

 

 

2. Όλα τα σχολεία χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες για τις ανάγκες των 

μαθημάτων. 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο δημοτικό σχολείο, σκοπεύει στην 

αρχική συγκροτημένη και σφαιρική προσέγγιση των διαφόρων χρήσεων της 

υπολογιστικής τεχνολογίας στα πλαίσια των καθημερινών σχολικών τους 

δραστηριοτήτων σε μια περίοδο όπου μαθαίνουν “οσμωτικά” και η εξοικείωση με τον 

υπολογιστή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια Η έμφαση δίδεται στο να αναπτύξουν 

οι μαθητές δραστηριότητες με τον υπολογιστή και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές 

που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε καθημερινές ασχολίες, όπως 

                                                 
79 Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β., & Ντάκος Κ., Η πληροφοριακή Επικοινωνιακή Τεχνολογία στην 
Προσχολική Εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπώθητω, 2003, σελ.41. 
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είναι η πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία και οι νέες 

δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης. Εν συνεχεία, η τεχνολογία βοηθάει στην 

εξοικείωση με τους μαθητές και στην χρηστικότητα της στο πλαίσιο των μαθημάτων. 

 Σύμφωνα με τον πίνακα 26 η τεχνολογία έχει εισαχθεί για να καλύψει τις 

ανάγκες των μαθημάτων. Αφού, στο σύνολο τους τον χρησιμοποιούν για την 

διεκπεραίωση των ασκήσεων τους (17,5%) ή για άλλες εργασίες που γίνονται στα 

πλαίσια μαθημάτων τους στο σχολείο (20,4%) και πολύ λιγότερο για τα παιχνίδια, 

την επικοινωνία – και τη συνεργασία με άλλα σχολεία (3,99%).  

Πίνακας 22 

 

Δ
η
μ
ο
τι
κό

 %
 

Γυ
μ
νά
σ
ιο

-

Λ
ύ
κε
ιο

 

%
 

Σ
ύ
νο
λο

 

%
 

 
     Για ασκήσεις 6,5 32,7 17,5 

    Για θέματα σχολείου 32,6 13 20,4 

           Ψυχα/για 2,2 10,1 5,5 

Διαδίκτυο 4,3 16,1 9,1 

Επικοινωνία με άλλα 

σχολεία 
4,3 4,6 3,99 

Για όλα τα παραπάνω 7 36,2 19,3 

 

Πάντως η εμπειρία των εκπαιδευτικών αλλά και πάρα πολλές έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι τα εποπτικά μέσα βοηθούν στην πραγματοποίηση κάποιων εργασιών 

και ασκήσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η γνώση που παρέχεται από την 

εκπαίδευση βασίζεται πάνω στη βοήθεια των εργαλείων και των συμβόλων που έχει η 

κάθε κοινότητα στη διάθεση της. Επομένως τα τεχνολογικά μέσα θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την μετάδοση της γνώσης αλλά και ως αντιληπτικά εργαλεία τα 

οποία χρησιμοποιούν οι μαθητές για να βοηθήσουν στον τρόπο σκέψης τους και να 

πραγματευτούν τα νοήματα.   

 Επίσης οι μαθητές έχουν την δυνατότητα μέσα από τα περιβάλλοντα 

προσομοίωσης και μοντελοποίησης να έρχονται σε επαφή με καταστάσεις είτε του 

μικρόκοσμου είτε του μακρόκοσμου, υποκαθιστώντας ένα απλό εργαστήριο όπου 

παρατηρούνται τα αποτελέσματα. Για αυτό η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη 

σχολική πρακτική και η χρήση του διαδικτύου  αποσκοπούν στην βελτίωση της 

ποιότητας της μάθησης με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες. 

Αυτό μπορεί να έχει αποτελέσματα μόνο με καινοτόμες πρακτικές και ευνοϊκές 

συνθήκες. Η σωστή αξιοποίηση και ασφαλή χρήση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές 

στην αναζήτηση της γνώσης από πολλές πηγές, στην πρόσβαση σε επίκαιρη γνώση 
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και πληροφόρηση, στην επικοινωνία και συνεργασία με άλλους μαθητές, σχολεία, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ. ώστε να συνεισφέρουν 

στη δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη 

συνεργατική, τη διερευνητική και τη δημιουργική μάθηση. Τα πολυμέσα και τα 

προγράμματα που βοηθούν στην ειδικότερη και γενικότερη μάθηση είναι 

αποτελεσματικά για αυτού του είδους τη χρήση, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες γιατί 

μπορεί με άνεση να συνδυάσει το παιχνίδι με τη μάθηση. Παίζοντας ο μαθητής -

χρήστης, μπορεί να μάθει κυκλοφοριακή αγωγή, να γράφει, να διαβάζει ή να λύνει 

απλές αριθμητικές ασκήσεις. Οι σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις, 

οι νέες θεωρήσεις της γνωστικής ψυχολογίας και οι πρόσφατες εξελίξεις στην 

προβληματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού καθιστούν απαραίτητη τη χρήση 

ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης στο πλαίσιο των μαθημάτων του 

αναλυτικού προγράμματος. Το λογισμικό αυτό μπορεί να είναι μορφή 

αλληλεπιδραστικών πολυμέσων, προσομοίωσης, εκπαιδευτικού παιχνιδιού, 

μοντελοποίησης, κλπ. και πρέπει να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα 

διερεύνησης πραγματικών ή φανταστικών καταστάσεων, αντίστοιχων του επιπέδου 

ωριμότητάς τους, και να διευκολύνει την ανάπτυξη της δημιουργικής και 

ανακαλυπτικής μάθησης. Ο υπολογιστής μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία γίνεται 

μέσο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από καταστάσεις που επιλέγονται από το 

άμεσο περιβάλλον του μαθητή και για την οργάνωση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε 

να είναι σε θέση να κατανοήσει σταδιακά τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει και να 

δράσει πάνω σε αυτόν. Σύμφωνα με την σύγχρονη θεώρηση της μάθησης  οι ΤΠΕ 

συντελούν στη διαμόρφωση μια ς νέας αντίληψης για την μάθηση, όπου δεν αρκεί ο 

μαθητής να γνωρίζει να διαβάζει και να γράφει αλλά και να μπορεί ναι παράγει 

κείμενο μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Η διαδικασία της μάθησης μεταλλάσετε 

χωρίς να αλλάζει ριζικά, απλώς προστίθενται νέες γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες 

πρέπει να παράγει και να μεταδώσει. 

Η επανάσταση των μέσων ενημέρωσης ανοίγει στην εκπαίδευση δρόμους 

ανεκμετάλλευτους, έχει δημιουργήσει πλήθος δυνατοτήτων αναζήτησης της 

πληροφορίας, ενώ τα πολυμέσα θέτουν στη διάθεση των μαθητών ένα ανεξάντλητο 

ορυχείο πληροφοριών. Με εφόδια αυτά τα νέα εργαλεία, μαθητές και διδάσκοντες, 

μετατρέπονται σε ερευνητές. Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν στους μαθητές να 

αξιολογούν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που τους προσφέρονται. Αυτή η 

τακτική αποδεικνύεται ότι είναι πιο κοντά στην πραγματική ζωή από ότι ο 

παραδοσιακές μέθοδοι μετάδοσης γνώσεων.80 Χρειάζεται αλλαγή η οποία πρέπει να 

συμβαδίσει με τα γεγονότα και τις αλλαγές που συντελούνται στην ευρύτερη 

κοινωνία όπου ο καθένας μπορεί να βρει έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης που 

                                                 
80 Delors, J., Εκπαίδευση: Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, Αθήνα; Gutenberg, 1999. 
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προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες άρα θα πρέπει το ίδιο να ισχύει και μέσα στα 

συστήματα της επίσημης εκπαίδευσης 
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3. Ότι το φύλο των εκπαιδευτικών δεν διαφοροποιεί τη στάση απέναντι στις ΤΕΠ. 

Παρακάτω εξετάζεται η στάση των δύο φύλων απέναντι στις τεχνολογίες της 

επικοινωνίας και της τεχνολογίας. Σχετικά με αυτό το θέμα δεν αναφέρονται 

ιδιαιτέρα στοιχειά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ούτε έχει ειπωθεί ότι δεν υπάρχει 

κάποια σχέση. Έτσι εδώ ξεκινάει η εργασία πως το φύλο δεν είναι σημαντικός 

διαφοροποιητής των στάσεων. Στον πρώτο λοιπόν πίνακα περιέχονται οι μέσοι όροι 

και οι τυπικές αποκλίσεις των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής (στάση) των δύο 

φύλων. Όπως διαπιστώνει κανείς οι μέσοι όροι και στα δύο φύλα είναι κάτω της 

βάσης και τείνουν στην θετική κατεύθυνση. Στον αμέσως επόμενο πίνακα 

αποδεικνύεται ότι η ισχύς των ίσων διακυμάνσεων είναι μεγάλη, και η 

σημαντικότητα του t-test δείχνει ότι η μηδενική υπόθεση είναι πάνω από 0,05 άρα 

δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση. Συνεπώς οι μέσοι όροι των τιμών στάσης απέναντι 

στις ΤΕΠ δεν φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα φύλα (t=-

0,95,df=5,p=0,928)και αυτό συνεπάγεται ότι το φύλο των εκπαιδευτικών δεν φαίνεται 

να παίζει ρόλο στην διαμόρφωση της στάσης απέναντι στις ΤΕΠ. 

   
 

   

Independent Samples Test 

   

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. T df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 
Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 
S
y
n
o
l
o 

Equal variances 
assumed 

,030 ,869 -,095 5 ,928 -,70000 7,34452 -
19,57969 18,17969 

  Equal variances 
not assumed     -,103 2,203 ,927 -,70000 6,81836 -

27,59089 26,19089 

 

Να σημειωθεί εδώ ότι το φύλο δεν επιδρά ούτε στην χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αφού εξετάστηκε αν υπάρχει διαφορά και αποδείχτηκε ότι 

p=0,168>0,05. Άρα και τα δύο φύλα αποδεικνύονται εξίσου εξοικειωμένα με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γίνεται και από τους δύο εξίσου σημαντική χρήση κα 

αξιολογούνται το ίδιο θετικά οι χρήσεις των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα. 
Chi-Square Tests 

 

 Fylo N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Agori 5 60,8000 9,01110 4,02989 synolo 
Koritsi 2 61,5000 7,77817 5,50000 
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  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,905(b) 1 ,168    
Continuity 
Correction(a) ,076 1 ,783    

Likelihood Ratio 2,209 1 ,137    
Fisher's Exact Test     ,375 ,375 
Linear-by-Linear 
Association 1,667 1 ,197    

N of Valid Cases 8      
a  Computed only for a 2x2 table 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Παρότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες στα σχολεία δεν εφαρμόζονται οι νέοι μέθοδοι 

διδασκαλίας, όπως της τηλεκπαίδευσης, 

Από την έρευνα προέκυψε ότι είναι πολύ μικρό έως σημαντικά αμελητέο το 

ποσοστό των σχολείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τηλεκπαίδευσης. Για 

παράδειγμα δεν υποστηρίζουν μαθήματα σε παιδιά που δεν μπορούν να έρχονται στο 

σχολείο ούτε μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο τα μαθήματα που τυχόν έχασαν μια 

μέρα. Αλλά δεν εφαρμόζονται ούτε τηλεδιασκέψεις που θα τους επέτρεπαν την 
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επικοινωνία με άλλες ίδιες κοινωνικές ομάδες όπου θα είχαν την ευκαιρία 

ανταλλαγής πληροφοριών, συζητήσεων για τα μαθήματα τους και την πρόσβαση σε 

νέες πηγές.  
      Πίνακας 23 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  2,1% 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 3,9% 

Σύνολο 3,5% 

Παρότι η τηλεκπαίδευση είναι μια πολύ καλή μέθοδος εκπαίδευσης γιατί 

προσφέρει βοήθεια και ενθάρρυνση στους μαθητές με φυσικές αναπηρίες αλλά  και 

μαθητών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές κι όπου δεν υπάρχει 

μεταφορικό μέσο για την μετακίνηση τους αλλά και, εκείνων που εργάζονται παρόλα 

αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει απήχηση τέτοιων εφαρμογών στα σχολεία που 

ερευνήθηκαν. Προβλήματα ανακύπτουν διότι πολλές φορές η εφαρμογή των 

παραδοσιακών μοντέλων διδασκαλίας δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες. Όπως ακόμα και η έλλειψη 

κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού ή της έλλειψης υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια εφαρμογής νέων καινοτομιών. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση έχει διαδραματίσει σημαντικό μέσο βελτίωσης της πρόσβασης της 

εκπαίδευσης κυρίως στις μειονεκτικές περιφέρειες. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση 

και η κατανόηση όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι ΤΠΕ μπορούν να 

βοηθήσουν τις μειονεκτούσες ομάδες να αποκτήσουν τις βασικές εκπαιδευτικές 

δεξιότητες και τις νέες ικανότητες που χρειάζονται στη νέα κοινωνία γνώσης. Γενικά 

αποσκοπεί να φέρει πιο κοντά τα σχολεία της Ευρώπης και σε επαφή τα μέλη του 

εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και να προωθηθεί η συνεργασία σε ένα πολύγλωσσο 

και πολυπολιτισμικό κοινωνικό πρότυπο.  

       Ακόμη, όμως και αυτή η επιτυχημένη διδασκαλία απαιτεί διαφορετικές 

επιδεξιότητες και ικανότητες από αυτές της συμβατικής διδασκαλίας γιατί σε αυτό το 

είδος εκπαίδευσης μπορεί να παρουσιαστούν δυσκολίες στη σχέση μεταξύ του 

διδάσκοντα και του διδασκόμενου.  
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Ειδικότερα όσον αφορά την τηλεκπαίδευση με τη σύγχρονη επικοινωνία 

εντοπίζονται: 

• Δυσκολία να καταφέρει ο καθηγητής να δει τα πρόσωπα των μαθητών του. 

Διαμεσολαβώντας η οθόνη δεν μπορεί ο καθηγητής να αντιληφθεί εύκολα αν οι 

μαθητές του έχουν κατανοήσει το μάθημα ή αν έχουν κουραστεί. 

• Δυσκολίες στην συμμετοχή των σπουδαστών π.χ. για ένα συγκεκριμένο θέμα 

συζήτησης, ιδιαίτερα αυτών των απομακρυσμένων τάξεων. 

• Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα άνετο και οικείο περιβάλλον μεταξύ των 

συμβαλλομένων αφού μεσολαβεί η άψυχη οθόνη. Χάνεται η μαγεία της άμεσης 

επικοινωνίας και της ζωντάνιας που υπάρχει σε μια πραγματική τάξη.81 

• Επίσης χάνεται η υπάρχει προσωπική επαφή. Ακόμη, και στη  κλασσική 

μάθηση με την χρήση ΤΕΠ, ο εκπαιδευόμενος μένει πολλές ώρες μόνος του με το 

μηχάνημα, ως εκ τούτου, χάνεται η άμεση ανθρώπινη επαφή αφαιρώντας το στοιχείο 

της κοινωνικής συναναστροφής και της παιδαγωγικής ατμόσφαιρας.  

Παρά τα μειονεκτήματα οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας που δημιουργούνται από 

την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη εκπαίδευση παρέχουν και σημαντικές 

δυνατότητες σε κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Αλλά και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές που ενυπάρχον μέσα 

σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό χώρο τους δίνονται άπειρες δυνατότητες. Δηλαδή 

προσφέρουν κατάργηση των φυσικών εμποδίων, κατάργηση γεωγραφικών συνόρων 

και διασπορά στη διάδοση της γνώσης, τη διασύνδεση των ατόμων και ομάδων με 

εξωτερικές πηγές γνώσεων (όπως είναι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, τα μουσεία κλπ.), 

ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθμό μάθησης και αυξημένες δυνατότητες 

συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι γεωγραφικά 

διασπαρμένοι, Με σωστή χρήση μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την 

κοινωνική επαφή και το διάλογο. Μπορεί να αναπτύξουν την κοινωνικοποιητική 

λειτουργία, ενθαρρύνοντας την κοινωνική επαφή και αυξάνοντας τις δυνατότητες 

διαλόγου.82 

 

                                                 
81 Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Βάδη-Βυτεμβέργης, Τεχνολογία 
και Εκπαίδευση, Στουτγάρδη, Οκτώβριος 1986. 
82 Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β., & Ντάκος Κ., Η πληροφοριακή Επικοινωνιακή Τεχνολογία στην 
Προσχολική Εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπώθητω, 2003. 



 114

 

55.. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πιο ελκυστική και εύκολη με τη χρήση των 

ΤΕΠ. 

Η έκρηξη της πληροφορίας της σύγχρονης εποχής απαιτεί την επανεξέταση των 

παραδοσιακών εννοιών της ‘γνώσης’, του τρόπου μετάδοσης της από τους καθηγητές 

και της αφομοίωσης της από τους μαθητές.  Βέβαια η αποτελεσματικότητα της 

χρήσης της τεχνολογίας (μικρόφωνα, οθόνη, κομπιούτερ), ενός τηλεπικοινωνιακού 

συστήματος επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη διδασκαλία.  

Εξετάζεται λοιπόν, η υπόθεση πως η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πιο 

ελκυστική με τη χρήση των ΤΕΠ, αυτό αναλύεται μέσα από τις τέσσερις απόψεις των 

μαθητών απέναντι σε αυτά τα ζητήματα.  

Πίνακας 24 
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τελευταία (v.44). Σε όλες υπάρχει συμφωνία σε σχέση με την τελευταία. Επομένως, 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση μέσα από το ποσοστό των μαθητών που υποστηρίζουν ότι 

τα ηλεκτρονικά μέσα κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα για το δημοτικό είναι 32,6% 

Πάρα πολύ και 17,4% Πολύ, έναντι του 17,4 Λίγο και 13% Καθόλου. Ενώ για το 

γυμνάσιο –λύκειο το ποσοστό είναι ακόμα υψηλότερο 48% Πάρα πολύ, 27,7% Πολύ, 

και λιγότερο 9,6% Λίγο και 6,2% Καθόλου. Να σημειωθεί πως η χρήση στις δύο 

βαθμίδες διαφέρει, τόσο ως  προς τον τρόπο χρήσης  όσο και στο τι μαθαίνουν. 

Γενικά όμως, μπορεί να ειπωθεί ότι τα τεχνολογικά μέσα στην εκπαίδευση 

βοηθούν στη διαδικασία της διδασκαλίας. Γιατί, οι παραστάσεις που σχηματίζονται 

στο νου των υποκειμένων βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της γνώσης. Η άμεση 

αισθητηριακή επαφή με τα πράγματα και τις καταστάσεις λειτουργεί 

αποτελεσματικότερα στην εμπέδωση των γεγονότων και των πληροφοριών. 

Καταφέρνουν λοιπόν, να κεντρίζουν την περιέργεια του μαθητή, αυξάνοντας του τη 

θέληση του για μάθηση, διευκολύνεται η σύλληψη των σχέσεων ανάμεσα στα 

αντικείμενα και προσφέρονται μια πληθώρα εμπειριών, ώστε να διευκολύνεται ο 

σχηματισμός των εννοιών και η οργάνωση της προσφερόμενης γνώσης. Το 

σημαντικότερο είναι ότι με τη δυνατότητα της προσομοίωσης εικονοποιούνται 

καταστάσεις και φαινόμενα πραγματικών συνθηκών της καθημερινότητας και τα 

παιδιά βιώνουν μια ποικιλία μαθησιακών εμπειριών αναλαμβάνοντας διάφορους 

ρόλους και επιλύοντας προβλήματα. Επομένως, η γνώση και η χρήση των 

προγραμμάτων των υπολογιστών, ειδικά επεξεργασμένων για την ενίσχυση της 

διδασκαλίας, αποτελεί προνόμιο για τον διδάσκοντα και όφελος για τους 

εκπαιδευόμενους. 

Για παράδειγμα, το διαδίκτυο είναι ένα εποπτικό μέσο στο οποίο μετέχουν όλες 

οι αισθήσεις σε κάποιο ποσοστό, π.χ. η όραση 83%, η ακοή 11%. Ενώ τα θετικά 

πλεονεκτήματα του διαδικτύου συνοψίζονται στα παρακάτω γεγονότα. Είναι γνωστό 

πως επέφερε ριζικές αλλαγές στις υφιστάμενες δομές και πρότυπα διδασκαλίας και 

μάθησης. Η ενοποίηση της επικοινωνίας, η ταχύτατη και ταυτόχρονη χρήση του 

ήχου, εικόνας, κειμένου και δεδομένων, είναι αποτέλεσμα των σύγχρονων υπηρεσιών 

του που έχουν συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη μετάδοση μηνυμάτων 

σε μεγάλη απόσταση. Επιπλέον η πλοήγηση στο διαδίκτυο διεύρυνε το πεδίο της 

παραδοσιακής διδασκαλίας και θεωρείται πως μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για 

περισσότερη συνεργασία, επικοινωνία και παραγωγή-διανομή της πνευματικής τους 

δραστηριότητας. Από την άλλη η δυνατότητα διασύνδεσης και πρόσβασης στις 

εκπαιδευτικές πηγές on-line των μαθητών δημιουργεί νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 

«Ο Παγκόσμιος Ιστός θρυμματίζει τα γεωγραφικά εμπόδια στην πρόσβαση τον ανοικτό 
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κόσμο της μάθησης, και ταυτόχρονα δημιουργεί καινούρια».83 Η δυνατότητα 

πρόσβασης στις πληροφορίες μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν πιο 

ανεξάρτητοι, ικανοί να αναζητήσουν και να βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Να 

οργανώσουν τα ευρήματά τους, να τα αναλύσουν και να εξάγουν συμπεράσματα. 

Όλα αυτά συνιστούν ότι είναι ένα οπτικοαουστικό μέσο σημαντικό στην μετάδοση 

της διδασκαλίας.  

Ακόμη, άλλοι αναλυτές θεωρούν ότι οι τεχνολογίες βοηθούν στη αποφυγή της 

σχολικής αποτυχίας, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι μαθητές που συναντούν δυσκολίες 

από τον ήδη παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας στην διδασκαλία με την χρήση των 

νέων τεχνολογιών έχουν περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας και ανάπτυξης των 

δυνατοτήτων τους. Επιπροσθέτως, αυτά τα μέσα μπορεί να αποτελέσουν την 

κοινωνικοποιητική λειτουργία, ενθαρρύνοντας την κοινωνική επαφή και αυξάνοντας 

τις δυνατότητες διαλόγου.84 

Έτσι, όσο οι νέες τεχνολογίες βελτιώνονται ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός θα 

μπορούν να έχουν οπτική και ακουστική επαφή. Αυτό το είδος εκπαίδευσης 

εκσυγχρονίζει τον ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, τρόπο διδασκαλίας. Γενικά η 

χρήση Τ.Ε.Π στη σχολική πρακτική, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της 

μάθησης, επιτρέποντας την πρόσβαση σε πόρους -υπηρεσίες και την επεξεργασία 

τους από τους μαθητές μπορεί να ευνοήσει τους εμπλεκόμενους μόνον εάν υπάρχουν 

οι κατάλληλοι σχεδιασμοί και ευνοϊκές συνθήκες. Όλες αυτές οι λοιπόν διαπιστώσεις 

είναι πολύ ενδιαφέρουσες από κοινωνιολογική και παιδαγωγική σκοπιά. Κυρίως η 

κοινωνιολογική σκοπιά αναφέρεται κατά πρώτον ότι νέα μέσα που κυριαρχούν στην 

καθημερινή πρακτική των ανθρώπων και για τα οποία έχουν γραφθεί τόσα πολλά και 

έχουν αναλυθεί, γίνεται αντιληπτό ότι επηρεάζουν και την εκπαίδευση. Διότι δεν 

γίνεται τεχνολογίες που κατακλύζουν τις δραστηριότητες ενηλίκων και ανηλίκων 

στην προσωπική τους ζωή να μην αναφέρονται και σε αυτό τον τόσο σπουδαίο θεσμό 

της κοινωνίας, όπως είναι η εκπαίδευση. Αυτή η ελκυστικότητα που εκφράζεται από 

τα παιδιά για τις τεχνολογίες αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να έχει ωφέλιμες 

συνέπειες και στην εκπαιδευτική διαδικασία, που διαμορφώνει τις προσωπικότητες 

και μεταδίδει γνώση. Ωστόσο αυτή η ενδιαφέρουσα πρακτική μπορεί να 

διαφοροποιείται και ως το περιεχόμενο της. Διότι αυτό που μπορεί να αποτελεί 

ενδιαφέρον για τα παιδιά μπορεί να κρίνεται ως ακατάλληλο και επικίνδυνο για αυτά. 

Για το λόγο λοιπόν αυτό θα πρέπει η διαδικασία της εκπαίδευσης να μεριμνήσει ώστε 

υιοθετώντας αυτά τα μέσα να υποδείξει πως γίνεται η ορθή και ασφαλή χρήση και 

                                                 
83 Ρετάλης, Σ., (επμ.), Οι προηγμένες τεχνολογίες του διαδικτύου στην  υπηρεσία της μάθησης, Αθήνα: 
Καστανιώτη 2005, σελ.286 
84 Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β., & Ντάκος Κ., Η πληροφοριακή Επικοινωνιακή Τεχνολογία στην 
Προσχολική Εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπώθητω, 2003. 
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αξιοποίηση τους στην καθημερινή κοινωνική πρακτική με ωφέλιμες συνέπειες για τα 

παιδιά και τους μελλοντικούς πολίτες μιας νέας κοινωνίας. 
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6. Η εκμάθηση των ΤΕΠ είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την μελλοντική 

δράση των νέων στην νέα κοινωνία. Θεωρούν ότι η γνώση των τεχνολογιών θα 

τους βοηθήσει στη αυριανή εργασία τους. 

 

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση 
«....οι επαγγελματικές τους προοπτικές θα εξαρτηθούν από την ικανότητά τους στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών»85 
 

Οι εξελίξεις λοιπόν στην κοινωνική οργάνωση, την εργασία και την οικονομία 

(σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο) είχαν συνεπακόλουθο τα συστήματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης να έρθουν αντιμέτωπα με την απαίτηση για την απόκτηση 

υψηλότερου επιπέδου προσόντων και δεξιοτήτων. H παγκοσμιοποίηση και οι 

τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας άλλαξαν ριζικά όλους τους τομείς 

του επαγγελματικού και κοινωνικού βίου στην Ευρώπη. Σήμερα, είναι 

χαρακτηριστικό πως περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στην ΕΕ 

χρησιμοποιούν υπολογιστές για την εργασία τους. Η ψηφιακή παιδεία, η ικανότητα 

της χρήσης της πληροφορικής, είναι σήμερα τόσο σημαντικές όσο οι γνώσεις γραφής 

και ανάγνωσης. Χωρίς γνώσεις πληροφορικής οι πολίτες δεν μπορούν ούτε να 

συμμετέχουν πλήρως ούτε να αποκτούν τις αναγκαίες δεξιότητες για την κοινωνία 

της γνώσης στην οποία ζουν. Αντιθέτως έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

ανεργίας λόγω της αυτοματοποίησης πολλών επαγγελμάτων και της απαραίτητης 

διεκπεραίωσης πολλών εργασιών μέσω των τεχνολογικών μέσων. Για αυτό το λόγο οι 

κυριότερες εκπαιδευτικές πολιτικές που αναδύονται στη Ευρώπη αφορούν την 

εκπαίδευση και τον αλφαβητισμό του πολίτη σε σχέση με τις εμφανιζόμενες αλλαγές 

στην εκπαίδευση λόγω της εισαγωγής των ΤΠΕ. 

Στην εργασία λοιπόν αποδείχθηκε ότι οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί εν 

δυνάμει εργαζόμενοι κρίνουν απαραίτητη την εκμάθηση της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών (πίνακας 30). Αν και το μικρό της ηλικίας τους τα παιδιά του δημοτικού 

αλλά και τα μεγαλύτερα τάσσονται υπέρ της άποψης αυτής και επιπροσθέτως οι 

καθηγητές τους. Μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των καθηγητών κρίνει 

απαραίτητη τη  γνώση  των ΤΕΠ γιατί είναι ένα χρήσιμο εφόδιο για την ένταξη τους 

στην ενεργό επαγγελματική δράση αλλά και γενικότερα κατανοούν το εύρος που 

έχουν πάρει σε όλο το φάσμα της κοινωνικής καθημερινότητας.  
                                           Πίνακας 25 

                                                 
85 Παπαδόπουλος, Γ., « Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο σχεδιασμός και το έργο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου», διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/GRAFDASKALOU/synedria/1998/1998/informatics-
Papadopoulos%20G.doc 
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«Στην ΚτΠ που θα δώσει την θέση της στην Κοινωνία της Γνώσης την μεγαλύτερη 

ομάδα του εργατικού δυναμικού θα την αποτελούν ‘οι εργάτες της πληροφορικής’. 

Αυτοί που το εισόδημα τους θα προέρχεται από την εργασία τους σε σχέση με την 

διαχείριση των πληροφοριών μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή».86Στην ΚτΠ το κάθε 

μέλος της πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις για τους Η/Υ και τις πληροφορίες. 

Ο κλάδος των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα ο κλάδος της Πληροφορικής 

συγκεντρώνει από τα υψηλότερα ποσοστά απασχολούμενων με υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο. Τα κράτη μέλη διαπιστώνουν ότι είναι σημαντικό το σχολείο να εξοικειώσει 

τους νέους με τις νέες τεχνολογίες. Απαιτούμενο είναι, η εκπαίδευση αφού πρώτα 

εκσυγχρονιστεί με τις εξελίξεις να μυήσει τους μαθητές στην πρακτική χρήση των 

νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και να τους δώσει μια βασική κατανόηση της 

λειτουργίας και των δυνατοτήτων εφαρμογής για να υπάρξει επαρκή προετοιμασία 

για την επαγγελματική και ιδιωτική ζωή αλλά και κρίση των επιπτώσεων τους 

γενικότερα στην ζωή.  

Όπως, συμβαίνει σε κάθε μεταβατικό στάδιο, για όλες τις χώρες 

παρουσιάζονται ευκαιρίες βελτίωσης και ισχυροποίησης της θέσεώς τους 

παγκοσμίως. Οι χώρες λοιπόν, που θα προετοιμάσουν εγκαίρως και με τον καλύτερο 

τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να καταστεί ικανό να συμμετάσχει και να 

εργαστεί σε μία παγκόσμια Κοινωνία των Πληροφοριών θα αποκομίσουν μέγιστο 

όφελος κυρίως, οικονομικό και επίσης, θα αποτελέσουν τους πρωτοπόρους που θα 

προσδιορίσουν και θα καθορίσουν τις προτεραιότητες για το μέλλον. 

                                                 
86 Σταχτέας, Χ., Πληροφορική και εκπαίδευση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο σχολείο του μέλλοντος, 
Αθήνα: Τυπωθητώ, 2002, σελ.20. 

 ΝΑΙ ΟΧΙ% 
 %          συχνότητα  %        συχνότητα 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  69,6% 32 4,3 1 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 81,9% 145 15,8 28 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 0 5 0 0 
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  7. Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν θετική στάση απέναντι στις νέες 

τεχνολογίες. 

Οι ΤΠΕ, όπως προαναφέρθηκε, μετάλλαξαν τους όρους στην εργασία, στην 

επικοινωνία και στην καθημερινή ζωή όλων των ατόμων. Αποτελούν πλέον ένα 

αναπόσπαστο εργαλείο της σύγχρονης εκπαίδευσης, λειτουργούν καταλυτικά, 

επηρεάζοντας την χωρό-χρονική δομή του σχολείου και συμβάλλοντας στην 

τροποποίηση και αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Επηρεάζουν θετικά ή 

αρνητικά την διδασκαλία και όπως προκύπτει μέσα από έρευνες το αποτέλεσμα 

εξαρτάται είτε από τα μέσα που χρησιμοποιούνται εκάστοτε είτε από τον τρόπο 

χρήσης.  

Για αυτό ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστεί αν τα 

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας τάσσονται θετικά απέναντι στην διείσδυση των 

τεχνολογιών. Έτσι μελετήθηκε η στάση της κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης των μαθητών 

και του συνόλου των εκπαιδευτικών. Αρχικά, σύμφωνα με τον πίνακα για τους 

μαθητές της πρωτοβάθμιας διαπιστώθηκε πως έχουν θετική στάση γιατί ο μέσος όρος 

τους είναι κάτω από την βάση της κλίμακας, τείνοντας προς τον βαθμό 1 που 

σύμφωνα με τον πίνακα Likert που παρουσιάστηκε παραπάνω, στο κεφάλαιο των 

αποτελεσμάτων, αντιστοιχεί στην απόλυτη συμφωνία (19<22,5βάση, και 19<45, 

όπου 45 είναι ο βαθμός της απόλυτης διαφωνίας). 

 
Πίνακας 26 

 

 

 

 

 

Valid 41N 
Missing 5

Mean 19,0000
Median 19,0000
Mode 18,00
Sum 779,00
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Αντίστοιχα και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν θετική στάση 

απέναντι στην χρήση της τεχνολογίας για την εκπαίδευση, καθώς  ο μέσος όρος τους 

είναι 18,26, δηλαδή τείνουν, κατά πολύ μικρή διαφορά από τους προηγουμένους, 

στην συμφωνία (18,26<45).  
Πίνακας 27 

 

 

 

 

 

 

Επίσης και στους εκπαιδευτικούς διαπιστώνουμε την ίδια στάση, ο μέσος όρος 

τους είναι 61 κάτω από την βάση της κλίμακας (61<65 και 61<130, οπού εδώ το 130 

αντιστοιχεί στο βαθμό της απόλυτης διαφωνίας). Με αποτέλεσμα να ισχύει η 

μηδενική υπόθεση ότι τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, είτε πρόκειται για τους 

μαθητές είτε για τους εκπαιδευτικούς, έχουν θετική στάση απέναντι στις ΤΕΠ. 

 
 Πίνακας 28 

Valid 7N 
Missing 1

Mean 61,0000
Median 61,0000
Mode 47,00(a)
Sum 427,00

 
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν αντιληφθεί την διείσδυση των 

τεχνολογιών και της πληροφορίας και της τεχνολογίας τόσο στην ζωή τους όσο και 

στη εκπαίδευση τους. Τις θεωρούν, όπως αναλύθηκε και παραπάνω, ένα καλό μέσο 

για την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση. Τα οφέλη από την ένταξη τους στην εκπαίδευση είναι ορατά. Η 

διαπίστωση της θετικής στάσης τους είναι ένα πολύ καλό κοινωνικό στοιχείο αφού 

αποδεικνύει ότι τα άτομα κάθε ηλικίας έχουν αντιληφθεί τις εξελίξεις που διατρέχουν 

στην κοινωνία σε τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο και προσπαθούν αν 

συμβαδίσουν με αυτές Με την εισαγωγή των ΤΕΠ όπως προαναφέρθηκε 

δημιουργείται ένα πιο άνετο και ευέλικτο περιβάλλον μάθησης, ελκυστικό και 

ενδιαφέρον τόσο για τους μαθητές αλλά όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Όλοι έχουν 

την ευκαιρία να πλοηγηθούν σε υπερμεσικές εγκυκλοπαίδειες εμπλουτίζοντας τις 

γνώσεις, τους, ερχόμενοι σε επαφή με τα νέα γνωστικά εργαλεία της εποχής που θα 

είναι απαραίτητα τόσο για την διευκόλυνση της ζωής γενικότερα, της εργασίας του 

καθενός και η παροχή ενός νέου τρόπου μάθησης σε όλη την διάρκεια της ζωής τους. 

Μέσω αυτών των μέσων στην εκπαίδευση παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για 

εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας, και προώθηση της ενεργητικής μάθησης. 

N Valid 155
  Missing 22
Mean 18,2645
Median 18,0000
Mode 19,00
Sum 2831,00
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Ακόμη, η υπάρχουσα γνώση δεν παραμένει αμετάβλητη τόσο από πλευράς 

ποσότητας όσο και ταχύτητας. Οι γνώσεις διανέμονται πλέον αστραπιαία (μέσω των 

δυνατοτήτων του διαδικτύου) σε κάθε γωνιά του πλανήτη.   

Παράλληλα η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα δυνατοτήτων που μπορούν να δώσουν στις νέες γενεές την ικανότητα 

προσαρμογής στις επαγγελματικές εξελίξεις και διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσεων, 

Επιπλέον παρέχει τις τεχνικές δυνατότητες για μια δια βίου εκπαίδευση που είναι κι 

αυτό ζητούμενο της νέας εποχής, για την συνεχή αναβάθμιση και ανανέωση των 

γνώσεων. Επίσης απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν την οικονομική άνεση ή τη 

δυνατότητα να φοιτήσουν σε κάποιο σχολείο ή ακόμα καλύτερα δίνουν την 

δυνατότητα σε απομακρυσμένα σχολεία να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο 

και να γνωρίσουν δυνατότητες που ενδεχομένως να μην μπορούν να γνωρίσουν 

διαφορετικά.  

Γενικά, σήμερα υπάρχει μια τάση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να στηριχτούν 

τα μικρά απομακρυσμένα και αγροτικά σχολεία με τη χρησιμοποίηση των δικτύων 

επικοινωνίας, να δοθεί ένα κανάλι επικοινωνίας τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και 

στους μαθητές, για συνεργασία και εκπόνηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

με άλλα σχολεία τόσο μέσα στη χώρα όσο και σε όλο τον κόσμο. Τέτοια 

προγράμματα συντονισμένης δράσης υπάρχουν χιλιάδες σε όλο τον κόσμο από όλες 

τις χώρες και για όλα τα θέματα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της παγκόσμιας 

κοινωνικής διάστασης της εκπαίδευσης και της χρήσης των ΤΕΠ.87   

 

 

   

 

Συμπεράσματα και Προβληματισμοί. 
Μια νέα κοινωνία έχει αρχίσει να αναδύεται, η Κοινωνία της Γνώσης όπου 

κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ευρεία χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφορίας. Η πορεία προς αυτού του είδους την κοινωνία είναι μια κατευθυνόμενη 

πορεία από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή το πλήγμα που 

δέχτηκε η οικονομία της Ευρώπης από τις ήδη τεχνολογικά ανεπτυγμένα ΗΠΑ και 

Ιαπωνία στράφηκε κι εκείνη με τη σειρά της στην επιτάχυνση της διαδικασίας 

                                                 
87 Κελεσίδης Ευάγγελος, (1998) «Η εκπαίδευση στην εποχή των δικτύων» Virtual School, The sciences 
of Education Online, τόμος 1, τεύχος 1,  διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
http://www.auth.gr/virtualschool/1.1/TheoryResearch/CongressKelesidis.html  
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εισαγωγής των ΤΕΠ σε όλους τους τομείς της ζωής, με απώτερο σκοπό να γίνει η πιο 

δυναμική οικονομία ανά την υφήλιο. Στο σημείο αυτό βασικός σταθμός είναι η 

εκπαίδευση, ως ένα από τα σημαντικότερα συστήματα της κοινωνίας για το οποίο 

απαιτείται ο τεχνολογικός και πληροφοριακός μετασχηματισμός της ώστε να 

αποτελέσει την βάση της οικονομικής της ανάπτυξης.  

Οι σύγχρονες κοινωνίες μετασχηματίζονται δυναμικά προς δομές βασισμένες 

περισσότερο στις τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας οπότε η διάχυση 

των τεχνολογιών αυτών στην δομή και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι 

αναπόφευκτη, γιατί η εκπαίδευση παράγει το αυριανό ανθρώπινο κεφάλαιο της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας, όπου θα κυριαρχούν οι τεχνολογίες. Μέσα σε όλο αυτό το 

πλαίσιο αλλαγών παρατηρείται ακόμη πως οι δομές της εργασίας μεταλλάσσονται 

καθώς πολλές εργασίες μετεξελίσσονται με τις τεχνολογικές και πληροφοριακές 

καινοτομίες ή δημιουργούνται νέες στηριζόμενες σε αυτές. Απαιτούνται λοιπόν νέοι 

ειδικευόμενοι, πληροφοριακά και τεχνολογικά εργαζόμενοι που θα αμείβονται και με  

ανάλογα υψηλά οικονομικά οφέλη. Αναπότρεπτα η εκπαίδευση εγκαλείται να 

αναμορφωθεί σε μια τεχνολογικά εξοπλισμένη και συμβατή με τις εξελίξεις της 

εποχής ώστε να ικανοποιεί το επίπεδο γνώσεων των απλών πολιτών της κοινωνίας 

αλλά και των εργασιακών προσόντων που θα απαιτούνται.  

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, η παρούσα μελέτη εξέτασε το καινοτομικό αυτό 

εγχείρημα της Ε.Ε (για την ένταξη των ΤΕΠ στην εκπαίδευση) αναλύοντας τις 

εκφάνσεις και τους στόχους του ευρωπαϊκού λόγου προς την κατεύθυνση αυτή, 

καθώς και το σημερινό αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός 

λόγος της Ε.Ε. δεν ήταν εξαρχής απόλυτα σαφής και άμεσα κατευθυνόμενος προς τον 

σκοπό της. Πάρα πολλές φορές ο λόγος της επέμενε να τονίζει τα ζητήματα της 

οικονομικής της ανάπτυξης ενώ με ύφος ξενοφοβικό αναφερόταν στην αλματώδη 

πρόοδο των δύο άλλων χωρών. Προσκολλημένη σε αυτά δεν έπαιρνε καθοριστικές 

και ριζικές αποφάσεις μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων της αλλά 

διαπνεόταν από ένα παραινετικό λόγο, γεμάτο αποφάσεις και στρατηγικές που 

καλούνταν τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να εκτελέσουν. Ενώ όμως οι ρυθμοί 

εντείνονταν και αυξανόταν η πίεση, η Ευρώπη άρχισε διαμορφώνει ένα πιο 

συγκεκριμένο λόγο, επιτακτικό προς την επίτευξη του αρχικού της σκοπού. Βέβαια 

εκ μέρους της Ένωσης δεν είχε προβλεφθεί ένας καθοριστικός ρόλος στην διάρκεια 

σχεδιασμού των διαφόρων προγραμμάτων. Πρώτο σημαντικό βήμα που θα έπρεπε να 

είχε κάνει ήταν να μελετήσει το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης το οποίο 

συνιστά ένα μωσαϊκό ποικίλων ειδών εκπαίδευσης με διαφορετική ανάπτυξη, 

κουλτούρα, αδυναμίες και προτερήματα. Από την άλλη η δράση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί μια ένδειξη συνεργασίας των κρατών 

μελών ώστε να βελτιώσουν την εκπαίδευση τους και να συμβάλλει με αυτόν τον 
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τρόπο στην προσαρμογή των περιφερειών που καθυστερούν ή υστερούν να 

αναπτυχθούν λόγω των πολιτικών απελευθέρωσης των αγορών. Επιπλέον μέσω αυτής 

της συνεργασίας η Ένωση, σύμφωνα με τις δηλώσεις, απέβλεπε να αντιμετωπιστούν 

τα προβλήματα της ανεργίας και να ενισχυθεί η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας 

ισχυρής ευρωπαϊκής οικονομίας που θα οδηγούσε στην Κοινωνία της Γνώσης. 

Όσον αφορά την ένταξη των ΤΕΠ στην πρακτική καθημερινή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα αυτό μελετήθηκε στην βάση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων και των ευρημάτων από διάφορες 

έρευνες για τις συνέπειες που επισύρουν, αλλά και από τα αποτελέσματα της 

πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας που διεξήχθει στα δημοτικά σχολεία της πόλης του 

Ρέθυμνου. Αναδείχθηκαν λοιπόν ζητήματα όπως της ύπαρξης των νέων τεχνολογιών 

στα εκπαιδευτικά συστήματα, του τρόπου χρήσης τους, αξιοποίησης τους αλλά και 

αποδοχής τους από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Τα ευρήματα από την συνολική έρευνα κατέληξαν ότι μολονότι διατίθενται 

πολλές τεχνολογίες για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, ωστόσο δεν είναι 

διάχυτη η παρουσία τους, ενώ πολλά σχολεία είναι ακόμα εξοπλισμένα με παλαιού 

τύπου τεχνολογικά μέσα που οι δυνατότητες τους καθίστανται απαρχαιωμένες. Από 

όλα τα τεχνολογικά μέσα, το πιο διαδεδομένο είναι ο Η/Υ, όπου 9 στα 10 σχολεία 

διαθέτουν είτε για την διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών είτε για διδακτικούς 

σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας, 

Η/Υ, διαδίκτυο και DVD διαθέτουν τα περισσότερα σχολεία για σκοπούς όπως την 

ανεύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο και τη πραγματοποίηση κάποιων εργασιών 

στα πλαίσια του μαθήματος βάση της μοντελοποίησης πραγματικών καταστάσεων. 

Επίσης, διαθέτουν βίντεο, προτζέκτορα και ραδιοκασετόφωνο αλλά οι δυνατότητες 

τους βασίζονται σε παλαιές τεχνολογίες. Επιπλέον πολύ λιγότερο χρησιμοποιούν 

δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, ευρωπαϊκά σχολικά 

δίκτυα επικοινωνίας και power point. 

Όλες αυτές οι δυνατότητες βέβαια χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια 

κάποιων μαθημάτων. Δεν είναι ευρεία η χρήση τους στο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών και μάλιστα χωρίς επαρκή χρονική διάρκεια καθώς δεν επαρκούν οι ώρες 

που διατίθενται. Ωστόσο η επιθυμία των μαθητών και των εκπαιδευτικών να γίνει 

ευρεία η χρήση τους είναι αναντίρρητα θετική αφού πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι 

καλό να υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα στην εκπαίδευση γιατί βοηθούν στην 

μαθησιακή διαδικασία. Κάτι εξίσου σημαντικό είναι πως στα προγράμματα της 

Ελλάδας τουλάχιστον (αλλά και σε άλλες χώρες) προωθείται μια ολοκληρωμένη 

πραγματιστική προσέγγιση των αντικειμένων ΤΕΠ, δηλαδή ως γνωστικά αντικείμενα 

μάθησης και μέσα για την μάθηση άλλων αντικειμένων. Είναι μια καλή αρχή για την 

εισαγωγή και του τρόπου χρήσης αυτών των εργαλείων αλλά απαιτεί και έναν σωστό 
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προγραμματισμό και συνεργασία από τους φορείς για την πραγματοποίηση του. Οι 

ΤΕΠ θεωρούνται καλό εργαλείο από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την 

διεκπεραίωση της μαθησιακής διαδικασίας καθώς παρέχει πολλές δυνατότητες για 

διάφορες δεξιότητες, εξάσκησης των μαθητών, επίλυσης προβλημάτων, πρόσβαση σε 

διάφορες πληροφορίες, ανάπτυξη μαθητικής συνεργασίας και συμμετοχής. 

Επιπροσθέτως δημιουργεί ένα ευχάριστο, ελκυστικό περιβάλλον για τους μαθητές. 

Άλλες σημαντικές διαπιστώσεις αφορούν ότι τόσο οι μαθητές όσο και εκπαιδευτικοί 

έχουν μια θετική στάση απέναντι στην χρήση και τις ωφέλειες που παρέχουν οι 

τεχνολογίες. Παράλληλα, διαπιστώνεται πως η χρήση της τεχνολογίας δεν 

διαφοροποιείται από τα δύο φύλα αλλά χρησιμοποιείται εξίσου το ίδιο και βρίσκει 

την ίδια αποδοχή. Παρόλα αυτά διάφορα προγράμματα που εφαρμόζουν νέες 

μεθόδους διδασκαλίας όπως είναι η τηλεκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη, προγράμματα 

της επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων και των μαθητών δεν τυγχάνουν την ευρείας 

αποδοχής τους από μικρά αστικά κέντρα, καθώς ίσως δεν έχουν δοθεί σε όλους οι 

αναγκαίες παροτρύνσεις ή κατάλληλες υποδομές. 

Η κατάσταση αυτής της επάρκειας του τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία 

και του τρόπου αξιοποίησης τους ποικίλλει από την πρωτοβάθμια στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα. Στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πιο ευρεία η χρήση, καθώς για τις περισσότερες 

χώρες προβλέπεται η διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος, της τεχνολογίας και 

της πληροφορίας. Αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι λίγες οι χώρες που 

εγκλείουν το μάθημα ή έχουν  επιβάλλει την χρήση τους στα μαθήματα. Ακόμη, τα 

σχολεία που βρίσκονται στα πιο μεγάλα και ανεπτυγμένα αστικά κέντρα διαθέτουν 

πιο πολλά μέσα και έχουν μια πιο ευρεία χρήση στην καθημερινή διδακτική 

πρακτική. Αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν χώρες πιο 

ανεπτυγμένες οικονομικά και τεχνολογικά και είναι σε καλύτερη εκπαιδευτική θέση 

αφού έχουν εισαγάγει τα νέα μέσα αρκετά νωρίτερα από την Ελλάδα και άλλες χώρες 

λιγότερο ανεπτυγμένες. Παράλληλα αυτές οι χώρες έχουν διαμορφώσει ένα 

ικανοποιητικό πλαίσιο και πρόγραμμα ένταξης τους. Η υστέρηση λοιπόν που 

γνωρίζουν χώρες όπως η Ελλάδα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οφείλεται εν μέρει στην 

απουσία βιομηχανίας παραγωγής τεχνολογικού εξοπλισμού88 ή των οικονομικών και 

πολιτικών προβλημάτων που συντελέστηκαν καθ’όλη την διάρκεια της ιστορικής 

τους ανάπτυξης ή και λόγω της καθυστερημένης χρονικής τους ένταξης στην Ε.Ε.  

Μια άλλη σημαντική παρατήρηση που αναδύθηκε είναι ότι, σχεδόν όλες οι 

οικογένειες διαθέτουν τουλάχιστον Η/Υ και κάποιες άλλες και διαδίκτυο. 

Εκμαιεύεται λοιπόν πως υπάρχει μια ευρεία διάδοση των τεχνολογικών μέσων στην 

                                                 
88 Μπαβέλη Α., Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, Προβλήματα και Προοπτικές, διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο www.etpe.gr 
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καθημερινή ζωή όπου τα παιδιά ασχολούνται με αυτά ώστε να είναι αρκετά 

εξοικειωμένα με την τεχνολογία τόσο της επικοινωνίας όσο και της πληροφορίας, 

ενώ είναι λίγες οι περιπτώσεις που αναφέρουν δυσκολίες στη χρήση των μέσων 

αυτών.  

Σε γενικό πλαίσιο αυτά διαπιστώνονται στα εκπαιδευτικά συστήματα, όμως, η 

αλλαγή δεν είναι μόνο αυτή, υπάρχει μια βαθύτερη καθώς με την εισαγωγή των ΤΕΠ  

στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζουν πάρα πολλές πτυχές της δομής του σχολείου, 

της μάθησης, της γνώσης και γενικά των συμμετεχόντων. Καταρχήν, το σχολείο ως 

σύμβολο μετάδοσης της γνώσης και των πολιτισμικών αξιών συνδέεται τώρα στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας με ένα τεράστιο λεοφωρειόδρομο πληροφοριών μέσω 

των νέων τεχνολογιών. Από τόπο μεταβίβασης της γνώσης μετατρέπεται σε αφετηρία 

αναζήτησης της γνώσης, σε ένα δίκτυο όπου η οργάνωση και η διαχείριση του 

διαφεύγουν από τον έλεγχο του σχολείου. Στο βαθμό που γίνεται η χρήση των ΤΕΠ 

το νέο σχολείο και γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα θα διαφέρει από το προυπάρχον 

καθώς ένα σημαντικό μέρος του στηρίζεται στο διαδίκτυο προσφέροντας 

επικοινωνία, ενημέρωση και συνθήκες συνεργατικής μάθησης. Εν συνεχεία, αλλάζει 

ο τρόπος μεταβίβασης της γνώσης. Μέχρι πρότινος ο αποκλειστικός παροχέας και 

κάτοχος της γνώσης ήταν ο εκπαιδευτικός με μοναδικά μέσα του το βιβλίο και το 

πίνακα. Τώρα οι ΤΕΠ κλέβουν το μονοπώλιο της γνώσης και ο εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνει ένα νέο πολλαπλό και εξίσου σημαντικό ρόλο, εκείνο του συμβούλου, 

του οργανωτή και του καθοδηγητή της μαθησιακής διαδικασίας ενώ ο μαθητής έχει 

τη δυνατότητα ελέγχου της ροής των πληροφοριών που τους προσφέρονται. Αυτό του 

δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και την ικανότητα διαχείρισης και 

αξιολόγησης των πληροφοριών. Αυτή η δυνατότητα όμως είναι αντικείμενο 

προβληματισμού για πάρα πολλούς αναλυτές, εκπαιδευτικούς και κοινωνιολόγους 

διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρερμηνευθεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως 

υποδεέστερος. Ωστόσο στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί δεν φάνηκε να 

συμμερίζονται το ενδεχόμενο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να 

κατανοήσουν τον σπουδαίο ρόλο που έχουν τώρα και πως σε καμία περίπτωση αυτό 

δεν θα αλλάξει γιατί οι εκπαιδευτικοί ανά πάσα στιγμή είναι εκείνοι που θα 

βοηθήσουν τους μαθητές στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, εκείνοι που θα 

δείξουν τον δρόμο της μάθησης και του τρόπου πρόσβασης στην πληροφορία.  

Παράλληλα ο ηγεμονικός ρόλος των πολυμεσικών μέσων επιτυγχάνει την 

ψηφιοποίηση της γνώσης και την ελκυστικότητα της για τους μαθητές προσφέροντας 

ένα περιβάλλον πλούσιο σε γλωσσικά ερεθίσματα και επικοινωνιακές καταστάσεις. 

Από την άλλη όμως αποτρέπει την δημιουργική φαντασία, καθώς η οποτικοποιίηση 

δεν αφήνει περιθώρια για την μυθοπλασία του νου. Ωστόσο, το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό προσφέρει και άλλα προτερήματα όπως την αλληλεπίδραση στον 
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μαθητή με αυτό συνεπάγοντας την ενεργό εμπλοκή του στην μαθησιακή διαδικασία. 

Δηλαδή έχει τη δυνατότητα ο μαθητής να μην εμμένει σε μια παγιωμένη και σταθερή 

γνώση που προσφέρεται αλλά να μπορεί να επεμβαίνει στην πληροφορία της γνώσης, 

να την τροποποιεί, να την αμφισβητεί και να την αποθηκεύει. Ακόμα μπορεί να 

διαπραγματευτεί αυτή τη γνώση με άλλες ομάδες μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, των chat rooms, των news groups και της τηλεδιάσκεψης. Αυτή η 

διαδικασία προάγει την αλληλεπίδραση και τη κοινωνικοποίηση, ειδικά στην 

περίπτωση της εξ αποστάσεως μάθησης, όπου η αλληλεπίδραση εκεί είναι αυξημένη 

και εξαρτημένη. Επιπροσθέτως, η ποικιλία των επικοινωνιακών πληροφοριακών και 

τεχνολογικών δυνατοτήτων προσφέρει αφενός την δημιουργία νέων συνεργατικών 

και ωφέλιμων πλαισίων μάθησης και αφετέρου έναν τρόπο έκφρασης των 

ιδιαιτεροτήτων που έχει το υποκείμενο. Με άλλα λόγια οι νέες τεχνολογίες 

προσφέρουν ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον όπου οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα μέσω της ένταξης τους σε ομάδες να επικοινωνούν, να διαχειρίζονται τις 

πληροφορίες και να αναπτύσσουν διαύλους επικοινωνίας. Επίσης εξάγεται, πολύ 

βασικό κοινωνιολογικά, το συμπέρασμα ότι θα έχουμε μια νέα γνώση την οποία θα 

παρέχεται μέσω της νέας εκσυγχρονισμένης εκπαίδευσης. Η οποία θα είναι 

συμπληρωματική με την λειτουργία της εκπαίδευσης. Δηλαδή μαζί με την γραφή και 

την ανάγνωση πλέον θα μαθαίνεται και η χρήση των ΤΕΠ, η παραγωγή ψηφιακού 

λόγου, η ανάγνωση του και ο κατάλληλος τρόπος για να διαχειριστεί κανείς 

πληροφοριακές και τεχνολογικές πληροφορίες. Διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να 

εκκινούν τον τρόπο σκέψης και αντίληψης των ατόμων και θα οδηγού μέσω των 

ορθών υποδείξεων από την παιδεία κατάλληλων διαύλων ώστε να παραχθούν 

ωφέλιμες πληροφορίες. Μια γνώση η οποία θα συμβαδίζει με τις εξελίξεις την εποχής 

διότι πλέον αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν κάθε σημείο της καθημερινής 

ζωής, για παράδειγμα από τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ  των ατόμων, την 

ψυχαγωγία, την εργασία και τέλος τον τρόπο και το περιεχόμενο στο τι μαθαίνει το 

άτομο. 

Σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται ότι οι ΤΕΠ λειτουργούν ως πηγή 

πληροφοριών, ως γνωστικό εργαλείο μάθησης, ως ένα εποπτικό μέσο και αντικείμενο 

καθημερινής πρακτικής. Ακόμη προσφέρουν ένα ευέλικτο, ελκυστικό και ενδιαφέρον 

τρόπο μάθησης που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευομένου 

και προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση, την κοινωνική ανακάλυψη και την 

ενεργητική μάθηση. Σίγουρα, οι τεχνολογίες προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και 

ελαστικότητα όσον αφορά στον τόπο, στον χρόνο και στον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνουν οι μαθητές και συνεισφέρουν στην ποιοτική βελτίωση και στον 

επαναπροσανατολισμό της διαδικασίας της μάθησης, μετατρέποντας το σχολείο σε 

χώρο αναζήτησης και ανακάλυψης της γνώσης, ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και 
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δημιουργικής απασχόλησης. Στόχος αποτελεί η δημιουργία μιας εκπαίδευσης 

σύγχρονης και ελκυστικής για τους μαθητές. Όπου μέσα σε αυτήν οι νέες τεχνολογίες 

θα επαναπροσδιορίζουν και θα αναβαθμίζουν και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Τα 

σωστά διδακτικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν τους ανεπαρκώς καταρτισμένους 

εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη μετάδοση γνώσεων και τους 

μαθητές να ανεβάσουν την ποιότητα των γνώσεων τους.  

Από όλη αυτή την διαδικασία φυσικά η εκπαίδευση μπορεί να επιτεύξει και το 

βασικό σκοπό της Ε.Ε. να εφοδιάσει το σύνολο των πολιτών με τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες της νέας 

ψηφιακής εποχής. Όλα αυτά πάντως αποτελούν σημαντικές διαπιστώσεις των 

αλλαγών που έχουν επέλθει στην κοινωνία και όχι μια υιοθέτηση μιας τεχνοκεντρικής 

αντίληψης για την θέση που έχουν οι τεχνολογίες στην ζωή και στην εκπαίδευση. 

Αναδύονται πολύ σημαντικές διαπιστώσεις όπως αναλύθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο 

τις οποίες δεν γίνεται να τις αγνοήσουμε. Ωστόσο όλες αυτές οι αλλαγές σίγουρα 

εγκυμονούν και πολύ σοβαρούς κινδύνους και προβληματισμούς. Για αυτό και σε 

αρκετά σημεία όπως αναφέρθηκε πολλές φορές πρέπει να γίνεται ορθή, ασφαλή και 

κατάλληλη ένταξη αυτών των ΤΕΠ στην ζωή και στην εκπαίδευση μέσω κατάλληλων 

χειρισμών και ίσως ο πιο κατάλληλη για αυτό να είναι η εκπαίδευση. 

 

Προβληματισμοί 

Σίγουρα λοιπόν όλο αυτό το κλίμα εγκυμονεί κινδύνους και ο πρώτος έρχεται με 

τον προβληματισμό εάν όλες αυτές οι εξελίξεις τελικά οδηγούν σε μια εκπαίδευση 

που τεχνικοποιείται. Γιατί σίγουρα πρόκειται για μια αναμορφωμένη εκπαίδευση και 

μόρφωση που παρέχεται, που πιθανόν να κατακλύζεται από τις τεχνολογίες. Άρα τι 

είδους μόρφωση εν τέλει λαμβάνεται άκρα τεχνοκεντρική ή διαμορφωμένη ώστε να 

παρέχει τους κατάλληλους και ασφαλής και ωφέλιμους τρόπους για την διαχείριση 

και αξιοποίηση των τεχνολογιών στη ζωή μας; Επομένως τα ερωτήματα για αυτά τα 

νέα δεδομένα είναι πολλά, ένα από τα βασικότερα που έχει σημειωθεί είναι «μήπως 

χαθεί ο ανθρωπισμός και η κοινωνική υπόσταση; Μήπως ενταχθεί το άτομο σε 

παραγωγικές σχέσεις που καθορίζονται από τον Η/Υ ως μέσο παραγωγής που δεν 

γίνεται να ελεγχθεί η διαχείριση των πληροφοριών του; Μήπως οι νέες τεχνολογίες 

οδηγούν σε νέες κοινωνικές ανισορροπίες;»89 Επίσης προβληματισμοί αναδύονται και 

για άλλα θέματα όπως, μήπως η εκπαίδευση αλλοιωθεί και δεν μπορεί πλέον να 

εκπληρώσει του στόχους της για κοινωνικοποίηση, αλληλόδραση, ηθική καλλιέργεια 

και προσωπική ανάπτυξη; Μήπως με μια τεχνοκρατική εκπαίδευση θα παράγονται 

άνθρωποι ως εξαρτημένες μηχανές;  

                                                 
89 Μακράκης, Υπερμέσα στην εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2000, σελ.15 
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Ακόμη σημειώνεται ότι, με την χρήση των τεχνολογιών μεταβάλλεται όλη η 

κοινωνία, δημιουργείται ένας παράλληλος κόσμος με τον πραγματικό, ο εικονικός. 

Ένας κόσμος με πάρα πολλές δυνατότητες αλλά και με πολλούς κινδύνους, άρα 

μήπως αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά; Επιπροσθέτως όλη αυτή η εισβολή 

της τεχνολογίας στη ζωή των ατόμων μήπως οδηγήσει τον σύγχρονο άνθρωπο να 

μετεξελιχθεί σε ένα εξάρτημα μηχανής; Ήδη πολλοί καθηγητές, ψυχολόγοι αλλά και 

κοινωνιολόγοι έχουν εκφράσει αρνητικές στάσεις ως προς την είσοδο των ΤΕΠ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Εκφράζονται φόβοι για την μη σωστή κοινωνικοποίηση του 

ατόμου, την αποξένωση, την εξαφάνιση της ηθικής του υπόστασης και την εξάρτηση 

του από τα μηχανήματα. Επίσης πολλές φορές οι πολιτικές για την αναγωγή της 

μάθησης σε διαδικασίες μεταβίβασης της γνώσης μέσω των νέων τεχνολογιών 

συνήθως αγνοούν  τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις για την μάθηση και την 

τεχνολογία με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν κοινωνικές και 

φυλετικές ανισότητας. Επίσης προβλήματα, μπορεί να ανακύψουν που να αφορούν 

την υποβάθμιση του ρόλου του δασκάλου/καθηγητή, την αλλοίωση της επικοινωνίας 

του μαθητή με τον εκπαιδευτή και ένα σωρό άλλα τα οποία θέτουν έναν αέναο κύκλο 

συζητήσεων.   

Παράλληλα σε αυτά ελλοχεύει και ο κίνδυνος της δημιουργίας ενός χάσματος, 

μεταξύ πλουσίων και φτωχών κινδυνεύοντας να χαθούν οι ισορροπίες. Γιατί  όλα τα 

άτομα, δεν είναι πάντα εφικτό, στην περίπτωση της ασύγχρονης επικοινωνίας, να 

διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αφού, όλα τα 

παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα να διαθέτουν όλον αυτόν το εξοπλισμό. Μπορεί να 

υπάρχουν και σχολεία που να μην διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό παρά τις 

προσπάθειες των κυβερνήσεων. Οι ΤΠΕ δεν έχουν μπει σε όλα τα σπίτια αλλά ούτε 

σε όλα εκπαιδευτικά ιδρύματα «Πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων δεν είναι ψηφιακά 

εγγράμματοι. Τα τηλεπικοινωνιακά κόστη σύνδεσης είναι ακόμα υψηλά αν και 

ακολουθούν μια φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια. Πως λοιπόν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αυτή η μορφή εκπαίδευσης προσφέρει ίσες ευκαιρίες για μάθηση, όταν 

διαχωρίζει τους ανθρώπους στους έχοντες και τους μη έχοντες (τεχνικά, οικονομικά 

τεχνογνωσία); Οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη έχουν 

κρούσει το κώδωνα του κινδύνου και ήδη ετοιμάζουν  πρόγραμμα για να καταστούν οι 

πολίτες όλων των ηλικιών ψηφιακά εγγράμματοι».90 Για παράδειγμα η εισαγωγή της 

τηλεμάθησης σε ένα αγροτικό περιβάλλον είναι περισσότερο δύσκολη από ότι σε μια 

πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι άνθρωποι από τις αγροτικές περιοχές έχουν μικρή 

ευκαιρία να συμμετέχουν στην εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία. Αυτή η 

αδυναμία εάν δεν καλυφθεί υποκρύπτει μια νέα κοινωνική ανισότητα των ατόμων, 

                                                 
90 Ρετάλης, Σ., (επμ.), Οι προηγμένες τεχνολογίες του διαδικτύου στην  υπηρεσία της μάθησης, Αθήνα: 
Καστανιώτη, 2005, σελ.291 
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καθώς ενδέχεται να δημιουργηθεί μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ αφενός, εκείνων που 

κατέχουν τις γνώσεις και ελέγχουν τη χρήση τους και αφετέρου εκείνων που μπορεί 

να μείνουν έξω από τα νέα αλφάβητα. Δυσχεραίνεται η πρόσβαση τους στα 

τεχνολογικά εργαλεία και κατεπέκταση στην συμμετοχή και πρόσβαση τους στην 

ψηφιακή κοινωνία. Για αυτό η διαδικασία απαιτεί πολύ συγκεκριμένους και 

ευέλικτους σχεδιασμούς. 

Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά που δεν θα έφτανε απλώς μια παράγραφος για 

να εκτεθούν. Βέβαια οι εκάστοτε πολιτικές δεν είναι επιτεύξιμες, ο φόβος μπροστά 

στην επικράτηση των μηχανών είναι από παλιά γνωστός. Υπάρχουν πάντα οι 

τεχνοκράτες και οι τεχνοφοβικοί. Μάλιστα στη βιβλιογραφία για το προκείμενο θέμα 

που εξετάζεται είναι πολλοί αυτοί που προβληματίζονται ή αντιτάσσονται μπροστά 

στην εισαγωγή των ΤΕΠ στην εκπαίδευση, προβάλλοντας ποικίλες ψυχολογικές και 

κοινωνικές αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη των τόμων και στην εκτέλεση της 

παιδαγωγική διαδικασίας. Για άλλους μελετητές η εκπαιδευτική τεχνολογία μπαίνει 

με αργούς ρυθμούς στην εκπαίδευση και δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, 

εκπαιδευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των χωρών με αποτέλεσμα να μην 

είναι συμβατή με την πραγματικότητα κάθε χώρας. Σίγουρα αυτό αποτελεί ένα 

σημαντικό προβληματισμό που θα πρέπει να ελεγχθεί από τους ειδικούς και ένα άλλο 

θέμα προς μια βαθύτερη διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων των εκπαιδευτικών 

συστημάτων όλων των χωρών και των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

ένταξη των ΤΕΠ σε αυτά.  

Επίσης σημαντική διαπίστωση είναι πως η νέα γνώση που θα μεταδίδεται 

(όσον αφορά την γνώση πάνω στις ΤΕΠ) θα έχει ημερομηνία λήξης όπως ακριβώς το 

γάλα και ένα σωρό άλλα προϊόντα91 καθώς τα τεχνολογικά και πληροφοριακά 

εργαλεία συνεχώς ανανεώνονται. Συνεπώς όλα θα επανακαθορίζονται κατά την 

διάρκεια της ιστορίας και μέσα σε όλα αυτά οι θέσεις εργασίας ειδικευμένες πάνω 

στη χρήση αυτών των εργαλείων θα απαιτούν νέες γνώσεις καθώς οι ήδη 

αποκτηθείσες θα έχουν απαξιωθεί. Επιπροσθέτως οι θέσεις, οι σχέσεις και όλο το 

κοινωνικό σύστημα θα καθορίζεται και θα επανακαθορίζεται μέσα σε αυτό το 

εξελίξιμο τεχνολογικά, επικοινωνιακά, πληροφοριακά περιβάλλον που δεν μπορεί να 

μείνει στάσιμο. Ίσως ότι έχει ειπωθεί αυτή τη στιγμή σε αυτήν την εργασία να μην 

ισχύει σε δύο χρόνια για το ίδιο ζήτημα, για τις ίδιες υποθέσεις καθώς οι εξελίξεις 

είναι ραγδαίες και μη αναμενόμενες. Η Κοινωνία της Γνώσης θα είναι όντως μια 

τεχνολογικά και πληροφοριακά κοινωνία όπου οι γνώσεις της θα ανανεώνονται και 

θα προσδιορίζονται δια βίου. Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί είναι ως ένα βαθμό 

δικαιολογημένοι καθώς κάθε νέο εγχείρημα γεννάει φόβους κα ανησυχίες, όμως όταν 

υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός και γίνεται ορθή χρήση τότε μπορεί να ειπωθεί ότι 

                                                 
91 Ειπώθηκε σε μια συνέντευξη του Louis Ross τεχνικός υπεύθυνος της Ford Motor. 
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οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται και ελέγχονται. Οι τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις 

είναι αναπόφευκτες για αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα να 

αυξήσει την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του εισάγοντας νέες καινοτομίες όπου 

θα κάνουν πιο αποδοτικό και ωφέλιμο το σύστημα για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και κατεπέκταση της ζωής γενικότερα. 

Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να αγνοήσει 

τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις γιατί κινδυνεύει να αποκοπεί από την 

κοινωνία. Είναι περισσότερο από άλλοτε αναγκαία η εκπαίδευση τουλάχιστον για τον 

εργασιακό τομέα, νέα γενιάς ειδικών σε θέματα υψηλής τεχνολογίας και στην 

εκπαίδευση ειδικών για εφαρμογές της τεχνολογίας σε κάθε κοινωνικό τομέα. Γιατί 

εκτός από την βασική γνώση που παρέχεται μέχρι σήμερα θα είναι απαραίτητη και η 

γνώση της χρήσης των ηλεκτρονικών και τεχνολογικών εργαλείων αναγκαία εφόδια 

για μια νέα τεχνοκρατική κοινωνία. Η νέα γνώση στην μεταβιομηχανική κοινωνία θα 

πρέπει να αναζητηθεί, σύμφωνα με τον Lyotard,92 στις επιστήμες που προάγουν μια 

συμβατότητα μεταξύ των μηχανών και της γλώσσας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα η 

γνώση να μπορεί να μεταδίδεται μέσω της τεχνολογίας. Ο αναλφάβητος του χθες δεν 

θα είναι ο ίδιος με τον αναλφάβητο του αύριο. Αγράμματος δεν θα θεωρείται πλέον 

όποιος δεν γνωρίζει γραφή η ανάγνωση αλλά όποιος δεν κατέχει την γνώση της 

τεχνολογίας. Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός είναι μια σύγχρονη επιδίωξη της 

παρούσας κοινωνίας και αναγκαία για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, 

συμπληρωματικά με τις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες που έχει ήδη. Οι ΤΠΕ 

αποτελούν μια επιτακτική ανάγκη για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και οι 

μαθησιακές διαδικασίες.93 Συνοψίζοντας η χρήση της νέας τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση επιβάλλεται από 

 Την αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η τεχνολογία στη καθημερινή 

ζωή. 

 Την ανάγκη απόκτησης τεχνολογικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, 

προϋπόθεση για την μελλοντική τους απασχόληση. 

 Την βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης 

 και την βελτίωση της ζωής, της απασχόλησης και της συνολικής κοινωνίας 

Οι ΤΠΕ εισάγουν έναν τεχνολογικό νεωτερισμό που μπορεί να λειτουργήσει ως 

μέσο ουσιαστικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης, «Αποτελεί ευκαιρία επένδυσης στην 

ποιοτική αναβάθμιση της μάθηση».94 Η σωστή αξιοποίηση τους εξαρτάται από την 

εκάστοτε εκπαιδευτική φιλοσοφία, παιδαγωγική χρήση και τα χαρακτηριστικά τους. 

                                                 
92 Lyotard, J.F., Η Μεταμοντέρνα κατάσταση, μετάφραση Παπαγιώργης, Αθήνα: Γνώση,1988, σελ.9-

38. 
93 Ρετάλης, Σ., (επμ.), Οι προηγμένες τεχνολογίες του διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, Αθήνα: 
Καστανιώτη, 2005. 
94 Ρετάλης, Σ., (επμ.), Οι προηγμένες τεχνολογίες του διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, Αθήνα: 
Καστανιώτη, 2005, σελ.31 



 132

Οι ΤΠΕ πλέον αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο εκπαίδευσης για την 

αναμόρφωση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην νέα 

Κοινωνία της Γνώσης που θα έλθει.  

Γενικότερα οι ΤΠΕ συνιστούν μια καλή επένδυση τόσο για την εκπαίδευση όσο 

για την απασχόληση, την παραγωγή και γενικότερα την κοινωνία. Αποτελούν μια 

καλή ευκαιρία όπου όσες χώρες το έχουν αντιληφθεί αυτό, έχουν επενδύσει στις νέες 

υπερμεσικές τεχνολογίες, έχουν αυξήσει την παραγικότητα τους, έχουν αναπτύξει την 

οικονομία τους, παρέχουν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας και τέλος έχουν 

βελτιώσει και αναβαθμίσει την ποιότητα εκπαίδευσης και διαβίωσης. Ωστόσο όμως 

τονίζεται πως, αυτή η ηγεμονική κυριαρχία των μέσων αυτών στη ζωή ελλοχεύει 

κινδύνους καταστροφής. Αν οι ΤΕΠ δεν εισαχθούν ορθά, με μέτρο και ασφαλή τρόπο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Η κατάχρηση και 

η ελλιπής ενημέρωση για την χρήση και αξιοποίηση τους μπορεί να έχει 

καταστροφικές συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και  για το κόσμο ολόκληρο. 

Απαιτείται λοιπόν κατάλληλος και σωστός χειρισμός σύμφωνος με τις υπάρχουσες 

ανάγκες για να μην κινδυνέψουν έννοιες, πληροφορίες, άτομα, σχέσεις, κυβερνήσεις 

και κράτη να χαθούν μέσα στο ψηφιακό χάσμα που αναδύει ανασφάλειες, 

παραβιάσεις, ανισότητες και εξαρτήσεις των ηλεκτρονικών μέσων. 
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Παράρτημα 5  

 
 
Παράρτημα 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα 7 
Στο παρακάτω γράφημα που προέρχεται από έρευνα της Γενικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ελλάδος παρουσιάζεται η συχνότητα  των παιδιών που χρησιμοποιούν 
τον Η/Υ  ή το διαδίκτυο. Μάλιστα οι ηλικίες των παιδιών στο δείγμα είναι ίδιες με τις 
ηλικίες της δικής μου έρευνας (12-15 ετών) οπότε τα συμπεράσματα μπορεί να 
συγκριθούν. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το 94,4% και το 71,1% κάνουν χρήση των δυο 
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προαναφερόμενων μέσων και μάλιστα όπως αναφέρετε η χρήση από το σπίτι είναι 
για το 60% είναι μια φορά την εβδομάδα ενώ το ποσοστό είναι λιγότερο (32,3%) 
στην καθημερινή χρήση του Η/Υ και του διαδίκτυου15,4%.  
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Προσπαθήστε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας και να απαντήσετε όσο πιο 
ειλικρινά και συγκεκριμένα μπορείτε. Η επιτυχία της έρευνας εξαρτάται από τις δικές 
σας ειλικρινείς απαντήσεις. 
 

Σας ευχαριστώ,  
 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Μανούσου Καλλιρόη 
                                       
 
 
                                                         -Ρέθυμνο 2007- 
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Ερωτηματολόγια για τον εκπαιδευτικό 

Α. Δημογραφικά στοιχεία  
1.Ποιο είναι το φύλο σας;  

1. Άνδρας             
2.Γναίκα                                                                                                                                       v.1                           

2.Ποια είναι η ηλικία σας; 
1. 21-25 
2. 26-30 
3. 31-35 
4. 36-40 
5. 46-50  
6. 50 και άνω                                                                                                                              v.2            

3.Πόσα χρόνια διδάσκετε;……………………………………………………………………….      v.3 
4. Σε ποιο σχολείο διδάσκετε;……………………………………………………………        v.4 
6. Σε ποιες τάξεις διδάσκετε;……………………………………………………………………         v.5 
7.Είστε ικανοποιημένος από την επιλογή του επαγγέλματος σας; 

1.Ναι                   2.Όχι                                                      v.6                                                                                                
7.1Αν  όχι γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………….    v.7 

Β. Εκπαιδευτικά  στοιχεία 
8.Υπάρχουν τεχνολογικά μέσα στο σχολείο που διδάσκετε όπως (μπορείτε να κυκλώσετε παραπάνω 
από 1 απαντήσεις)

1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
2. Σύνδεση με το διαδίκτυο 
3. CD-ROM για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
4. Προτζέκτορας 
5. Βίντεο ή DVD 

 

6. Τηλεόραση 
7. Ραδιοκασετόφωνο ή cdplayer  
8.  camera web 
9. Όλα τα παραπάνω 
10. Αλλά (αναφέρετε ποια)………............ v.8

9. Τα παραπάνω τεχνικά μέσα τα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 
1. Ναι  
2. Όχι   
3. Δεν διαθέτει 
4. Άλλο……..                                                                                                                              v.9 

10. Χρησιμοποιείτε στο/-α μάθημα/-τα σας 
      10.1 τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ); 

1. Ναι  
2.Όχι                                            v.10 

10.2 το διαδίκτυο/ internet; 
1. Ναι  
2. Όχι    v.11                                            

11.Αν όχι, για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιείτε 
11.1 ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ);                       11.2 το διαδίκτυο/ internet; 
1. Λόγω έλλειψης χρόνου 
2. Δεν διαθέτει το σχολείο  
3. Δεν γνωρίζετε την χρήση  
4. Δεν είναι χρήσιμο για το μάθημα  

1. Λόγω έλλειψης χρόνου 
2. Δεν διαθέτει το σχολείο  
3. Δεν γνωρίζετε την χρήση  
4. Δεν είναι χρήσιμο για το μάθημα 

       5.Άλλο…………………………………   v.12             5. Άλλο……………………………  v.13 
 

12.Σε ποιο μάθημα χρησιμοποιείτε  
12.1 ηλεκτρονικό υπολογιστή;  ……………….........................................                                v.14          

12.2το διαδίκτυο/ internet;……………………………………………….                                v.15 
 

13.Το σχολείο σας   (κυκλώστε τις απαντήσεις σας)
1. Έχει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο 
2. Συμμετέχει σε προγράμματα της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας 
3. παρέχει τηλεκπαίδευση 

 

4. Συμμετέχει στο edunet 
5. Συμμετέχει σε πρόγραμμα e-twining 
6. Eφαρμόζει τηλεδιασκέψεις  
7. κανένα από αυτά         

   v.16
                                                                                                         
 
 

*Σας παρακαλώ συμπληρώστε στο κουτάκι ‘  v’  τον αριθμό της απάντησης που επιλέγετε.  
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14. Αν χρησιμοποιείτε Η/Υ στο σχολείο, πόσες ώρες την εβδομάδα; 

1. λιγότερο από 1 ώρα 
2. 1 ώρα έως τρεις                   v.17 
3. τρεις ώρες και παραπάνω 
 

15.Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε τον Η/Υ στο σχολείο;(παρακαλώ κυκλώστε τις απαντήσεις σας) 
1. Για γραμματειακές και διοικητικές εργασίες. 
2. Για επικοινωνία με άλλους 
δασκάλους/καθηγητές. 
3. Για αναζήτηση πληροφοριών. 
4. Για διδακτικούς σκοπούς. 

5. Στο μάθημα για τις ασκήσεις των μαθητών.  
6. Στο μάθημα για την εξοικείωση των μαθητών με Η/Υ. 
7. Στο μάθημα για παιχνίδια. 
8. Στο μάθημα για συνεργασία με άλλα σχολεία. 
9. Άλλο…………………………………v.18

     
16. Θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιείτε τον Η/Υ και σε άλλες τάξεις; 

1.Ναι                   2.Όχι                                                                                                            v.19 
 

17. Ποιες άλλες δυνατότητες της τεχνολογίες χρησιμοποιείτε για τις ανάγκες του μαθήματος; 
(παρακαλώ κυκλώστε τις απαντήσεις σας)

1. Φαξ 
2. Τηλεδιάσκεψη,  
3. Βίντεο 
4. power point  
5. CD ή DVD εκπαιδευτικού 

περιεχομένου             

6.     e-mail   
7.     web camera  
8. ψηφιακή κάμερα 
9. Όλα τα παραπάνω 
10. άλλες……………..            v.20

 
18.Με κλίμακα από το 0 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ) βαθμολογήστε πόσο εξοικειωμένος είστε με 
την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. (κυκλώστε την απάντηση σας)  
 
 0                1                    2                  3                  4               5                       v.21
  
19.Γνωρίζετε ποιος χρηματοδοτεί τον τεχνολογικό εξοπλισμό  του σχολείου όπου διδάσκετε; 
1.  Το κράτος 
2.  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
3.  Το σχολείο (από πόρους που συλλέγει από 
διάφορες δραστηριότητες-εκδηλώσει) 
4.  Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
5.  Ιδιωτική πρωτοβουλία (εταιρείες κ.α) 

6.  Δωρεά από  τους πολίτες της κοινωνίας ή παλιούς 
μαθητές του σχολείου.                               
7.  Από πρόγραμμα της Ε.Ε. 
8.  Άλλο………………………………… 
9. Δεν ξέρω            v.22 

 
20. Χρησιμοποιείτε Η/Υ στο σπίτι;  

1. Ναι  2.Όχι                    v.23
                

21. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται τον Η/Υ στο σπίτι 
1. Για την προετοιμασία του μαθήματος σας                     3. Για ψυχαγωγία 
2. Για αναζήτηση πληροφοριών                                         4. Άλλο………….                          v.24 

                                                                                                                                                        
22.Επιμορφωθήκατε για τη χρήση Η/Υ (παρακαλώ κυκλώστε τις απαντήσεις σας)   

1. Από σεμινάρια για εκπαιδευτικούς. 
2. Από το σχολείο που φοιτούσατε.  
3. Από το πανεπιστήμιο που φοιτούσατε. 

4.  Από παρακολούθηση σε ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια 
5.  Από μόνος σας. 
6.  Όχι δεν επιμορφώθηκα από πουθενά       

.v.25
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Γ. Απόψεις-στάσεις  
23.Ποια είναι η άποψη σας για τα παρακάτω θέματα. (Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 
βάλτε Χ στο κουτί της προτίμησης σας) 

Π
άρ
α 

πο
λύ

 

Π
ολ
ύ 

 

Λ
ίγ
ο 

 

Κ
αθ
όλ
ου

 

 Δ
Ξ/
ΔΑ

  

 v. 26 Η χρήση των νέων τεχνολογιών (υπολογιστή, διαδίκτυο) διευκολύνει το μάθημα.     
v. 27 Η χρήση των νέων τεχνολογιών κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών      
v.28 Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποσπά την προσοχή των μαθητών      
 

Π
άρ
α 

 π
ολ
ύ 

Π
ολ
ύ 

Λ
ίγ
ο 

Κ
αθ
όλ
ου

 

ΔΞ
/Δ
Α

 

 
v.29 Η χρήση των νέων τεχνολογιών επιδρά σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής  

     

v. 30 Ο Η/Υ δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία      
v.31 Θέλω να μάθω να χειρίζομαι τις νέες τεχνολογίες (Η/Υ, διαδίκτυο).      
v.32 Με ενδιαφέρει να είμαι ενήμερος για τις τεχνολογικές αλλαγές.      
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24.Ποια είναι η άποψη σας για τα παρακάτω θέματα.(Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 
βάλτε Χ στο κουτί της προτίμησης σας) 

 

Συ
μφ
ω
νώ

 
απ
ολ
ύτ
ω
ς

Συ
μφ
ων
ώ

 

ΔΞ
/Δ
Α

 

Δι
α φ
ω
νώ

  

Δι
αφ
ω
νώ

 
απ
ολ
ύτ
ω
ς 

v. 33   Ο Η/Υ είναι ένα εκπαιδευτικό βοηθητικό μέσο.      
v. 34 Ο Η/Υ κάνει τη διδασκαλία πιο αποτελεσματική.      
v. 35 Ο Η/Υ είναι ένα απρόσωπο μέσο.      
v. 36 Ο Η/Υ ταιριάζει περισσότερο στα κορίτσια.      
v. 37 Ο Η/Υ ταιριάζει περισσότερο στα αγόρια.      
v. 38 Ο Η/Υ έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο του εκπαιδευτικού.      
v.39 Όλοι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιμορφωθούν στην χρήση των νέων 
τεχνολογιών. 

     

v.40Η τηλεκπαίδευση είναι μια καλή εκπαιδευτική μέθοδος για τα σχολεία 
απομακρυσμένων περιοχών. 

     

v. 41 Το διαδίκτυο είναι ένα καλό μέσο για την πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών.      
v. 42 Το διαδίκτυο στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί τις κοινωνικές επαφές των 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. 

     

v.43 Το διαδίκτυο  ελλοχεύει κινδύνους για τα παιδιά.      
v.44 Η χρήση τεχνολογίας (υπολογιστή και διαδίκτυο) οδηγεί στην απομόνωση των 
ατόμων. 

     

v.45 Η τηλεκπαίδευση είναι καλή εκπαιδευτική μέθοδος για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες      
v.46 Οι νέες τεχνολογίες είναι καλό να υπάρχουν στην εκπαίδευση ως μέσα διδασκαλίας      
v. 47 Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι ακατάλληλοι για διδακτικούς 
σκοπούς.  

     

v. 48 Να γίνει ευρεία χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου σε όλες τις βαθμίδες του 
εκπαιδευτικού συστήματος 

     

v. 49 Στην τηλεκπαίδευση ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι δευτερεύον.      
v. 50 Οι νέες τεχνολογίες έχουν γίνει απαραίτητο εργαλείο σε όλους τους τομείς της ζωής.      
v. 51 Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν τον κίνδυνο της αποξένωσης των ατόμων.      
v.52 Είναι απαραίτητες οι γνώσεις και οι δεξιότητες νέων τεχνολογιών για την εργασία 
των ατόμων 

     

v.53 Η χρήση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση βοηθάει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.      
v.54 Με η χρήση των τεχνολογιών στη διδασκαλία χάνεται η διαπροσωπική επαφή μεταξύ 
του εκπαιδευτικού και του μαθητή. 

     

v.55 Το διαδίκτυο και η τεχνολογία προωθεί την ιδέα της αδελφοποίησης (συνεργασίας) 
των σχολείων της Ε.Ε. 

     

v.56 Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση βοηθά στην αποφυγή της σχολικής 
αποτυχίας 

     

v.57 Oι νέες τεχνολογίες επιδρούν αρνητικά στον τρόπο ζωή των  ανθρώπων.      
v.58 Η εισχώρηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα προώθηση την ιδέα της 
Ε.Ε. για την δημιουργία μιας e-κοινωνίας της γνώσης. 

     

25. Έχετε προβληματισμούς σχετικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση σήμερα; 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………… v. 59 
26. Τι νομίζετε ότι θα ήταν καλό να αλλάξει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; 
………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
….v.60 
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Επιστολή 
 
 
 

Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα,  
Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, διεξάγω μια έρευνα για Οι 
Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορίας σε δύο Δημοτικά σχολεία του 
Ρεθύμνου. Στόχος της έρευνας είναι η κοινωνιολογική διερεύνηση της εισαγωγής των 
νέων τεχνολογιών σε κάθε επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των χρήσεων που 
έχουν στη μάθηση και των επιπτώσεων τους στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Επιπλέον, επιθυμώ να δειχθεί κατά πόσον έχουν προετοιμαστεί τα σχολεία να 
υποδεχθούν τις νέες τεχνολογίες, όπως του Η/Υ, του διαδικτύου, της web camera αλλά 
και  των νέων μεθόδων διδασκαλίας, όπως της τηλεκπαίδευσης.  
 
Για το σκοπό αυτό θα ήθελα να απευθύνω στα παιδιά ορισμένα ερωτήματα σχετικά με 
το παραπάνω θέμα. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμες όσον αφορά τα 
πρόσωπα και έχουν απόλυτα εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων είναι προαιρετική. 
  
Θα ήθελα λοιπόν αν συμφωνείτε, με την συμμετοχή του παιδιού σας στην συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου να υπογράψετε παρακάτω ότι δίνετε την συγκατάθεση σας. 

       
Σας ευχαριστώ,  

 
       Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Μανούσου Καλλιρόη 

                                        
 
 
Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα 
 
………………………………….. 
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Ερωτηματολόγια για τoν/-ην μαθητή/-τρια 
*Σας παρακαλώ συμπληρώστε στο κουτάκι ‘  v’  τον αριθμό της απάντησης που επιλέγετε ή όπου δεν 
υπάρχει κυκλώστε την απάντηση που θέλετε.  

 
Α. Δημογραφικά στοιχεία   

1.Ποιο είναι το φύλο σου;  
1. Αγόρι             
2. Κορίτσι                                                                                                                                      v.1                           

2.Πόσο χρονών είσαι;……………………………………………………………….                        v.2   
3.Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις…………………………………………………………………           v.3 
4. Σε ποια τάξη πηγαίνεις……………………………………………………………………….       v.4 
5.Σε ποια περιοχή  μένεις; (όχι την οδό )…………………………………………………………    v.5 
 
6. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γονιών σας (σημειώστε τον αντίστοιχο αριθμό); 

1. Δεν έχει πάει καθόλου σχολείο 
2. Έχει πάει κάποια χρόνια δημοτικού 
3. Έχει τελειώσει μόνο το Δημοτικό 
4.  Έχει τελειώσει  και το γυμνάσιο 
5. Πήγε μέχρι και το Λύκειο                                                                                                                                                            
6. Έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο.                                                                                             
7. Είναι απόφοιτος/η Τεχνολογικού ιδρύματος (ΤΕΙ)                                             πατέρας…   v.6                                             

8. Έχει κάνει μεταπτυχιακές Σπουδές                                                                      μητέρα….   v. 7                                      
 
7.Τι δουλειά κάνει   
Ο πατέρας σου;……………………………………………………………………….               v.8 
Η μητέρα σου ;………………………………………………………………….…..                v.9                                             
                                                    

B. XΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΙΤΙ-ΣΧΟΛΕΙΟ 
8. Υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ);
8.1Σπίτι;                                8.2 Σχολείο 
1.Ναι             1.Ναι 
2.Όχι        v.10          2.Όχι                    v.11 
 
9.Αν δεν έχεις ηλεκτρονικό υπολογιστή(Η/Υ) στο σπίτι σου για ποιο λόγο; 
1. Είναι ακριβός. 
2. Δεν ξέρει κανείς να το χειρίζεται. 
3. 4.Οι γονείς μου θεωρούν ότι δε θα μας 
χρειαστεί σε τίποτα 

4.  Δεν ξέρω 
 
5. άλλος  λόγος……………..           v.12

10. Τον Η/Υ  στο σπίτι σου τον χρησιμοποιούν άλλα μέλη της οικογένειας σου; 
1. Ο μπαμπάς 
2. Η μαμά  
3. Ο αδερφός-η μου 

4. όλη οικογένεια μου 
5. Κανένας     v.13

 
11. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείς τον Η/Υ του σπιτιού σου; 

1. Για τις ασκήσεις του σχολείου. 
2. Για να μπαίνεις στο internet. 
3. Για να παίζεις. 

4. Όλα τα παραπάνω 
5. Άλλος λόγος……………………  v.14 

 
12. Στα μαθήματα του σχολείο σου χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ); 

1. Ναι    
    2. Όχι                                            v.15                                            
12.1 Αν ΌΧΙ  ξέρεις γιατί;……………………………………………………………………….  v.16 
12.2. Αν ΝΑΙ σε ποια μαθήματα; (κύκλωσε  τις απαντήσεις σου)              

1. Στα φιλολογικά                                                                                       
2. Στα μαθηματικά –φυσική χημεία                       
3. Στο μάθημα της πληροφορικής-τεχνολογίας. 
4. Σε άλλα……………                                                                                                                   v.17 

 
13. Θα ήθελες να μπορούσες να χρησιμοποιείς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε άλλα μαθήματα; 

1. Ναι 
    2 Όχι                                                                                                                                         v.18                                          
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14. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σχολείο σου;  

1. Για να κάνετε τις ασκήσεις. 
2. Για να ψάχνετε θέματα του σχολείου σας. 
3. Για ψυχαγωγία (ζωγραφική, παιχνίδια). 
4. για να μπαίνετε στο διαδίκτυο. 

5. Για να επικοινωνείτε με άλλα παιδιά από 
άλλα σχολεία. 
6. Για όλα τα παραπάνω.                  
7. Άλλο……………………..    v.19                                          

 
15. Υπάρχουν τεχνολογικά μέσα στο σχολείο σου όπως: (κύκλωσε  τις απαντήσεις σου) 

1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
2. Σύνδεση με το διαδίκτυο 
3. CD-ROM για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
4. Προτζέκτορας 
5. Βίντεο 
6. Τηλεόραση 

7. Ραδιοκασετόφωνο-cd player 
8. Όλα τα παραπάνω 
9.  ψηφιακή κάμερα 
10. Αλλά αναφέρε 
ποια)……………………………
……………………………    v.20

 
16. Ποιες άλλες δυνατότητες της τεχνολογίας χρησιμοποιείτε στο μάθημα;(κύκλωσε τις απαντήσεις σου) 

1. Διαδίκτυο (Ιnternet) 
1. Φαξ 
2. Τηλεδιάσκεψη,  
3. βίντεο 
4. DVD/CD εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
5. e-mail  

6. Ραδιοκασετόφωνο 
7. Προτζέκτορα 
8. power point 
9. όλα τα παραπάνω  
10. Άλλο  (ανέφερε)………………….  
……………………………...v.21

 
17.Ποιές από τις παραπάνω δυνατότητες που χρησιμοποιείς στο σχολείο σου αρέσουν;  γιατί; 
…………………………………………………………………………………………. …………...  v.22 
18.Έχετε τη δυνατότητα όταν δεν κάνετε μάθημα να χρησιμοποιείτε 
       18.1 υπολογιστή      18.2 το internet 

1.Ναι        1.Ναι 
2.Όχι            v.23                   2.Οχι          v.24
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19. Ο Η/Υ του σχολείου είναι ίδιος με αυτόν που έχεις στο σπίτι σου; 

1. Ίδιος                   2 .Πιο Παλιός         3. Πιο καινούριος                                                           v.25 
 
20. Τι είναι αυτό που σου αρέσει όταν χρησιμοποιείς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο μάθημα; 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………v.26  
 
21.Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο στο σχολείο για να επικοινωνήσετε και με μαθητές από αλλά σχολεία; 

1. Ναι     2.Όχι                                                                                                                                 v.27 
 
22. Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείς τον Η/Υ; 
        22.1 Στο σπίτι;                                                          22.2 Στο σχολείο  

4. Λιγότερο από μια ώρα                                               1.Λιγότερο από μια ώρα 
5. 1 ώρα μέχρι 3 ώρες.                      2.Από μια ώρα μέχρι 3 ώρες                       
6. Παραπάνω από 3                   v.28                          3.Παραπάνω από 3 ώρες                         v.29    

 
23.Οι φίλοι σου ξέρουν αν χρησιμοποιούν  

23.1τον Η/Υ ;                                                                          23.2 Το διαδίκτυο;     
1.Ναι         1.Ναι  
2.Όχι            v.30       2.Όχι                  v.31          
                                                   

24. Ποιο είναι το επάγγελμα που θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις; 
………………………………………………………………………………………………...       v.32 
25.Χρειάζεται  να ξέρεις να χειρίζεσαι την τεχνολογία για το επάγγελμα που θέλεις να κάνεις όταν 
μεγαλώσεις; 

1.Ναι             2.Όχι                      v.33                                       
 

26.Πιστεύεις ότι είναι απαραίτητο να μάθεις να χειρίζεσαι τον Η/Υ; 
1.Ναι             2.Όχι                                                                                                                        v.34 

 
26.1. Για ποιο λόγο;………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….  v.35 
 
28.Απάντησε σε κάθε μια από τις προτάσεις που σε αντιπροσωπεύουν βάζοντας Χ στο κουτάκι 
προτίμησης σου. 

 Πάρα   
πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου Δεν ξέρω/δεν 

απαντώ 
v.36 Με δυσκολεύει να χειρίζομαι τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.      

v.37 Με δυσκολεύει να σερφάρω στο διαδίκτυο.      

v.38  Είναι εύκολο να σερφάρω στο διαδίκτυο.      
v.39. Γίνεται πιο εύκολο το μάθημα με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.      

v. 40 Ο Η/Υ είναι διασκεδαστικός.      

v.41 Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής σε βοηθάει να κάνεις 
καλύτερα τις εργασίες του σχολείου σου.      

v.42 Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής κάνει πιο ενδιαφέρον το 
μάθημα.      

v.43 Το διαδίκτυο κάνει πιο ελκυστικό το μάθημα.      
v.44 Τα ηλεκτρονικά μέσα (όπως τηλεόραση, βίντεο, και  
υπολογιστής κ.α.) κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα.      

 
Δ. ΣΤΑΣΕΙΣ 
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29. Ποια είναι η άποψη σας για τα παρακάτω θέματα. (Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις βάλε Χ 
στο κουτί της προτίμησης σου) 

 

 Σ
υμ
φω

νώ
   

απ
ολ
ύτ
ω
ς  

Συ
μφ
ω
νώ

 

ΔΞ
/Δ
Α

   
   

  

Δι
αφ
ω
νώ

 

Δι
αφ
ω
νώ

 
απ
ολ
ύτ
ω
ς 

v. 45 Είναι εύκολη η χρήση του Η/Υ.      

v. 46 Τον Η/Υ τον χρησιμοποιούμε για να μαθαίνουμε πιο πολλά.      
v. 47 Ο Η/Υ είναι μόνο για παιχνίδια και όχι για τα μαθήματα      
v. 48 Το σχολείο πρέπει να διαθέτει πιο πολλά τεχνολογικά εργαλεία για το μάθημα.      
v.49 Όλοι θα ήταν καλό να γνωρίζουμε να χειριζόμαστε τις νέες τεχνολογίες.      
v.50 Οι νέες τεχνολογίες βοηθάνε να γίνει η ζωή μας πιο άνετη.      
v.51 Το διαδίκτυο ελλοχεύει κινδύνους για τα παιδιά εάν δεν υπάρχει εποπτεία από  ενήλικα.      
v.52 Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν τον κίνδυνο της αλλοτρίωσης κα της αποξένωσης των 
ατόμων 

     

v.53.Οι νέες τεχνολογίες είναι καλό να υπάρχουν στην εκπαίδευση ως μέσα διδασκαλίας      
 
30. Σου αρέσει το σχολείο που πηγαίνεις; 

1.Ναι  
2.Όχι                       v.54 
 

31. Τι θα ήθελες να αλλάξει στο σχολείο που πηγαίνεις; 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  v.55 
 
 
Σε ευχαριστώ πολύ. 
 

 


