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Πεξίιεςε 

Ζ Φνξεηή Μάζεζε απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Δηδηθά κε ηελ εκθάληζε ησλ έμππλσλ θηλεηψλ αιιά θαη ησλ ηακπιεηψλ έρνπλ γίλεη πνιιέο 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηά ηεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη έξεπλεο 

απηέο αλαδεηθλχνπλ ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη ζηελ εθπαίδεπζε. εκαληηθφο 

φκσο είλαη θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ παξαγθσλίδεηαη, αληίζεηα 

αλαιακβάλεη έλα δηαθνξεηηθφ ξφιν, απηφλ  ηνπ εληζρπηή θαη θαζνδεγεηή. πλεπψο είλαη 

απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ Φνξεηή Μάζεζε.  

Δζηηάδνληαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θξίζεθε απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

εηνηκφηεηαο πηνζέηεζεο ηεο θνξεηήο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα εμεηάδεη πσο ε εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεηαη απφ 

ην θχιν, ηα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, ηελ παξαθνινχζεζε ή φρη θάπνηαο ζρεηηθήο 

επηκφξθσζεο, αιιά θαη ην είδνο ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηνχλ. Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  θαη εηδηθφηεξα ζε 175 εθπαηδεπηηθνχο απφ ζρνιεία ηνπ 

Ζξαθιείνπ, Ρεζχκλνπ θαη Ρφδνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγλσξίδνπλ ηα πηζαλά επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε.. 

Λέμεηο – Κιεηδηά 

θνξεηή κάζεζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εηνηκφηεηα, εθπαηδεπηηθνί. 
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1. Δηζαγσγή 

Ο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο θαίλεηαη φηη κπνξεί λα είλαη αξθεηά  ζεκαληηθφο ζηελ 

εθπαίδεπζε,  γηα απηφ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ζαλ εξγαιείν απφ πνιιά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, σο έλα κέζν δηεπθφιπλζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ  κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηα 

παηδηά.  Ζ ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε δεκηνπξγία λέσλ κέζσλ ηερλνινγίαο, φπσο νη 

θνξεηέο  ζπζθεπέο,  νη νπνίεο  είλαη πιένλ θαζεκεξηλά ζηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ 

επηβάιιεη θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ  ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε.  

Σα ρξφληα πνπ ππάξρνπλ νη θνξεηέο ζπζθεπέο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπο έρνπλ γίλεη 

έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Έηζη, φηαλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, αλαπηχζζνπλ ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ επηθνηλσλία, ην κάζεκα γίλεηαη  πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ γη‟ απηνχο θαη γεληθφηεξα βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 21νπ   

αηψλα ( Ζwang, Lai, Liang, Chu & Tsai, 2018) θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ηάμεο απφ 

δαζθαινθεληξηθή ζε καζεηνθεληξηθή (Montrieux, Raes & Schellen, 2017). 

 Παξά  ην γεγνλφο, φηη έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα  ηεο ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

είλαη ε απηνλνκία ηνπ καζεηή θαη φηη  κπνξεί ν ίδηνο λα θαηαθηήζεη ηε κάζεζε, ν ξφινο ηνπ 

θαζεγεηή δε ράλεη ηελ αμία ηνπ.  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

εμαξηάηαη θαη απφ ηε ζσζηή θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ θαηάιιειε ρξήζε θαη 

ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ (Montrieux, θ.α., 2017). αλ  απνηέιεζκα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί  ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα  ε ζηάζε ηνπ, αιιά θαη ε εηνηκφηεηά ηνπ, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία (Petko, Prasse & Cantieni, 2018 ), θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 

 ην ειιεληθφ ζρνιείν νη θνξεηέο ζπζθεπέο δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα επίζεκα κέζα 

ηερλνινγίαο, θπξίσο ιφγσ ηεο λνκνζεζίαο πνπ απαγνξεχεη ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

απφ ηνπο καζεηέο. Δίλαη φκσο κφλν απηφο ν ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν απνξξίπηνληαη νη θνξεηέο 

ζπζθεπέο; Δξεπλψληαο ην  επξχηεξν ζέκα ηεο έληαμεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε , πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο  εηνηκφηεηαο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ πηνζέηεζε ηεο θνξεηήο  κάζεζεο . 
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2. Φνξεηή κάζεζε 
 

2.1 Οξηζκόο 

Ο Winters (2006), ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ηηο κειέηεο εθείλεο ηεο επνρήο 

ζρεηηθά κε ηε θνξεηή κάζεζε θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε φηη είλαη δχζθνιν λα δνζεί ν 

νξηζκφο  ηεο θνξεηήο κάζεζεο. Όπσο αλαθέξεη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη θάζε 

θνηλφηεηα έδσζε δηαθνξεηηθή εξκελεία ζηεξηδφκελε ζηηο εκπεηξίεο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο 

ηεο θνξεηήο κάζεζεο.  χκθσλα κε ηνλ ίδην νη εξκελείεο πνπ δφζεθαλ δηαθξίλνληαη ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε δηάζηαζε ηεο θνξεηήο κάζεζεο είλαη ε  ηερλνθεληξηθή θαη 

εζηηάδεη ζηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε πεξηγξάθεη  ηε ζρέζε ηεο 

θνξεηήο κάζεζεο (M-Learning) κε ηελ ειεθηξνληθή  κάζεζε (E-learning) , ε ηξίηε 

αλαδεηθλχεη  ηε δπλαηφηεηα ηεο λα εληζρχζεη ηελ επίζεκε κάζεζε θαη  ηέινο, ε ηέηαξηε  

επηθεληξψλεηαη ζην καζεηή θαη ζηελ επειημία πνπ ηνπ πξνζθέξεη .  

 χκθσλα κε ηελ πξψηε δηάζηαζε θνξεηή κάζεζε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ( Schuler, Winters, & 

West, 2012 ; Traxler, 2005; Winters, 2006; Herrington & Herrington, 2007 ). Οη ζπζθεπέο 

πνπ αλαθέξνληαη σο θνξεηέο είλαη  ηα θνξεηά ηειέθσλα, ηα έμππλα θηλεηά, νη πξνζσπηθνί 

ςεθηαθνί βνεζνί θαη νη θνξεηνί ππνινγηζηέο, ηα iPods, θαη νη ηακπιέηεο (Herrington & 

Herrington, 2007; Traxler, 2005).  O Keegan (2005) εθθξάδεη ηε δηαθσλία ηνπ ηνλίδνληαο φηη 

σο θνξεηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη  κφλν κηθξέο ζπζθεπέο πνπ κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα ηηο θνπβαιάεη καδί ηνπ θαη λα είλαη πξνζβάζηκεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη 

νπνπδήπνηε. Δζηηάδνληαο, φκσο ζηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνδνζνχλ ζηε θνξεηή κάζεζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

έρεη ζηε κάζεζε ( Traxler, 2007).  

Ο Quinn (2002) νλνκάδεη ηε θνξεηή κάζεζε σο ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε πνπ γίλεηαη κε 

ηε βνήζεηα  ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Απηέο επηηξέπνπλ ζην καζεηεπφκελν λα πξνζεγγίζεη ηε 

κάζεζε ρσξίο ην φξην ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ. Παξνπζηάδεηαη σο ππνζχλνιν ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, εζηηάδνληαο ζηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο.  Απφ ηελ άιιε νη Traxler (2005) θαη  Winters (2006)  μερσξίδνπλ απηέο ηηο 

έλλνηεο θαη ηνλίδνπλ  ηα  θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ο Traxler (2005)  παξαηεξεί φηη ε 

εξκελεία ηεο θνξεηήο κάζεζεο σο θάηη μερσξηζηφ απφ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, πηζαλφλ λα 
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δπζθνιέςεη θάπνηνλ λα ηελ θαηαλνήζεη ζαλ έλλνηα, αιιά απηφ ζα πεηχρεη λα δηαηεξήζεη ηα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

πλερίδνληαο ν ίδηνο παξαηεξεί φηη κε ηε θνξεηή κάζεζε αιιάδεη ε κάζεζε θαζψο 

γίλεηαη πην επέιηθηε θαη  κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε, αιιά θαη 

κε θάζε ξπζκφ (Traxler, 2007). Οη Sharples, Arnedillo-Sanchez, Milrad θαη Vavoula (2009) 

αλαθέξνπλ φηη ε θνξεηή κάζεζε κπνξεί λα βνεζήζεη θάπνηνλ λα  έρεη πξφζβαζε ζηε  

κάζεζε έμσ απφ ηα φξηα ηεο ηάμεο.  

2.2  Φαξαθηεξηζηηθά  θνξεηήο  κάζεζεο 

χκθσλα κε ηνπο Kearney, Schuck, Burden θαη Aubusson (2012) ηξία είλαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνξεηήο κάζεζεο : απζεληηθφηεηα , ζπλεξγαηηθφηεηα θαη εμαηνκίθεπζε 

( authenticity, collaboration, personalisation).  Με ηνλ φξν εμαηνκίθεπζε αλαθέξνληαη ζηε 

δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή ή ηνπ ζπνπδαζηή λα επηιέμεη ην ρψξν, ηνλ ρξφλν, αιιά θαη ην ξπζκφ 

κε ηνλ νπνίν ζα κάζεη. Νσξίηεξα ν So (2008) είρε αλαθεξζεί ζε ρσξηθή θαη ρξνληθή 

αλεμαξηεζία (spatial independence, time independence ). Δλλννχζε  ηελ επθαηξία πνπ δίλεηαη 

ζην καζεηή λα αλαδεηήζεη ηε κάζεζε θαη εθηφο αίζνπζαο ή εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Οη 

απφςεηο ηνπο ηαπηίδνληαη κε απηή ηνπ Traxler (2009),  ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε θνξεηή 

κάζεζε εμαιείθεη ηελ αλάγθε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο λα γίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ή 

ρξφλν.  Οη καζεηέο γίλνληαη απηφλνκνη θαη επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα κάζνπλ (Traxler 

,2007). 

Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζχκθσλα κε ηνπο Kearney θ.α.(2012) είλαη ε 

απζεληηθφηεηα. Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν νη δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή ζηεξίδνληαη ζε θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα. Ο Traxler (2009)  ππνζηεξίδεη φηη ε θνξεηή κάζεζε δηεπθνιχλεη ην καζεηή λα 

αλαθαιχςεη , λα δνπιέςεη πάλσ ζε πξνβιήκαηα πνπ είλαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Ο So 

(2008) κηιάεη θαη γηα επνηθνδνκεηηθφ πεξηερφκελν ην νπνίν δηεπθξηλίδεη,  φηη δελ αλαθέξεηαη 

κφλν ζην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεη θάπνηνο απφ κηα θνξεηή ζπζθεπή. ε αληίζεζε 

κε ηνπο πξνεγνχκελνπο εζηηάδεη  ζην θαηά πφζν ην πεξηερφκελν είλαη θαηάιιειν λα 

ππνζηεξηρζεί απφ κηα θνξεηή ζπζθεπή, ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο ή ηνπ δηθηχνπ. 

Ο Traxler (2009) επηζεκαίλεη  φηη ε θνξεηή κάζεζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

αλαθαιχςνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

πεξηγξάθεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνξεηήο κάζεζεο. Οη Kearney 
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θ.α.(2012) ζπκπιεξψλνπλ φηη κε ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο εηδηθνχο αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο.  Έηζη, ε θνξεηή κάζεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα επέιηθην, 

πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ   καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ( Kalogiannakis & Papadakis, 2017). 

2.3   Ιζηνξία θνξεηήο κάζεζεο 

Σν 1970 ν Alan Kay κε ηελ νκάδα ηνπ δεκηνχξγεζε ην  «Dynabook»  πνπ ήηαλ ν 

πξψηνο θνξεηφο  πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο, αιιά ιφγσ ηεο έιιεηςεο  ηερλνινγηθήο 

ππνζηήξημεο ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα απέηπρε. Αξγφηεξα, ην 1994, ε Mitsubishi Electric 

Corp δεκηνχξγεζε ην πξψην <<έμππλν >> ηειέθσλν κε ηελ νλνκαζία IBM Simon Personal 

Communicator .   Ήηαλ ν πξψηνο ςεθηαθφο βνεζφο (PDA), ν νπνίνο είρε θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηειεθψλνπ. Ο θάηνρφο ηνπ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηειεθσληθέο θιήζεηο, λα ζηείιεη 

θαη λα ιάβεη θαμ, emails. Γηέζεηε θαη αξθεηέο εθαξκνγέο φπσο  εκεξνιφγην, ζεκεησκαηάξην, 

αξηζκνκεραλή. ηε ζπλέρεηα νη εηαηξείεο άξρηζαλ λα ζρεδηάδνπλ ηα γλσζηά ζε εκάο  

<<smartphones>> (Wikipedia).  

Οη  Pachler, Cook, Bachmair, Kress, Seipold, Adami θαη Rummler (2010) ζην βηβιίν 

ηνπο  ζρεηηθά κε ηε θνξεηή κάζεζε, αλαθέξνπλ ηηο ηξεηο θάζεηο ηεο θνξεηήο κάζεζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Sharples. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο θαη πεηξακαηηζκνί γηα ηε ρξήζε ησλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο έγηλαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 . ηελ 

πξψηε απηή θάζε νη εξεπλεηέο επηθεληξψζεθαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπψλ θαη πσο 

απηέο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε. Οη νξηζκνί ηεο θνξεηήο κάζεζεο, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο,  εζηηάδνπλ ζηε ζεκαζία ηεο επηινγήο ζπζθεπήο, ε νπνία ζα 

δηεπθφιπλε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Γχν απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηή ηε 

θάζε είλαη νη “Learning2Go” θαη  “Hand-e-Learning”  θαηά ηηο νπνίεο καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ηνπο 

(Pachler θ.α.,2010). ηελ πεξίνδν απηή εθηφο απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηα 

άιια πιενλεθηήκαηα θαηαγξάθεθαλ θαη νη δπζθνιίεο ηεο ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, 

ιφγσ ζπλζεθψλ φπσο ε δπζθνιία ζχλδεζεο. 

 Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

είλαη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε πξνζθέξνληαο επειημία 

ζην ρξήζηε, άξα θαη  ζην καζεηή. ηε δεχηεξε θάζε ηεο θνξεηήο κάζεζεο απηφ ήηαλ θαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζην νπνίν επηθεληξψζεθαλ νη έξεπλεο. Δμεηάζηεθε ην αλ είλαη εθηθηφ ε 

κάζεζε λα βγεη έμσ απφ ηα φξηα ηεο ηάμεο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιεο ηνπνζεζίεο, 
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φπσο κνπζεία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην πξφγξακκα “HandLer” (Handheld 

Learning Resource) ην νπνίν  είρε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο ( Sharples, 

2000). Ζ ηερλνινγία ζηελ πεξίπησζε απηή παίδεη ην ξφιν ηνπ βνεζνχ (mentor) ηνπ καζεηή: 

πξνζθέξεη νδεγίεο, πιεξνθνξίεο ή λέεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. ε 

ζρεηηθή έξεπλα κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ νη Sharples θ.α. (2002) δήηεζαλ απφ ηνπο καζεηέο 

λα επηζθεθζνχλ ηα θαλάιηα ηεο πφιεο ηνπο θαη λα θέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηά. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηε 

κάζεζε ε νπνία πιένλ κπνξεί λα γίλεη έμσ απφ ηελ ηάμε. Οη  Pachler θ.α.  (2010), δίλνπλ έλα 

αθφκα παξάδεηγκα έξεπλαο πνπ αλήθεη ζηε δεχηεξε θάζε, ην “ MOBIlearn”  ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 2002 κέρξη ην 2005 θαη ζε κηα εθδνρή ηνπ πεξηιακβάλεη 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζην πιαίζην ηεο αλεπίζεκεο κάζεζεο. 

Οη Pachler θ.α.. (2010) πεξηγξάθνπλ φηη ζηελ ηξίηε θάζε  δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ καζεηή, ζηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ή νηθεηνπνίεζεο ρψξσλ κάζεζεο θαη 

γεληθφηεξα ε κάζεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα κηαο ηάμεο ή ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

άηππε εθπαίδεπζε απνθηά εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο θαη ε δηά βίνπ κάζεζε.  Μηα απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηή ηε θάζε είλαη απηή ηεο εθκάζεζεο κηθηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (mixed reality learning),  ζηελ νπνία ν καζεηήο έρεη πην δπλακηθφ ξφιν, 

ζπκκεηέρνληαο ζε έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε κέζα θαη γλσξίδνληαο έλλνηεο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Αθφκα, έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο  θνξεηήο ζπζθεπήο λα αλαγλσξίζεη ηελ ηνπνζεζία ή 

ην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο θαη λα ηνλ πιεξνθνξήζεη γηα ην ρψξν ή γηα πηζαλή 

βνήζεηα απφ άηνκα πνπ κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφλ γηα θάπνην ζέκα. Σέινο, ζηε 

θάζε απηή δίλεηαη έκθαζε ζην πψο ν καζεηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

Ζ αιιαγή απηή θαίλεηαη θαη ζε ζρεηηθέο αλαζθνπήζεηο πνπ έγηλαλ ζε άξζξα πνπ είραλ 

εθδνζεί κέρξη ην 2010 θαη αθνξνχζαλ ηε θνξεηή κάζεζε. Οη Wu, Wu, Chen, Kao, Lin  θαη 

Huang (2012) ρξεζηκνπνίεζαλ ζην άξζξν ηνπο, 164 άξζξα δεκνζηεπκέλα κέρξη ην 2010. ηε 

κειέηε απηή αλαθάιπςαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα άξζξα εζηηάδνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

θνξεηήο κάζεζεο ελψ νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ. ε πην πξφζθαηε αλαζθφπεζε νη Chee, Yahaya, Ibrahim, θαη Hasan (2017), 

κειέηεζαλ άξζξα απφ ην 2010 έσο ην 2015 θαη παξαηήξεζαλ νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ: πξνηηκνχληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Ο Lai (2020) ζπκπεξαίλεη φηη κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχλ  κηθηέο κεζφδνπο έξεπλαο,  εζηηάδνληαο 
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ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ . Οη Hwang θαη  Tsai  (2011), ζε αλάινγε κειέηε γηα άξζξα ηεο 

ίδηα πεξηφδνπ αλαθέξνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έγηλαλ ζε παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο,  

θπξίσο ζε θνηηεηέο, έπεηηα ζε καζεηέο δεκνηηθνχ θαη ιηγφηεξεο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ. Οη 

Chee θ.α. (2017) ζπκθσλνχλ παξαηεξψληαο, φηη νη έξεπλεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο, νη Hwang θαη  Tsai  (2011) 

αλαθέξνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εμέηαζαλ ην θίλεηξν, ηηο αληηιήςεηο ησλ  καζεηψλ 

γηα ηελ θνξεηή κάζεζε θαη  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηελ Σατβάλ.  

 ηελ έξεπλα ηνπ ν Lai (2020) έθαλε αλαζθφπεζε ζε 100 άξζξα απφ ην 2000 -2016 θαη 

νπζηαζηηθά δηαθξίλεη ηελ πεξίνδν απηή ζε ηξία κέξε, ελψ ηελ πεξίνδν 2008-2011 

θαηαγξάθνληαη νη πην πνιιέο έξεπλεο πάλσ ζηε θνξεηή κάζεζε. ηελ έξεπλά ηνπ, 

δηαπηζηψλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ αλαζθνπήζεσλ γηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

θνξεηήο κάζεζεο. Σηο δχν πξψηεο πεξηφδνπο νη κειέηεο εζηηάδνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

θνξεηήο κάζεζεο ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο, ελψ ηελ ηξίηε πεξίνδν (2012-2016) νη 

πεξηζζφηεξεο  έξεπλεο ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θνξεηήο κάζεζεο. Ζ 

αιιαγή απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο ζέζεο πνπ έρεη ε θνξεηή κάζεζε πιένλ θαζψο θαη ε 

πξνζπάζεηα ησλ εξεπλεηψλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο. Ωο πξνο ην πνηεο  ζπζθεπέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη, παξαηεξεί αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ έμππλσλ  θνξεηψλ ηειεθψλσλ, 

γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλνπλ θαη νη Chee, Yahaya, Ibrahim, θαη Hasan (2017) θαη ην 

δηθαηνινγνχλ κε ηε δηάδνζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ ζην επξχηεξν θνηλφ. Οη ηειεπηαίνη 

επηζεκαίλνπλ φηη πνιιέο  έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ηεο θνξεηήο κάζεζεο θαη εθηφο 

ηάμεο.  Σν ζπκπέξαζκα απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Lai (2020), ν νπνίνο 

παξαηεξεί φηη νη έξεπλεο πιένλ δε κέλνπλ κέζα ζηελ ηάμε, αθνξνχλ ζέκαηα πνπ είλαη κέζα 

απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ζρεηίδνληαη κε ην καζεζηαθφ αληηθείκελν. Οη θνξεηέο ζπζθεπέο 

δελ είλαη κφλν έλα εξγαιείν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη έλα εξγαιείν ππνζηήξημεο 

ηεο κάζεζεο.  Σέινο, παξαηεξεί αιιαγή θαη ζηα καζήκαηα πνπ γίλνληαη νη έξεπλεο. Έηζη, 

δηαπηζηψλεη φηη ζηα λεφηεξα ρξφληα πνιιέο έξεπλεο  επηθεληξψλνληαη ζηηο θπζηθέο θαη 

ζεηηθέο επηζηήκεο θαη φρη ηφζν ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζηελ  εθκάζεζεο ηεο  

γιψζζαο. 

2.4   Οξγαλώζεηο ζρεηηθά κε ηε θνξεηή κάζεζε 

Έλαο απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε θνξεηή κάζεζε θαη ηελ 

ελζσκάησζή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε UNESCO. Μηα απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο είλαη  φηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα αιιάμεη δσέο θαη γηα απηφ 

ζθνπφο ηεο είλαη λα δψζεη πξφζβαζε ζε φινπο ζηελ εθπαίδεπζε. Αλαγλσξίδεη ηελ  

ηθαλφηεηα ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο λα εηζρσξήζεη θαη ζηελ πην απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ηνπ 

θφζκνπ θαη πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. Γηα απηφ πξνζπαζεί 

λα  πιεξνθνξήζεη ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηε δχλακε ηεο θνξεηήο κάζεζεο.  Με ηηο δξάζεηο ηεο 

πξνζπαζεί λα δψζεη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη γηα απηφ δηνξγαλψλεη ηελ εβδνκάδα θνξεηήο κάζεζεο 

(mobile week) θάζε ρξφλν   (https://en.unesco.org).  

Ο Δπξσπατθφο νξγαληζκφο  European Schoolnet απνηειείηαη απφ 33 Δπξσπατθά 

Τπνπξγεία εθπαίδεπζεο θαη έρεη σο ζθνπφ λα ζηεξίμεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαίδεπζε 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηαηξέςνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ηδαληθή γηα ηελ θνηλσλία ηνπ 

21νπ αηψλα. Ηδξχζεθε ην 1997, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα ζρνιεία λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθά ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Με ην έξγν ηνπ ν νξγαληζκφο πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο θάπνησλ επξσπατθψλ ζρνιείσλ, ηελ επθαηξία 

γηα ελεκέξσζε θαη εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ είλαη ην 

etwinning, scientix, yskills (http://www.eun.org/) . 

εκαληηθά είλαη θαη ηα ζπλέδξηα πνπ έρνπλ σο ζέκα ηε θνξεηή κάζεζε. ην βηβιίν ησλ  

Pachler θ.α. ( 2010) αλαθέξνληαη κεξηθά φπσο ην mLearn, Iadis Mobile Learning, Handheld 

Learning, αιιά θαη θάπνηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο , φπσο ην 

WMTE πνπ μεθίλεζε ζηε νπεδία. Σα πεξηζζφηεξα ζπλέδξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2000 θαη κέρξη ην 2010, δειαδή ηε ρξνληά πνπ εθδφζεθε ην βηβιίν είραλ κηα  

αμηνζεκείσηε δξάζε ε νπνία ζπλερίδεηαη κε εηήζηα ζπλέδξηα κέρξη ζήκεξα. ηε ζειίδα 

http://www.iadisportal.org/   ην IADIS αλαθέξεηαη σο κηα κε θεξδνζθνπηθή έλσζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 2001. Μεξηθνί απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο είλαη λα νξγαλψλεη ζπλέδξηα, λα 

εθδίδεη πεξηνδηθά θαη λα εληζρχεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε έληαμή 

ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. ηε ζειίδα https://mlearn2021.ee/conference/  

αλαθέξνληαη κεξηθνί ζηφρνη ηνπ ζπλεδξίνπ  πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Έρεη ζαλ 

ζηφρνπο ηελ πξνψζεζε ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο ηεο θνξεηήο κάζεζεο, λα εληζρχζεη ηελ 

εκπινθή ηεο θνξεηήο κάζεζεο  ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε θαη ηελ  εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, έλα αθφκα παξάδεηγκα ζπλεδξίνπ είλαη ην International Conference 

on Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCL) πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

ζειίδα http://www.imcl-conference.org/clearinghouse/ , είλαη κέξνο κηαο παγθφζκηαο 

https://en.unesco.org/themes/education
http://www.eun.org/
http://www.iadisportal.org/
https://mlearn2021.ee/conference/
http://www.imcl-conference.org/clearinghouse/
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πξνζπάζεηαο πξνψζεζεο ηεο ηερλνινγίαο κε έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ αζρνιείηαη λα είλαη θαη 

ε θνξεηή κάζεζε. 

2.5   Η θνξεηή κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

Ο 21νο αηψλαο είλαη ε επνρή ζηελ νπνία ε ηερλνινγία έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο θαη νη θνξεηέο ζπζθεπέο είλαη κηα απφ ηηο κνξθέο ηεο, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά ζε κεγάιν πνζνζηφ. Οη Sharples, Arnedillo-Sanchez, 

Milrad θαη Vavoula (2009) ραξαθηεξίδνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο σο ην εξγαιείν γηα ηε λέα 

επνρή ηεο κάζεζεο, φπνπ απηή ζα είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη ζα πηνζεηεί ζηνηρεία απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα.  ε πξφζθαηε αλαζθφπεζε άξζξσλ ζρεηηθά κε ηελ θνξεηή κάζεζε πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ ην 2007 κέρξη ην 2016  ηα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ε θνξεηή 

κάζεζε είλαη ζπρλφ αληηθείκελν ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα (Fu  & Hwang ,2018 ). Σν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνξεηή κάζεζε ππάξρεη θαη ζε λεφηεξεο έξεπλεο.  

2.5.1. Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

 ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε νη πεξηζζφηεξεο  έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε 

κάζεζε κέζα απφ ην παηρλίδη ζε θνξεηέο ζπζθεπέο ( Cruz,  Carvalho &  Araújo, 2017 ; 

Smith, Closser, Ottmar & Arroyo, 2020; Samur, 2019), ελψ παξάιιεια άιιεο ζηε ρξήζε  

εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ( Efstathiou, Kyza & Georgiou, 2018; Yousef, 

2021). Οη Schuck θαη Maher (2018) πεξηγξάθνπλ έλα πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ζπζθεπέο σο εξγαιεία κάζεζεο κέζα ζηελ ηάμε 

φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ Tirado- Morueta,  Berlanga-Fernández, Vales-Villamarín, Franco, 

Duarte-Hueros &  Aguaded-Gómez (2020).  

Αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ δελ είλαη κφλν ε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ παηδηψλ. Οη Cruz θ.α.(2017) κε ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ 

δεκηνχξγεζαλ πέηπραλ λα δψζνπλ θίλεηξν θαη πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα 

ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ελψ νη Smith θ.α. ( 2020) είραλ αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα ην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. ηελ αχμεζε θηλήηξνπ  θαη αιιαγήο ζηάζεο αλαθέξνληαη θαη νη 

Schuck θαη Maher (2018), νη νπνίνη πξνζζέηνπλ θαη αιιαγή ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο κε ηε ζσζηή ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ γίλεηαη δηεπθνιπληήο θαη είλαη 

πιένλ αλάκεζα ζηα παηδηά θαη φρη απέλαληί ηνπο. πλεπψο, νη θνξεηέο ζπζθεπέο 

ζπκβάιινπλ ζε κηα αθφκα αιιαγή, απηή ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. Σν κάζεκα δελ 

είλαη δαζθαινθεληξηθφ, αιιά θεληξηθφ ξφιν έρεη ν καζεηήο, ελψ  επηηπγράλεηαη  ε 
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ζπλεξγαηηθφηεηα  κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη απηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο 

(Schuck & Maher , 2018 ; Smith,  Closser, Ottmar & Arroyo, 2020).  Παξαηεξείηαη φηη ε 

ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζθεπψλ κεηέθεξε ηε κάζεζε έμσ απφ ηα φξηα ηεο ηάμεο θαη 

ρσξίο θαλέλα ρξνληθφ πεξηνξηζκφ (   Schuck & Maher , 2018 ; Cruz,  Carvalho &  Araújo, 

2017 ; Efstathiou, Kyza & Georgiou, 2018).  

2.5.2.  Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ γίλνληαη ζπρλά  ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέζνδν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο ( Chiang, 

Yang & Yin, 2019; Lin, Hsia, Sung, Hwang, 2019 )  ηε κηθηή κέζνδν  κάζεζεο ( Suana, 

Distrik, Herlina, Maharta, Putri, 2019). Οη Naadem, Chandra, Livirya & Beryozkina ( 2020) 

δεκηνχξγεζαλ κηα εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ιεηηνχξγεζε σο νδεγφο κε 

πιεξνθνξίεο θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηα εξγαζηήξηα θαη απεπζχλεηαη ζε πξσηνεηείο 

θνηηεηέο. ε αθαδεκία ρνξνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζηελ 

νπνία νη ζπνπδαζηέο  ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ζπζθεπέο γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο (Lin θ.α., 2019). Σελ 

αλαηξνθνδφηεζε ρξεζηκνπνίεζαλ θαη θνηηεηέο  γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αγγιηθψλ σο μέλε 

γιψζζα ( Wu & Miller, 2020).  

Οη Naadem θ.α. (2020) ρξεζηκνπνίεζαλ κηα  εθαξκνγή  επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζηε ρξήζε ησλ 

εξγαζηεξίσλ κε απνηέιεζκα νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ λα εθθξάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπο, ζε αληίζεζε  κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχνπλ  

θαη νη έξεπλεο ησλ Livson, Ulanova, Pertsev, Dudynov θαη  Novikov (2021) , Wu θαη  Miller 

( 2020), θαζψο θαη ην γεγνλφο, φηη ε ηθαλνπνίεζε απηή ησλ θνηηεηψλ εληζρχεη ην θίλεηξν 

ηνπο γηα κάζεζε θαη  ηελ επηζπκία ηνπο γηα πην ελεξγή ζπκκεηνρή. Ζ ρξήζε ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ επέθεξε έλα αθφκα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα: ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ ρξήζε 

ησλ ζπζθεπψλ απηψλ γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο βνήζεζε, 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πην ηζρπξνί δεζκνί κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη απηψλ κε ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο ( Wu & Miller, 2020; Suana, Distrik, Herlina, Maharta, Putri, 2019). Οη 

ζπνπδαζηέο είραλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία, ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο θαη  δνχιεπαλ 

κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ ( Livson, Ulanova, Pertsev, Dudynov & Novikov 2021; Lin, Hsia, 

Sung, Hwang, 2019). χκθσλα κε ηνπο Lin θ.α.(2019) απηφ ελίζρπζε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 
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εθπαηδεπφκελσλ, απμήζεθε ν επνηθνδνκεηηθφο ρξφλνο κέζα ζηελ ηάμε θαη έθεξε ηελ αιιαγή 

ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Naadem θ.α. 

(2020). ηελ έξεπλα ηνπο νη Gómez-García , Hinojo-Lucena , Alonso-García θαη Romero-

Rodríguez  (2021) θαηαιήγνπλ, φηη ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ελψ κπνξεί λα εληζρχζεη 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Οη ίδηνη επηζεκαίλνπλ φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ρξήζε ηνπο 

κε ζσζηφ παηδαγσγηθφ, αιιά θαη ππεχζπλν ηξφπν.  

2.5.3. Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ γίλεη έξεπλεο γηα ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ( Hwang, Shih, Ma, Shadiev & Chen, 2016;  Nikou & 

Economides, 2018; Xiaoming, Lehong, 2020;  Dalby & Swan, 2019), αιιά ζπρλφηεξα γηα ηε 

ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (Jong, Tsai , Xie & Wong, 2020;  Cai, Shen, Liu, 

Li & Shen, 2020; Kyza & Georgiou, 2019; Crawford, Holder & O‟Connor, 2017 ). Πνιιέο 

έξεπλεο αζρνιήζεθαλ κε ηε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε (Nikou & Economides, 2018; Dalby 

& Swan, 2019; Hwang, Shih, Ma, Shadiev & Chen, 2016 ), ελψ άιιεο  παξνπζίαζαλ ηα 

απνηειέζκαηα δξάζεσλ  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμσ απφ ηα φξηα ηεο ηάμεο (Jong, Tsai ,Xie 

& Wong, 2020; Cai, Shen, Liu, Li & Shen, 2020; Kyza & Georgiou, 2019; Crawford, Holder 

& O‟Connor, 2017). Σα αληηθείκελα πνπ αζρνινχληαη είλαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά αιιά θαη ηα αγγιηθά σο μέλε γιψζζα.  εκαληηθφ 

είλαη λα αλαθεξζεί φηη θάπνηεο έξεπλεο αζρνινχληαη θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (Nikou & Economides, 2018; Dalby & Swan, 

2019). 

Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά  κε ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηηο άιιεο δχν βαζκίδεο. Οη Hwang θ.α. (2016) δηαπηζηψλνπλ φηη 

νη καζεηέο απνθηνχλ θίλεηξν γηα ηε κάζεζε θαη ληψζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ ζπκθσλνχλ νη Cai θ.α.( 2020)  θαη νη Crawford θ.α. ( 2017). Οη 

καζεηέο ζπλεξγάδνληαη γηα λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο θαη λα θαηαθηήζνπλ ηε κάζεζε ηφζν 

ζην ρψξν ηεο  ηάμεο, αιιά θαη εθηφο απηήο (Jong, Tsai ,Xie & Wong, 2020; Crawford, 

Holder & O‟Connor, 2017). Αθφκα κηα θνξά δηαπηζηψλεηαη  ε αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Πιένλ κε ηε βνήζεηα ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ έρεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή 

θαη βνεζνχ ζηελ θαηάθηεζε ηεο κάζεζεο, ελψ αθφκα θαη γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε  νη 
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καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ( Dalby & Swan , 2019; 

Crawford, Holder & O‟Connor, 2017; Jong, Tsai, Xie & Wong, 2020). 
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3. Δηνηκόηεηα  πηνζέηεζεο  ηεο Φνξεηήο Μάζεζεο από ηνπο 

Δθπαηδεπηηθνύο 

Ζ ηερλνινγία ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο είλαη κέξνο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα. Δηδηθφηεξα, νη θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηακπιέηεο θαη ηα 

“έμππλα” ηειέθσλα ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν σο κέζν επηθνηλσλίαο. Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ηνπο έρεη παξαθηλήζεη πνιιέο εηαηξείεο ή θαη ππεξεζίεο λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο έλα κέζν 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο, αιιά θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, απινπνηψληαο έηζη 

πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Δηδηθά ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ε ηερλνινγία 

έρεη επηβιεζεί ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ.  Δπφκελν είλαη λα επεξεάζεη θαη ην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

Μηα απνηειεζκαηηθή έληαμε ηεο ηερλνινγίαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ησλ εκπιεθφκελσλ γηα λα ηελ ππνδερηνχλ. Γηα απηφ αθφκα θαη ζην ρψξν ησλ 

εηαηξεηψλ ππήξμαλ έξεπλεο, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εκπιεθφκελνη 

(ππάιιεινη, πειάηεο) είλαη ζεηηθνί γηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ή αθφκα θαη έηνηκνη ( 

Parasuraman , 2000). ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έγηλαλ θαη ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα απηή.  

Οη Montrieux  θ.α. (2017), δηεμάγνληαο κηα έξεπλα ζηελ νπνία νη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε ηξεηο ηάμεηο (κε ρξήζε ηακπιέηαο , ρσξίο ηακπιέηα θαη κε ηακπιέηα αιιά 

ρσξίο θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ) θαηαιήγνπλ ζε έλα αμηνζεκείσην απνηέιεζκα. Ζ 

ρξήζε ηεο θνξεηήο απηήο ζπζθεπήο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή καζεζηαθά φηαλ ππάξρεη ε 

θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γεγνλφο πνπ ζρνιηάζηεθε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά θαη 

αλαδεηθλχεη ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε καζεηνθεληξηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία σο 

ππνζηεξηθηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ. Οη Chiu θαη  Churchill (2016) ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ 

άπνςε ιέγνληαο, φηη ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή ζηελ εθαξκνγή ηεο θνξεηήο  κάζεζεο,  φρη κφλν 

δελ  είλαη ακειεηένο, αιιά έρεη πνιιέο απαηηήζεηο, ελψ  κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο 

ζπκπεξαίλνπλ φηη ν θαζεγεηήο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

θνξεηήο  κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.  

ηελ πξνζπάζεηα, ινηπφλ, έληαμεο ηεο θνξεηήο  κάζεζεο ζην ζρνιείν,  ηφζν κέζα 

ζηε ηάμε φζν θαη έμσ απφ απηή είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέιεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα πηνζεηήζεη ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπο, σο εξγαιείν 

ζην έξγν ηνπ. Ζ ζέιεζε απηή θαη ε αληίδξαζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ θνξεηψλ 
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ζπζθεπψλ  ζηε ζρνιηθή ηάμε ή έμσ απφ απηή νξίδεηαη σο ε  εηνηκφηεηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα εληάμνπλ ηελ θνξεηή  κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε.  

3.1 Οξηζκόο 

ε άξζξν ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε δεκηνπξγία θιίκαθαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εηνηκφηεηαο, εηνηκφηεηα πηνζέηεζεο ηερλνινγίαο νξίδεηαη σο ε ηάζε ελφο αηφκνπ λα 

απνδερηεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα πεηχρεη ζηφρνπο ζηε πξνζσπηθή 

ηνπ δσή αιιά θαη ζηε δνπιεηά (Parasuraman, 2000). Απηφο ν νξηζκφο πεξηγξάθεη κηα 

γεληθφηεξε έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο. O Lang (1992) λσξίηεξα είρε δηαηππψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

εηνηκφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  ζηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο, σο ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζέζεσλ ηνπ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ, νη νπνίεο 

επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο, φπσο ν βαζκφο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ηερλνινγία, ε ζέιεζε 

λα κάζεη παξαπάλσ, αιιά θαη παξάγνληεο φπσο ε ππνζηήξημε απφ ην πεξηβάιινλ.  

Δηδηθφηεξα, νη Christensen θαη  Knezek (2018) νξίδνπλ ηελ εηνηκφηεηα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

θνξεηήο κάζεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  σο ην βαζκφ ηεο  απνδνρήο ή  ζέιεζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο κέζα ζηε ηάμε, ζηε δηδαζθαιία θαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ  πεξηβάιινλ.   Δπηζεκαίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηνο ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο 

θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα έλα ζεηηθφ παηδαγσγηθφ απνηέιεζκα. Οη ίδηνη κε 

ην εξγαιείν Mobile learning readiness survey  κεηξνχλ ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ληψζνπλ έηνηκνη λα εληάμνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

3.2 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο 

Δμεηάδνληαο ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ θνξεηή κάζεζε, νη έξεπλεο 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ άπνςε ηνπο γηα ηηο ζπζθεπέο απηέο σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Ο 

Khlaif (2018) αλαθέξεη  φηη  νη απφςεηο ηνπο είλαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, κε φζνπο είλαη ππέξ 

λα αλαγλσξίδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπζθεπψλ. Οη Kwon, Οttenbreit-

Leftwich, Sari, Khlaif, Zhu, Nadir & Gok (2019)  ππνζηεξίδνπλ  φηη ε επθνιία ρξήζεο απηψλ 

επεξεάδεη θαη ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  σο πξνο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Οη  Al-

Furaih & Al-Awidi (2020) ζπκπιεξψλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηελ ζεηηθή ζηάζε 

ηνπο κε νξηζκέλνπο λα δειψλνπλ φηη ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζέκα  

θάηη πνπ θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη απφ παιαηφηεξε έξεπλα, ζηελ νπνία νη θαζεγεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε πείξακα  κε ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ  εμέθξαδαλ ηελ επραξίζηεζή 

ηνπο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα (Chiu & Churchill, 2016).  
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, εθηφο απφ ηελ ζεηηθή ζηάζε θαηαγξάθεθαλ θαη αξλεηηθέο 

απφςεηο ή ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε θνξεηή κάζεζε. ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαθέξεηαη 

θπξίσο ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ δηθή ηνπο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ  ζπζθεπψλ 

(Al-Furaih & Al-Awidi, 2020; Κwon θ.α., 2019). Δπηπιένλ, πνιινί είλαη απηνί πνπ 

αλαξσηηνχληαη  αλ ζα ππάξμεη ππνζηήξημε απφ ην θξάηνο θαη ηνπο ππεχζπλνπο, γηα λα 

εληζρχζνπλ ην έξγν ηνπο κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα θαη επηκνξθψζεηο , αιιά θαη αλ ζα 

είλαη εθηθηή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ (Al-Furaih & Al-Awidi, 2020; Κwon 

θ.α., 2019; Christensen & Κnezek, 2018). Οη Al-Furaih & Al-Awidi (2020) αιιά θαη άιινη 

εξεπλεηέο εληνπίδνπλ ζηηο απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ ην θφβν ζρεηηθά κε ηελ δηάζπαζε 

πξνζνρήο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νη θνξεηέο ζπζθεπέο ζην καζεηή  ηελ ψξα ηνπ 

καζήκαηνο, πξνθαιψληαο αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα αλακελφκελα, αιιά θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο παξαβαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ . Οη Petko θ.α. ( 2018) θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θφβνη θαη νη αλεζπρίεο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηνλ θαηάιιειν 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ην θξάηνο, γεγνλφο ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη 

Christensen  θαη  Κnezek (2018) ιέγνληαο φηη δελ αξθεί κφλν ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ. Ζ επηηπρία ηεο θνξεηήο κάζεζεο νθείιεηαη ζηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ . 

3.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηνηκόηεηα  πηνζέηεζεο ηεο 

Φνξεηήο Μάζεζεο 

Ζ Ertmer (1999) δηέθξηλε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο. Σα εκπφδηα πξψηεο ηάμεο (first -

order barriers) πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία, φπσο εμνπιηζκφ, ρξφλν, εθπαίδεπζε  ηα 

νπνία δελ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ή δελ πξνζθέξνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ην 

πεξηβάιινλ ( ζρνιείν , δηεχζπλζε ). ηε ζπλέρεηα νξίδεη ηα εκπφδηα δεχηεξεο ηάμεο (second- 

order barriers),  σο ηα εκπφδηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα 

νπνία ραξαθηεξίδεη σο πην απξνζπέιαζηα ζε ζρέζε κε ηα πξψηα.  Δίλαη νη αληηιήςεηο ηνπο 

γηα ηελ αμία ηεο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη νη εδξαησκέλεο ηαθηηθέο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. Δζηηάδνληαο ζηε θνξεηή κάζεζε νη Christensen θαη  Knezek 

(2018), δηαθξίλνπλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα λα πηνζεηήζνπλ ηε θνξεηή 

κάζεζε ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο : πξνθιήζεηο- εκπφδηα  (challenges),  πξαθηηθέο  νη νπνίεο ζα 

σθειήζνπλ ην δηδαθηηθφ έξγν (benefits), πξνηηκήζεηο  (preferences) θαη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο (external influences).  
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Οη  Kwon θ.α. (2019),  ζπκπεξαίλνπλ φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδεη ηελ 

πξφζεζε γηα πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ζε κεγάιν βαζκφ. Ο φξνο  απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ (Bandura , 1977). Απηέο 

είλαη πηζαλφλ λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ θάπνηνπ, 

αιιά ζην πνηεο  ζεσξνχλ νη ίδηνη φηη είλαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο ( Bandura , 1977).  Πνιιέο 

έξεπλεο αλαθέξνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα σο ηθαλφ παξάγνληα ν νπνίνο θαζνξίδεη 

ηελ απνδνρή ηεο θνξεηήο κάζεζεο (Kwon θ.α.,2019; Petko, Prasse & Cantieni, 2018; Jung, 

2015; Mac Callum, Jeffrey & Kinshuk, 2014). Όπσο αλαθέξζεθε ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

είλαη θάηη ππνθεηκεληθφ γηα ηνλ θαζέλα θαη δηακνξθψλεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Οη 

Kwon θ.α. (2019) ζπκπεξαίλνπλ φηη νη ηερληθέο δεμηφηεηεο είλαη έλαο παξάγνληαο. Έλαο 

εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο πζηεξεί ζε γλψζεηο σο πξνο ηελ ηερλνινγία ζα έρεη πεξηζζφηεξν  

άγρνο ζηε ζθέςε ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ( Chiu & Churchill, 2016; Hilton & 

Canciello, 2018; Mac Callum θ.α., 2014; Klaif, 2018; Kwon θ.α., 2019).  

Ζ ειηθία αιιά θαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο δελ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη  

ζεκαληηθά ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ( Kwon θ.α, 2019). Σα πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο  

ζπλεπψο θαη ε κεγάιε ειηθία δελ απνθιείεη ηελ πεξίπησζε θάπνηνο λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

ηθαλφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ζηελ ηάμε απνηειεζκαηηθά. Απηφ πνπ 

αλαθέξεηαη φηη εμαξηάηαη απφ ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, είλαη νη ηερληθέο ηθαλφηεηεο (Kwon 

θ.α., 2019; Christensen & Knezek, 2018 ).  Δίλαη αλακελφκελν φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έρνπλ ηειεηψζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ηηο ζπνπδέο ηνπο λα πζηεξνχλ ζε γλψζεηο γηα ηελ 

ηερλνινγία ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο θαη λα ππάξρεη έλα θελφ ην νπνίν πξέπεη λα 

θαιχςνπλ, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Οη Kwon θ.α.(2019)  εμεηάδνπλ θαη 

ην θαηά πφζν επεξεάδεη ην θχιν ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπκπεξαίλνπλ φηη δελ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά ηηο ηερληθέο γλψζεηο. ε έξεπλα 

ησλ Chiu & Churchill (2016) αλαθέξεηαη φηη θαη ε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν άγρνπο θαη 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Οη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη άιιν έλα εκπφδην δεχηεξεο 

ηάμεο, ζχκθσλα κε ηελ  Ertmer (1999).  Ζ εηνηκφηεηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πηνζέηεζε 

ηεο θνξεηήο κάζεζεο  επεξεάδεηαη αξθεηά απφ ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, 

αιιά θαη απφ ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γηα ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ( Nikou & 

Economides, 2019; Klaif, 2018; Mac Callum θ.α., 2014; Jung, 2014; Kwon θ.α., 2019). Ζ 

έξεπλα ησλ Christensen & Knezek (2018), αλαδεηθλχεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
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πνπ έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ είλαη άηνκα πνπ έρνπλ 

πςειά επίπεδα ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ην νπνίν ζπκβαίλεη, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ιίγα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Σα 

πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ αληηιεπηή αμία ηεο θνξεηήο 

κάζεζεο. Οη Mac Callum θ.α. (2014) αλαθέξνπλ φηη ε αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο ησλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ δελ επεξεάδεη άκεζα ηελ πξφζεζε γηα απνδνρή ηεο θνξεηήο κάζεζεο, 

αιιά επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε άιιεο έξεπλεο ( Jung, 2014; Kwon θ.α., 

2019). 

ε έξεπλα, ζηελ νπνία ππήξμε ελζσκάησζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ ηάμε έγηλε 

ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηερλνινγία  ζπάληα 

θαη απηψλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ πην ζπρλά ( Hilton & Canciello , 2018). Οη απφςεηο ησλ 

πξψησλ παξέκεηλαλ αξλεηηθέο, εζηηάδνληαο ζηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο   πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, φπσο  ε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ, ην 

ρακειφ επίπεδν δνπιεηάο. Ζ δεχηεξε νκάδα φκσο, παξφιεο ηηο ακθηβνιίεο θξαηάεη κηα πην 

ηζνξξνπεκέλε ζηάζε, ηνλίδνληαο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θνξεηήο κάζεζεο. Οη γλψζεηο 

γηα ηελ ηερλνινγία θαη ε εμνηθείσζε κε απηή είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο 

απφςεηο ( Jung, 2014; Hilton & Canciello , 2018 ). Σν γεγνλφο απηφ αηηηνινγεί θαη ηε ζρέζε 

ηεο αληηιεπηήο επθνιίαο ρξήζεο κε απηή ηεο αληηιεπηήο ρξεζηκφηεηαο ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ: έλαο εθπαηδεπηηθφο κε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία ζα ληψζεη πην 

άλεηα κε λέεο κνξθέο ηερλνινγίαο. Ο Klaif (2018), ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη νη 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία  έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ 

απφςεσλ γηα ηελ θνξεηή κάζεζε.  

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Al-Furaih & Al-Awidi 

(2020) θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο, σο πξνο ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ καζεκαηηθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ 

εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο  ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ ηελ χιε θαη ην 

ρξφλν πνπ έρνπλ ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα.  Παξάιιεια, νη Xu & Zhu (2020) ζηελ δηθή ηνπο έξεπλα θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε εηδηθφηεηα κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηελ άπνςε ελφο εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε 

ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, αηηηνινγψληαο απηή ηελ δηαθνξά ζηε δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Xu & Zhu (2020) αλαθέξεηαη 
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φηη ζχκθσλα κε ηνλ Xu (2016) ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο κπνξεί λα νθείιεηαη θαη 

ζηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν  ζθέςεο πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζά ηνπο. 

 Παιαηφηεξε έξεπλα  ζε 25000 θαζεγεηέο αγγιηθψλ, καζεκαηηθψλ θαη θπζηθψλ 

επηζηεκψλ απνδεηθλχεη  φηη νη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο επεξεάδνπλ ηελ άπνςε θαη ηελ ηάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία (Howard, 

Chan, & Caputi, 2015). Μηα εξκελεία απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη ην θάζε 

αληηθείκελν έρεη δηαθνξεηηθή χιε, αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη απαηηήζεηο. πλεπψο, θάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί αλάινγα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία 

ζρεηηθά κε ην πψο ζα είλαη επαξθήο ν ρξφλνο, ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ λέεο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο θαη λα πεηξακαηηζηνχλ ( Lucas, 2020).  Παξφια απηά, νη Chiu & Churchill (2016), 

παξαηεξνχλ φηη κεηά απφ ηελ ρξήζε ησλ θνξεηψλ  ζπζθεπψλ  νη απφςεηο ησλ καζεκαηηθψλ 

θαη θαζεγεηψλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ήηαλ πην ζεηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο νη 

νπνίεο δελ παξνπζίαζαλ  ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο απφςεηο ηνπο.  

Σν θχιν δελ θαίλεηαη λα παίδεη ξφιν ζηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ έξεπλα 

ηνπο νη Kwon θ.α. (2019), εμεηάδνληαο ηηο δηαθνξέο ζηα δχν θχια ε κφλε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ζηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ζχκθσλα κε 

ηνπο ίδηνπο ηελ εηνηκφηεηα γηα πηνζέηεζε ηεο θνξεηήο κάζεζεο. 

Ζ Ertmer (1999) αλαθέξεη ηνπο εμσηεξηθνχο, εθηφο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο. ηελ έξεπλά 

ηνπο νη Christensen θαη  Knezek (2018) αλαθέξνπλ σο κηα δηάζηαζε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.  Οη  Kwon θ.α. (2019) ζηελ έξεπλα ηνπο 

εζηηάδνπλ ζην θαηά πφζν επεξεάδνπλ νη απφςεηο θαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηελ πξφζεζή ηνπο λα πηνζεηήζνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ηνλίδνπλ 

φηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πηζαλφλ λα επεξεαζηεί απφ πξνθιήζεηο πνπ ίζσο 

αληηκεησπίζνπλ. πρλά πξνθχπηνπλ ηερληθά πξνβιήκαηα θαη νη εθπαηδεπηηθνί, αλ δελ έρνπλ 

νη ίδηνη θάπνηεο απαξαίηεηεο γλψζεηο ή ηελ βνήζεηα εηδηθνχ ζεσξνχλ φηη ην εκπφδην απηφ ζα 

δπζθνιέςεη ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν ( Liu θ.α., 2017; Lucas, 2020). χκθσλα, φκσο, κε ηνπο 

Xu & Zhu (2020) απηφ  δελ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ.  

Σν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ζε θάπνηεο έξεπλεο εξκελεχεηαη σο έλα ζρνιείν ζην 

νπνίν ε δηεχζπλζε είλαη ελεξγή παξέρνληαο ιχζε ζε πξνβιήκαηα πνπ ίζσο πξνθχςνπλ θαηά 

ηελ ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ (Klaif, 2018; Kwon θ.α., 2019; Petko θ.α., 2018). Γηα ηελ 
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νκαιή ιεηηνπξγία θαη πηνζέηεζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ  ππάξρνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο. 

Οη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, φπσο ε θαιή ζχλδεζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ, ν θαηάιιεινο θαη 

ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Καηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη θαη ιφγνο λα 

ζρεκαηίζεη αξλεηηθή άπνςε γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη λα απνηξέςεη θάπνηνλ, εηδηθά φηαλ 

απηφο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ ηερλνινγία ( Kwon θ.α., 2019; Petko θ.α., 2018; Abidin 

θ.α., 2017; Al-Furaih & Al-Awidi , 2018). Γηα απηφ ην ιφγν, ε Lukas ( 2020) αλαθέξεη φηη 

ελδείθλπηαη ε πξφζιεςε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ επίιπζε ηέηνησλ ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ. Οη Al-Furaih & Al-Awidi (2018)  πξνηείλνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

θαζεγεηψλ πνπ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν ππνζηήξημεο αλάκεζά ηνπο.  

ηελ έξεπλα ηεο Lucas (2020) εθαξκφζηεθε έλα δηεηέο πξφγξακκα ην Edulab ζε 

ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο,  κε θχξην ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

πηζαλψο λα πξνέθππηαλ κεηά απφ ην πξφγξακκα. Δθηφο απφ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

πξναλαθέξζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ελζηάζεηο γηα ην πψο απηφ ην πξφγξακκα ζα 

κπνξέζεη λα πηνζεηεζεί ζε παξαδνζηαθέο ηάμεηο κε ηελ γλσζηή δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ. Οη 

Kearney, Burden & Rai (2015)  ηνλίδνπλ φηη απαηηνχληαη λέεο ζηξαηεγηθέο θαη ζρεδηαζκφο   

γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζην ζρνιείν. ην γεγνλφο απηφ θαηαιήγεη  θαη 

ε  Lucas (2020), θαζψο ζηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη εκπιεθφκελνη 

επηζεκαίλνπλ ηελ δπζθνιία ελζσκάησζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζε έλα παγησκέλν 

ζχζηεκα. ηελ Πνξηνγαιία, φπνπ έγηλε ε έξεπλα ππάξρεη  έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, απαηηεηηθή χιε θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζηεξίδεηαη ζηηο εηήζηεο εμεηάζεηο. Όια 

ηα παξαπάλσ δπζρεξαίλνπλ   ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν γεγνλφο απηφ 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο Howard θ.α. (2015),  νη νπνίνη  αλαθέξνπλ ηε δπζθνιία πνπ 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηνζεηήζνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

ηνπο,  ηνλ φγθν ηεο χιεο ή ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ. Σέινο, έλα αθφκα εκπφδην  ην νπνίν 

αλαθέξεηαη είλαη φηη πνιινί θαζεγεηέο δελ είλαη ζηαζεξνί ζε θάπνην ζρνιείν θαη ε αιιαγή 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θάζε ρξφλν δπζθνιεχεη  ην έξγν ηνπο (Lukas, 2020). 

 Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο McCarthy, Maor & McConney (2019) νη  Cavanaugh, 

Kelley, & McCarthy, ζπκπεξαίλνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμέιημε (professional development)  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ αιιαγή πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ελζσκάησζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Οη ήδε ππάξρνπζεο παηδαγσγηθέο 
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κέζνδνη δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηε θνξεηή κάζεζε θαη ηνπο ζχγρξνλνπο εθπαηδεπφκελνπο 

(Unesco, 2012). Ζ Desimone (2009), επηζεκαίλεη  φηη ε πνηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

εμαξηάηαη απφ ηηο απνηειεζκαηηθέο θαη ζπλερείο επθαηξίεο γηα ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε. 

 Οη Gunter θαη  Reeves (2017) , πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα κε ζθνπφ λα 

εληνπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία ηεο θνξεηήο 

κάζεζεο. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζα κπνξέζεη λα εθηηκήζεη ηελ αμία ησλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζα γίλεη πην αλνηρηφο ζην λα ηηο πηνζεηήζεη.  

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη θαη ε επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

θάλεη ηελ επηκφξθσζε θαη ζπγθεθξηκέλα, αλ ζα επηιέμεη δηά δψζεο , κηθηή κέζνδν ή 

απνθιεηζηηθά δηαδηθηπαθή επηκφξθσζε (Christensen & Knezek ,2018). Αλαθέξνπλ φηη ηα 

πξνζθεξφκελα ζεκηλάξηα ηείλνπλ λα είλαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απνθιεηζηηθά δηαδηθηπαθά  

θαη απηφ ίζσο απνηειέζεη έλα παξάγνληα πνπ ζα απνηξέςεη θάπνηνλ φρη ηφζν εμνηθεησκέλν 

κε ηελ ηερλνινγία απφ ην λα ην παξαθνινπζήζεη.  

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ζα απνηξέςεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ ην λα 

παξαθνινπζήζεη θάπνηα επηκφξθσζε είλαη θαη ν επηπιένλ  θφξηνο εξγαζίαο πνπ ζα 

απνθηήζεη (Lucas, 2020).  Έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ έρεη ηφζν κεγάιε εμνηθείσζε κε ηελ 

ηερλνινγία, επηβαξχλεηαη ήδε κε πνιιέο επζχλεο θαη έρεη πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

δχζθνια ζα δερηεί νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ εηδηθά, αλ απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζα ρξεηαζηεί λα ζπζηάζεη πξνζσπηθφ ρξφλν. Όκσο, φπσο πξναλαθέξζεθε ε 

έιιεηςε γλψζεο θαη ελεκέξσζεο  ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζα είλαη θαη 

έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί απηνί ζα απνξξίςνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο σο έλα 

εξγαιείν πνπ ζα είλαη κάιινλ εκπφδην ζην έξγν ηνπο. 
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4. Η Φνξεηή Μάζεζε ζην ειιεληθό ζρνιείν 

 
ήκεξα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν ηζρχεη 

ε  Φ.25/103373/Γ1/22-6-2018 εγθχθιηνο ηελ νπνία εμέδσζε ην ππνπξγείν Παηδείαο. 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη νη καζεηέο απαγνξεχεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο θνξεηή 

ζπζθεπή ή νπνηαδήπνηε άιιε  ειεθηξνληθή ζπζθεπή κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ 

ήρν ή εηθφλα.  Έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ πνπ 

δηαηίζεηαη απφ ην ζρνιείν  κφλν κε ηελ επίβιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη 

εθπαηδεπηηθνί δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε  ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ παξάιιεια 

κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη γηα δηδαθηηθφ ζθνπφ. ε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε θάζε ζπζθεπήο 

επηβάιιεηαη λα γίλεηαη κε θάζε πξνθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Παξφιν ηνλ απνθιεηζκφ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν, πνιινί 

εξεπλεηέο επεξεαζκέλνη  απφ ηηο δηεζλείο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηελ ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ.  ε έξεπλα ηνπο νη Παπαδάθεο, Καινγηαλλάθεο θαη 

Εαξάλεο (2018) ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε 

ρξήζε  ππνινγηζηψλ  θαη κε ηακπιέηεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά λεπηαθήο 

ειηθίαο θαη  απέδεημε φηη ε ρξήζε ηακπιεηψλ έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπψλ απηψλ. Ζ επθνιία ρξήζεο ηνπο απαηηεί 

ειάρηζηε εθπαίδεπζε , θάλεη ηα παηδηά πην ελζνπζηψδε θαη δηεπθνιχλεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο .  Οη 

Κνπηξνκάλνο θαη Μπνπληέθαο (2020) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα κε ηελ ρξήζε ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο Γ΄ Γεκνηηθνχ.  Οη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξαηήξεζαλ φηη ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπο ελεξγνπνηεί ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Οη Papadakis, Kalogiannakis θαη Zaranis (2016) 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα,  φηη ε εθαξκνγή Scratch junior κε ηε ρξήζε ηακπιέηαο κπνξεί 

λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ 

ζε λεπηαθή ειηθία.  

Οη Παπαδάθεο θαη Καινγηαλλάθεο (2017) ζε κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο θνξεηψλ 

εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

δηαπηζηψλνπλ φηη δελ είλαη ηφζν εχθνιε ε επηινγή, θαζψο δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα 
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νλνκάδνληαη “εθπαηδεπηηθέο”. Δπηπιένλ, επηζεκαίλνπλ φηη γηα λα ππάξμνπλ νπζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα δελ αξθεί κφλν ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο, 

αιιά απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπο θαη ε ζσζηή 

ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη Fokides & 

Atsikapsi (2017) νη νπνίνη ζηελ παξέκβαζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηακπιέηεο ζε παηδηά 

έθηεο δεκνηηθνχ. Σνλίδνπλ φηη νη θνξεηέο ζπζθεπέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν, αιιά νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ρξεηάδνληαη θαη εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε γηα 

ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Μειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζε ειιεληθά ζρνιεία έρνπλ 

γίλεη θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο Κνπζιφγινπ (2019) θάλεη ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

BYOD ζε 106 καζεηέο γπκλαζίνπ. Αλαθέξεη ηε λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη ζην καζεηή ηε 

ρξήζε πξνζσπηθψλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Παξφια απηά, ε ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ ησλ 

έμππλσλ ηειεθψλσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ , ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, αιιά θαη ηελ 

επηζπκία λα αζρνιεζνχλ κε απηφ ην εξγαιείν θαη εθηφο ζρνιείνπ. Οη καζεηέο ησλ Δ.Π.Α.Λ. 

ραξαθηεξίδνληαη σο καζεηέο κε ρακειέο πξνζδνθίεο , νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ 

ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. ε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑΛ νη  

Βαζηιφγηαλλεο &  Εσγφπνπινο (2020) παξνπζίαζαλ θάπνηεο δηαδξαζηηθέο  εθαξκνγέο  γηα 

ηνλ ηνκέα ηεο Μεραλνινγίαο . Με απηέο  νη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ζρνιηθή χιε κε 

έλα πην θηιηθφ ηξφπν. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη καζεηέο βξίζθνπλ πην εχθνιεο θαη 

εχρξεζηεο απηέο ηηο εθαξκνγέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη έλα θαιφ ηξφπν 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.  

Οη Kalogiannakis θαη Papadakis (2017) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα πνπ είρε ζθνπφ 

λα εμεηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο Α΄ Λπθείνπ κε ηελ ρξήζε QR codes  κπφξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ 

θπηά ηεο πεξηνρήο. Καηαγξάθεθε γηα αθφκα κηα θνξά ν ελζνπζηαζκφο ησλ καζεηψλ γηα  

ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, ε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη πην 

απνδνηηθνχ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. πληζηάηαη λα δνζεί πξνζνρή 

ζην γεγνλφο, φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ ηερλνινγία γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο δξαζηεξηφηεηαο αιιά ζην καζεηή αιιηψο δελ ζα έρεη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα πεξηγξάθνπλ νη Nikolopoulou & Kousloglou 

(2019), γηα ην κάζεκα ηεο θπζηθήο. Ζ έξεπλά ηνπο έγηλε ζε δχν ζρνιεία κε ηε ρξήζε 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζνκνηψζεηο  
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πεηξακάησλ θαη εξγαιεία δηαζέζηκα ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή  . Ζ δηαδηθαζία απηή πξνζέθεξε 

θίλεηξα ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ κε κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ζηε δηαδηθαζία. 

Παξφια απηά θαη νη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο θαη επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία κηαο θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο έληαμεο ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ κε εθπαίδεπζε ηφζν ησλ θαζεγεηψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ. 

ην θείκελν ηεο Μπνπλάηζνπ (2021) πεξηγξάθεηαη  ην << Δπξσπατθφ  ζρέδην δξάζεο 

Erasmus + KA1 κε ηίηιν << Mobile devices- Dynamic tools and methods to activate our 

pupils >> θαη θσδηθφ 2017-1-EL01-KA101-035263  >>. ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

ζπκκεηείραλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί , είρε δηάξθεηα δχν έηε θαη ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ 

γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηάμε. Σα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ήηαλ ζεηηθά. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ  έδεημαλ ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ γηα ηε λέα γλψζε ηελ νπνία 

φρη κφλν εθάξκνζαλ νη ίδηνη ζηνπο καζεηέο ηνπο αιιά πξνζπάζεζαλ λα κεηαθέξνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζρνιείνπ. Σν ζρνιείν εθζπγρξνλίζηεθε, 

ζπλδέζεθε κε άιια ζρνιεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί φρη κφλν ελεκεξψζεθαλ γηα λέεο κεζφδνπο, 

αιιά ηηο έθαλαλ πξάμε. Πέηπραλ απηφ πνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κηα απιή ελεκέξσζε: 

έδεζαλ νη ίδηνη θαη νη καζεηέο ηα λέα δεδνκέλα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπφξεζαλ λα ηα 

εληάμνπλ ζηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα πην νκαιά. 

Σν πξνεγνχκελν άξζξν πεξηέγξαθε ηε ζεηηθή ζηάζε εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ χζηεξα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

έλα πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο; 

Οη Νηθνινπνχινπ θαη Κνπζιφγινπ (2020) δήηεζαλ  απφ 32 εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

λνκνχ Καβάιαο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηελ άπνςή ηνπο γηα ηηο 

θνξεηέο ζπζθεπέο. Αλάκεζα ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ππήξραλ άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. Σα απνηειέζκαηα ζπγθιίλνπλ κε απηά μέλσλ 

εξεπλψλ. Τπάξρεη ζεηηθή ζηάζε θαη αλαγλψξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ, αιιά θαη ε αλεζπρία γηα ηελ αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ηα 

ζέκαηα παξαβαηηθφηεηαο πνπ ίζσο πξνθχςνπλ.  ε παιαηφηεξε  έξεπλα ησλ  Κνπζιφγινπ 

θαη χξπε (2018) δίλεηαη  επηπιένλ έκθαζε ζην εξψηεκα: Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία; Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ ζπκθσλνχλ κε ην λφκν θαη απνθιείνπλ ηε 

ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ αθφκα θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Όπσο θαηαγξάθεηαη 
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ε άπνςε απηή ηζρχεη θπξίσο ζηε βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ. Όκσο, θαη ζε απηή ηελ έξεπλα έλα 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ αλαγλσξίδνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπζθεπψλ θαη 

δειψλνπλ πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζπζθεπέο, αιιά κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο. Δθηφο απφ ηελ αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ άιιε κηα 

πξνυπφζεζε πνπ  αλαθέξεηαη είλαη θαη ε αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη 

θαη νη δπν έξεπλεο είραλ ηνπηθφ ραξαθηήξα, ελψ ε πξψηε αξθεηά κηθξφ δείγκα γηα λα 

κπνξέζεη θάπνηνο λα γεληθεχζεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.  

Μηα αθφκα έξεπλα ηνπ αθαιή (2021) ζην δήκν Αιεμαλδξνχπνιεο αλαδεηθλχεη ηε 

ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξφια απηά δηαηεξνχλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο σο πξνο ηε 

ζσζηή έληαμε ησλ ζπζθεπψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Αζπάδνληαη ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεηαη ζην 

άξζξν ησλ Κνπζιφγινπ θαη χξπε (2018), φηη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηελ  άπνςε ελφο πνζνζηνχ ησλ εξσηεζέλησλ  φηη δελ πξέπεη λα 

επηηξαπεί ε ειεχζεξε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ  ζην ζρνιηθφ ρψξν. Ο αθαιήο (2021) 

δηαπηζηψλεη φηη ε πξφζεζε ρξήζεο δελ εμαξηάηαη απφ ην  θχιν ή ηελ εηδηθφηεηα, αιιά  απφ 

ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

ε πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπο νη  Nikolopoulou, Gialamas, Lavidas θαη Komis (2020) 

εμεηάδνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ηηο απφςεηο απφ 920 Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ησλ δπν βαζκίδσλ. 

Γηαπηζηψλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο αιιά θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

αλαγλσξίδνπλ ηα πηζαλά νθέιε ηεο θνξεηήο κάζεζεο. Δπίζεο παξαηεξνχλ  ηε δηαθνξά ζηηο 

απφςεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθή επηκφξθσζε θαη 

ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη. Σέινο θαηαιήγνπλ ζην εμήο ζπκπέξαζκα: πην 

πηζαλφ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο ή απηνί πνπ έρνπλ ιηγφηεξα ρξφληα 

δηδαθηηθήο εκπεηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. 
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5. Μεζνδνινγία θαη Αλάιπζε Έξεπλαο 

5.1 Δξεπλεηηθό Πξόβιεκα 

 
Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλέδεημε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θνξεηήο 

κάζεζεο φηαλ απηή ελζσκαησζεί ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε.  Γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα  ε 

έληαμε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ απαξαίηεηνο είλαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηεο εηνηκφηεηα ηνπο λα πηνζεηήζνπλ ηε θνξεηή κάζεζε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί  δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο.  

ηνλ ειιεληθφ ρψξν νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ λα επηθεληξψλνληαη  ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σν γεγνλφο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη ηε ρξήζε 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ απφ ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ παξάγνληεο 

πνπ πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ θαζεγεηψλ. Με ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα  

πξνζδηνξηζηεί ε εηνηκφηεηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ θαη  απφ πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη. 

5.2 Σθνπόο ηεο Έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη  ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ εηνηκφηεηαο ησλ Διιήλσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζρνιεία ηεο Κξήηεο θαη ησλ 

Γσδεθαλήζσλ  σο πξνο ηελ πηνζέηεζε  ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

5.3 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Δξψηεζε 1: Ζ εηνηκφηεηα πηνζέηεζεο ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζρεηίδεηαη κε ην θχιν 

θαη ην ζηάδην πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο; 

Δξψηεζε 2: : Ζ εηνηκφηεηα πηνζέηεζεο ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζρεηίδεηαη κε ηα ρξφληα 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο  θαη ην ζηάδην πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο; 

Δξψηεζε 3: Ζ ζπκκεηνρή ή φρη ζε θάπνηα επηκφξθσζε γηα ηηο ΣΠΔ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πηνζεηήζνπλ ηε θνξεηή κάζεζε; 

Δξψηεζε 4: Σν είδνο ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηνχλ  επεξεάδεη ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο θνξεηήο κάζεζεο; 
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5.4 Δξεπλεηηθόο Σρεδηαζκόο 

Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα ρψξν ζηνλ νπνίν κεγάιν ξφιν παίδνπλ νη άλζξσπνη 

(εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θ.α.). Λφγσ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα  ε δηαηχπσζε κηαο ζεσξίαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά απηψλ ή ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δελ κπνξεί λα γίλεη κε βεβαηφηεηα  (Newby, 2019).  

5.4.1 Σπιινγή Πνζνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

Με ζθνπφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Mobile learning 

readiness survey ησλ Christensen θαη Knezek (2017)  θαζψο θαη ην εξγαιείν Stages of  

Adoption  of  Technology  (Christensen, 2002). Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν 

ελφηεηεο. ηελ Δλφηεηα 1 πεξηέρνληαη ελληά εξσηήζεηο γηα ηελ ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ : 

 ην θχιν  

 ειηθία 

 ρξφληα πξνυπεξεζίαο  

 επίπεδν ζπνπδψλ 

 ζρέζε εξγαζίαο  

 είδνο ζρνιείνπ  

 πεξηνρή ζρνιείνπ 

 εηδηθφηεηα 

 επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ 

ηελ εξψηεζε  10 δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ ην ζηάδην 

πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν ζεσξνχλ φηη βξίζθνληαη ζπκπιεξψλνληαο ην εξγαιείν 

Stages of  Adoption  of  Technology.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα είλαη ην εξγαιείν Mobile learning readiness survey. ε απηφ 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε 28 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ.  Οη απαληήζεηο είλαη ζηελ 

πεληαβάζκηα θιίκαθα ηνπ Likert : δηαθσλψ απνιχησο , δηαθσλψ , νχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ, ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ απνιχησο. χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, ην 

εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο:  F1: Possibilities , F2: Benefits, F3 

Preferences,  F4: External influences .  Ο πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 1-

8 θαη αλαθέξεηαη ζηηο πηζαλέο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο. Ο  F2 πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 9 

θαη 15-23 θαη ζρεηίδεηαη κε πξαθηηθέο πνπ βειηηψλνπλ ηε δηδαζθαιία, ν F3 ηηο εξσηήζεηο 10-

14 θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. Σέινο, ν F4 
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πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 24-28 θαη αλαθέξεηαη ζε δπζθνιίεο πνπ πεγάδνπλ απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ζεσξήζεθε θαηάιιειν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαζψο είρε ήδε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ζε 

αληίζηνηρε έξεπλα ζηελ Ακεξηθή. Σν δείγκα εθείλεο ηεο έξεπλαο ήηαλ 1430 εθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζεσξείηαη θαηάιιειν θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε 

νπνία απεπζχλεηαη επίζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο βαζκίδαο. Σέινο, ζεκαληηθφ θξηηήξην 

επηινγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο Cronbach‟s 

alpha ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ήηαλ .92 γηα ην ζχλνιφ ηνπ. (Σν εξσηεκαηνιφγην 

δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Α) 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 

ηνπ. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπο κεηαθξάζηεθε ην εξγαιείν ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πξηλ ηελ 

ηειηθή  δηαλνκή, ην εξσηεκαηνιφγην  δφζεθε ζε έλα κηθξφ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ γηα λα ην 

ζπκπιεξψζνπλ. Δμεηάζηεθαλ ηα εμήο δεηήκαηα:  

 Ήηαλ απιφ ην εξσηεκαηνιφγην λα ζπκπιεξσζεί; 

 Τπήξμε θάπνηα εξψηεζε ε νπνία ηνπο δπζθφιεςε; 

 Ήηαλ θαηάιιειε ε ηνπνζέηεζε ησλ εξσηήζεσλ, ε νπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ;  

 Σν πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ ηνπο πξνθάιεζε δπζαλαζρέηεζε; (Newby, 2019) 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη παξαηεξήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη έγηλαλ νη 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο . 

Μεηά απφ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο δφζεθε ε ηειηθή κνξθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηιέρζεθε λα δνζεί ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ (Google 

form). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ θαζεγεηέο απφ ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζην Ζξάθιεην, ην Ρέζπκλν θαη ηε Ρφδν.  Με ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

έγηλε ε επηθνηλσλία κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ. Σα ειεθηξνληθά κελχκαηα 

πεξηιάκβαλαλ  ην ζχλδεζκν  γηα ην εξσηεκαηνιφγην (έγγξαθν Google- εξσηεκαηνιφγην) ην 

νπνίν ζπλνδεπφηαλ απφ κηα επηζηνιή πξνο ηνπο  δηεπζπληέο θάζε ζρνιείνπ κε ηελ 

παξάθιεζε παξαρψξεζεο άδεηαο θαη πξνψζεζεο ησλ ζπλδέζκσλ ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφηαλ απφ έλα ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ην νπνίν αλαθεξφηαλ ζηελ 
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αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη  φηη  απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα εξεπλεηηθφ θαη κφλν 

ζθνπφ.  

5.4.2 Αμηνπηζηία Δζσηεξηθήο Σπλνρήο Δξσηεκαηνινγίνπ 

Γηα ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

Cronbach‟s alpha. Δίλαη έλα κέηξν γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή κηαο θιίκαθαο. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη θαηά πφζν νη εξσηήζεηο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην κεηξνχλ 

ην ίδην ζέκα θαη είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο γηα εξσηήζεηο κε θιίκαθα Likert. Όπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ην εξγαιείν Mobile 

learning readiness survey είλαη αμηφπηζην θαη έρεη ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο 

Cronbach‟s alpha .92. Έιεγρνο αμηνπηζηίαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε θιίκαθα είρε πςειφ επίπεδν  εζσηεξηθήο ζπλνρήο, 

φπσο πξνζδηνξίζηεθε  απφ  ην ζπληειεζηή Cronbach's Alpha 0,902. 

Πίνακασ 1: Αποτελζςματα ελζγχου αξιοπιςτίασ Cronbach's Alpha τελικήσ ζρευνασ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,902 ,910 28 

 

5.4.3 Πεξηγξαθή Γείγκαηνο Πνζνηηθήο Έξεπλαο 

 Ο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζε  ζρνιεία ησλ λνκψλ  Ζξαθιείνπ, Ρεζχκλνπ θαη ηεο Α΄ 

Γσδεθαλήζσλ (Ρφδνο ).  Αλαδεηήζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα θάζε δεπηεξνβάζκηαο ηα 

ζηνηρεία ησλ ζρνιείσλ (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν). ε θάζε ζρνιείν εζηάιε ζρεηηθφ κήλπκα 

πνπ πιεξνθνξνχζε ηε δηεχζπλζε γηα ην ζθνπφ, ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο 

θαη ηελ παξάθιεζε γηα πξνψζεζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 

επηινγή “απνδνρή απαληήζεσλ“ πνπ ππάξρεη ζηε πιαηθφξκα  παξέκεηλε αλνηρηή γηα  αξθεηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπιιέρζεθαλ ήηαλ 175 θαη απφ απηά δελ 

απνξξίθζεθε θαλέλα. Ο κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο νθείιεηαη πηζαλφλ  ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο: ιαλζαζκέλα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θφπσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη αδηαθνξία 

εμαηηίαο πιήζνο άιισλ παξφκνησλ εξεπλψλ αιιά θαη θαθήο ζρέζεο κε ηε ηερλνινγία πνπ 

ηνπο δπζθφιεςε λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. 
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5.5 Απνηειέζκαηα Πνζνηηθήο Έξεπλαο 

5.5.1 Πεξηγξαθηθά Φαξαθηεξηζηηθά  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν, απφ ηνπο 175 

εξσηψκελνπο νη 48 (27, 43%) είλαη άλδξεο θαη νη 127 (72,57%) είλαη γπλαίθεο  (Δηθφλα 1). 

 
Εικόνα 1: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην Φύιν 

Ωο  πξνο ηελ ειηθία, 7 άηνκα ( 4%) αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα  22-30, 31 άηνκα ( 

17,71%)  ζηελ  31-40, 65 άηνκα (37,14%) ζηελ  41-50, 61 άηνκα (34,86% )είλαη  51-60, ελψ 

11 άηνκα (6,29%) είλαη άλσ ησλ 61 εηψλ (Δηθφλα 2). 

 
Εικόνα 2: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ Ηιηθία 
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Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ζπνπδψλ, 10 άηνκα (5,71% ) έρνπλ ηειεηψζεη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 74 (42, 29% ) ην Παλεπηζηήκην, 83 (47,43%) έρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ, ελψ 8 άηνκα (4,57% ) έρνπλ Γηδαθηνξηθφ (Δηθφλα 3). 

 
Εικόνα 3:Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην Δπίπεδν Σπνπδώλ. 

ρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ζρέζε, 61 άηνκα (34,86%)  είλαη αλαπιεξσηέο, ελψ 114 

άηνκα ( 65,14% ) είλαη κφληκνη (Δηθφλα 4). 

 
Εικόνα 4:Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ Δξγαζηαθή Σρέζε. 

Ωο πξνο ηα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, 30 άηνκα (17,14%) είλαη απφ 1 έσο πέληε 

έηε, 22 (12,57%) απφ 6 έσο 10 ρξφληα , 28 (16%) 11 έσο 15 ρξφληα, 37 ( 21,14%) απφ 16 έσο 

20 ρξφληα θαη 58 (33,14%) πάλσ απφ 21 ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο (Δηθφλα 5). 
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Εικόνα 5:Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ τα χρόνια διδακτικήσ εμπειρίασ 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 6, κεγάιν  πνζνζηφ ησλ  απαληήζεσλ δφζεθε απφ 45 

θηινιφγνπο ( 25,7%), 24 καζεκαηηθνχο (  13,7%), 15 θπζηθνί (8,6%), 13 εθπαηδεπηηθνχο 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο (7,4%) , 10 νηθνλνκνιφγνπο (5,7%) θαη αθνινπζνχλ νη ππφινηπνη. 

Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή θαη ηα πνζνζηά θάζε εηδηθφηεηαο δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7 ζην  

Παξάξηεκα Γ. 

 
Εικόνα 6: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ Δηδηθόηεηα 

Ωο πξνο ην είδνο ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηνχλ, νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίδνληαη σο 

εμήο: 67 άηνκα (38,29%) εξγάδνληαη ζε Γεληθφ Λχθεην, 58 (33, 14%) ζε ΔΠΑΛ,  46 (26,29 

% ) ζε Γπκλάζην, ελψ 4 άηνκα δήισζαλ άιιν (Δηθφλα 7).  
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Εικόνα 7:Κατανομή Δείγματοσ ωσ προσ το Είδοσ χολείου 

 ρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζρνιείνπ 128  άηνκα (73,14 %) εξγάδνληαη ζε αζηηθή 

πεξηνρή, 34 άηνκα ( 19,43 % ) ζε Ζκηαζηηθή θαη 13 άηνκα ( 7,43 %) ζε Αγξνηηθή ( Δηθφλα 

8). 

 
Εικόνα 8: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηε ηνπνζεζία ηνπ ζρνιείνπ 

Απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα ηα 49 άηνκα δήισζαλ φηη δελ έρνπλ δερηεί θάπνηα 

επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ θαη νη ππφινηπνη 126 (72% ) έρνπλ δερηεί (Δηθφλα 9)  
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Εικόνα 9: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ το αν ζχουν δεχτεί επιμόρφωςη ή όχι ςτισ ΣΠΕ 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην ζηάδην ζην νπνίν ζεσξνχλ φηη αλήθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: 3 άηνκα ( 1,71% ) αλήθνπλ ζην πξψην ζηάδην, 5 ( 2,86%) ζην 

δεχηεξν, 15 ( 9,14%) ζην ηξίην, 31 ( 17,71%) ζην ηέηαξην, 51 ( 29,14%) ζην πέκπην θαη 69 

(39,43%) ζην έθην ζηάδην (Δηθφλα 10)  

 
Εικόνα 10:Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ το ςτάδιο υιοθζτηςησ τησ τεχνολογίασ 

Όινη νη πίλαθεο  ησλ παξαπάλσ δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ.  

 

5.5.2 Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνιόγηνπ 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Γίλνληαη ηα ξαβδνγξάκκαηα ελψ νη αληίζηνηρνη  πίλαθεο παξνπζηάδνληαη 

ζην Παξάξηεκα Β.  

Εξώηεζε 1: «Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.»  
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 11 ην 72% απάληεζε φηη ζπκθσλεί, ην 14,86% φηη 

ζπκθσλεί απνιχησο, ην 10,29%  νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί θαη πέληε άηνκα,  δειαδή ην 

2,86% απάληεζε φηη δηαθσλεί. 

 

 

 

 

 

 

 

Εξώηεζε 2: «Η θνξεηή κάζεζε ζα δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο γηα κάζεζε.» 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη 117 άηνκα (66,86%) ζπκθσλεί. Σν 

14,29% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί , ην 13,71%  ζπκθσλεί απνιχησο ελψ κφλν ην 4,57% 

θαη ην 0,57% δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απνιχησο αληίζηνηρα (Δηθφλα 12). 

 
Εικόνα 12: Ερώτηςη 2 

Εξώηεζε 3:«Η θνξεηή  ηερλνινγία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα ζπλδέεη ηνπο καζεηέο 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν θαη πεγέο.» 

Εικόνα 11:Ερώτηςη 1 
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Εικόνα 13: Ερώτηςη 3 

Ζ Δηθφλα 13 δείρλεη φηη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (67,43% ) ζπκθσλεί, 15,41%  

ζπκθσλεί απνιχησο, ην 13,71% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί .Σν 1,71% δηαθσλεί  αιιά θαη 

ην ππφινηπν 1,71% δηαθσλεί απνιχησο. 

Εξώηεζε 4:«Η ρξήζε ησλ έμππλσλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζηε  κάζεζε 

ρσξίο ρσξηθνύο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο.» 

Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (55,43% ) ζπκθσλεί, ην 27,71%  ζπκθσλεί 

απνιχησο, ην 17,14% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Σν 5,14% δηαθσλεί  θαη ην 0,57 % 

δηαθσλεί απνιχησο. (Δηθφλα 14) 

 
Εικόνα 14: Ερώτηςη 4 
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Εξώηεζε 5:«Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο  κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηνλ παξαδνζηαθό  ηξόπν 

δηδαζθαιίαο.» 

Σν 64,57% ηνπ δείγκαηνο  ζπκθσλεί, ην 16%  ζπκθσλεί απνιχησο, ην 13,71% νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί .Σν 5,14% δηαθσλεί  θαη ην 0,57 % δηαθσλεί απνιχησο.(Δηθφλα 15)

 

Εικόνα 15: Ερώτηςη 5 

Εξώηεζε 6:«Η θνξεηή  ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ 21νπ αηώλα(π.ρ. θξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθόηεηα , ζπλεξγαζία, 

πιεξνθνξηαθόο θαη ηερλνινγηθόο  γξακκαηηζκόο  ) .» 

Σν 57,14% ηνπ δείγκαηνο  ζπκθσλεί, ην 16,57%  ζπκθσλεί απνιχησο, ην 20,57% 

νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Σν 5,14% δηαθσλεί  θαη ην 0,57 % δηαθσλεί απνιχησο. 

(Δηθφλα 16) 

 
Εικόνα 16: Ερώτηςη 6 
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Εξώηεζε 7:«Η θνξεηή ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δώζεη ίζεο επθαηξίεο 

κάζεζεο ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο.» 

Σν 53,14% ηνπ δείγκαηνο  ζπκθσλεί, ην 20,57% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 

18,29% ζπκθσλεί απνιχησο,  Σν 5,71% δηαθσλεί  θαη ην 2,29 % δηαθσλεί απνιχησο. 

(Δηθφλα 17) 

 
Εικόνα 17: Ερώτηςη 7 

Εξώηεζε 8:«Οη έμππλεο  θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηε κάζεζε, εάλ ππάξρεη 

επαξθήο ππνζηήξημε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (π.ρ. επηκνξθώζεηο).» 

Σν 55,43% ηνπ δείγκαηνο  ζπκθσλεί, ην 32,57% ζπκθσλεί απνιχησο, ην 10,29% 

νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί.    Σν 1,14% δηαθσλεί  θαη ην 0,57 % δηαθσλεί απνιχησο. 

(Δηθφλα 18) 
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Εικόνα 18: Ερώτηςη 8 

Εξώηεζε 9:«Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο 

κέζα ζηελ ηάμε.» 

Σν 41,14% ηνπ δείγκαηνο  ζπκθσλεί, ην 33,71% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Σν 

17,14% δηαθσλεί, ην 7,43% ζπκθσλεί απνιχησο ελψ ην  0,57 % δηαθσλεί απνιχησο. 

(Δηθφλα 19) 

 
Εικόνα 19: Ερώτηςη 9 

Εξώηεζε 10:« Οη  έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα  κε βνεζήζνπλ λα είκαη πεξηζζόηεξν 

νξγαλσκέλνο/ε ζηηο θαζεκεξηλέο κνπ δξαζηεξηόηεηεο.» 

Σν 50,29% ηνπ δείγκαηνο  ζπκθσλεί, ην 32% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Σν 

9,14% δηαθσλεί, ην 7,43% ζπκθσλεί απνιχησο ελψ ην  1,14 % δηαθσλεί απνιχησο. (Δηθφλα 

20) 



 

  50 

 

 
Εικόνα 20: Ερώτηςη 10 

Εξώηεζε 11:«  Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα  κε βνεζήζνπλ λα είκαη πεξηζζόηεξν 

νξγαλσκέλνο/ε ζηε δηδαζθαιία κνπ.» 

Σν 53,71% ηνπ δείγκαηνο  ζπκθσλεί, ην 23,43% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Σν 

12,57% δηαθσλεί, ην 9,71% ζπκθσλεί απνιχησο ελψ ην  0,57 % δηαθσλεί απνιχησο. 

(Δηθφλα 21) 

 
Εικόνα 21: Ερώτηςη 11 

Εξώηεζε 12:«  Πξνηηκώ λα δηαβάζσ έλα βηβιίν ειεθηξνληθά ζε κηα θνξεηή  ζπζθεπή  παξά  

έλα παξαδνζηαθό βηβιίν.» 

Σν 42,86% ηνπ δείγκαηνο  δηαθσλεί,  ην 40% δηαθσλεί απνιχησο. Σν 13,71%  νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ελψ ην 3,43% ζπκθσλεί . (Δηθφλα 22) 
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Εικόνα 22: Ερώτηςη 12 

Εξώηεζε 13:«  Πξνηηκώ λα ρξεζηκνπνηήζσ  έλα  ειεθηξνληθό ζρνιηθό  εγρεηξίδην  παξά έλα 

παξαδνζηαθό ζρνιηθό  εγρεηξίδην.» 

Σν 38,29% ηνπ δείγκαηνο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί,  ην 36% δηαθσλεί. Σν 

14,86%  δηαθσλεί απνιχησο, ην 9,14% ζπκθσλεί ελψ κφλν ην 1,71% ζπκθσλεί απνιχησο . 

(Δηθφλα 23) 

 
Εικόνα 23: Ερώτηςη 13 

Εξώηεζε 14:«  Πξνηηκώ λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα έμππλε θνξεηή  ζπζθεπή  παξά έλαλ 

ππνινγηζηή γηα κάζεζε..» 

Σν 42,29% ηνπ δείγκαηνο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί,  ην 34,29% δηαθσλεί. Σν 

15,43%  ζπκθσλεί , ην 6,29 % δηαθσλεί απνιχησο ελψ κφλν ην 1,71% ζπκθσλεί απνιχησο . 

(Δηθφλα 24) 
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Εικόνα 24: Ερώτηςη 14 

Εξώηεζε 15:« Θεσξώ όηη ε  ρξήζε ηεο θνξεηήο  ηερλνινγίαο ζηελ  ηάμε  παξαθηλεί   ηνπο 

καζεηέο λα κάζνπλ.» 

Σν 52,57% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί,  ην 30,29% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Σν 

12%  δηαθσλεί , ην 2,29 % δηαθσλεί απνιχησο ελψ  ην 2,86% ζπκθσλεί απνιχησο . (Δηθφλα 

25) 

 
Εικόνα 25: Ερώτηςη 15 

Εξώηεζε 16:«  Θεσξώ όηη ε  ρξήζε ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο ζηελ  ηάμε απμάλεη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηώλ ζε ζπδεηήζεηο κέζα ζηε ηάμε.» 

Σν 41,71% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεη,  ην 37,14% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Σν 

13,14%  δηαθσλεί , ην 5,14 % ζπκθσλεί απνιχησο ελψ  ην 2,86% δηαθσλεί απνιχησο . 

(Δηθφλα 26) 
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Εικόνα 26: Ερώτηςη 16 

Εξώηεζε 17«  Θεσξώ όηη ε ρξήζε ηεο θνξεηήο  ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε  εληζρύεη ηελ 

ζπκκεηνρή-πξνζήισζε ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία..» 

Σν 41,14% ηνπ δείγκαηνο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 35,43%  ζπκθσλεί. Σν 

16%  δηαθσλεί , ην 4 % ζπκθσλεί απνιχησο ελψ  ην 3,43 % δηαθσλεί απνιχησο .(Δηθφλα 27) 

 
Εικόνα 27: Ερώτηςη 17 

Εξώηεζε 18:« Θεσξώ όηη ε ρξήζε ηεο θνξεηήο  ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα καζαίλνπλ κε ηνλ δηθό ηνπο καζεζηαθό ξπζκό...» 

Σν 45,14% ηνπ δείγκαηνο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 36,57%  ζπκθσλεί. Σν 

13,14%  δηαθσλεί , ην 2,29 % ζπκθσλεί απνιχησο ελψ  ην 2,86 % δηαθσλεί απνιχησο . 

(Δηθφλα 28) 
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Εικόνα 28: Ερώτηςη 18 

Εξώηεζε 19:«Θεσξώ όηη ε  ρξήζε ηεο θνξεηήο  ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ   ηνπο  ζπρλόηεξα..» 

Σν 47,43%  ζπκθσλεί, ην 34,86% ηνπ δείγκαηνο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί.  Σν 

12%  δηαθσλεί , ην 1,71 % ζπκθσλεί απνιχησο ελψ  ην 4 % δηαθσλεί απνιχησο. (Δηθφλα 29) 

 
Εικόνα 29: Ερώτηςη 19 

 

Εξώηεζε 20:«Θεσξώ όηη ε ρξήζε ηεο θνξεηήο  ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο 

λα αλαπηύμνπλ ηελ δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο .» 

Σν 46,86%  ζπκθσλεί, ην 35,43% ηνπ δείγκαηνο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί.  Σν 

11,43%  δηαθσλεί , ην 2,86 % ζπκθσλεί απνιχησο ελψ  ην 3,43 % δηαθσλεί απνιχησο . 

(Δηθφλα 30) 
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Εικόνα 30: Ερώτηςη 20 

Εξώηεζε 21:«Οη έμππλεο θνξεηέο   ζπζθεπέο ζα βειηηώζνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ  καζεηώλ 

θαη θαζεγεηώλ .» 

Σν 44%  ζπκθσλεί, ην 26,29% ηνπ δείγκαηνο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί.  Σν 

18,86%  δηαθσλεί , ην 8,57 % ζπκθσλεί απνιχησο ελψ  ην 2,29 % δηαθσλεί απνιχησο . 

(Δηθφλα 31) 

 
Εικόνα 31: Ερώτηςη 21 

 

Εξώηεζε 22:«Οη έμππλεο θνξεηέο  ζπζθεπέο  ζα βειηηώζνπλ  ηελ επηθνηλσλία   ησλ  

καζεηώλ θαηά  ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία  » 

Σν 40,57%  ζπκθσλεί, ην 33,71% ηνπ δείγκαηνο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί.  Σν 

16%  δηαθσλεί , ην 5,14 % δηαθσλεί απνιχησο,  ελψ  ην 4,57% ζπκθσλεί απνιχησο . 

(Δηθφλα 32) 
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Εικόνα 32: Ερώτηςη 22 

Εξώηεζε 23:«Η  ρξήζε κηαο  έμππλεο θνξεηήο  ζπζθεπήο ζα βειηίσλε ηελ απόδνζε ησλ 

καζεηώλ . » 

Σν 42,86% ηνπ δείγκαηνο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 38,29% ζπκθσλεί, ην 

13,71%  δηαθσλεί , ην 2,86 % δηαθσλεί απνιχησο,  ελψ  ην 2,29% ζπκθσλεί απνιχησο . 

(Δηθφλα 33) 

 
Εικόνα 33: Ερώτηςη 23 

Εξώηεζε 24:«Οη καζεηέο είλαη πεξηζζόηεξν  πεπεηξακέλνη από εκέλα όζνλ αθνξά  ζηε ρξήζε 

ησλ  θνξεηώλ  ζπζθεπώλ . » 

Σν 37,71% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί, ην 26,29%  νχηε ζπκθσλεί , νχηε δηαθσλεί, ην 

23,43%  δηαθσλεί,  ην 9,14 %  ζπκθσλεί απνιχησο,  ελψ ην 3,43 %  δηαθσλεί απνιχησο. 

(Δηθφλα 34) 
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Εικόνα 34: Ερώτηςη 24 

Εξώηεζε 25:«Σην ζρνιείν κνπ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ δηδαζθαιία είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή . » 

Σν 36,57% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί, ην 27,43%  νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 

30,29%  δηαθσλεί ,  ην 1,71 %  ζπκθσλεί απνιχησο ,  ελψ ην 4 % δηαθσλεί απνιχησο. 

(Δηθφλα 35) 

 
Εικόνα 35: Ερώτηςη 25 

Εξώηεζε 26:« Η ηερληθή ππνδνκή θαη ην αζύξκαην δίθηπν ηνπ ζρνιείνπ  κνπ κπνξνύλ λα 

θηινμελήζνπλ καζεηέο  πνπ θέξλνπλ ηε  δηθή ηνπο  ζπζθεπή γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία.. » 

Σν 33,14% ηνπ δείγκαηνο δηαθσλεί, ην 22,86%  νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 

21,14%  δηαθσλεί απνιχησο ,  ην 21,715 % ζπκθσλεί,  ελψ ην 1,14 % ζπκθσλεί απνιχησο. 

(Δηθφλα 36) 
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Εικόνα 36: Ερώτηςη 26 

Εξώηεζε 27:« Η ρξήζε ηεο θνξεηήο  ζπζθεπήο  από ηνπο καζεηέο  δηεπθνιύλεη ηε δηδαζθαιία 

ηνπ δηδαθηηθνύ κνπ   αληηθεηκέλνπ . » 

Σν 47,43% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί , ην 30,29%  νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 

14,29% δηαθσλεί, ην 4% δηαθσλεί απνιχησο , φπσο θαη ην 4% ζπκθσλεί απνιχησο. (Δηθφλα 

37) 

 
Εικόνα 37: Ερώτηςη 27 

Εξώηεζε 28:« Η δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ  κνπ  επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπ 

θνξεηέο  ζπζθεπέο  γηα εθπαηδεπηηθή  ρξήζε κέζα ζηελ  ηάμε. » 

Σν 33,71% ηνπ δείγκαηνο δηαθσλεί , ην 26,86%  νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 

27,43% δηαθσλεί απνιχησο δηαθσλεί , ελψ ην 12% ζπκθσλεί. (Δηθφλα 38) 
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Εικόνα 38: Ερώτηςη 28 

 
 

5.5.3 Πξώην Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

« Η εηνηκόηεηα πηνζέηεζεο ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζρεηίδεηαη κε ην θύιν θαη ην ζηάδην 

πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο;» 

Με ζθνπφ ηε ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ , ηνπ ζηάδην πηνζέηεζεο  ηεο ηερλνινγίαο  ζην 

νπνίν βξίζθνληαη νη εξσηψκελνη  θαη ηελ εηνηκφηεηα πηνζέηεζεο ηεο θνξεηήο κάζεζεο, 

επηιέρζεθε ν έιεγρνο  2-way Anova.                                                                                         

   Γηα ηνλ πξψην παξάγνληα ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο (Shapiro Wilk) έδεημε φηη ε 

θαλνληθφηεηα παξαβηάδεηαη ζηηο  γπλαίθεο  πνπ δήισζαλ φηη βξίζθνληαη ζηα ηξία ηειεπηαία 

ζηάδηα. Παξφια απηά επηιέρζεθε λα ζπλερηζηεί ν έιεγρνο .(Πίλαθαο 32) 

Πίνακασ 32: Ερευνητικό Ερ. 1 - Ζλεγχοσ κανονικότητασ 

Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 

Άλδξαο 

Σηάδην 2 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο 
   

Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,828 4 ,163 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,939 4 ,647 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,951 13 ,613 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,923 24 ,067 

Γπλαίθα 

Σηάδην 2 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,923 3 ,463 
Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,899 12 ,152 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,780 27 ,000 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,889 38 ,001 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,934 45 ,013 

Ο έιεγρνο  Levene‟s  Test  γηα ηελ ηζφηεηα δηαθπκάλζεσλ έδεημε φηη ππάξρεη 

νκνηνγέλεηα δηαθπκάλζεσλ ζην δείγκα, p =  0,147> 0,05. (Πίλαθαο 33) 
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Πίνακασ 33: Ερευνητικό Ερ. 1- Levene's Test 
Levene's Test of Equality of Error Variances 

Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
F df1 df2 Sig. 

1,471 11 163 ,147 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Φύιν + Σηάδηα + Φύιν * Σηάδηα 

Ο έιεγρνο έδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

θχινπ θαη ηνπ ζηαδίνπ πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζρεηηθά κε ηνλ πξψην 

παξάγνληα F(5,163)= 2,754 , p= 0,02<0,05, ε
2
= 0,078  (Πίλαθαο 34). 

Πίνακασ 34: Ερευνητικό Ερ. 1_ Παράγοντασ 1-  Test of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 
Corrected Model 11,558a 11 1,051 4,036 ,000 ,214 
Intercept 614,238 1 614,238 2359,571 ,000 ,935 
Φύιν ,046 1 ,046 ,176 ,675 ,001 
Σηάδηα 8,830 5 1,766 6,784 ,000 ,172 
Φύιν * Σηάδηα 3,584 5 ,717 2,754 ,020 ,078 
Error 42,432 163 ,260 

   

Total 2758,813 175 
    

Corrected Total 53,990 174 
    

a. R Squared = ,214 (Adjusted R Squared = ,161) 
 

Απφ ηνλ πίλαθα Univariate Tests (Πίλαθαο 35)  θαίλεηαη φηη ππάξρεη ηζρπξά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,001<0,05) κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ δειψλνπλ 

φηη βξίζθνληαη ζην ηξίην ζηάδην πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο.  

Πίνακασ 35: Ερευν. Ερ. 1 _ Παράγοντασ 1- Univariate Tests 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε 
όηη αλήθεηε 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Σηάδην 1 
Contrast ,510 1 ,510 1,961 ,163 ,012 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 2 
Contrast ,208 1 ,208 ,800 ,372 ,005 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 3 
Contrast 2,876 1 2,876 11,049 ,001 ,063 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 4 
Contrast ,009 1 ,009 ,036 ,849 ,000 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 5 
Contrast ,006 1 ,006 ,024 ,876 ,000 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 6 
Contrast ,024 1 ,024 ,093 ,761 ,001 
Error 42,432 163 ,260 

   

Each F tests the simple effects of Φύιν within each level combination of the other effects shown. These tests 
are based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
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ηνλ Πίλαθα  36  θαίλεηαη  φηη νη  άληξεο  πνπ αλήθνπλ ζην ζηάδην 3 έρνπλ κέζν φξν 

απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξψην παξάγνληα 2,81(SD= 0,898),  ελψ νη 

γπλαίθεο ζην ίδην ζηάδην έρνπλ κέζε βαζκνινγία 3,79 (SD= 0,228) .  

Πίνακασ 36: Ερευν. Ερώτ 1_ Παράγοντασ 1- Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα 

παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη 
αλήθεηε 

Mean Std. Deviation N 

Άλδξαο 

Σηάδην 1 3,38 . 1 
Σηάδην 2 3,88 ,884 2 
Σηάδην 3. 2,81 ,898 4 
Σηάδην 4 3,97 ,461 4 
Σηάδην 5 3,97 ,500 13 
Σηάδην 6 4,08 ,690 24 
Total 3,91 ,709 48 

Γπλαίθα 

Σηάδην 1 2,50 ,000 2 
Σηάδην 2. 3,46 ,260 3 
Σηάδην 3 3,79 ,228 12 
Σηάδην 4 3,92 ,500 27 
Σηάδην 5 4,00 ,500 38 
Σηάδην 6 4,04 ,430 45 
Total 3,94 ,490 127 

Total 

Σηάδην 1 2,79 ,505 3 
Σηάδην 2 3,63 ,530 5 
Σηάδην 3 3,55 ,626 16 
Σηάδην 4 3,92 ,488 31 
Σηάδην 5 3,99 ,496 51 
Σηάδην 6 4,05 ,531 69 
Total 3,93 ,557 175 

εκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηα δπν 

θχια θαη ζε απηνχο πνπ αλήθνπλ ζην πξψην ζηάδην κε ηηο απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ λα είλαη 

πην αξλεηηθέο. Παξφια απηά ζηνλ  Πίλαθα 37  θαίλεηαη φηη ε δηαθνξά ζην κέζν φξν ησλ 

απαληήζεσλ είλαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν ζην ζηάδην 3. πγθεθξηκέλα  ζην ηξίην 

ζηάδην νη γπλαίθεο  έρνπλ δηαθνξά θαηά 0,979 πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο,           

F= 11,049, p=0,001, ε
2
= 0,063. 

 

 

 

 



 

  62 

 

Πίνακασ 37: Ερευν. Ερωτ 1 Παράγοντασ 1-  Pairwise Comparisons 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω 
ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

(I) 
Φύιν 

(J) 
Φύιν 

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error 

Sig.b 95% Confidence 
Interval for Differenceb 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 
Άλδξαο Γπλαίθα ,875 ,625 ,163 -,359 2,109 
Γπλαίθα Άλδξαο -,875 ,625 ,163 -2,109 ,359 

Σηάδην 2 
Άλδξαο Γπλαίθα ,417 ,466 ,372 -,503 1,336 
Γπλαίθα Άλδξαο -,417 ,466 ,372 -1,336 ,503 

Σηάδην 3 
Άλδξαο Γπλαίθα -,979* ,295 ,001 -1,561 -,397 
Γπλαίθα Άλδξαο ,979* ,295 ,001 ,397 1,561 

Σηάδην 4 
Άλδξαο Γπλαίθα ,052 ,273 ,849 -,488 ,592 
Γπλαίθα Άλδξαο -,052 ,273 ,849 -,592 ,488 

Σηάδην 5 
Άλδξαο Γπλαίθα -,026 ,164 ,876 -,349 ,298 
Γπλαίθα Άλδξαο ,026 ,164 ,876 -,298 ,349 

Σηάδην 6 
Άλδξαο Γπλαίθα ,039 ,129 ,761 -,215 ,294 
Γπλαίθα Άλδξαο -,039 ,129 ,761 -,294 ,215 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ  εξσηήζεθαλ θαη ζεσξνχλ φηη  αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ 

ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο, έρνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο πηζαλέο δπλαηφηεηεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ.  

πλερίδνληαο  ηελ αλάιπζε θαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 34,  ην θχιν δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ κέζε βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

πηζαλέο δπλαηφηεηεο πνπ ζεσξεί θάπνηνο φηη έρνπλ νη θνξεηέο ζπζθεπέο ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε,  F= 0,176, p= 0,675> 0,05 , ε2 =0,001.  ηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη φηη ε κέζε 

βαζκνινγία ησλ απαληήζεσλ επεξεάδεηαη  ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην ζηάδην ζην 

νπνίν δειψλεη φηη αλήθεη θάπνηνο , F=6,784, p<0,001, ε2=0,172. 

πγθξίλνληαο ηε κέζε βαζκνινγία κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα, παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη πάληα κηα κηθξή δηαθνξά κεηαμχ απηψλ. Απφ 

απηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη κφλν πέληε φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα  38 

(Παξάξηεκα Γ).                                                               

 Δηδηθφηεξα ε δηαθνξά ηεο κέζεο βαζκνινγίαο κεηαμχ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

πξψην θαη πέκπην ζηάδην είλαη 1,046 κε απηνχο ζην πέκπην ζηάδην λα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξν κέζν φξν θαη ε δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p=0,022< 0,05. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζην ζηάδην 6 έρνπλ επίζεο κεγαιχηεξε κέζε βαζκνινγία θαηά 1,121 ζε ζρέζε 

κε απηνχο ζην πξψην ζηάδην  θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, p=0,009< 0,05. 
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ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία παξαηεξείηαη  κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζην 

ζηάδην 3 θαη ζηα ζηάδηα 4, 5 θαη 6. πγθεθξηκέλα, φζνη  βξίζθνληαη ζην ζηάδην 4 ε κέζε 

βαζκνινγία είλαη θαηά 0,641 κεγαιχηεξε απφ απηή φζσλ είλαη ζην ζηάδην 3 θαη ε δηαθνξά 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p=0,026< 0,05. Ζ κέζε βαζκνινγία φζσλ είλαη ζην ζηάδην 5 

είλαη θαηά 0,682 κνλάδεο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην ζηάδην 3 θαη ε δηαθνξά είλαη ηζρπξά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p=0,001< 0,05. Σέινο, αλάκεζα ζηα ζηάδηα 6 θαη 3 ε δηαθνξά είλαη 

0,756 κνλάδεο θαη είλαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, p<0,001 (κηθξφηεξν απφ ην ζχλεζεο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο). 

Καηά ζπλέπεηα, ην θχιν δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζε αληίζεζε κε  ην ζηάδην ζην νπνίν ληψζνπλ φηη αλήθνπλ. Οη 

απαληήζεηο φζσλ βξίζθνληαη ζηα ζηάδηα 1 θαη 3 ηεο πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο είλαη πην 

αξλεηηθέο  ζε ζχγθξηζε κε φζνπο αλήθνπλ ζηα ζηάδηα 5, 6 ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ρξήζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

Οη εξσηήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ παξάγνληα 2, εξεπλνχλ ηελ άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ κπνξεί λα 

βειηηψζεη  πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ηάμε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε  κεησκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ  ή ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο.  

Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο Kolmogorov-Smirnov έδεημε φηη ην δείγκα αθνινπζεί ηε 

θαλνληθή θαηαλνκή αθνχ ηφζν γηα άληξεο φζν θαη ηηο γπλαίθεο ζε θάζε ζηάδην p>0,05  .  

Πίνακασ 39:Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2_Ζλεχοσ κανονικότητασ 

Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην 
νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Kolmogorov-Smirnovb 
Statistic df Sig. 

Άλδξαο 

Σηάδην 2 Residual for F2 Οθέιε ,260 2 . 
Σηάδην 3 Residual for F2 Οθέιε ,394 4 . 
Σηάδην 4 Residual for F2 Οθέιε ,329 4 . 
Σηάδην 5 Residual for F2 Οθέιε ,209 13 ,124 
Σηάδην 6 Residual for F2 Οθέιε ,128 24 ,200* 

Γπλαίθα 

Σηάδην 2 Residual for F2 Οθέιε ,328 3 . 
Σηάδην 3 Residual for F2 Οθέιε ,227 12 ,089 
Σηάδην 4 Residual for F2 Οθέιε ,160 27 ,075 
Σηάδην 5 Residual for F2 Οθέιε ,139 38 ,061 
Σηάδην 6 Residual for F2 Οθέιε ,119 45 ,112 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Residual for F2 Οθέιε is constant in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 

Ο έιεγρνο Levene‟s Test γηα ηελ ηζφηεηα δηαθπκάλζεσλ έδεημε φηη ππήξρε 

νκνηνγέλεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ζην δείγκα, p =  0,381> 0,05.  
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Πίνακασ 40: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2-Levene's Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,079 11 163 ,381 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Φύιν + Σηάδηα + Φύιν * Σηάδηα 

πλερίδνληαο ηνλ έιεγρν θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 41 ππήξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηνπ ζηαδίνπ πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο  

γηα ηελ βαζκνινγία ηνπ δεχηεξνπ  παξάγνληα, F (5, 163) = 3,735, p =0.003, ε
2
 = 0.103. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο  ε επηξξνή ηεο κηαο κεηαβιεηήο ζηελ κέζε βαζκνινγία  ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

δεχηεξνπ παξάγνληα  εμαξηάηαη απφ ηελ άιιε κεηαβιεηή. 

Πίνακασ 41: Ερευν. Ερωτ.1_ Παράγοντασ 2- Tests of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 
Corrected Model 10,333a 11 ,939 2,957 ,001 ,166 
Intercept 450,899 1 450,899 1419,601 ,000 ,897 
Φύιν ,167 1 ,167 ,526 ,469 ,003 
Σηάδηα 6,556 5 1,311 4,128 ,001 ,112 
Φύιν * Σηάδηα 5,932 5 1,186 3,735 ,003 ,103 
Error 51,773 163 ,318 

   

Total 1973,800 175 
    

Corrected Total 62,105 174 
    

a. R Squared = ,166 (Adjusted R Squared = ,110) 

Γηα ηελ αθξίβεηα φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 39  ππάξρεη δηαθνξά ζηε κέζε 

βαζκνινγία κεηαμχ ησλ δπν θχισλ ζε θάζε ζηάδην. Αμηνπξφζεθηε είλαη ε δηαθνξά ζην 

πξψην θαη ηξίην ζηάδην κε ηνπο άλδξεο λα έρνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζην πξψην ζηάδην 

ελψ νη γπλαίθεο ζην ηξίην. ηα ππφινηπα ζηάδηα νη απφςεηο θαίλνληαη λα κελ έρνπλ κεγάιε 

δηαθνξά. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 39 
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 ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο εμεηάδεηαη θαηά πφζν απηή ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ο Πίλαθαο 42 δείρλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηε βαζκνινγία γηα ηνλ δεχηεξν παξάγνληα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζην πξψην 

ζηάδην  F(1, 163) = 4.114, p = 0.044< 0.05, ε
2
 = 0.25 θαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην ηξίην ζηάδην , F(1,163)= 12,132, p= 0,001< 0,05, ε
2
= 0,069. 

Πίνακασ 42: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2- Univariate Tests 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε 
όηη αλήθεηε 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Σηάδην 1 
Contrast 1,307 1 1,307 4,114 ,044 ,025 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 2 
Contrast ,096 1 ,096 ,303 ,583 ,002 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 3 
Contrast 3,853 1 3,853 12,132 ,001 ,069 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 4 
Contrast ,009 1 ,009 ,027 ,869 ,000 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 5 
Contrast ,056 1 ,056 ,177 ,675 ,001 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 6 
Contrast ,616 1 ,616 1,938 ,166 ,012 
Error 51,773 163 ,318 

   

Each F tests the simple effects of Φύιν within each level combination of the other effects shown. These tests 
are based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
 

Έρνληαο επηβεβαηψζεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, ν Πίλαθαο 43 

δείρλεη φηη ζην ζηάδην 1 ε κέζε βαζκνινγία ησλ αλδξψλ είλαη κεγαιχηεξε θαηά 1,400.  Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα Descriptive Statistics (Πίλαθαο 43) ζηνλ νπνίν θαίλεηαη φηη 

νη άληξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 1 έρνπλ κέζε βαζκνινγία 3,5 ελψ νη γπλαίθεο 2,10.  

ην ζηάδην 3 νη γπλαίθεο κε κέζν φξν 3,23(SD= 0,440) είλαη ςειφηεξα θαηά 1,133 

απφ ηνπο άλδξεο κε 2,10 ( SD= 0,542).  

 

Πίνακασ 43: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2- Pairwise Comparisons 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω 
ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

(I) 
Φύιν 

(J) 
Φύιν 

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error 

Sig.b 95% Confidence 
Interval for Differenceb 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 
Άλδξαο Γπλαίθα 1,400* ,690 ,044 ,037 2,763 
Γπλαίθα Άλδξαο -1,400* ,690 ,044 -2,763 -,037 

Σηάδην 2 
Άλδξαο Γπλαίθα ,283 ,514 ,583 -,733 1,299 
Γπλαίθα Άλδξαο -,283 ,514 ,583 -1,299 ,733 

Σηάδην 3 
Άλδξαο Γπλαίθα -1,133* ,325 ,001 -1,776 -,491 
Γπλαίθα Άλδξαο 1,133* ,325 ,001 ,491 1,776 

Σηάδην 4 Άλδξαο Γπλαίθα ,050 ,302 ,869 -,546 ,646 
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Γπλαίθα Άλδξαο -,050 ,302 ,869 -,646 ,546 

Σηάδην 5 
Άλδξαο Γπλαίθα -,076 ,181 ,675 -,434 ,281 
Γπλαίθα Άλδξαο ,076 ,181 ,675 -,281 ,434 

Σηάδην 6 
Άλδξαο Γπλαίθα ,198 ,142 ,166 -,083 ,480 
Γπλαίθα Άλδξαο -,198 ,142 ,166 -,480 ,083 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 
Πίνακασ 44: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2- Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην 

νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 
Mean Std. 

Deviation 
N 

Άλδξαο 

Σηάδην 1 3,50 . 1 
Σηάδην 2 3,35 1,202 2 
Σηάδην 3 2,10 ,542 4 
Σηάδην 4 3,35 ,252 4 
Σηάδην 5 3,29 ,470 13 
Σηάδην 6 3,53 ,675 24 
Total 3,32 ,694 48 

Γπλαίθα 

Σηάδην 1 2,10 ,000 2 
Σηάδην 2 3,07 ,321 3 
Σηάδην 3 3,23 ,440 12 
Σηάδην 4 3,30 ,598 27 
Σηάδην 5 3,37 ,554 38 
Σηάδην 6 3,33 ,546 45 
Total 3,30 ,559 127 

Total 

Σηάδην 1 2,57 ,808 3 
Σηάδην 2 3,18 ,661 5 
Σηάδην 3 2,95 ,676 16 
Σηάδην 4 3,31 ,563 31 
Σηάδην 5 3,35 ,530 51 
Σηάδην 6 3,40 ,597 69 
Total 3,31 ,597 175 

Αθνινχζσο ειέγρζεθε μερσξηζηά ε επηξξνή θάζε κεηαβιεηήο ζηε κέζε βαζκνινγία 

ησλ εξσηήζεσλ ζηε θαηεγνξία απηή.  Απφ ηνλ Πίλαθα 41  δηαθξίλνπκε φηη ην θχιν δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε κέζε βαζκνινγία θαζψο p-=0,469 >0,05. ε αληίζεζε ην 

ζηάδην ην νπνίν δειψλεη ν εθπαηδεπηηθφο φηη αλήθεη, επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε 

κέζε βαζκνινγία , p=0,001< 0,05. 

Δζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν παξαηεξνχκε φηη ε κέζε βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ είλαη ζην ηξίην ζηάδην είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ απηή απηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην πέκπην ζηάδην, p= 0,007.  Αλάκεζα ζην ηξίην θαη έθην ζηάδην ε δηαθνξά ησλ 

0,759 κνλάδσλ είλαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p<0,001 ( κηθξφηεξν απφ ζχλεζεο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) (Πίλαθα 45-Παξάξηεκα Γ). 
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πκπεξαίλνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζην ζηάδην 3 έρνπλ πην ρακειή 

βαζκνινγία  ( 2,667, SD= 0,163) ζε ζρέζε κε απηνχο ζην πέκπην ( 3,330, SD=3,152 ) θαη 

έθην ζηάδην(3,426, SD= 0,71) (Πίλαθαο 46). Οη πξψηνη δειψλνπλ θάπνηα ακθηβνιία ζρεηηθά 

κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηε βειηίσζε πξνβιεκάησλ φπσο ε έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο. 

Πίνακασ 46: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2- Estimates 

Estimates 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Mean Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 2,800 ,345 2,119 3,481 
Σηάδην 2 3,208 ,257 2,700 3,716 
Σηάδην 3 2,667 ,163 2,345 2,988 
Σηάδην 4 3,325 ,151 3,027 3,623 
Σηάδην 5 3,330 ,091 3,152 3,509 
Σηάδην 6 3,426 ,071 3,285 3,566 

 

Οη εξσηήζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ ηξίηε θαηεγνξία αθνξνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη 

αλ ηηο επηιέγνπλ  ζπρλφηεξα απφ άιια είδε ηερλνινγίαο ή απφ έλα απιφ εγρεηξίδην.  Ο 

έιεγρνο θαλνληθφηεηαο έδεημε φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ην δείγκα αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή εθηφο  απφ ηελ πεξίπησζε ησλ αλδξψλ πνπ αλήθνπλ ζην ηέηαξην ζηάδην 

(Πίλαθαο 47). Παξφια απηά επηιέρζεθε λα ζπλερηζηεί ν έιεγρνο.                                    

Πίνακασ 47: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 3- Ζλεγχοσ κανονικότητασ 

Tests of Normalitya,d 
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Φύιν Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Σηάδην 2 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,260 2 . 

   

Γπλαίθα ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Σηάδην 3 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,274 4 . ,831 4 ,171 
Γπλαίθα ,166 12 ,200* ,894 12 ,134 

Σηάδην 4 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,307 4 . ,729 4 ,024 
Γπλαίθα ,143 27 ,163 ,963 27 ,440 

Σηάδην 5 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,175 13 ,200* ,968 13 ,872 
Γπλαίθα ,153 38 ,026 ,971 38 ,411 

Σηάδην 6 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,143 24 ,200* ,961 24 ,456 
Γπλαίθα ,104 45 ,200* ,983 45 ,730 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Residual for F3 Πξνηηκήζεηο is constant when Φύιν = Άλδξαο in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 
d. Residual for F3 Πξνηηκήζεηο is constant when Φύιν = Γπλαίθα in one or more split files. It has been omitted. 
 



 

  68 

 

Ο έιεγρνο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ Levene‟s Test (Πίλαθαο 48)  έδεημε φηη δελ 

ππάξρεη ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ p=0,022. Παξφια απηά ζα ζπλερίζνπκε ηνλ έιεγρν 2- 

way Anova  γηα ηνλ ηξίην παξάγνληα. 

Πίνακασ 48: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 3- Levene’s Test= 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
2,109 11 163 ,022 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Φύιν + Σηάδηα + Φύιν *  

Σηάδηα 
 

ηνλ πίλαθα Tests of Between-Subjects Effects ( Πίλαθαο 49), θαίλεηαη φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηνπ ζηαδίνπ πηνζέηεζεο ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ επεξεάδεη ηε κέζε βαζκνινγία γηα ηνλ ηξίην παξάγνληα F(5,163) = 3,009, 

p=0,013 , ε
2
 = 0,084 

Πίνακασ 49: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 3-Tests of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 
Corrected Model 6,530a 11 ,594 1,976 ,034 ,118 
Intercept 379,187 1 379,187 1262,426 ,000 ,886 
Φύιν 1,698 1 1,698 5,655 ,019 ,034 
Σηάδηα 3,449 5 ,690 2,296 ,048 ,066 
Φύιν * Σηάδηα 4,519 5 ,904 3,009 ,013 ,084 
Error 48,959 163 ,300 

   

Total 1452,240 175 
    

Corrected Total 55,489 174 
    

a. R Squared = ,118 (Adjusted R Squared = ,058) 
 

Ζ αιιειεπίδξαζε απηή θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 50 (Παξάξηεκα Γ). Πην ζπγθεθξηκέλα 

ε κέζε βαζκνινγία ησλ αλδξψλ  ζην ζηάδην 1  είλαη θαηά 1,600 κνλάδεο πςειφηεξε απφ 

απηή ησλ γπλαηθψλ θαη ε δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή , p=0,018.  

Σέινο ην θχιν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε κέζε βαζκνινγία ηνπ 

παξάγνληα 3 κε ηνπο άλδξεο λα έρνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία θαηά 0,384 κνλάδεο, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαζψο p=0,019< 0,05.  

Πίνακασ 51: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 3- Pairwise Comparisons 2 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
(I) Φύιν (J) Φύιν Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 95% Confidence Interval for Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 
Άλδξαο Γπλαίθα ,384* ,161 ,019 ,065 ,702 
Γπλαίθα Άλδξαο -,384* ,161 ,019 -,702 -,065 
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Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 

 πκπεξαίλνπκε φηη νη άληξεο θαίλεηαη λα είλαη πην ζεηηθνί ζην λα επηιέμνπλ θάπνηα 

θνξεηή ζπζθεπή γηα πξνζσπηθή ρξήζε έλαληη ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη πην 

αξλεηηθέο γηα παξάδεηγκα ζηελ αλάγλσζε ελφο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία εξσηήζεσλ  αλαθέξεηαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ίζσο 

επεξεάδνπλ ηελ ζέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. Ο 

έιεγρνο θαλνληθφηεηαο Shapiro-Wilk έδεημε φηη θάζε ππννκάδα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή (Πίλαθαο 52). 

Πίνακασ 52: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4-Ζλεγχοσ κανονικότητασ 

Tests of Normality 
Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 
Kolmogorov-

Smirnov 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Άλδξαο 

Σηάδην 2 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,260 2 . 
   

Σηάδην 3 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,271 4 . ,848 4 ,220 
Σηάδην 4 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,250 4 . ,945 4 ,683 
Σηάδην 5 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,219 13 ,088 ,901 13 ,137 
Σηάδην 6 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,168 24 ,077 ,953 24 ,311 

Γπλαίθα 

Σηάδην 2 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,292 3 . ,923 3 ,463 
Σηάδην 3 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,174 12 ,200* ,921 12 ,297 
Σηάδην 4 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,162 27 ,068 ,924 27 ,051 
Σηάδην 5 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,192 38 ,001 ,951 38 ,099 
Σηάδην 6 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,130 45 ,054 ,975 45 ,427 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο is constant in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 
 

Ο έιεγρνο  Levene‟s  Test  γηα ηελ ηζφηεηα δηαθπκάλζεσλ έδεημε φηη ππάξρεη 

νκνηνγέλεηα δηαθπκάλζεσλ ζην δείγκα, p =  0,344> 0,05 (Πίλαθαο 52) 

Πίνακασ 53: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4-Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,126 11 163 ,344 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Φύιν + Σηάδηα + Φύιν * Σηάδηα 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαλεξψλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αιιειεπίδξαζε  κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηνπ ζηαδίνπ πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο  γηα ηε 

βαζκνινγία ηνπ ηέηαξηνπ  παξάγνληα, F (5, 163) =2,237, p =0.053, ε
2
 = 0.064 (Πίλαθαο 54). 

 



 

  70 

 

 

Πίνακασ 54: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4- Tests of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 
Corrected Model 5,262a 11 ,478 1,553 ,117 ,095 
Intercept 386,510 1 386,510 1255,111 ,000 ,885 
Φύιν 1,855 1 1,855 6,025 ,015 ,036 
Σηάδηα ,624 5 ,125 ,405 ,845 ,012 
Φύιν * Σηάδηα 3,445 5 ,689 2,237 ,053 ,064 
Error 50,196 163 ,308 

   

Total 1492,040 175 
    

Corrected Total 55,457 174 
    

a. R Squared = ,095 (Adjusted R Squared = ,034) 
  

ηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη φηη  ε κέζε βαζκνινγία δελ  επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ην ζηάδην , F ( 5,163) = 0,405, p=  0,845, ε
2
= 0,012. Αληηζέησο επεξεάδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην θχιν , F ( 5,163) =6,025, p=  0,015, ε
2
= 0,036.                          

      πγθεθξηκέλα φπσο θαίλεηαη ζηνπο  Πίλαθεο 55 θαη 56  ε κέζε βαζκνινγία ησλ αλδξψλ   

3,095 (SD= 0,135)  είλαη θαηά 0,400 κνλάδεο ςειφηεξε απφ απηή ησλ γπλαηθψλ 2,694 ( 

SD=0,093) θαη ε δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Πίνακασ 55 : Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4-Pairwise Comparisons 

                                                                                                                                                    

          Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
(I) Φύιν (J) Φύιν Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 95% Confidence Interval for 

Differenceb 
Lower Bound Upper Bound 

Άλδξαο Γπλαίθα ,401* ,163 ,015 ,078 ,724 
Γπλαίθα Άλδξαο -,401* ,163 ,015 -,724 -,078 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 
Πίνακασ 56: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4- Estimates 

Estimates 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Φύιν Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
Άλδξαο 3,095 ,135 2,829 3,361 
Γπλαίθα 2,694 ,093 2,511 2,877 
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5.5.4 Γεύηεξν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

 «Η εηνηκόηεηα πηνζέηεζεο ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζρεηίδεηαη κε ηα ρξόληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο  

θαη ην ζηάδην πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο;» 

Με ζθνπφ ηε ζπζρέηηζε ησλ ρξφλσλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο  , ηνπ ζηάδην πηνζέηεζεο  

ηεο ηερλνινγίαο  ζην νπνίν βξίζθνληαη νη εξσηψκελνη  θαη ηελ εηνηκφηεηα πηνζέηεζεο ηεο 

θνξεηήο κάζεζεο, επηιέρζεθε ν έιεγρνο  2-way Anova.                                                             

  Γηα ηνλ πξψην παξάγνληα, ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο (Shapiro Wilk) έδεημε φηη ε 

θαλνληθφηεηα παξαβηάδεηαη ζε νξηζκέλεο ππννκάδεο. Παξφια απηά επηιέρζεθε λα 

ζπλερηζηεί ν έιεγρνο (Πίλαθαο 57). 

Πίνακασ 57:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 1-Ζλεγχοσ κανονικότητασ 

Tests of Normality 
Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

1-5 

Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,260 2 . 
   

Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,300 5 ,161 ,908 5 ,453 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,235 9 ,165 ,856 9 ,087 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,156 13 ,200* ,975 13 ,949 

6-10 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,370 6 ,010 ,769 6 ,030 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,311 7 ,039 ,720 7 ,006 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,307 6 ,081 ,788 6 ,045 

11-15 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,175 3 . 1,000 3 1,000 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,257 7 ,179 ,843 7 ,106 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,153 16 ,200* ,953 16 ,531 

16-20 

Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,300 5 ,161 ,833 5 ,146 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,329 7 ,021 ,833 7 ,086 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,138 12 ,200* ,956 12 ,731 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,248 12 ,040 ,887 12 ,107 

21+ 

Σηάδην 2. Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,260 2 . 
   

Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,183 7 ,200* ,913 7 ,416 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,200 10 ,200* ,868 10 ,095 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,201 16 ,084 ,825 16 ,006 

Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,165 22 ,121 ,877 22 ,011 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Residual for F1 Δπλαηόηεηεο is constant in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  72 

 

Ο έιεγρνο  Levene‟s  Test  γηα ηελ ηζφηεηα δηαθπκάλζεσλ έδεημε φηη ππάξρεη 

νκνηνγέλεηα δηαθπκάλζεσλ ζην δείγκα, p =  0,065> 0,05 (Πίλαθαο 58). 

Πίνακασ 58:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 1-Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,525 25 149 ,065 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Δηδαθηηθή Εκπεηξία + Σηάδηα + Δηδαθηηθή Εκπεηξία * Σηάδηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαλεξψλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αιιειεπίδξαζε  κεηαμχ ησλ ρξφλσλ εκπεηξίαο θαη ηνπ ζηαδίνπ πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο  

γηα ηελ βαζκνινγία ηνπ πξψηνπ  παξάγνληα, F (16, 149) =0,984, p =0,477>0,05, ε
2
 = 0.096 

(Πίλαθαο 59) 

Πίνακασ 59:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 1-Tests of Between –Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. Partial Eta 

Squared 
Corrected Model 12,384a 25 ,495 1,774 ,019 ,229 
Intercept 729,329 1 729,329 2611,898 ,000 ,946 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία ,509 4 ,127 ,456 ,768 ,012 
Σηάδηα 3,744 5 ,749 2,682 ,024 ,083 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία * 
Σηάδηα 

4,396 16 ,275 ,984 ,477 ,096 

Error 41,606 149 ,279 
   

Total 2758,813 175 
    

Corrected Total 53,990 174 
    

a. R Squared = ,229 (Adjusted R Squared = ,100) 
 

ηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη φηη ε δηδαθηηθή εκπεηξία δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ηε κέζε βαζκνινγία ηνπ παξάγνληα 1, F(4,149)= 0,456, p= 0,768>0,05, ε
2
=0,012. 

πλεπψο ηα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε γλψκε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

ε αληίζεζε, θαίλεηαη φηη ε κέζε βαζκνινγία ησλ απαληήζεσλ επεξεάδεηαη  ηζρπξά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην ζηάδην ζην νπνίν δειψλεη φηη αλήθεη θάπνηνο, F(5,194)=2,682, 

p=0,024<0,05, ε2=0,083. Οη δηαθνξέο απηέο δηαθξίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 60 (Παξάξηεκα Γ). 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ εκπεηξία νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δειψλνπλ φηη ηνπο αγρψλεη ε 

ηερλνινγία (ζηάδην 1) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξε βαζκνινγία ζε 

ζρέζε κε απηνχο ζην ζηάδην πέληε θαηά 1,050 κνλάδεο (p= 0,029), θαη 1,125 κνλάδεο απφ 

απηνχο ζην ζηάδην 6   ( p= 0,013). 
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Δηδηθφηεξα  νη εθπαηδεπηηθνί  ζην ζηάδην 1 έρνπλ κέζε βαζκνινγία 2,938 (SD= 

0,324), ζην ζηάδην 5,  3,987 (SD=0,078) θαη ζην ζηάδην 6, 4,062 (SD= 0,070). (Πίλαθαο 61). 

Πίνακασ 61:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 1-Estimates 

Estimates 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Mean Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 2,938a ,324 2,298 3,577 
Σηάδην 2 3,703a ,247 3,215 4,191 
Σηάδην 3 3,773 ,178 3,421 4,125 
Σηάδην 4 3,898 ,103 3,695 4,101 
Σηάδην 5 3,987 ,078 3,833 4,141 
Σηάδην 6 4,062 ,070 3,925 4,200 
a. Based on modified population marginal mean. 

ρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ δεχηεξν παξάγνληα ν έιεγρνο 

θαλνληθφηεηαο  έδεημε φηη ε θαλνληθφηεηα παξαβηάδεηαη ζε νξηζκέλεο ππννκάδεο. Παξφια 

απηά επηιέρζεθε λα ζπλερηζηεί ν έιεγρνο (Πίλαθαο 62). 

Πίνακασ  62:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 2-Ζλεγχοσ Κανονικότητασ 

Tests of Normalitya 
Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Kolmogorov-
Smirnovb 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

1-5 

Σηάδην 3 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,260 2 . 
   

Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,241 5 ,200* ,821 5 ,119 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,231 9 ,184 ,880 9 ,158 
Σηάδην 6. Δεύηεξνο παξάγνληαο ,167 13 ,200* ,945 13 ,520 

6-10 
Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,137 6 ,200* ,982 6 ,962 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,283 7 ,094 ,834 7 ,088 
Σηάδην 6 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,275 6 ,177 ,846 6 ,145 

11-15 
Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,187 3 . ,998 3 ,915 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,330 7 ,020 ,715 7 ,005 
Σηάδην 6 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,133 16 ,200* ,963 16 ,717 

16-20 

Σηάδην 3 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,356 5 ,037 ,773 5 ,048 
Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,429 7 ,000 ,620 7 ,000 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,171 12 ,200* ,923 12 ,316 
Σηάδην 6 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,225 12 ,094 ,875 12 ,077 

21+ 

Σηάδην 2 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,260 2 . 
   

Σηάδην 3 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,213 7 ,200* ,964 7 ,852 
Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,292 10 ,016 ,912 10 ,293 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,139 16 ,200* ,956 16 ,594 
Σηάδην 6. Δεύηεξνο παξάγνληαο ,181 22 ,058 ,897 22 ,026 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Δεύηεξνο παξάγνληαο is constant in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 
 

O έιεγρνο Levene‟s Test γηα ηελ ηζφηεηα δηαθπκάλζεσλ έδεημε φηη ππήξρε 

νκνηνγέλεηα δηαθπκάλζεσλ ζην δείγκα, p =  0,630> 0,05 (Πίλαθαο 63). 
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Πίνακασ 63:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 2-Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
,882 25 149 ,630 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Δηδαθηηθή Εκπεηξία + Σηάδηα + Δηδαθηηθή Εκπεηξία * Σηάδηα 
 

Ο Πίλαθαο 64 αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ρξφλσλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ζηαδίνπ πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ κέζε 

βαζκνινγία ηνπ δεχηεξνπ παξάγνληα, F(16,149)= 1,442, p=0,130>0,05,  ε
2
=0,134.  

Πίνακασ 64:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 2-Tests of Between –Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. Partial Eta 

Squared 
Corrected Model 12,680a 25 ,507 1,529 ,063 ,204 
Intercept 550,765 1 550,765 1660,367 ,000 ,918 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία 2,104 4 ,526 1,586 ,181 ,041 
Σηάδηα ,810 5 ,162 ,489 ,784 ,016 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία * 
Σηάδηα 

7,654 16 ,478 1,442 ,130 ,134 

Error 49,425 149 ,332 
   

Total 1973,800 175 
    

Corrected Total 62,105 174 
    

a. R Squared = ,204 (Adjusted R Squared = ,071) 
 

Δμεηάδνληαο θάζε κεηαβιεηή κεκνλσκέλα παξαηεξείηαη φηη ε δηδαθηηθή εκπεηξία δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε κέζε βαζκνινγία γηα ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, 

F(4,149)=1,586, p=0,181, ε
2
= 0,041. Σν ζηάδην επίζεο δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ηε κέζε βαζκνινγία θαζψο F(5,149)=0,489, p=0,784, ε
2
= 0,016 (Πίλαθαο 64).  

Γηα ηνλ ηξίην παξάγνληα ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο έδεημε φηη ζε θάπνηεο ππννκάδεο 

παξαβηάδεηαη ε θαλνληθφηεηα παξφια απηά ζπλερίζηεθε ε αλάιπζε. (Πίλαθαο 65-

Παξάξηεκα Γ) 

 Ο έιεγρνο  Levene‟s Test  γηα ηελ ηζφηεηα δηαθπκάλζεσλ έδεημε φηη ππάξρεη 

νκνηνγέλεηα δηαθπκάλζεσλ ζην δείγκα, p =  0,052> 0,05 (Πίλαθαο 66). 

Πίνακασ 66:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,572 25 149 ,052 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Δηδαθηηθή Εκπεηξία + Σηάδηα + Δηδαθηηθή Εκπεηξία * Σηάδηα 
 



 

  75 

 

Απφ ηελ αλάιπζε θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ρξφλσλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ζηαδίνπ πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ κέζε 

βαζκνινγία ηνπ ηξίηνπ παξάγνληα, F(16,149)= 1,999, p=0,017<0,05,  ε
2
=0,177. 

Πίνακασ 67:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Tests of Between –Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. Partial Eta 

Squared 
Corrected Model 12,534a 25 ,501 1,739 ,023 ,226 
Intercept 434,102 1 434,102 1505,775 ,000 ,910 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία 4,228 4 1,057 3,667 ,007 ,090 
Σηάδηα 1,462 5 ,292 1,014 ,411 ,033 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία * 
Σηάδηα 

9,221 16 ,576 1,999 ,017 ,177 

Error 42,955 149 ,288 
   

Total 1452,240 175 
    

Corrected Total 55,489 174 
    

a. R Squared = ,226 (Adjusted R Squared = ,096) 
 

Δμεηάδνληαο ηνλ Πίλαθα 68 παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε 

βαζκνινγία  ηνπ ηξίηνπ παξάγνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά ρξφληα 

εκπεηξίαο θαη δειψλνπλ φηη αλήθνπλ ζην ζηάδην 1, F(1,149)= 5,920, p=0,016, ε
2
=0,038. 

Δπίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία ηνπ ίδηνπ παξάγνληα ππάξρεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή εκπεηξία πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 2,  

F(3,149)= 4,477, p= 0,005, ε
2
=0,083. 

 
Πίνακασ 68:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Univariate Tests 1 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Σηάδην 1 
Contrast 1,707 1 1,707 5,920 ,016 ,038 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 2 
Contrast 3,872 3 1,291 4,477 ,005 ,083 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 3 
Contrast 1,591 4 ,398 1,380 ,244 ,036 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 4 
Contrast 1,425 4 ,356 1,235 ,298 ,032 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 5 
Contrast ,837 4 ,209 ,726 ,576 ,019 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 6 
Contrast 1,392 4 ,348 1,207 ,310 ,031 
Error 42,955 149 ,288 

   

Each F tests the simple effects of Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία έρεηε; within each level combination of the 
other effects shown. These tests are based on the estimable linearly independent pairwise comparisons among 
the estimated marginal means. 
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Οη πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο επηβεβαηψλνληαη απφ ηνλ Πίλαθα 69 (Παξάξηεκα Γ). 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πάλσ απφ 21 ρξφληα εκπεηξίαο θαη βξίζθνληαη ζην ζηάδην 1 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε κέζε βαζκνινγία θαηά 1,6 κνλάδεο απφ απηνχο πνπ έρνπλ 6-10 

ρξφληα εκπεηξίαο θαη ε δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, p=0,016<0,05. Δπίζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ βξίζθνληαη ζην δεχηεξν ζηάδην θαη έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία απφ έλα έσο 

πέληε ρξφληα, έρνπλ κέζε βαζκνινγία πςειφηεξε θαηά 2,6 κνλάδεο ζε ζρέζε κε φζνπο έρνπλ 

δηδαθηηθή εκπεηξία απφ δεθαέμη σο είθνζη ρξφληα. Ζ δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, p= 0,005<0.05. Οη  εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία έρνπλ 

πςειφηεξε κέζε βαζκνινγία θαηά 1,8 κνλάδεο απφ απηνχο πνπ έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία 

πεξηζζφηεξν απφ 21 ρξφληα. Ζ δηαθνξά απηή είλαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε 

p=0,042<0,05 (Πίλαθαο 68). 

ηνλ Πίλαθα 70 (Παξάξηεκα Γ) θαίλεηαη φηη ε κέζε βαζκνινγία ησλ αηφκσλ πνπ 

είλαη ζην ζηάδην 1 θαη έρνπλ έμη σο δέθα έηε εκπεηξίαο είλαη 2,40 ελψ φζνη έρνπλ εκπεηξία 

πεξηζζφηεξα απφ 21 έηε εκθαλίδνπλ κέζε βαζκνινγία 4.  Οη εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξε 

εκπεηξία αιιά φρη ηφζν θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία, θαίλεηαη λα είλαη πην ζεηηθνί ζε 

επηινγή θνξεηψλ ζπζθεπψλ  ζηε πξνζσπηθή ηνπο δσή.  Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζην 

ζηάδην δπν θαη έρνπλ εκπεηξία έλα έσο πέληε ρξφληα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε κέζε 

βαζκνινγία (4,20) ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία δεθαέμη σο είθνζη 

ρξφληα (1,60) θαη απηνχο κε πάλσ απφ 21 ρξφληα (2,40). 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  

δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία ηνπ ηξίηνπ παξάγνληα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ, F(5,149)= 1,014, p= 0,411,  ε
2
=0,033 (Πίλαθαο 67). ηνλ ίδην πίλαθα 

θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθά ρξφληα εκπεηξίαο, F(4,149)= 3,667, p= 0,007,  ε
2
=0,090. 

Δηδηθφηεξα ζηνλ Πίλαθα 71 θαίλεηαη φηη ε κέζε βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ 

έλα σο πέληε ρξφληα δηδαθηηθή εκπεηξία είλαη θαηά 0,741 κνλάδεο πςειφηεξε απφ απηνχο κε 

16-20 ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Ζ δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, p=0,003< 

0,05. 
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Πίνακασ 71:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Pairwise Comparisons 2 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
(I) Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

(J) Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error 

Sig.d 95% Confidence Interval 
for Differenced 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-5 

6-10 ,226a,b ,211 1,000 -,376 ,827 
11-15 ,338a,b ,226 1,000 -,305 ,982 
16-20 ,741a,b,* ,198 ,003 ,177 1,305 
21+ ,281a ,191 1,000 -,264 ,826 

6-10 

1-5 -,226a,b ,211 1,000 -,827 ,376 
11-15 ,113a,b ,228 1,000 -,537 ,763 
16-20 ,516a,b ,200 ,111 -,056 1,087 
21+ ,055a ,194 1,000 -,497 ,608 

11-15 

1-5 -,338a,b ,226 1,000 -,982 ,305 
6-10 -,113a,b ,228 1,000 -,763 ,537 
16-20 ,403a,b ,216 ,641 -,213 1,019 
21+ -,057a ,210 1,000 -,656 ,541 

16-20 

1-5 -,741a,b,* ,198 ,003 -1,305 -,177 
6-10 -,516a,b ,200 ,111 -1,087 ,056 
11-15 -,403a,b ,216 ,641 -1,019 ,213 
21+ -,460a ,180 ,113 -,972 ,051 

21+ 

1-5 -,281b ,191 1,000 -,826 ,264 
6-10 -,055b ,194 1,000 -,608 ,497 
11-15 ,057b ,210 1,000 -,541 ,656 
16-20 ,460b ,180 ,113 -,051 ,972 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
a. An estimate of the modified population marginal mean (I). 
b. An estimate of the modified population marginal mean (J). 
d. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 

 Ζ πξψηε νκάδα παξνπζηάδεη κέζε βαζκνινγία 3,199 ελψ ε δεχηεξε  2,458 (Πίλαθαο 

72). πλεπψο νη εθπαηδεπηηθνί κε ιηγφηεξα ρξφληα εκπεηξίαο θαίλεηαη λα είλαη πην δεθηηθνί 

ζηελ επηινγή κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο γηα πξνζσπηθή ρξήζε ζε ζρέζε κε ηνπο πην παιηνχο.  

 Πίνακασ 72:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Estimates 

Estimates 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία έρεηε; Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1-5 3,199a ,148 2,907 3,491 
6-10 2,973a ,151 2,675 3,272 
11-15 2,861a ,171 2,522 3,199 
16-20 2,458a ,132 2,197 2,718 
21+ 2,918 ,122 2,677 3,159 
a. Based on modified population marginal mean. 

ρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηέηαξην  παξάγνληα, ν έιεγρνο 

θαλνληθφηεηαο έδεημε φηη ε θαλνληθφηεηα παξαβηάδεηαη ζε νξηζκέλεο ππννκάδεο. Παξφια 

απηά επηιέρζεθε λα ζπλερηζηεί ν έιεγρνο (Πίλαθαο 73-Παξάξηεκα Γ). 
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Ο έιεγρνο  Levene‟s Test  γηα ηελ ηζφηεηα δηαθπκάλζεσλ έδεημε φηη ππάξρεη 

νκνηνγέλεηα δηαθπκάλζεσλ ζην δείγκα, p =  0,132> 0,05 (Πίλαθαο 74). 

Πίνακασ 74: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4 -Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
F df1 df2 Sig. 
1,362 25 149 ,132 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Δηδαθηηθή Εκπεηξία + Σηάδηα + Δηδαθηηθή Εκπεηξία * Σηάδηα 
 

Απφ ηελ αλάιπζε θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ησλ 

ρξφλσλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ζηαδίνπ πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ κέζε 

βαζκνινγία ηνπ ηέηαξηνπ παξάγνληα, F(16,149)= 2,517, p=0,002<0,05,  ε
2
=0,213. 

Πίνακασ 75: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4 –Tests of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. Partial Eta 

Squared 
Corrected Model 15,920a 25 ,637 2,400 ,001 ,287 
Intercept 431,659 1 431,659 1626,763 ,000 ,916 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία 1,930 4 ,482 1,818 ,128 ,047 
Σηάδηα 1,159 5 ,232 ,874 ,500 ,028 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία * 
Σηάδηα 

10,688 16 ,668 2,517 ,002 ,213 

Error 39,537 149 ,265 
   

Total 1492,040 175 
    

Corrected Total 55,457 174 
    

a. R Squared = ,287 (Adjusted R Squared = ,167) 
 

Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία ηνπ 

ηέηαξηνπ παξάγνληα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθά ρξφληα εκπεηξίαο νη νπνίνη 

αλήθνπλ ζην ζηάδην 1, F(1,149)=12,260, p= 0,001, ε
2
= 0,075. Δπίζεο  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

είλαη θαη ε δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθά ρξφληα 

εκπεηξίαο πνπ αλήθνπλ ζην ζηάδην 4, F(4,149)=5,057, p= 0,001, ε
2
= 0,120 (Πίλαθαο 76) 

Πίνακασ 76: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4 –Univariate Tests 1 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Σηάδην 1 
Contrast 3,227 1 3,227 12,160 ,001 ,075 
Error 39,537 149 ,265 

   

Σηάδην 2 
Contrast 1,180 3 ,393 1,482 ,222 ,029 
Error 39,537 149 ,265 

   

Σηάδην 3 
Contrast ,449 4 ,112 ,423 ,792 ,011 
Error 39,537 149 ,265 
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Σηάδην 4 
Contrast 5,368 4 1,342 5,057 ,001 ,120 
Error 39,537 149 ,265 

   

Σηάδην 5 
Contrast 1,792 4 ,448 1,689 ,156 ,043 
Error 39,537 149 ,265 

   

Σηάδην 6 
Contrast 2,284 4 ,571 2,151 ,077 ,055 
Error 39,537 149 ,265 

   

Each F tests the simple effects of Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία έρεηε; within each level combination of the 
other effects shown. These tests are based on the estimable linearly independent pairwise comparisons among 
the estimated marginal means. 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην πξψην ζηάδην κε πάλσ απφ 21 ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε κέζε βαζκνινγία θαηά 2,200 κνλάδεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ έρνπλ 6-10 ρξφληα εκπεηξίαο. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζηάδην 4 κε 16-20 ρξφληα 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο παξνπζηάδνπλ δηαθνξά 1,352 απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 11-15 ρξφληα 

εκπεηξίαο θαη ε δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, p=0,002. ην ίδην ζηάδην νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πάλσ απφ 21 ρξφληα εκπεηξίαο έρνπλ 1,067 κνλάδεο πςειφηεξε κέζε 

βαζκνινγία απφ απηνχο κε 11-15 ρξφληα εκπεηξίαο θαη ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, p=0,020 ( Πίλαθαο 77- Παξάξηεκα Γ) 

 

πλερίδνληαο, παξαηεξείηαη  φηη ππάξρεη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε 

βαζκνινγία ηνπ ηέηαξηνπ παξάγνληα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα εηνηκφηεηαο πηνζέηεζεο ηερλνινγίαο θαη έρνπλ 16- 20 ρξφληα δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο, F(1,149)=12,260, p= 0,001, ε
2
= 0,075. Δπίζεο  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθά ρξφληα εκπεηξίαο πνπ 

αλήθνπλ ζην ζηάδην 4, F(4,149)=2,855, p= 0,026, ε
2
= 0,071 (Πίλαθαο 78) 

Πίνακασ 78: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4-Univariate Tests 2 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

1-5 
Contrast 1,991 4 ,498 1,876 ,118 ,048 
Error 39,537 149 ,265 

   

6-10 
Contrast 2,036 4 ,509 1,918 ,110 ,049 
Error 39,537 149 ,265 

   

11-15 
Contrast 2,386 4 ,596 2,248 ,067 ,057 
Error 39,537 149 ,265 

   

16-20 
Contrast 3,030 4 ,758 2,855 ,026 ,071 
Error 39,537 149 ,265 

   

21+ 
Contrast 2,441 5 ,488 1,840 ,108 ,058 
Error 39,537 149 ,265 

   

Each F tests the simple effects of Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην 
νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε within each level combination of the other effects shown. These tests are based on 
the estimable linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
 

Πξάγκαηη, αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 16-20 ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην πέκπην ζηάδην  παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε κέζε βαζκνινγία θαηά 0,769 
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κνλάδεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δειψλνπλ φηη αλήθνπλ ζην ηέηαξην ζηάδην θαη ε 

δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή , p=0,020 . Δπίζεο εθπαηδεπηηθνί κε 16-20 ρξφληα 

δηδαθηηθήο  εκπεηξίαο πνπ αλήθνπλ ζην έθην ζηάδην, παξνπζηάδνπλ δηαθνξά 0,702 κνλάδεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ίδηα ρξφληα  εκπεηξίαο θαη αλήθνπλ ζην ηέηαξην ζηάδην. Ζ 

δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή,  p=0,047 ( Πίλαθαο 79-Παξάξηεκα Γ). 

Σέινο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 75 ηα δηαθνξεηηθά ρξφληα εκπεηξίαο δελ 

επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε κέζε βαζκνινγία ηνπ παξάγνληα 4, p= 0,128. Οκνίσο, 

θαη  ην ζηάδην πηνζέηεζεο ηερλνινγίαο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε 

κέζε βαζκνινγία ηνπ ηέηαξηνπ παξάγνληα, p = 0,500.  

 

5.5.5 Τξίην Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

«Η ζπκκεηνρή ή όρη ζε θάπνηα επηκόξθσζε γηα ηηο ΤΠΕ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκόηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ λα πηνζεηήζνπλ ηε θνξεηή κάζεζε;» 

Θέινληαο λα απνθαζίζνπκε αλ ππάξρεη δηαθνξά  ζηε κέζε βαζκνινγία γηα θάζε 

παξάγνληα κεηαμχ ησλ  εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα επηκφξθσζε θαη 

απηψλ πνπ δελ έρνπλ, επηιέρζεθε ν έιεγρνο t-test. Παξφια απηά ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο 

έδεημε φηη νη ππννκάδεο πνπ πξνέθπςαλ δελ αθνινπζνχλ φιεο  ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή.(Πίλαθαο 80)  

Πίνακασ 80: Ερευν. Ερωτ 3_Ζλεγχοσ Κανονικότητασ 

Tests of Normality 

 

Έρεηε δερηεί θάπνηνπ είδνπο επηκόξθωζε 
ζρεηηθά κε ηηο ΤΠΕ; 

Kolmogorov-
Smirnova 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Πξώηνο 
παξάγνληαο 

Όρη ,188 49 ,000 ,897 49 ,000 
Ναί ,132 126 ,000 ,933 126 ,000 

Δεύηεξνο 
παξάγνληαο 

Όρη ,122 49 ,066 ,957 49 ,071 
Ναί ,119 126 ,000 ,945 126 ,000 

Τξίηνο 
παξάγνληαο 

Όρη ,106 49 ,200* ,977 49 ,459 
Ναί ,143 126 ,000 ,969 126 ,005 

Τέηαξηνο 
παξάγνληαο 

Όρη ,102 49 ,200* ,979 49 ,516 
Ναί ,087 126 ,021 ,983 126 ,128 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

πλεπψο επηιέρζεθε ν έιεγρνο  Mann-Whitney U test. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία ηνπ πξψηνπ 

παξάγνληα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ δχν νκάδσλ, U = 2279, z = -2,709, p = 0,007 

(Πίλαθαο 81).  Γηα ηνπο άιινπο παξάγνληεο ε κέζε βαζκνινγία δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθά (παξάγνληαο 2 :U = 2765,5, z = -1,072, p = 0,284, παξάγνληαο 3: U = 2800,        

z = -0,960, p = 0,337, παξάγνληαο 4: U = 2758, z = -1,100, p = 0,271)  

Πίνακασ 81: Ερευν. Ερωτ 3_ Mann-Whitney U 

Test Statistics 
 

Πξώηνο 
παξάγνληαο 

Δεύηεξνο 
παξάγνληαο 

Τξίηνο 
παξάγνληαο 

Τέηαξηνο 
παξάγνληαο 

Mann-Whitney U 2279,000 2765,500 2800,000 2758,000 
Wilcoxon W 3504,000 3990,500 4025,000 3983,000 
Z -2,709 -1,072 -,960 -1,100 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,007 ,284 ,337 ,271 

a. Grouping Variable: Έρεηε δερηεί θάπνηνπ είδνπο επηκόξθωζε ζρεηηθά κε ηηο ΤΠΕ; 

 ηνλ Πίλαθα 82 δηαθξίλεηαη φηη  φζνη δελ έρνπλ δερηεί θάπνηα επηκφξθσζε έρνπλ 

κέζε βαζκνινγία 3,88 ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο πνπ έρνπλ 4. Δπνκέλσο,  φζνη έρνπλ 

δερηεί θάπνηα επηκφξθσζε θαίλνληαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

θνξεηήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ θαίλεηαη φηη ε 

δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία δελ είλαη κεγάιε.  

Πίνακασ 82: Ερευν. Ερωτ 3 Means 

Report 
Median   
Έρεηε δερηεί θάπνηνπ είδνπο 
επηκόξθωζε ζρεηηθά κε ηηο ΤΠΕ; 

Πξώηνο 
παξάγνληαο 

Δεύηεξνο 
παξάγνληαο 

Τξίηνο 
παξάγνληαο 

Τέηαξηνο 
παξάγνληαο 

Όρη 3,88 3,30 2,80 2,80 
Ναη 4,00 3,35 2,80 3,00 
Total 4,00 3,30 2,80 2,80 

5.5.6 Τέηαξην Δξεπλεηηθό Δξώηεκα  

«  Τν είδνο ζρνιείνπ επεξεάδεη ηελ εηνηκόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

θνξεηήο κάζεζεο;» 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα επηιέρζεθε ν έιεγρνο  Anova. Καηά ηνλ έιεγρν 

θαλνληθφηεηαο παξαηεξήζεθε φηη ην δείγκα δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ζε 

θάπνηεο ππννκάδεο. Παξφια απηά επηιέρζεθε λα ζπλερηζηεί ν έιεγρνο. (Πίλαθαο 83)  

 
Πίνακασ 83: Ερευν. Ερωτ 4_ Ζλεγχοσ Κανονικότητασ 

Tests of Normality 
  Είδνο ζρνιείνπ Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πξώηνο παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην ,181 67 ,000 ,904 67 ,000 
ΕΠΑΛ ,169 58 ,000 ,908 58 ,000 
Γπκλάζην ,137 46 ,031 ,931 46 ,009 
Άιιν ,353 4 . ,744 4 ,034 

Δεύηεξνο παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην ,113 67 ,033 ,972 67 ,138 
ΕΠΑΛ ,131 58 ,014 ,940 58 ,007 
Γπκλάζην ,144 46 ,018 ,910 46 ,002 
Άιιν ,252 4 . ,903 4 ,444 
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Τξίηνο παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην ,122 67 ,015 ,975 67 ,190 
ΕΠΑΛ ,119 58 ,041 ,965 58 ,095 
Γπκλάζην ,148 46 ,013 ,940 46 ,019 
Άιιν ,298 4 . ,849 4 ,224 

Τέηαξηνο παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην ,083 67 ,200* ,982 67 ,448 
ΕΠΑΛ ,129 58 ,017 ,969 58 ,146 
Γπκλάζην ,121 46 ,090 ,970 46 ,283 
Άιιν ,171 4 . ,994 4 ,976 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Ο έιεγρνο  Levene‟s Test  γηα ηελ ηζφηεηα δηαθπκάλζεσλ έδεημε φηη ππάξρεη 

νκνηνγέλεηα δηαθπκάλζεσλ ζην δείγκα γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο ( πξψηνο: p =  0,781, 

δεχηεξνο: p= 0,935, ηξίηνο:p=0,629, ηέηαξηνο : p=0,473) (Πίλαθαο 84). 

 
Πίνακασ 84: : Ερευν. Ερωτ 4 _ Levene's Test 

Test of Homogeneity of Variances 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Πξώηνο παξάγνληαο ,361 3 171 ,781 
Δεύηεξνο παξάγνληαο ,141 3 171 ,935 
Τξίηνο παξάγνληαο ,580 3 171 ,629 
Τέηαξηνο παξάγνληαο ,842 3 171 ,473 

Ο έιεγρνο έδεημε φηη δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε 

βαζκνινγία ηνπ θάζε παξάγνληα αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά είδε ζρνιείσλ. Αληίζηνηρα γηα ηνλ θάζε παξάγνληα: F(3,174)= 0,696, p=0,556, 

F(3,174)= 0,553, p= 0,647, F(3,174)= 0,825, p= 0,482, F(3,174) = 1,321, p=0,269. (Πίλαθαο 

85) 

Πίνακασ 85: : Ερευν. Ερωτ 4_Αnova 

ANOVA 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Πξώηνο παξάγνληαο 
Between Groups ,651 3 ,217 ,696 ,556 
Within Groups 53,338 171 ,312 

  

Total 53,990 174 
   

Δεύηεξνο παξάγνληαο 
Between Groups ,597 3 ,199 ,553 ,647 
Within Groups 61,508 171 ,360 

  

Total 62,105 174 
   

Τξίηνο παξάγνληαο 
Between Groups ,791 3 ,264 ,825 ,482 
Within Groups 54,698 171 ,320 

  

Total 55,489 174 
   

Τέηαξηνο παξάγνληαο 
Between Groups 1,256 3 ,419 1,321 ,269 
Within Groups 54,201 171 ,317 

  

Total 55,457 174 
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Πίνακασ 86: Ερευν. Ερωτ. 4 

 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviati

on 

Std. 

Erro

r 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Πξώηνο 

παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην 67 3,97 ,618 ,076 3,82 4,12 2 5 

ΕΠΑΛ 58 3,85 ,546 ,072 3,71 3,99 2 5 

Γπκλάζην 46 3,96 ,489 ,072 3,82 4,11 2 5 

Άιιν 4 4,09 ,359 ,180 3,52 4,67 4 5 

Total 175 3,93 ,557 ,042 3,85 4,01 2 5 

Δεύηεξνο 

παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην 67 3,36 ,569 ,069 3,22 3,50 2 5 

ΕΠΑΛ 58 3,30 ,621 ,082 3,14 3,47 1 5 

Γπκλάζην 46 3,25 ,615 ,091 3,06 3,43 1 5 

Άιιν 4 3,08 ,624 ,312 2,08 4,07 2 4 

Total 175 3,31 ,597 ,045 3,22 3,39 1 5 

Τξίηνο 

παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην 67 2,88 ,570 ,070 2,74 3,02 2 4 

ΕΠΑΛ 58 2,86 ,602 ,079 2,70 3,01 1 4 

Γπκλάζην 46 2,72 ,507 ,075 2,57 2,87 1 4 

Άιιν 4 2,70 ,600 ,300 1,75 3,65 2 3 

Total 175 2,83 ,565 ,043 2,74 2,91 1 4 

Τέηαξηνο 

παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην 67 2,93 ,600 ,073 2,78 3,07 2 4 

ΕΠΑΛ 58 2,88 ,546 ,072 2,74 3,03 1 4 

Γπκλάζην 46 2,79 ,512 ,075 2,63 2,94 2 4 

Άιιν 4 2,45 ,755 ,377 1,25 3,65 2 3 

Total 175 2,87 ,565 ,043 2,78 2,95 1 4 

 

ηνλ πίλαθα 75 θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ γηα ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Δθθξάδνπλ ηελ  αβεβαηφηεηα ηνπο 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ φπσο ε  δηαρείξηζε ηεο ηάμεο ή ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 

καζεηψλ.  Αλεμάξηεηα απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί  δηαθσλνχλ 

εμίζνπ κε ηελ επηινγή ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ έλαληη θάπνηνπ έληππνπ βηβιίνπ ή θαη 

ππνινγηζηή γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Σέινο, φινη  νη εθπαηδεπηηθνί θαίλνληαη δηζηαθηηθνί 

ζρεηηθά κε ην αλ ζα έρνπλ θαηάιιειε ππνζηήξημε γηα ηελ έληαμε ησλ  θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 
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6. Δπίινγνο 

6.1 Σπκπεξάζκαηα 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε είκαζηε ζε ζέζε λα 

απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη λα θηάζνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ λα πηνζεηήζνπλ ηε θνξεηή 

κάζεζε.  

ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ειέγρζεθε ε χπαξμε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ θχινπ θαη 

ηνπ ζηαδίνπ εηνηκφηεηαο πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

δειψζεη. Γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο παξάγνληεο ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

ηνπ θχινπ θαη ηνπ ζηαδίνπ ην νπνίν είρε δεισζεί. Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ δειψλνπλ 

φηη αγρψλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (ζηάδην 1), έρνπλ ρακειφηεξε βαζκνινγία ζε 

ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Αληίζεηα νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία (ζηάδην 3), έρνπλ θαη κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία απφ ηνπο άληξεο. Παξφια απηά, ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εμσηεξηθέο 

δπζθνιίεο πνπ ίζσο εκπνδίζνπλ ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

Δμεηάδνληαο θαη ηελ επηξξνή θάζε κεηαβιεηήο ζηε κέζε βαζκνινγία ην θχιν δελ 

επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο ηξεηο πξψηνπο παξάγνληεο. Αληίζεηα, ζε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα εμσηεξηθά εκπφδηα νη άληξεο έρνπλ κεγαιχηεξε κέζε βαζκνινγία 

απφ φηη νη γπλαίθεο. Σν ζηάδην ζην νπνίν αλήθεη θάπνηνο επεξεάδεη θαη ηνπο ηξεηο πξψηνπο 

παξάγνληεο. Όζν κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία έρεη 

θάπνηνο ηφζν πην ζχκθσλνο είλαη ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηεο θνξεηήο κάζεζεο (Kwon 

θ.α.,2019; Petko, Prasse & Cantieni, 2018; Jung, 2015; Mac Callum, Jeffrey & Kinshuk, 

2014).  πκπεξαίλνπκε φηη ην θχιν δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ή ηελ εηνηκφηεηα πηνζέηεζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ (Kwon θ.α.,2019) αιιά ε αληίιεςε 

πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ ηερλνινγία θαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ ληψζεη ( 

Chiu & Churchill, 2016; Hilton & Canciello, 2018; Mac Callum θ.α., 2014; Klaif, 2018; 

Kwon θ.α., 2019).  
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Σν δεχηεξν εξψηεκα εμεηάδεη αλ  ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ησλ ρξφλσλ δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηνπ ζηαδίνπ ζην νπνίν αλήθεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο  θαλεξψλνπλ φηη ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο αιιαγέο ηεο θνξεηήο 

κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ, δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ.  Μφλν ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θνξεηήο κάζεζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε (παξάγνληαο 1) νη απαληήζεηο θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ ην ζηάδην ζην 

νπνίν αλήθεη θάπνηνο. Όζν  πην κεγάιε απηνπεπνίζεζε έρεη θάπνηνο θαη είλαη πην 

εμνηθεησκέλνο κε ηελ ηερλνινγία θαίλεηαη λα είλαη πην ζχκθσλνο κε ηα νθέιε ηεο θνξεηήο 

κάζεζεο. ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ππάξρεη θάπνηα 

αιιειεπίδξαζε. Απφ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο πνπ  δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηελ 

ηερλνινγία, απηνί κε ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία έρνπλ θαη κεγαιχηεξε κέζε βαζκνινγία. Όκσο 

ζην δεχηεξν ζηάδην νη εθπαηδεπηηθνί κε 1 έσο 5 ρξφληα εκπεηξίαο έρνπλ κεγαιχηεξε κέζε 

βαζκνινγία απφ απηνχο κε πάλσ απφ 16 ρξφληα εκπεηξίαο. Όκσο θαη ζηα εξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηα εκπφδηα πνπ ίζσο θάπνηνο αληηκεησπίζεη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα, φζνη αλήθνπλ ζην πξψην ζηάδην αιιά κε πάλσ απφ 20 ρξφληα 

εκπεηξίαο έρνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ απηνχο κε 6 έσο 10 ρξφληα εκπεηξίαο. ην 

ηέηαξην ζηάδην παξαηεξείηαη δηαθνξά αλάκεζα ζε απηνχο κε πάλσ απφ 16 ρξφληα εκπεηξίαο 

θαη απηνχο κε 11 έσο 15. 

 πλνςίδνληαο, ηα ρξφληα εκπεηξίαο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ άπνςε πνπ 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ θνξεηή κάζεζε ή ηελ εηνηκφηεηα ηνπο (Kwon θ.α., 2019).  

Δίλαη ζαθέο φηη φζν θαιχηεξεο γλψζεηο θαη απηνπεπνίζεζε έρεη θάπνηνο ζρεηηθά κε ηελ 

ηερλνινγία ηφζν πην δεθηηθφο γίλεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη απηφ δελ επεξεάδεηαη απφ ηα 

ρξφληα εκπεηξίαο (Kwon θ.α., 2019; Christensen & Knezek, 2018 ).  

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εμεηάδεη  κε πνηφ ηξφπν επεξεάδεη ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ην αλ έρνπλ  δερηεί  επηκφξθσζε ή φρη  ζρεηηθά κε ηηο Σ.Π.Δ. Σα 

απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε 

βαζκνινγία ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ παξαγφλησλ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. Ζ κέζε βαζκνινγία 

ηνπο είλαη ζρεηηθά ρακειή  αλεμάξηεηα αλ έρνπλ επηκφξθσζε ή φρη. Παξφια απηά ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ παξαθνινχζεζε θάπνηαο 

επηκφξθσζεο επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
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ηεο θνξεηήο κάζεζεο. ζηελ εθπαίδεπζε  (Gunter &  Reeves ,2017; Christensen θαη  Knezek 

,2018; αθαιήο, 2021, Nikolopoulou et al, 2021 )  

Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα κειεηά αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε δηαθνξεηηθά είδε ζρνιείσλ (Γεληθφ Λχθεην, Γπκλάζην, 

Δ.Π.Α.Λ.). ηελ Διιάδα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εξγάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρνιείσλ θαη ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη δηαθνξά 

ζηηο απφςεηο ηνπο.  Παξφια απηά θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ, ν ηχπνο ζρνιείνπ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Γηαθαίλεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο έξεπλαο ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο 

ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ 

δηδαζθαιία. Δληνχηνηο, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν 

ζχκθσλνη σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο 

ηερλνινγίαο ή ηνπ έληππνπ βηβιίνπ.  Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα αηηηνινγήζεη απηφ ην γεγνλφο  

ζηε ζπλαηζζεκαηηθήο αμία πνπ έρνπλ νη επηινγέο φπσο ην έληππν βηβιίν. Δπηπιένλ, ζε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ, ή ηελ ζηήξημε πνπ ζα έρνπλ απφ ην ζρνιείν, νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ 

ππάξρνπλ. Ζ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε θαίλεηαη λα ηνπο πξνβιεκαηίδεη θαζψο ε πιεηνςεθία 

δειψλεη φηη δελ είλαη επαξθήο. Σέινο ν λφκνο πνπ ηζρχεη απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ εμεγεί ηελ αβεβαηφηεηα πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε 

ηελ ζηήξημε απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.  

6.2 Σπδήηεζε 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα πηνζεηήζνπλ ηε θνξεηή κάζεζε. Όπσο 

αλαθέξζεθε, πξνθχπηεη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ θνξεηή κάζεζε 

θαη ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο. Θα ήηαλ ζπλεηφ λα ιεθζεί ππφςε ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

δείγκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, γεγνλφο πνπ δελ ελεξγεί ζεηηθά ππέξ ηεο 

γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Παξφια απηά, ε έξεπλα είλαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ελζσκάησζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαη έλα 

βήκα ζηε δηαδηθαζία  βειηίσζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  Σα απνηειέζκαηά ηεο 

δχλαηαη λα εληζρπζνχλ απφ αληίζηνηρε πνηνηηθή έξεπλα πνπ ζα εμέηαδε πην εκπεξηζηαησκέλα 
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ηηο ακθηβνιίεο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αξλεηηθνχο κε ηελ 

θνξεηή κάζεζε.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ αλαδεηθλχεηαη 

πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ εθπαίδεπζε ε θνξεηή κάζεζε. Ζ 

ζεκαζία απηή αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

απνδεηθλχνληαο φηη ε θνξεηή κάζεζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή θαη ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε. Ακθηβνιίεο  πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνξεηήο 

κάζεζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο ή ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ρξήζε ηεο ζηελ 

πξνζήισζε θαη ηε βειηίσζε  ηνπ καζεηή. Αθφκα θαη απηέο ζα ήηαλ δπλαηφ λα πάςνπλ λα 

πθίζηαληαη κε ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα βηψζνπλ ηελ ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα ήηαλ επίζεο απαξαίηεηε. Ζ 

απαηηεηηθή χιε θαη ν ηξφπνο εμέηαζεο ησλ καζεηψλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα ρξήζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο. Ζ έιιεηςε 

θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη θαη ζε απηφ ην γεγνλφο. Δπίζεο, ζα ήηαλ απαξαίηεην λα 

αλαθεξζεί ε ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ ππάξρεη ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία, εηδηθά ζε 

κηθξφηεξεο πεξηνρέο . Γπζθνιίεο πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνζπειαζηνχλ κε ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε. 

 Πξηλ απνξξηθζνχλ νη θνξεηέο ζπζθεπέο ζαλ θάηη πνπ κφλν θαθφ ζα θέξεη, ζα έπξεπε 

λα εμεηαζηνχλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη κε θαηάιιειεο γηα ηνλ 

ειιεληθφ ρψξν ηξνπνπνηήζεηο λα εμεηαζηεί μαλά ην γεγνλφο ηεο πηνζέηεζεο ηεο θνξεηήο 

κάζεζεο. 
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8. Παξάξηεκα Α: «Δξσηεκαηνιόγην» 

«Ο βαζκόο εηνηκόηεηαο ησλ Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο θνξεηήο κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. » 

Aγαπεηέο/ηνη ζπλάδειθνη, 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ 

εξγαζίαο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ: <<Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο: 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Πξάμε>> κε εμεηδίθεπζε:<< Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε>> 

ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σν παξφλ 

εξσηεκαηνιφγην έρεη σο ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηελ άπνςε ζαο αλαθνξηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν κέζα ζηελ ηάμε ,φζν θαη εθηφο 

απηήο. 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη αλαδείμεη ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο(π.ρ. ηάκπιεη) σο έλα 

κέζν κε αξθεηά νθέιε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. Σν γεγνλφο απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ , θαηά ηνπο νπνίνπο ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ πξφζβαζε ζηε 

κάζεζε, ζπλέβαιαλ ζηελ απφθαζή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο έξεπλαο ζην 

πιαίζην ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

εξεπλεηηθφ θαη κφλν ζθνπφ, ελψ ε ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή. Γηα νπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε ή εάλ επηζπκείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην                                  αο επραξηζηψ γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο. 

Με εθηίκεζε,  

 Δλφηεηα 1 
 

1. Φχιν * 
 

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

2. Ζιηθία * 

22-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61+ 
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3. Δπίπεδν ζπνπδψλ * 

 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Παλεπηζηήκην 

Μεηαπηπρηαθφ 

Γηδαθηνξηθφ 

 

 

4. Δξγαζηαθή ζρέζε * 
 

Αλαπιεξσηήο/ηξηα 

Μφληκνο/ε 

 

5. Πφζα ρξφληα δηδαθηηθή εκπεηξία έρεηε; * 

 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21+ 

 

6. Πνηα είλαη ε εηδηθφηεηα ζαο;(πκπιεξψζηε ηνλ θσδηθφ ηεο εηδηθφηεηαο    * 

ζαο: π.ρ. ΠΔ03) 

 

7. Δίδνο ζρνιείνπ ζην νπνίν αλήθεηε: * 
 

Γεληθφ 

Λχθεην 

ΔΠΑΛ 

Γπκλάζην 

Άιιν: 
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8. Πεξηνρή δηδαζθαιίαο: * 

 

Αζηηθή 

Ζκηαζηηθή 

Αγξνηηθή 

9. .Έρεηε δερηεί θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ; * 
 

          Όρη       

          Ναη                                                                                                                                                                                                         

10. Δπηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην  

νπνίν πηζηεχεηε φηη αλήθεηε (ΣΠΔ: Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο) : * 

ηάδην 1: Γλσξίδσ ηελ χπαξμε ηεο ηερλνινγίαο αιιά δελ ηε ρξεζηκνπνηψ 

      .Σελ απνθεχγσ θαη κε αγρψλεη ην γεγνλφο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ 

ηάδην 2:Πξνζπαζψ λα κάζσ ηα βαζηθά. Μεξηθέο θνξέο απνγνεηεχνκαη      

φηαλ ρξεζηκνπνηψ ηηο ΣΠΔ θαη δελ ληψζσ απηνπεπνίζεζε γηα λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζσ. 

ηάδην 3: Αξρίδσ λα θαηαλνψ ηε δηαδηθαζία ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ζεσξψ φηη κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε . 

ηάδην 4: Έρσ αξρίζεη λα ληψζσ απηνπεπνίζεζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα , θαη ληψζσ πην άλεηνο/ε. 

ηάδην 5: Οη ΣΠΔ είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη δελ 

κε αλεζπρεί . Μπνξψ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ ζε αξθεηέο εθαξκνγέο θαη σο 

εθπαηδεπηηθή βνήζεηα.. 

ηάδην 6: Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο γλψζεηο κνπ ζηελ ηερλνινγία κέζα 

ζηελ ηάμε, ζαλ βνεζεηηθφ εξγαιείν αιιά θαη λα ην εληάμσ κέζα ζην 

καζεζηαθφ κνπ αληηθείκελν. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  99 

 

Δλφηεηα 2 

 

1. Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε   δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. * 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

πκθσλψ απνιχησο 

 

2. .Ζ θνξεηή κάζεζε ζα δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο γηα κάζεζε. * 

 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                       πκθσλψ απνιχησο 

 

3. .Ζ θνξεηή ηερλνινγία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέεη ηνπο καζεηέο κε 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη   πεγέο. * 

 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

4. Ζ ρξήζε ησλ έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηε  κάζεζε ρσξίο 

ρσξηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. * 

 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  
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πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

5. Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ  ηξφπν 

δηδαζθαιίαο. * 

 
Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

6. Ζ θνξεηή ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ   ηθαλνηήησλ 

ηνπ 21νπ αηψλα(π.ρ. θξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθφηεηα ,  ζπλεξγαζία, 

πιεξνθνξηαθφο θαη ηερλνινγηθφο γξακκαηηζκφο ) .. * 

 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

7. Ζ θνξεηή ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δψζεη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο 

ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο.    * 

 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

8. Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε κάζεζε, εάλ  
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   ππάξρεη επαξθήο ππνζηήξημε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (π.ρ. επηκνξθψζεηο). * 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

9. Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο 

κέζα ζηελ ηάμε. * 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

10. Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα κε βνεζήζνπλ λα είκαη πεξηζζφηεξν 

νξγαλσκέλνο/ε ζηηο θαζεκεξηλέο κνπ δξαζηεξηφηεηεο.  * 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

11. Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα κε βνεζήζνπλ λα είκαη πεξηζζφηεξν 

νξγαλσκέλνο/ε ζηε δηδαζθαιία κνπ. *  

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 
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                      πκθσλψ απνιχησο 

 

12. Πξνηηκψ λα δηαβάζσ έλα βηβιίν ειεθηξνληθά ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή  

παξά έλα παξαδνζηαθφ βηβιίν. * 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                       πκθσλψ απνιχησο 

 

13. Πξνηηκψ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα ειεθηξνληθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην παξά έλα 

παξαδνζηαθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην.  * 

 

Γηαθσλψ απνιχησο          

Γηαθσλψ 

                Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

         πκθσλψ 

              πκθσλψ απνιχησο 

 

14. Πξνηηκψ λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα έμππλε θνξεηή ζπζθεπή παξά έλαλ  ππνινγηζηή γηα 

κάζεζε. *   

 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

15. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε παξαθηλεί    

ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ. * 
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Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

16. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε απμάλεη ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ ζε ζπδεηήζεηο κέζα ζηε ηάμε.  * 

 Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

17. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε εληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή- 

πξνζήισζε ησλ καζεηψλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. * 

 Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                       πκθσλψ απνιχησο 

 

18. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

καζαίλνπλ κε ην δηθφ ηνπο καζεζηαθφ ξπζκφ.  * 

 Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 
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                      πκθσλψ απνιχησο 

 

19. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζπρλφηεξα.  * 

 Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                       πκθσλψ απνιχησο 

 

20. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο.  * 

 Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

21. Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο ζα βειηηψζνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ θαη 

θαζεγεηψλ .   * 

 Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

22. Οη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο ζα βειηηψζνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. * 
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 Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

23. Ζ ρξήζε κηαο έμππλεο θνξεηήο ζπζθεπήο ζα βειηίσλε ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ.* 

 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

24. Οη καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξν πεπεηξακέλνη απφ εκέλα φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ. * 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

25. ην ζρνιείν κνπ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ δηδαζθαιία είλαη ηθαλνπνηεηηθή.* 

 Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 
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                      πκθσλψ απνιχησο 

 

26. Ζ ηερληθή ππνδνκή θαη ην αζχξκαην δίθηπν ηνπ ζρνιείνπ κνπ κπνξνχλ  λα 

θηινμελήζνπλ καζεηέο πνπ θέξλνπλ ηε δηθή ηνπο ζπζθεπή γηα λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. * 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

27. Ζ ρξήζε ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο απφ ηνπο καζεηέο δηεπθνιχλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνπ αληηθεηκέλνπ . * 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 

 

28. Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ δηθέο ηνπο θνξεηέο     

ζπζθεπέο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε.   * 

 Γηαθσλψ απνιχησο 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ ,νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ 

                      πκθσλψ απνιχησο 
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9. Παξάξηεκα Β: Δηθόλεο 

 

 
Εικόνα 40: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ το Φφλο 

 

 
Εικόνα 41: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ την Ηλικία. 
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Εικόνα 42:Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ το Επίπεδο πουδών. 

 

 
Εικόνα 43:Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ την Εργαςιακή χζςη. 
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Εικόνα 44: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ τα χρόνια διδακτικήσ  εμπειρίασ 

 

 

 
Εικόνα 45: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ την Ειδικότητα. 
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Εικόνα 46: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ το Είδοσ χολείου 

 

 

 
Εικόνα 47: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ τη τοποθεςία του ςχολείου. 
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Εικόνα 48: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ το γεγονόσ αν ζχουν δεχτεί επιμόρφωςη ή όχι ςτισ ΣΠΕ 

 

 

 
Εικόνα 49: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ το ςτάδιο υιοθζτηςησ τησ τεχνολογίασ. 
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Εικόνα 50: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 1 

 

 

 
Εικόνα 51: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 2 
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Εικόνα 52: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 3 

 

 

 

 
Εικόνα 53: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 4 
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Εικόνα 54: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 5 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 55: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 6 
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Εικόνα 56: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 7 

 

 

 

 
Εικόνα 57: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 8 
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Εικόνα 58: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 9 

 

 

 
Εικόνα 59: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 10 
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Εικόνα 60: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 11 

 

 
Εικόνα 22: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 12 
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Εικόνα 23: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 13 

 

 

 
Εικόνα 61: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 14 
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Εικόνα 62: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 15 

 

 

 
Εικόνα 63: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 16 
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Εικόνα 64: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 17 

 

 
Εικόνα 28: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 18 
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Εικόνα 65: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 19 

 

 

 
Εικόνα 30: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 20 
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Εικόνα 66: Αποτελζςματα Ερώτηςησ  21 

 

 

 

 

 
Εικόνα 32: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 22 
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Εικόνα 67: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 23 

 

 

 
Εικόνα 34: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 24 
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Εικόνα 35: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 25 

 

 
Εικόνα 36: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 26 
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Εικόνα 68: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 27 

 

 

 
Εικόνα 38: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 28 
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Εικόνα 69 
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10. Παξάξηεκα Γ: Πίλαθεο Αλάιπζεο 

Πίνακασ 1: Αποτελζςματα ελζγχου αξιοπιςτίασ Cronbach's Alpha τελικήσ ζρευνασ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,902 ,910 28 

 
Πίνακασ 2: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ Φφλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άλδξαο 48 27,4 27,4 27,4 

Γπλαίθα 127 72,6 72,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 3: Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ την Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

22-30 7 4,0 4,0 4,0 

31-40 31 17,7 17,7 21,7 

41-50 65 37,1 37,1 58,9 

51-60 61 34,9 34,9 93,7 

61+ 11 6,3 6,3 100,0 

Total 175 100,0 100,0  
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Πίνακασ 4 : Αποτελζςματα ερώτηςησ 1 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Πίνακασ 5: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 1 ,6 ,6 ,6 

Δηαθωλώ 8 4,6 4,6 5,1 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

25 14,3 14,3 19,4 

Σπκθωλώ 117 66,9 66,9 86,3 

Σπκθωλώ απνιύηωο 24 13,7 13,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 6: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 3 1,7 1,7 1,7 

Δηαθωλώ 3 1,7 1,7 3,4 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

24 13,7 13,7 17,1 

Σπκθωλώ 118 67,4 67,4 84,6 

Σπκθωλώ απνιύηωο 27 15,4 15,4 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 7 :Αποτελζςματα Ερώτηςησ 4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 1 ,6 ,6 ,6 

Δηαθωλώ 9 5,1 5,1 5,7 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

30 17,1 17,1 22,9 

Σπκθωλώ 97 55,4 55,4 78,3 

Σπκθωλώ απνιύηωο 38 21,7 21,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ 5 2,9 2,9 2,9 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

18 10,3 10,3 13,1 

Σπκθωλώ 126 72,0 72,0 85,1 

Σπκθωλώ απνιύηωο 26 14,9 14,9 100,0 

Total 175 100,0 100,0  
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Πίνακασ 8: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 1 ,6 ,6 ,6 

Δηαθωλώ 9 5,1 5,1 5,7 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

24 13,7 13,7 19,4 

Σπκθωλώ 113 64,6 64,6 84,0 

Σπκθωλώ απνιύηωο 28 16,0 16,0 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 9: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 1 ,6 ,6 ,6 

Δηαθωλώ 9 5,1 5,1 5,7 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

36 20,6 20,6 26,3 

Σπκθωλώ 100 57,1 57,1 83,4 

Σπκθωλώ απνιύηωο 29 16,6 16,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 10: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 4 2,3 2,3 2,3 

Δηαθωλώ 10 5,7 5,7 8,0 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

36 20,6 20,6 28,6 

Σπκθωλώ 93 53,1 53,1 81,7 

Σπκθωλώ απνιύηωο 32 18,3 18,3 100,0 

Total 175 100,0 100,0  
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Πίνακασ 11: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 1 ,6 ,6 ,6 

Δηαθωλώ 2 1,1 1,1 1,7 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

18 10,3 10,3 12,0 

Σπκθωλώ 97 55,4 55,4 67,4 

Σπκθωλώ απνιύηωο 57 32,6 32,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 12: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 1 ,6 ,6 ,6 

Δηαθωλώ 30 17,1 17,1 17,7 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

59 33,7 33,7 51,4 

Σπκθωλώ 72 41,1 41,1 92,6 

Σπκθωλώ απνιύηωο 13 7,4 7,4 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 13: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 2 1,1 1,1 1,1 

Δηαθωλώ 16 9,1 9,1 10,3 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

56 32,0 32,0 42,3 

Σπκθωλώ 88 50,3 50,3 92,6 

Σπκθωλώ απνιύηωο 13 7,4 7,4 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 14: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 1 ,6 ,6 ,6 

Δηαθωλώ 22 12,6 12,6 13,1 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

41 23,4 23,4 36,6 

Σπκθωλώ 94 53,7 53,7 90,3 

Σπκθωλώ απνιύηωο 17 9,7 9,7 100,0 
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Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 15: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 70 40,0 40,0 40,0 

Δηαθωλώ 75 42,9 42,9 82,9 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

24 13,7 13,7 96,6 

Σπκθωλώ 6 3,4 3,4 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 

 
Πίνακασ 16: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 26 14,9 14,9 14,9 

Δηαθωλώ 63 36,0 36,0 50,9 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

67 38,3 38,3 89,1 

Σπκθωλώ 16 9,1 9,1 98,3 

Σπκθωλώ απνιύηωο 3 1,7 1,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 17: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 11 6,3 6,3 6,3 

Δηαθωλώ 60 34,3 34,3 40,6 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

74 42,3 42,3 82,9 

Σπκθωλώ 27 15,4 15,4 98,3 

Σπκθωλώ απνιύηωο 3 1,7 1,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  
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Πίνακασ 18: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 4 2,3 2,3 2,3 

Δηαθωλώ 21 12,0 12,0 14,3 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

53 30,3 30,3 44,6 

Σπκθωλώ 92 52,6 52,6 97,1 

Σπκθωλώ απνιύηωο 5 2,9 2,9 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 19: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 5 2,9 2,9 2,9 

Δηαθωλώ 23 13,1 13,1 16,0 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

65 37,1 37,1 53,1 

Σπκθωλώ 73 41,7 41,7 94,9 

Σπκθωλώ απνιύηωο 9 5,1 5,1 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 

 
Πίνακασ 20: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 6 3,4 3,4 3,4 

Δηαθωλώ 28 16,0 16,0 19,4 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

72 41,1 41,1 60,6 

Σπκθωλώ 62 35,4 35,4 96,0 

Σπκθωλώ απνιύηωο 7 4,0 4,0 100,0 

Total 175 100,0 100,0  
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Πίνακασ 21: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 5 2,9 2,9 2,9 

Δηαθωλώ 23 13,1 13,1 16,0 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

79 45,1 45,1 61,1 

Σπκθωλώ 64 36,6 36,6 97,7 

Σπκθωλώ απνιύηωο 4 2,3 2,3 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 

 

 
Πίνακασ 22: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 7 4,0 4,0 4,0 

Δηαθωλώ 21 12,0 12,0 16,0 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

61 34,9 34,9 50,9 

Σπκθωλώ 83 47,4 47,4 98,3 

Σπκθωλώ απνιύηωο 3 1,7 1,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 23: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 6 3,4 3,4 3,4 

Δηαθωλώ 20 11,4 11,4 14,9 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

62 35,4 35,4 50,3 

Σπκθωλώ 82 46,9 46,9 97,1 

Σπκθωλώ απνιύηωο 5 2,9 2,9 100,0 

Total 175 100,0 100,0  
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Πίνακασ 24: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 4 2,3 2,3 2,3 

Δηαθωλώ 33 18,9 18,9 21,1 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

46 26,3 26,3 47,4 

Σπκθωλώ 77 44,0 44,0 91,4 

Σπκθωλώ απνιύηωο 15 8,6 8,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
 
 
Πίνακασ 25: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 9 5,1 5,1 5,1 

Δηαθωλώ 28 16,0 16,0 21,1 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

59 33,7 33,7 54,9 

Σπκθωλώ 71 40,6 40,6 95,4 

Σπκθωλώ απνιύηωο 8 4,6 4,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 2: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 23 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 5 2,9 2,9 2,9 

Δηαθωλώ 24 13,7 13,7 16,6 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

75 42,9 42,9 59,4 

Σπκθωλώ 67 38,3 38,3 97,7 

Σπκθωλώ απνιύηωο 4 2,3 2,3 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Πίνακασ 26: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 6 3,4 3,4 3,4 

Δηαθωλώ 41 23,4 23,4 26,9 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

46 26,3 26,3 53,1 

Σπκθωλώ 66 37,7 37,7 90,9 
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Σπκθωλώ απνιύηωο 16 9,1 9,1 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 3: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 7 4,0 4,0 4,0 

Δηαθωλώ 53 30,3 30,3 34,3 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

48 27,4 27,4 61,7 

Σπκθωλώ 64 36,6 36,6 98,3 

Σπκθωλώ απνιύηωο 3 1,7 1,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 28: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 26 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 37 21,1 21,1 21,1 

Δηαθωλώ 58 33,1 33,1 54,3 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

40 22,9 22,9 77,1 

Σπκθωλώ 38 21,7 21,7 98,9 

Σπκθωλώ απνιύηωο 2 1,1 1,1 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 29: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 27 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 7 4,0 4,0 4,0 

Δηαθωλώ 25 14,3 14,3 18,3 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

53 30,3 30,3 48,6 

Σπκθωλώ 83 47,4 47,4 96,0 

Σπκθωλώ απνιύηωο 7 4,0 4,0 100,0 

Total 175 100,0 100,0  
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Πίνακασ 30: Αποτελζςματα Ερώτηςησ 28 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθωλώ απνιύηωο 48 27,4 27,4 27,4 

Δηαθωλώ 59 33,7 33,7 61,1 

Ούηε ζπκθωλώ ,νύηε 

δηαθωλώ 

47 26,9 26,9 88,0 

Σπκθωλώ 21 12,0 12,0 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 
Πίνακασ 32: Ερευνητικό Ερ. 1 - Ζλεγχοσ κανονικότητασ 

Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 

Άλδξαο 

Σηάδην 2 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο 
   

Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,828 4 ,163 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,939 4 ,647 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,951 13 ,613 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,923 24 ,067 

Γπλαίθα 

Σηάδην 2 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,923 3 ,463 
Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,899 12 ,152 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,780 27 ,000 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,889 38 ,001 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,934 45 ,013 

 

Πίνακασ 33: Ερευνητικό Ερ. 1- Levene's Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,471 11 163 ,147 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Φύιν + Σηάδηα + Φύιν * Σηάδηα 

 
Πίνακασ 34: Ερευνητικό Ερ. 1_ Παράγοντασ 1-  Test of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 
Corrected Model 11,558a 11 1,051 4,036 ,000 ,214 
Intercept 614,238 1 614,238 2359,571 ,000 ,935 
Φύιν ,046 1 ,046 ,176 ,675 ,001 
Σηάδηα 8,830 5 1,766 6,784 ,000 ,172 
Φύιν * Σηάδηα 3,584 5 ,717 2,754 ,020 ,078 
Error 42,432 163 ,260 

   

Total 2758,813 175 
    

Corrected Total 53,990 174 
    

a. R Squared = ,214 (Adjusted R Squared = ,161) 
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Πίνακασ 35: Ερευν. Ερ. 1 _ Παράγοντασ 1- Univariate Tests 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε 
όηη αλήθεηε 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Σηάδην 1 
Contrast ,510 1 ,510 1,961 ,163 ,012 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 2 
Contrast ,208 1 ,208 ,800 ,372 ,005 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 3 
Contrast 2,876 1 2,876 11,049 ,001 ,063 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 4 
Contrast ,009 1 ,009 ,036 ,849 ,000 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 5 
Contrast ,006 1 ,006 ,024 ,876 ,000 
Error 42,432 163 ,260 

   

Σηάδην 6 
Contrast ,024 1 ,024 ,093 ,761 ,001 
Error 42,432 163 ,260 

   

Each F tests the simple effects of Φύιν within each level combination of the other effects shown. These tests 
are based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
 

Πίνακασ 36: Ερευν. Ερώτ 1_ Παράγοντασ 1- Descriptive statistics 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην 

νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 
Mean Std. 

Deviation 
N 

Άλδξαο 

Σηάδην 1 3,38 . 1 
Σηάδην 2 3,88 ,884 2 
Σηάδην 3. 2,81 ,898 4 
Σηάδην 4 3,97 ,461 4 
Σηάδην 5 3,97 ,500 13 
Σηάδην 6 4,08 ,690 24 
Total 3,91 ,709 48 

Γπλαίθα 

Σηάδην 1 2,50 ,000 2 
Σηάδην 2. 3,46 ,260 3 
Σηάδην 3 3,79 ,228 12 
Σηάδην 4 3,92 ,500 27 
Σηάδην 5 4,00 ,500 38 
Σηάδην 6 4,04 ,430 45 
Total 3,94 ,490 127 

Total 

Σηάδην 1 2,79 ,505 3 
Σηάδην 2 3,63 ,530 5 
Σηάδην 3 3,55 ,626 16 
Σηάδην 4 3,92 ,488 31 
Σηάδην 5 3,99 ,496 51 
Σηάδην 6 4,05 ,531 69 
Total 3,93 ,557 175 
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Πίνακασ 37: Ερευν. Ερωτ 1 Παράγοντασ 1-  Pairwise Comparisons 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω 
ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

(I) 
Φύιν 

(J) 
Φύιν 

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error 

Sig.b 95% Confidence 
Interval for Differenceb 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 
Άλδξαο Γπλαίθα ,875 ,625 ,163 -,359 2,109 
Γπλαίθα Άλδξαο -,875 ,625 ,163 -2,109 ,359 

Σηάδην 2 
Άλδξαο Γπλαίθα ,417 ,466 ,372 -,503 1,336 
Γπλαίθα Άλδξαο -,417 ,466 ,372 -1,336 ,503 

Σηάδην 3 
Άλδξαο Γπλαίθα -,979* ,295 ,001 -1,561 -,397 
Γπλαίθα Άλδξαο ,979* ,295 ,001 ,397 1,561 

Σηάδην 4 
Άλδξαο Γπλαίθα ,052 ,273 ,849 -,488 ,592 
Γπλαίθα Άλδξαο -,052 ,273 ,849 -,592 ,488 

Σηάδην 5 
Άλδξαο Γπλαίθα -,026 ,164 ,876 -,349 ,298 
Γπλαίθα Άλδξαο ,026 ,164 ,876 -,298 ,349 

Σηάδην 6 
Άλδξαο Γπλαίθα ,039 ,129 ,761 -,215 ,294 
Γπλαίθα Άλδξαο -,039 ,129 ,761 -,294 ,215 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 

Πίνακασ 38:Ερευν. Ερωτ. 1_ Παράγοντασ 1_ Pairwise Comparisons 2 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
(I) Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω 
ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο  

(J) Επηιέμηε έλα από 
ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο  

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig.b 95% Confidence 
Interval for 
Differenceb 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1: Γλωξίδω ηελ ύπαξμε ηεο 
ηερλνινγίαο αιιά δελ ηε 
ρξεζηκνπνηώ .Τελ απνθεύγω θαη κε 
αγρώλεη. 

Σηάδην 2 -,729 ,390 ,947 -1,890 ,432 
Σηάδην 3 -,365 ,345 1,000 -1,394 ,664 
Σηάδην 4 -1,005 ,341 ,055 -2,021 ,011 
Σηάδην 5 -1,046* ,323 ,022 -2,009 -,084 
Σηάδην 6. -1,121* ,319 ,009 -2,071 -,171 

Σηάδην 2:Πξνζπαζώ λα κάζω ηα 
βαζηθά. Απνγνεηεύνκαη όηαλ 
ρξεζηκνπνηώ ηηο ΤΠΕ θαη δελ ληώζω 
απηνπεπνίζεζε. 

Σηάδην 1 ,729 ,390 ,947 -,432 1,890 
Σηάδην 3. ,365 ,276 1,000 -,456 1,185 
Σηάδην 4 -,276 ,270 1,000 -1,080 ,528 
Σηάδην 5 -,317 ,247 1,000 -1,053 ,418 
Σηάδην 6 -,392 ,242 1,000 -1,112 ,328 

Σηάδην 3: Αξρίδω λα θαηαλνώ ηε 
δηαδηθαζία ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο 
θαη ζεωξώ όηη κπνξεί λα είλαη 
ρξήζηκε . 

Σηάδην 1 ,365 ,345 1,000 -,664 1,394 
Σηάδην 2 -,365 ,276 1,000 -1,185 ,456 
Σηάδην 4 -,641* ,201 ,026 -1,239 -,042 
Σηάδην 5 -,682* ,169 ,001 -1,184 -,180 
Σηάδην 6 -,756* ,161 ,000 -1,235 -,277 

Σηάδην 4: Έρω αξρίζεη λα ληώζω 
απηνπεπνίζεζε  κε ηε ρξήζε ηωλ 
ΤΠΕ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα , θαη 
ληώζω πην άλεηνο/ε. 

Σηάδην 1 1,005 ,341 ,055 -,011 2,021 
Σηάδην 2. ,276 ,270 1,000 -,528 1,080 
Σηάδην 3 ,641* ,201 ,026 ,042 1,239 
Σηάδην 5 -,041 ,159 1,000 -,516 ,434 
Σηάδην 6 -,116 ,151 1,000 -,566 ,334 

Σηάδην 5: Οη ΤΠΕ ζαλ  εξγαιείν δελ 
κε αλεζπρνύλ . Μπνξώ λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζω ζε  εθαξκνγέο θαη 
ωο εθπαηδεπηηθή βνήζεηα. 

Σηάδην 1 1,046* ,323 ,022 ,084 2,009 
Σηάδην 2 ,317 ,247 1,000 -,418 1,053 
Σηάδην 3 ,682* ,169 ,001 ,180 1,184 
Σηάδην 4 ,041 ,159 1,000 -,434 ,516 
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Σηάδην 6 -,075 ,104 1,000 -,385 ,236 

Σηάδην 6: Χξεζηκνπνηώ  ηηο 
γλώζεηο  ζηελ ηερλνινγία  ζαλ  
εξγαιείν  θαη λα ην εληάμω  ζην 
καζεζηαθό  κνπ αληηθείκελν. 

Σηάδην 1 1,121* ,319 ,009 ,171 2,071 
Σηάδην 2 ,392 ,242 1,000 -,328 1,112 
Σηάδην 3 ,756* ,161 ,000 ,277 1,235 
Σηάδην 4 ,116 ,151 1,000 -,334 ,566 
Σηάδην 5 ,075 ,104 1,000 -,236 ,385 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

Πίνακασ 39:Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2_Ζλεχοσ κανονικότητασ 

Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Kolmogorov-
Smirnovb 

Statistic df Sig. 

Άλδξαο 

Σηάδην 2 Residual for F2 Οθέιε ,260 2 . 
Σηάδην 3 Residual for F2 Οθέιε ,394 4 . 
Σηάδην 4 Residual for F2 Οθέιε ,329 4 . 
Σηάδην 5 Residual for F2 Οθέιε ,209 13 ,124 
Σηάδην 6 Residual for F2 Οθέιε ,128 24 ,200* 

Γπλαίθα 

Σηάδην 2 Residual for F2 Οθέιε ,328 3 . 
Σηάδην 3 Residual for F2 Οθέιε ,227 12 ,089 
Σηάδην 4 Residual for F2 Οθέιε ,160 27 ,075 
Σηάδην 5 Residual for F2 Οθέιε ,139 38 ,061 
Σηάδην 6 Residual for F2 Οθέιε ,119 45 ,112 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Residual for F2 Οθέιε is constant in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 

 

Πίνακασ 40: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2-Levene's Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,079 11 163 ,381 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Φύιν + Σηάδηα + Φύιν * Σηάδηα 
 

Πίνακασ 41: Ερευν. Ερωτ.1_ Παράγοντασ 2- Tests of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 
Corrected Model 10,333a 11 ,939 2,957 ,001 ,166 
Intercept 450,899 1 450,899 1419,601 ,000 ,897 
Φύιν ,167 1 ,167 ,526 ,469 ,003 
Σηάδηα 6,556 5 1,311 4,128 ,001 ,112 
Φύιν * Σηάδηα 5,932 5 1,186 3,735 ,003 ,103 
Error 51,773 163 ,318 

   

Total 1973,800 175 
    

Corrected Total 62,105 174 
    

a. R Squared = ,166 (Adjusted R Squared = ,110) 
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Πίνακασ 42: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2- Univariate Tests 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε 
όηη αλήθεηε 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Σηάδην 1 
Contrast 1,307 1 1,307 4,114 ,044 ,025 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 2 
Contrast ,096 1 ,096 ,303 ,583 ,002 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 3 
Contrast 3,853 1 3,853 12,132 ,001 ,069 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 4 
Contrast ,009 1 ,009 ,027 ,869 ,000 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 5 
Contrast ,056 1 ,056 ,177 ,675 ,001 
Error 51,773 163 ,318 

   

Σηάδην 6 
Contrast ,616 1 ,616 1,938 ,166 ,012 
Error 51,773 163 ,318 

   

Each F tests the simple effects of Φύιν within each level combination of the other effects shown. These tests 
are based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
 

 

Πίνακασ 43: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2- Pairwise Comparisons 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω 
ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

(I) 
Φύιν 

(J) 
Φύιν 

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error 

Sig.b 95% Confidence 
Interval for Differenceb 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 
Άλδξαο Γπλαίθα 1,400* ,690 ,044 ,037 2,763 
Γπλαίθα Άλδξαο -1,400* ,690 ,044 -2,763 -,037 

Σηάδην 2 
Άλδξαο Γπλαίθα ,283 ,514 ,583 -,733 1,299 
Γπλαίθα Άλδξαο -,283 ,514 ,583 -1,299 ,733 

Σηάδην 3 
Άλδξαο Γπλαίθα -1,133* ,325 ,001 -1,776 -,491 
Γπλαίθα Άλδξαο 1,133* ,325 ,001 ,491 1,776 

Σηάδην 4 
Άλδξαο Γπλαίθα ,050 ,302 ,869 -,546 ,646 
Γπλαίθα Άλδξαο -,050 ,302 ,869 -,646 ,546 

Σηάδην 5 
Άλδξαο Γπλαίθα -,076 ,181 ,675 -,434 ,281 
Γπλαίθα Άλδξαο ,076 ,181 ,675 -,281 ,434 

Σηάδην 6 
Άλδξαο Γπλαίθα ,198 ,142 ,166 -,083 ,480 
Γπλαίθα Άλδξαο -,198 ,142 ,166 -,480 ,083 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Πίνακασ 44: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2- Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην 

νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 
Mean Std. 

Deviation 
N 

Άλδξαο 

Σηάδην 1 3,50 . 1 
Σηάδην 2 3,35 1,202 2 
Σηάδην 3 2,10 ,542 4 
Σηάδην 4 3,35 ,252 4 
Σηάδην 5 3,29 ,470 13 
Σηάδην 6 3,53 ,675 24 
Total 3,32 ,694 48 

Γπλαίθα 

Σηάδην 1 2,10 ,000 2 
Σηάδην 2 3,07 ,321 3 
Σηάδην 3 3,23 ,440 12 
Σηάδην 4 3,30 ,598 27 
Σηάδην 5 3,37 ,554 38 
Σηάδην 6 3,33 ,546 45 
Total 3,30 ,559 127 

Total 

Σηάδην 1 2,57 ,808 3 
Σηάδην 2 3,18 ,661 5 
Σηάδην 3 2,95 ,676 16 
Σηάδην 4 3,31 ,563 31 
Σηάδην 5 3,35 ,530 51 
Σηάδην 6 3,40 ,597 69 
Total 3,31 ,597 175 

 

Πίνακασ 45: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2- Pairwise Comparisons 2 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
(I) Επηιέμηε έλα από ηα 
παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο 
ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

(J) Επηιέμηε έλα από ηα 
παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig.b 95% Confidence 
Interval for 
Differenceb 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1: Γλωξίδω ηελ ύπαξμε 
ηεο ηερλνινγίαο αιιά δελ ηε 
ρξεζηκνπνηώ .Τελ απνθεύγω θαη 
κε αγρώλεη. 

Σηάδην 2 -,408 ,430 1,000 -1,691 ,874 
Σηάδην 3. ,133 ,382 1,000 -1,003 1,270 
Σηάδην 4 -,525 ,377 1,000 -1,647 ,597 
Σηάδην 5 -,530 ,357 1,000 -1,593 ,533 
Σηάδην 6 -,626 ,352 1,000 -1,676 ,424 

Σηάδην 2:Πξνζπαζώ λα κάζω ηα 
βαζηθά. Απνγνεηεύνκαη όηαλ 
ρξεζηκνπνηώ ηηο ΤΠΕ θαη δελ 
ληώζω απηνπεπνίζεζε. 

Σηάδην 1 ,408 ,430 1,000 -,874 1,691 
Σηάδην 3 ,542 ,304 1,000 -,365 1,448 
Σηάδην 4 -,117 ,298 1,000 -1,005 ,772 
Σηάδην 5 -,122 ,273 1,000 -,934 ,690 
Σηάδην 6 -,218 ,267 1,000 -1,013 ,578 

Σηάδην 3: Αξρίδω λα θαηαλνώ ηε 
δηαδηθαζία ρξήζεο ηεο 
ηερλνινγίαο θαη ζεωξώ όηη 
κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε . 

Σηάδην 1 -,133 ,382 1,000 -1,270 1,003 
Σηάδην 2 -,542 ,304 1,000 -1,448 ,365 
Σηάδην 4 -,658 ,222 ,052 -1,320 ,003 
Σηάδην 5 -,664* ,186 ,007 -1,218 -,109 
Σηάδην 6 -,759* ,178 ,000 -1,288 -,230 

Σηάδην 4: Έρω αξρίζεη λα ληώζω 
απηνπεπνίζεζε  κε ηε ρξήζε ηωλ 
ΤΠΕ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα , 
θαη ληώζω πην άλεηνο/ε. 

Σηάδην 1 ,525 ,377 1,000 -,597 1,647 
Σηάδην 2 ,117 ,298 1,000 -,772 1,005 
Σηάδην 3 ,658 ,222 ,052 -,003 1,320 
Σηάδην 5 -,005 ,176 1,000 -,530 ,519 
Σηάδην 6 -,101 ,167 1,000 -,598 ,396 
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Σηάδην 5: Οη ΤΠΕ ζαλ  εξγαιείν 
δελ κε αλεζπρνύλ . Μπνξώ λα 
ηηο ρξεζηκνπνηήζω ζε  
εθαξκνγέο θαη ωο εθπαηδεπηηθή 
βνήζεηα. 

Σηάδην 1 ,530 ,357 1,000 -,533 1,593 
Σηάδην 2 ,122 ,273 1,000 -,690 ,934 
Σηάδην 3 ,664* ,186 ,007 ,109 1,218 
Σηάδην 4 ,005 ,176 1,000 -,519 ,530 
Σηάδην 6 -,095 ,115 1,000 -,439 ,248 

Σηάδην 6: Χξεζηκνπνηώ  ηηο 
γλώζεηο  ζηελ ηερλνινγία  ζαλ  
εξγαιείν  θαη λα ην εληάμω  ζην 
καζεζηαθό  κνπ αληηθείκελν. 

Σηάδην 1 ,626 ,352 1,000 -,424 1,676 
Σηάδην 2 ,218 ,267 1,000 -,578 1,013 
Σηάδην 3 ,759* ,178 ,000 ,230 1,288 
Σηάδην 4 ,101 ,167 1,000 -,396 ,598 
Σηάδην 5 ,095 ,115 1,000 -,248 ,439 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 

 

Πίνακασ 46: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 2- Estimates 

Estimates 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Mean Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 2,800 ,345 2,119 3,481 
Σηάδην 2 3,208 ,257 2,700 3,716 
Σηάδην 3 2,667 ,163 2,345 2,988 
Σηάδην 4 3,325 ,151 3,027 3,623 
Σηάδην 5 3,330 ,091 3,152 3,509 
Σηάδην 6 3,426 ,071 3,285 3,566 

 

Πίνακασ 47: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 3- Ζλεγχοσ κανονικότητασ 

Tests of Normalitya,d 
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Φύιν Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Σηάδην 2 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,260 2 . 

   

Γπλαίθα ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Σηάδην 3 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,274 4 . ,831 4 ,171 
Γπλαίθα ,166 12 ,200* ,894 12 ,134 

Σηάδην 4 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,307 4 . ,729 4 ,024 
Γπλαίθα ,143 27 ,163 ,963 27 ,440 

Σηάδην 5 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,175 13 ,200* ,968 13 ,872 
Γπλαίθα ,153 38 ,026 ,971 38 ,411 

Σηάδην 6 Residual for F3 Πξνηηκήζεηο 
Άλδξαο ,143 24 ,200* ,961 24 ,456 
Γπλαίθα ,104 45 ,200* ,983 45 ,730 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Residual for F3 Πξνηηκήζεηο is constant when Φύιν = Άλδξαο in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 
d. Residual for F3 Πξνηηκήζεηο is constant when Φύιν = Γπλαίθα in one or more split files. It has been omitted. 
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Πίνακασ 48: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 3- Levene’s Test= 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
2,109 11 163 ,022 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Φύιν + Σηάδηα + Φύιν *  

Σηάδηα 

 

Πίνακασ 49: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 3-Tests of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 
Corrected Model 6,530a 11 ,594 1,976 ,034 ,118 
Intercept 379,187 1 379,187 1262,426 ,000 ,886 
Φύιν 1,698 1 1,698 5,655 ,019 ,034 
Σηάδηα 3,449 5 ,690 2,296 ,048 ,066 
Φύιν * Σηάδηα 4,519 5 ,904 3,009 ,013 ,084 
Error 48,959 163 ,300 

   

Total 1452,240 175 
    

Corrected Total 55,489 174 
    

a. R Squared = ,118 (Adjusted R Squared = ,058) 
 
Πίνακασ 50: Ερευν. Ερωτ.1_Παράγοντασ 3- Pairwise Comparisons 1 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω 
ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

(I) 
Φύιν 

(J) 
Φύιν 

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error 

Sig.b 95% Confidence 
Interval for Differenceb 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 
Άλδξαο Γπλαίθα 1,600* ,671 ,018 ,275 2,925 
Γπλαίθα Άλδξαο -1,600* ,671 ,018 -2,925 -,275 

Σηάδην 2 
Άλδξαο Γπλαίθα ,900 ,500 ,074 -,088 1,888 
Γπλαίθα Άλδξαο -,900 ,500 ,074 -1,888 ,088 

Σηάδην 3 
Άλδξαο Γπλαίθα -,533 ,316 ,094 -1,158 ,091 
Γπλαίθα Άλδξαο ,533 ,316 ,094 -,091 1,158 

Σηάδην 4 
Άλδξαο Γπλαίθα ,300 ,294 ,308 -,280 ,880 
Γπλαίθα Άλδξαο -,300 ,294 ,308 -,880 ,280 

Σηάδην 5. 
Άλδξαο Γπλαίθα -,173 ,176 ,327 -,521 ,174 
Γπλαίθα Άλδξαο ,173 ,176 ,327 -,174 ,521 

Σηάδην 6 
Άλδξαο Γπλαίθα ,209 ,139 ,134 -,065 ,482 
Γπλαίθα Άλδξαο -,209 ,139 ,134 -,482 ,065 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Πίνακασ 51: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 3- Pairwise Comparisons 2 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
(I) Φύιν (J) Φύιν Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 95% Confidence Interval for Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 
Άλδξαο Γπλαίθα ,384* ,161 ,019 ,065 ,702 
Γπλαίθα Άλδξαο -,384* ,161 ,019 -,702 -,065 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 
Πίνακασ 52: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4-Ζλεγχοσ κανονικότητασ 

Tests of Normality 
Φύιν Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 
Kolmogorov-

Smirnov 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Άλδξαο 

Σηάδην 2 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,260 2 . 
   

Σηάδην 3 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,271 4 . ,848 4 ,220 
Σηάδην 4 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,250 4 . ,945 4 ,683 
Σηάδην 5 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,219 13 ,088 ,901 13 ,137 
Σηάδην 6 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,168 24 ,077 ,953 24 ,311 

Γπλαίθα 

Σηάδην 2 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,292 3 . ,923 3 ,463 
Σηάδην 3 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,174 12 ,200* ,921 12 ,297 
Σηάδην 4 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,162 27 ,068 ,924 27 ,051 
Σηάδην 5 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,192 38 ,001 ,951 38 ,099 
Σηάδην 6 Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο ,130 45 ,054 ,975 45 ,427 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Residual for F4 Εμωηεξηθνί παξάγνληεο is constant in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 

 

Πίνακασ 53: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4-Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,126 11 163 ,344 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Φύιν + Σηάδηα + Φύιν * Σηάδηα 
 
 

Πίνακασ 54: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4- Tests of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 
Corrected Model 5,262a 11 ,478 1,553 ,117 ,095 
Intercept 386,510 1 386,510 1255,111 ,000 ,885 
Φύιν 1,855 1 1,855 6,025 ,015 ,036 
Σηάδηα ,624 5 ,125 ,405 ,845 ,012 
Φύιν * Σηάδηα 3,445 5 ,689 2,237 ,053 ,064 
Error 50,196 163 ,308 

   

Total 1492,040 175 
    

Corrected Total 55,457 174 
    

a. R Squared = ,095 (Adjusted R Squared = ,034) 
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Πίνακασ 55 : Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4-Pairwise Comparisons 

                                                                                                                                                    

          Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
(I) Φύιν (J) Φύιν Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 95% Confidence Interval for 

Differenceb 
Lower Bound Upper Bound 

Άλδξαο Γπλαίθα ,401* ,163 ,015 ,078 ,724 
Γπλαίθα Άλδξαο -,401* ,163 ,015 -,724 -,078 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 

Πίνακασ 56: Ερευν. Ερωτ.1 Παράγοντασ 4- Estimates 

Estimates 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Φύιν Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
Άλδξαο 3,095 ,135 2,829 3,361 
Γπλαίθα 2,694 ,093 2,511 2,877 

 

Πίνακασ 57:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 1-Ζλεγχοσ κανονικότητασ 

Tests of Normality 
Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

1-5 

Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,260 2 . 
   

Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,300 5 ,161 ,908 5 ,453 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,235 9 ,165 ,856 9 ,087 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,156 13 ,200* ,975 13 ,949 

6-10 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,370 6 ,010 ,769 6 ,030 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,311 7 ,039 ,720 7 ,006 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,307 6 ,081 ,788 6 ,045 

11-15 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,175 3 . 1,000 3 1,000 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,257 7 ,179 ,843 7 ,106 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,153 16 ,200* ,953 16 ,531 

16-20 

Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,300 5 ,161 ,833 5 ,146 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,329 7 ,021 ,833 7 ,086 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,138 12 ,200* ,956 12 ,731 
Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,248 12 ,040 ,887 12 ,107 

21+ 

Σηάδην 2. Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,260 2 . 
   

Σηάδην 3 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,183 7 ,200* ,913 7 ,416 
Σηάδην 4 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,200 10 ,200* ,868 10 ,095 
Σηάδην 5 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,201 16 ,084 ,825 16 ,006 

Σηάδην 6 Residual for F1 Δπλαηόηεηεο ,165 22 ,121 ,877 22 ,011 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Residual for F1 Δπλαηόηεηεο is constant in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 
 

 



 

  146 

 

Πίνακασ 58:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 1-Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,525 25 149 ,065 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Δηδαθηηθή Εκπεηξία + Σηάδηα + Δηδαθηηθή Εκπεηξία * Σηάδηα 

 

Πίνακασ 59:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 1-Tests of Between –Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. Partial Eta 

Squared 
Corrected Model 12,384a 25 ,495 1,774 ,019 ,229 
Intercept 729,329 1 729,329 2611,898 ,000 ,946 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία ,509 4 ,127 ,456 ,768 ,012 
Σηάδηα 3,744 5 ,749 2,682 ,024 ,083 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία * 
Σηάδηα 

4,396 16 ,275 ,984 ,477 ,096 

Error 41,606 149 ,279 
   

Total 2758,813 175 
    

Corrected Total 53,990 174 
    

a. R Squared = ,229 (Adjusted R Squared = ,100) 
 

Πίνακασ 60:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 1-Pairwise Comparisons 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
(I) Επηιέμηε έλα από ηα 
παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο  

(J) Επηιέμηε έλα από ηα 
παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο 
ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig.d 95% Confidence 
Interval for 
Difference 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 

Σηάδην 2 -,766a,b ,407 ,930 -1,980 ,449 
Σηάδην 3 -,836a ,369 ,377 -1,938 ,266 
Σηάδην 4 -,961a ,339 ,079 -1,973 ,052 
Σηάδην 5 -1,050a,* ,333 ,029 -2,043 -,057 
Σηάδην 6 -1,125a,* ,331 ,013 -2,112 -,137 

Σηάδην 2 

Σηάδην 1 ,766a,b ,407 ,930 -,449 1,980 
Σηάδην 3 -,070a ,305 1,000 -,979 ,839 
Σηάδην 4 -,195a ,268 1,000 -,993 ,603 
Σηάδην 5 -,284a ,259 1,000 -1,057 ,489 
Σηάδην 6 -,359a ,257 1,000 -1,125 ,407 

Σηάδην 3. 

Σηάδην 1 ,836b ,369 ,377 -,266 1,938 
Σηάδην 2 ,070b ,305 1,000 -,839 ,979 
Σηάδην 4 -,125 ,206 1,000 -,738 ,488 
Σηάδην 5 -,214 ,194 1,000 -,794 ,366 
Σηάδην 6 -,289 ,191 1,000 -,860 ,282 

Σηάδην 4 

Σηάδην 1 ,961b ,339 ,079 -,052 1,973 
Σηάδην 2 ,195b ,268 1,000 -,603 ,993 
Σηάδην 3 ,125 ,206 1,000 -,488 ,738 
Σηάδην 5 -,089 ,129 1,000 -,473 ,295 
Σηάδην 6 -,164 ,124 1,000 -,534 ,206 

Σηάδην 5 
Σηάδην1 1,050b,* ,333 ,029 ,057 2,043 
Σηάδην 2 ,284b ,259 1,000 -,489 1,057 
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Σηάδην 3 ,214 ,194 1,000 -,366 ,794 
Σηάδην 4 ,089 ,129 1,000 -,295 ,473 
Σηάδην 6 -,075 ,104 1,000 -,387 ,237 

Σηάδην 6 

Σηάδην 1 1,125b,* ,331 ,013 ,137 2,112 
Σηάδην 2 ,359b ,257 1,000 -,407 1,125 
Σηάδην 3 ,289 ,191 1,000 -,282 ,860 
Σηάδην 4 ,164 ,124 1,000 -,206 ,534 
Σηάδην 5 ,075 ,104 1,000 -,237 ,387 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
a. An estimate of the modified population marginal mean (I). 
b. An estimate of the modified population marginal mean (J). 
d. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

Πίνακασ 61:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 1-Estimates 

Estimates 
Dependent Variable:   Πξώηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο 
ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Mean Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 2,938a ,324 2,298 3,577 
Σηάδην 2 3,703a ,247 3,215 4,191 
Σηάδην 3 3,773 ,178 3,421 4,125 
Σηάδην 4 3,898 ,103 3,695 4,101 
Σηάδην 5 3,987 ,078 3,833 4,141 
Σηάδην 6 4,062 ,070 3,925 4,200 
a. Based on modified population marginal mean. 

 

Πίνακασ  62:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 2-Ζλεγχοσ Κανονικότητασ 

Tests of Normalitya 
Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Kolmogorov-
Smirnovb 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

1-5 

Σηάδην 3 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,260 2 . 
   

Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,241 5 ,200* ,821 5 ,119 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,231 9 ,184 ,880 9 ,158 
Σηάδην 6. Δεύηεξνο παξάγνληαο ,167 13 ,200* ,945 13 ,520 

6-10 
Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,137 6 ,200* ,982 6 ,962 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,283 7 ,094 ,834 7 ,088 
Σηάδην 6 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,275 6 ,177 ,846 6 ,145 

11-15 
Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,187 3 . ,998 3 ,915 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,330 7 ,020 ,715 7 ,005 
Σηάδην 6 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,133 16 ,200* ,963 16 ,717 

16-20 

Σηάδην 3 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,356 5 ,037 ,773 5 ,048 
Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,429 7 ,000 ,620 7 ,000 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,171 12 ,200* ,923 12 ,316 
Σηάδην 6 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,225 12 ,094 ,875 12 ,077 

21+ 

Σηάδην 2 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,260 2 . 
   

Σηάδην 3 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,213 7 ,200* ,964 7 ,852 
Σηάδην 4 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,292 10 ,016 ,912 10 ,293 
Σηάδην 5 Δεύηεξνο παξάγνληαο ,139 16 ,200* ,956 16 ,594 
Σηάδην 6. Δεύηεξνο παξάγνληαο ,181 22 ,058 ,897 22 ,026 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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a. Δεύηεξνο παξάγνληαο is constant in one or more split files. It has been omitted. 
b. Lilliefors Significance Correction 
 

Πίνακασ 63:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 2-Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
,882 25 149 ,630 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Δηδαθηηθή Εκπεηξία + Σηάδηα + Δηδαθηηθή Εκπεηξία * Σηάδηα 

 

Πίνακασ 64:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 2-Tests of Between –Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Δεύηεξνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. Partial Eta 

Squared 
Corrected Model 12,680a 25 ,507 1,529 ,063 ,204 
Intercept 550,765 1 550,765 1660,367 ,000 ,918 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία 2,104 4 ,526 1,586 ,181 ,041 
Σηάδηα ,810 5 ,162 ,489 ,784 ,016 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία * 
Σηάδηα 

7,654 16 ,478 1,442 ,130 ,134 

Error 49,425 149 ,332 
   

Total 1973,800 175 
    

Corrected Total 62,105 174 
    

a. R Squared = ,204 (Adjusted R Squared = ,071) 
 

Πίνακασ 65:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Ζλεγχοσ Κανονικότητασ 

Tests of Normalitya,b,c 
Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Kolmogorov-
Smirnov D 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

1-5 

Σηάδην 3 Τξίηνο παξάγνληαο ,260 2 . 
   

Σηάδην 4 Τξίηνο παξάγνληαο ,473 5 ,001 ,552 5 ,000 
Σηάδην 5 Τξίηνο παξάγνληαο ,256 9 ,091 ,866 9 ,112 
Σηάδην 6 Τξίηνο παξάγνληαο ,146 13 ,200* ,977 13 ,959 

6-10 
Σηάδην 4 Τξίηνο παξάγνληαο ,175 6 ,200* ,952 6 ,753 
Σηάδην 5 Τξίηνο παξάγνληαο ,214 7 ,200* ,933 7 ,573 
Σηάδην 6 Τξίηνο παξάγνληαο ,216 6 ,200* ,841 6 ,133 

11-15 
Σηάδην 4 Τξίηνο παξάγνληαο ,385 3 . ,750 3 ,000 
Σηάδην 5 Τξίηνο παξάγνληαο ,166 7 ,200* ,977 7 ,944 
Σηάδην 6 Τξίηνο παξάγνληαο ,204 16 ,073 ,901 16 ,083 

16-20 

Σηάδην 3 Τξίηνο παξάγνληαο ,184 5 ,200* ,978 5 ,921 
Σηάδην 4 Τξίηνο παξάγνληαο ,200 7 ,200* ,905 7 ,362 
Σηάδην 5 Τξίηνο παξάγνληαο ,174 12 ,200* ,928 12 ,355 
Σηάδην 6 Τξίηνο παξάγνληαο ,119 12 ,200* ,962 12 ,809 

21+ 

Σηάδην 3 Τξίηνο παξάγνληαο ,186 7 ,200* ,875 7 ,205 
Σηάδην 4 Τξίηνο παξάγνληαο ,146 10 ,200* ,948 10 ,646 
Σηάδην 5 Τξίηνο παξάγνληαο ,172 16 ,200* ,951 16 ,507 
Σηάδην 6 Τξίηνο παξάγνληαο ,150 22 ,200* ,949 22 ,300 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία έρεηε; is constant in one or more split files. It has been omitted. 
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b. Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε is 
constant in one or more split files. It has been omitted. 
c. Τξίηνο παξάγνληαο is constant in one or more split files. It has been omitted. 
d. Lilliefors Significance Correction 
 

Πίνακασ 66:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,572 25 149 ,052 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Δηδαθηηθή Εκπεηξία + Σηάδηα + Δηδαθηηθή Εκπεηξία * Σηάδηα 
 

Πίνακασ 68:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Univariate Tests 1 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Σηάδην 1 
Contrast 1,707 1 1,707 5,920 ,016 ,038 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 2 
Contrast 3,872 3 1,291 4,477 ,005 ,083 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 3 
Contrast 1,591 4 ,398 1,380 ,244 ,036 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 4 
Contrast 1,425 4 ,356 1,235 ,298 ,032 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 5 
Contrast ,837 4 ,209 ,726 ,576 ,019 
Error 42,955 149 ,288 

   

Σηάδην 6 
Contrast 1,392 4 ,348 1,207 ,310 ,031 
Error 42,955 149 ,288 

   

Each F tests the simple effects of Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία έρεηε; within each level combination of the 
other effects shown. These tests are based on the estimable linearly independent pairwise comparisons among 
the estimated marginal means. 
 

 

Πίνακασ 69:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Pairwise Comparisons 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα 
παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο  

(I) Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή 
εκπεηξία έρεηε; 

(J) Πόζα 
ρξόληα 
δηδαθηηθή 
εκπεηξία έρεηε; 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig.d 95% Confidence 
Interval for 
Differenced 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 

1-5 

6-10 .a . . . . 
11-15 .a,b . . . . 
16-20 .a,b . . . . 
21+ .a . . . . 

6-10 

1-5 .b . . . . 
11-15 .b . . . . 
16-20 .b . . . . 
21+ -1,600* ,658 ,016 -2,899 -,301 
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11-15 

1-5 .a,b . . . . 
6-10 .a . . . . 
16-20 .a,b . . . . 
21+ .a . . . . 

16-20 

1-5 .a,b . . . . 
6-10 .a . . . . 
11-15 .a,b . . . . 
21+ .a . . . . 

21+ 

1-5 .b . . . . 
6-10 1,600* ,658 ,016 ,301 2,899 
11-15 .b . . . . 
16-20 .b . . . . 

Σηάδην 2 

1-5 

6-10 .b . . . . 
11-15 1,000 ,759 1,000 -1,030 3,030 
16-20 2,600* ,759 ,005 ,570 4,630 
21+ 1,800* ,658 ,042 ,042 3,558 

6-10 

1-5 .a . . . . 
11-15 .a . . . . 
16-20 .a . . . . 
21+ .a . . . . 

11-15 

1-5 -1,000 ,759 1,000 -3,030 1,030 
6-10 .b . . . . 
16-20 1,600 ,759 ,221 -,430 3,630 
21+ ,800 ,658 1,000 -,958 2,558 

16-20 

1-5 -2,600* ,759 ,005 -4,630 -,570 
6-10 .b . . . . 
11-15 -1,600 ,759 ,221 -3,630 ,430 
21+ -,800 ,658 1,000 -2,558 ,958 

21+ 

1-5 -1,800* ,658 ,042 -3,558 -,042 
6-10 .b . . . . 
11-15 -,800 ,658 1,000 -2,558 ,958 
16-20 ,800 ,658 1,000 -,958 2,558 

Σηάδην 3 

1-5 

6-10 -,100 ,658 1,000 -1,974 1,774 
11-15 ,500 ,658 1,000 -1,374 2,374 
16-20 ,700 ,449 1,000 -,580 1,980 
21+ ,814 ,430 ,605 -,412 2,041 

6-10 

1-5 ,100 ,658 1,000 -1,774 1,974 
11-15 ,600 ,759 1,000 -1,564 2,764 
16-20 ,800 ,588 1,000 -,876 2,476 
21+ ,914 ,574 1,000 -,721 2,550 

11-15 

1-5 -,500 ,658 1,000 -2,374 1,374 
6-10 -,600 ,759 1,000 -2,764 1,564 
16-20 ,200 ,588 1,000 -1,476 1,876 
21+ ,314 ,574 1,000 -1,321 1,950 

16-20 

1-5 -,700 ,449 1,000 -1,980 ,580 
6-10 -,800 ,588 1,000 -2,476 ,876 
11-15 -,200 ,588 1,000 -1,876 1,476 
21+ ,114 ,314 1,000 -,782 1,010 

21+ 

1-5 -,814 ,430 ,605 -2,041 ,412 
6-10 -,914 ,574 1,000 -2,550 ,721 
11-15 -,314 ,574 1,000 -1,950 1,321 
16-20 -,114 ,314 1,000 -1,010 ,782 

Σηάδην 4 
1-5 

6-10 -,240 ,325 1,000 -1,166 ,686 
11-15 ,227 ,392 1,000 -,891 1,344 
16-20 ,389 ,314 1,000 -,507 1,284 
21+ ,180 ,294 1,000 -,658 1,018 

6-10 
1-5 ,240 ,325 1,000 -,686 1,166 
11-15 ,467 ,380 1,000 -,615 1,548 
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16-20 ,629 ,299 ,370 -,223 1,480 
21+ ,420 ,277 1,000 -,370 1,210 

11-15 

1-5 -,227 ,392 1,000 -1,344 ,891 
6-10 -,467 ,380 1,000 -1,548 ,615 
16-20 ,162 ,371 1,000 -,894 1,218 
21+ -,047 ,353 1,000 -1,054 ,960 

16-20 

1-5 -,389 ,314 1,000 -1,284 ,507 
6-10 -,629 ,299 ,370 -1,480 ,223 
11-15 -,162 ,371 1,000 -1,218 ,894 
21+ -,209 ,265 1,000 -,963 ,545 

21+ 

1-5 -,180 ,294 1,000 -1,018 ,658 
6-10 -,420 ,277 1,000 -1,210 ,370 
11-15 ,047 ,353 1,000 -,960 1,054 
16-20 ,209 ,265 1,000 -,545 ,963 

Σηάδην 5 

1-5 

6-10 -,111 ,271 1,000 -,882 ,660 
11-15 -,168 ,271 1,000 -,939 ,603 
16-20 ,189 ,237 1,000 -,486 ,864 
21+ -,099 ,224 1,000 -,736 ,539 

6-10 

1-5 ,111 ,271 1,000 -,660 ,882 
11-15 -,057 ,287 1,000 -,875 ,761 
16-20 ,300 ,255 1,000 -,428 1,028 
21+ ,013 ,243 1,000 -,681 ,706 

11-15 

1-5 ,168 ,271 1,000 -,603 ,939 
6-10 ,057 ,287 1,000 -,761 ,875 
16-20 ,357 ,255 1,000 -,370 1,085 
21+ ,070 ,243 1,000 -,624 ,763 

16-20 

1-5 -,189 ,237 1,000 -,864 ,486 
6-10 -,300 ,255 1,000 -1,028 ,428 
11-15 -,357 ,255 1,000 -1,085 ,370 
21+ -,288 ,205 1,000 -,872 ,297 

21+ 

1-5 ,099 ,224 1,000 -,539 ,736 
6-10 -,013 ,243 1,000 -,706 ,681 
11-15 -,070 ,243 1,000 -,763 ,624 
16-20 ,288 ,205 1,000 -,297 ,872 

Σηάδην 6 

1-5 

6-10 -,221 ,265 1,000 -,976 ,535 
11-15 ,134 ,200 1,000 -,438 ,705 
16-20 -,171 ,215 1,000 -,783 ,442 
21+ -,208 ,188 1,000 -,744 ,327 

6-10 

1-5 ,221 ,265 1,000 -,535 ,976 
11-15 ,354 ,257 1,000 -,378 1,087 
16-20 ,050 ,268 1,000 -,715 ,815 
21+ ,012 ,247 1,000 -,693 ,717 

11-15 

1-5 -,134 ,200 1,000 -,705 ,438 
6-10 -,354 ,257 1,000 -1,087 ,378 
16-20 -,304 ,205 1,000 -,888 ,280 
21+ -,342 ,176 ,544 -,845 ,161 

16-20 

1-5 ,171 ,215 1,000 -,442 ,783 
6-10 -,050 ,268 1,000 -,815 ,715 
11-15 ,304 ,205 1,000 -,280 ,888 
21+ -,038 ,193 1,000 -,587 ,511 

21+ 

1-5 ,208 ,188 1,000 -,327 ,744 
6-10 -,012 ,247 1,000 -,717 ,693 
11-15 ,342 ,176 ,544 -,161 ,845 
16-20 ,038 ,193 1,000 -,511 ,587 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
a. The level combination of factors in (I) is not observed. 
b. The level combination of factors in (J) is not observed. 
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d. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 

 

Πίνακασ 70:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή 
εκπεηξία έρεηε; 

Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Mean Std. 
Deviation 

N 

1-5 

Σηάδην 2 4,20 . 1 
Σηάδην 3 3,30 ,141 2 
Σηάδην 4 2,96 ,358 5 
Σηάδην 5. 2,69 ,491 9 
Σηάδην 6 2,85 ,780 13 
Total 2,89 ,649 30 

6-10 

Σηάδην 1 2,40 ,000 2 
Σηάδην 3 3,40 . 1 
Σηάδην 4 3,20 ,490 6 
Σηάδην 5 2,80 ,327 7 
Σηάδην 6 3,07 ,468 6 
Total 2,97 ,455 22 

11-15 

Σηάδην 2 3,20 . 1 
Σηάδην 3 2,80 . 1 
Σηάδην 4 2,73 ,462 3 
Σηάδην 5 2,86 ,472 7 
Σηάδην 6 2,71 ,438 16 
Total 2,77 ,428 28 

16-20 

Σηάδην 2 1,60 . 1 
Σηάδην 3 2,60 ,678 5 
Σηάδην 4 2,57 ,423 7 
Σηάδην 5 2,50 ,663 12 
Σηάδην 6 3,02 ,549 12 
Total 2,67 ,626 37 

21+ 

Σηάδην 1 4,00 . 1 
Σηάδην 2 2,40 ,000 2 
Σηάδην 3 2,49 ,738 7 
Σηάδην 4 2,78 ,333 10 
Σηάδην 5 2,79 ,617 16 
Σηάδην 6 3,05 ,467 22 
Total 2,86 ,566 58 

Total 

Σηάδην 1 2,93 ,924 3 
Σηάδην 2 2,76 ,984 5 
Σηάδην 3 2,70 ,669 16 
Σηάδην 4 2,84 ,433 31 
Σηάδην 5 2,71 ,553 51 
Σηάδην 6 2,93 ,550 69 
Total 2,83 ,565 175 
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Πίνακασ 71:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Pairwise Comparisons 2 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
(I) Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

(J) Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error 

Sig.d 95% Confidence Interval 
for Differenced 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-5 

6-10 ,226a,b ,211 1,000 -,376 ,827 
11-15 ,338a,b ,226 1,000 -,305 ,982 
16-20 ,741a,b,* ,198 ,003 ,177 1,305 
21+ ,281a ,191 1,000 -,264 ,826 

6-10 

1-5 -,226a,b ,211 1,000 -,827 ,376 
11-15 ,113a,b ,228 1,000 -,537 ,763 
16-20 ,516a,b ,200 ,111 -,056 1,087 
21+ ,055a ,194 1,000 -,497 ,608 

11-15 

1-5 -,338a,b ,226 1,000 -,982 ,305 
6-10 -,113a,b ,228 1,000 -,763 ,537 
16-20 ,403a,b ,216 ,641 -,213 1,019 
21+ -,057a ,210 1,000 -,656 ,541 

16-20 

1-5 -,741a,b,* ,198 ,003 -1,305 -,177 
6-10 -,516a,b ,200 ,111 -1,087 ,056 
11-15 -,403a,b ,216 ,641 -1,019 ,213 
21+ -,460a ,180 ,113 -,972 ,051 

21+ 

1-5 -,281b ,191 1,000 -,826 ,264 
6-10 -,055b ,194 1,000 -,608 ,497 
11-15 ,057b ,210 1,000 -,541 ,656 
16-20 ,460b ,180 ,113 -,051 ,972 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
a. An estimate of the modified population marginal mean (I). 
b. An estimate of the modified population marginal mean (J). 
d. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 
 Πίνακασ 72:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 3-Estimates 

Estimates 
Dependent Variable:   Τξίηνο παξάγνληαο   
Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία έρεηε; Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1-5 3,199a ,148 2,907 3,491 
6-10 2,973a ,151 2,675 3,272 
11-15 2,861a ,171 2,522 3,199 
16-20 2,458a ,132 2,197 2,718 
21+ 2,918 ,122 2,677 3,159 
a. Based on modified population marginal mean. 

Πίνακασ 73:Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4-Ζλεγχοσ κανονικότητασ 

Tests of Normalitya,b,c 
Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Kolmogorov-
Smirnovd 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

1-5 

Σηάδην 3 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,260 2 . 
   

Σηάδην 4 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,349 5 ,046 ,771 5 ,046 
Σηάδην 5 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,278 9 ,044 ,851 9 ,077 
Σηάδην 6 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,259 13 ,017 ,807 13 ,008 

6-10 Σηάδην 4 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,207 6 ,200* ,918 6 ,492 
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Σηάδην 5 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,170 7 ,200* ,980 7 ,958 
Σηάδην 6 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,102 6 ,200* 1,000 6 1,000 

11-15 
Σηάδην 4 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,219 3 . ,987 3 ,780 
Σηάδην 5 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,270 7 ,132 ,826 7 ,073 
Σηάδην 6 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,159 16 ,200* ,964 16 ,729 

16-20 

Σηάδην 3 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,272 5 ,200* ,942 5 ,680 
Σηάδην 4 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,345 7 ,012 ,775 7 ,023 
Σηάδην 5 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,176 12 ,200* ,944 12 ,555 
Σηάδην 6 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,133 12 ,200* ,957 12 ,742 

21+ 

Σηάδην 2 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,260 2 . 
   

Σηάδην 3 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,169 7 ,200* ,923 7 ,491 
Σηάδην 4 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,200 10 ,200* ,918 10 ,344 
Σηάδην 5 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,242 16 ,013 ,854 16 ,016 
Σηάδην 6 Τέηαξηνο παξάγνληαο ,099 22 ,200* ,978 22 ,874 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία έρεηε; is constant in one or more split files. It has been omitted. 
b. Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε is 
constant in one or more split files. It has been omitted. 
c. Τέηαξηνο παξάγνληαο is constant in one or more split files. It has been omitted. 
d. Lilliefors Significance Correction 

 

Πίνακασ 74: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4 -Levene’s Test 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   

F df1 df2 Sig. 
1,362 25 149 ,132 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Δηδαθηηθή Εκπεηξία + Σηάδηα + Δηδαθηηθή Εκπεηξία * Σηάδηα 
 
 

Πίνακασ 75: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4 –Tests of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. Partial Eta 

Squared 
Corrected Model 15,920a 25 ,637 2,400 ,001 ,287 
Intercept 431,659 1 431,659 1626,763 ,000 ,916 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία 1,930 4 ,482 1,818 ,128 ,047 
Σηάδηα 1,159 5 ,232 ,874 ,500 ,028 
Δηδαθηηθή Εκπεηξία * 
Σηάδηα 

10,688 16 ,668 2,517 ,002 ,213 

Error 39,537 149 ,265 
   

Total 1492,040 175 
    

Corrected Total 55,457 174 
    

a. R Squared = ,287 (Adjusted R Squared = ,167) 
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Πίνακασ 76: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4 –Univariate Tests 1 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην νπνίν  
πηζηεύεηε όηη αλήθεηε 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Σηάδην 1 
Contrast 3,227 1 3,227 12,160 ,001 ,075 
Error 39,537 149 ,265 

   

Σηάδην 2 
Contrast 1,180 3 ,393 1,482 ,222 ,029 
Error 39,537 149 ,265 

   

Σηάδην 3 
Contrast ,449 4 ,112 ,423 ,792 ,011 
Error 39,537 149 ,265 

   

Σηάδην 4 
Contrast 5,368 4 1,342 5,057 ,001 ,120 
Error 39,537 149 ,265 

   

Σηάδην 5 
Contrast 1,792 4 ,448 1,689 ,156 ,043 
Error 39,537 149 ,265 

   

Σηάδην 6 
Contrast 2,284 4 ,571 2,151 ,077 ,055 
Error 39,537 149 ,265 

   

Each F tests the simple effects of Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία έρεηε; within each level combination of the 
other effects shown. These tests are based on the estimable linearly independent pairwise comparisons among 
the estimated marginal means. 
 

 

Πίνακασ 77: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4 –Pairwise Comparisons 1 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Επηιέμηε έλα από ηα 
παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο  

(I) Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή 
εκπεηξία έρεηε; 

(J) Πόζα 
ρξόληα 
δηδαθηηθή 
εκπεηξία έρεηε; 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig.d 95% Confidence 
Interval for 
Differenced 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σηάδην 1 

1-5 

6-10 .a . . . . 
11-15 .a,b . . . . 
16-20 .a,b . . . . 
21+ .a . . . . 

6-10 

1-5 .b . . . . 
11-15 .b . . . . 
16-20 .b . . . . 
21+ -2,200* ,631 ,001 -3,447 -,953 

11-15 

1-5 .a,b . . . . 
6-10 .a . . . . 
16-20 .a,b . . . . 
21+ .a . . . . 

16-20 

1-5 .a,b . . . . 
6-10 .a . . . . 
11-15 .a,b . . . . 
21+ .a . . . . 

21+ 

1-5 .b . . . . 
6-10 2,200* ,631 ,001 ,953 3,447 
11-15 .b . . . . 
16-20 .b . . . . 

Σηάδην 2 1-5 

6-10 .b . . . . 
11-15 ,800 ,728 1,000 -1,148 2,748 
16-20 ,600 ,728 1,000 -1,348 2,548 
21+ 1,300 ,631 ,246 -,387 2,987 
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6-10 

1-5 .a . . . . 
11-15 .a . . . . 
16-20 .a . . . . 
21+ .a . . . . 

11-15 

1-5 -,800 ,728 1,000 -2,748 1,148 
6-10 .b . . . . 
16-20 -,200 ,728 1,000 -2,148 1,748 
21+ ,500 ,631 1,000 -1,187 2,187 

16-20 

1-5 -,600 ,728 1,000 -2,548 1,348 
6-10 .b . . . . 
11-15 ,200 ,728 1,000 -1,748 2,148 
21+ ,700 ,631 1,000 -,987 2,387 

21+ 

1-5 -1,300 ,631 ,246 -2,987 ,387 
6-10 .b . . . . 
11-15 -,500 ,631 1,000 -2,187 1,187 
16-20 -,700 ,631 1,000 -2,387 ,987 

Σηάδην 3 

1-5 

6-10 ,400 ,631 1,000 -1,398 2,198 
11-15 ,200 ,631 1,000 -1,598 1,998 
16-20 ,360 ,431 1,000 -,868 1,588 
21+ ,514 ,413 1,000 -,663 1,691 

6-10 

1-5 -,400 ,631 1,000 -2,198 1,398 
11-15 -,200 ,728 1,000 -2,276 1,876 
16-20 -,040 ,564 1,000 -1,648 1,568 
21+ ,114 ,551 1,000 -1,455 1,683 

11-15 

1-5 -,200 ,631 1,000 -1,998 1,598 
6-10 ,200 ,728 1,000 -1,876 2,276 
16-20 ,160 ,564 1,000 -1,448 1,768 
21+ ,314 ,551 1,000 -1,255 1,883 

16-20 

1-5 -,360 ,431 1,000 -1,588 ,868 
6-10 ,040 ,564 1,000 -1,568 1,648 
11-15 -,160 ,564 1,000 -1,768 1,448 
21+ ,154 ,302 1,000 -,705 1,014 

21+ 

1-5 -,514 ,413 1,000 -1,691 ,663 
6-10 -,114 ,551 1,000 -1,683 1,455 
11-15 -,314 ,551 1,000 -1,883 1,255 
16-20 -,154 ,302 1,000 -1,014 ,705 

Σηάδην 4 

1-5 

6-10 -,093 ,312 1,000 -,982 ,795 
11-15 ,507 ,376 1,000 -,565 1,579 
16-20 -,846 ,302 ,057 -1,705 ,014 
21+ -,560 ,282 ,490 -1,364 ,244 

6-10 

1-5 ,093 ,312 1,000 -,795 ,982 
11-15 ,600 ,364 1,000 -,438 1,638 
16-20 -,752 ,287 ,096 -1,569 ,064 
21+ -,467 ,266 ,814 -1,225 ,291 

11-15 

1-5 -,507 ,376 1,000 -1,579 ,565 
6-10 -,600 ,364 1,000 -1,638 ,438 
16-20 -1,352* ,355 ,002 -2,365 -,340 
21+ -1,067* ,339 ,020 -2,033 -,100 

16-20 

1-5 ,846 ,302 ,057 -,014 1,705 
6-10 ,752 ,287 ,096 -,064 1,569 
11-15 1,352* ,355 ,002 ,340 2,365 
21+ ,286 ,254 1,000 -,438 1,009 

21+ 

1-5 ,560 ,282 ,490 -,244 1,364 
6-10 ,467 ,266 ,814 -,291 1,225 
11-15 1,067* ,339 ,020 ,100 2,033 
16-20 -,286 ,254 1,000 -1,009 ,438 

Σηάδην 5 1-5 
6-10 -,314 ,260 1,000 -1,054 ,425 
11-15 -,486 ,260 ,633 -1,225 ,254 
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16-20 -,117 ,227 1,000 -,764 ,531 
21+ -,450 ,215 ,377 -1,062 ,162 

6-10 

1-5 ,314 ,260 1,000 -,425 1,054 
11-15 -,171 ,275 1,000 -,956 ,613 
16-20 ,198 ,245 1,000 -,500 ,896 
21+ -,136 ,233 1,000 -,801 ,529 

11-15 

1-5 ,486 ,260 ,633 -,254 1,225 
6-10 ,171 ,275 1,000 -,613 ,956 
16-20 ,369 ,245 1,000 -,329 1,067 
21+ ,036 ,233 1,000 -,629 ,701 

16-20 

1-5 ,117 ,227 1,000 -,531 ,764 
6-10 -,198 ,245 1,000 -,896 ,500 
11-15 -,369 ,245 1,000 -1,067 ,329 
21+ -,333 ,197 ,923 -,894 ,227 

21+ 

1-5 ,450 ,215 ,377 -,162 1,062 
6-10 ,136 ,233 1,000 -,529 ,801 
11-15 -,036 ,233 1,000 -,701 ,629 
16-20 ,333 ,197 ,923 -,227 ,894 

Σηάδην 6. 

1-5 

6-10 -,085 ,254 1,000 -,809 ,640 
11-15 ,003 ,192 1,000 -,545 ,551 
16-20 -,168 ,206 1,000 -,756 ,420 
21+ -,421 ,180 ,208 -,934 ,092 

6-10 

1-5 ,085 ,254 1,000 -,640 ,809 
11-15 ,088 ,247 1,000 -,615 ,790 
16-20 -,083 ,258 1,000 -,817 ,651 
21+ -,336 ,237 1,000 -1,012 ,340 

11-15 

1-5 -,003 ,192 1,000 -,551 ,545 
6-10 -,088 ,247 1,000 -,790 ,615 
16-20 -,171 ,197 1,000 -,731 ,390 
21+ -,424 ,169 ,133 -,906 ,058 

16-20 

1-5 ,168 ,206 1,000 -,420 ,756 
6-10 ,083 ,258 1,000 -,651 ,817 
11-15 ,171 ,197 1,000 -,390 ,731 
21+ -,253 ,185 1,000 -,780 ,274 

21+ 

1-5 ,421 ,180 ,208 -,092 ,934 
6-10 ,336 ,237 1,000 -,340 1,012 
11-15 ,424 ,169 ,133 -,058 ,906 
16-20 ,253 ,185 1,000 -,274 ,780 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
a. The level combination of factors in (I) is not observed. 
b. The level combination of factors in (J) is not observed. 
d. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 

Πίνακασ 78: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4-Univariate Tests 2 

Univariate Tests 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Πόζα ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία 
έρεηε; 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

1-5 
Contrast 1,991 4 ,498 1,876 ,118 ,048 
Error 39,537 149 ,265 

   

6-10 
Contrast 2,036 4 ,509 1,918 ,110 ,049 
Error 39,537 149 ,265 

   

11-15 
Contrast 2,386 4 ,596 2,248 ,067 ,057 
Error 39,537 149 ,265 

   

16-20 Contrast 3,030 4 ,758 2,855 ,026 ,071 
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Error 39,537 149 ,265 
   

21+ 
Contrast 2,441 5 ,488 1,840 ,108 ,058 
Error 39,537 149 ,265 

   

Each F tests the simple effects of Επηιέμηε έλα από ηα παξαθάηω ζηάδηα  πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην 
νπνίν  πηζηεύεηε όηη αλήθεηε within each level combination of the other effects shown. These tests are based on 
the estimable linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
 

 

Πίνακασ 79: Ερευν. Ερωτ 2 Παράγοντασ 4 -Pairwise Comparisons 2 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Τέηαξηνο παξάγνληαο   
Πόζα ρξόληα 
δηδαθηηθή 
εκπεηξία 
έρεηε; 

(I) Επηιέμηε έλα από 
ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο  

(J) Επηιέμηε έλα από 
ηα παξαθάηω ζηάδηα  
πηνζέηεζεο ηεο 
ηερλνινγίαο  

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig.d 95% Confidence 
Interval for 
Differenced 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-5 

Σηάδην 1 

Σηάδην 2 .a . . . . 
Σηάδην 3 .a . . . . 
Σηάδην 4 .a . . . . 
Σηάδην 5 .a . . . . 
Σηάδην 6 .a . . . . 

Σηάδην 2 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 3 ,200 ,631 1,000 -1,598 1,998 
Σηάδην 4 ,960 ,564 ,910 -,648 2,568 
Σηάδην 5 1,000 ,543 ,675 -,547 2,547 
Σηάδην 6 ,985 ,535 ,675 -,539 2,508 

Σηάδην 3 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 -,200 ,631 1,000 -1,998 1,598 
Σηάδην 4 ,760 ,431 ,799 -,468 1,988 
Σηάδην 5 ,800 ,403 ,488 -,347 1,947 
Σηάδην 6 ,785 ,391 ,467 -,330 1,899 

Σηάδην 4. 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 -,960 ,564 ,910 -2,568 ,648 
Σηάδην 3 -,760 ,431 ,799 -1,988 ,468 
Σηάδην 5 ,040 ,287 1,000 -,779 ,859 
Σηάδην 6 ,025 ,271 1,000 -,748 ,797 

Σηάδην 5 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 -1,000 ,543 ,675 -2,547 ,547 
Σηάδην 3 -,800 ,403 ,488 -1,947 ,347 
Σηάδην 4 -,040 ,287 1,000 -,859 ,779 
Σηάδην 6 -,015 ,223 1,000 -,652 ,621 

Σηάδην 6: 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 -,985 ,535 ,675 -2,508 ,539 
Σηάδην 3 -,785 ,391 ,467 -1,899 ,330 
Σηάδην 4 -,025 ,271 1,000 -,797 ,748 
Σηάδην 5 ,015 ,223 1,000 -,621 ,652 

6-10 

Σηάδην 1 

Σηάδην 2 .b . . . . 
Σηάδην 3 -1,200 ,631 ,591 -2,998 ,598 
Σηάδην 4 -,933 ,421 ,280 -2,132 ,265 
Σηάδην 5 -1,114 ,413 ,078 -2,291 ,063 
Σηάδην 6 -,900 ,421 ,340 -2,098 ,298 

Σηάδην 2 

Σηάδην 1 .a . . . . 
Σηάδην 3 .a . . . . 
Σηάδην 4 .a . . . . 
Σηάδην 5 .a . . . . 
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Σηάδην 6 .a . . . . 

Σηάδην 3 

Σηάδην 1 1,200 ,631 ,591 -,598 2,998 
Σηάδην 2 .b . . . . 
Σηάδην 4 ,267 ,556 1,000 -1,319 1,852 
Σηάδην 5 ,086 ,551 1,000 -1,483 1,655 
Σηάδην 6 ,300 ,556 1,000 -1,285 1,885 

Σηάδην 4 

Σηάδην 1 ,933 ,421 ,280 -,265 2,132 
Σηάδην 2 .b . . . . 
Σηάδην 3 -,267 ,556 1,000 -1,852 1,319 
Σηάδην 5 -,181 ,287 1,000 -,998 ,636 
Σηάδην 6 ,033 ,297 1,000 -,814 ,881 

Σηάδην 5 

Σηάδην 1. 1,114 ,413 ,078 -,063 2,291 
Σηάδην 2 .b . . . . 
Σηάδην 3 -,086 ,551 1,000 -1,655 1,483 
Σηάδην 4 ,181 ,287 1,000 -,636 ,998 
Σηάδην 6 ,214 ,287 1,000 -,602 1,031 

Σηάδην 6 

Σηάδην 1 ,900 ,421 ,340 -,298 2,098 
Σηάδην 2 .b . . . . 
Σηάδην 3 -,300 ,556 1,000 -1,885 1,285 
Σηάδην 4 -,033 ,297 1,000 -,881 ,814 
Σηάδην 5 -,214 ,287 1,000 -1,031 ,602 

11-15 

Σηάδην 1 

Σηάδην 2 .a . . . . 
Σηάδην 3 .a . . . . 
Σηάδην 4 .a . . . . 
Σηάδην 5 .a . . . . 
Σηάδην 6 .a . . . . 

Σηάδην 2 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 3 -,400 ,728 1,000 -2,476 1,676 
Σηάδην 4 ,667 ,595 1,000 -1,028 2,362 
Σηάδην 5 -,286 ,551 1,000 -1,855 1,283 
Σηάδην 6 ,188 ,531 1,000 -1,325 1,700 

Σηάδην 3 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 ,400 ,728 1,000 -1,676 2,476 
Σηάδην 4 1,067 ,595 ,750 -,628 2,762 
Σηάδην 5 ,114 ,551 1,000 -1,455 1,683 
Σηάδην 6 ,588 ,531 1,000 -,925 2,100 

Σηάδην 4. 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 -,667 ,595 1,000 -2,362 1,028 
Σηάδην 3 -1,067 ,595 ,750 -2,762 ,628 
Σηάδην 5 -,952 ,355 ,082 -1,965 ,060 
Σηάδην 6 -,479 ,324 1,000 -1,403 ,444 

Σηάδην 5 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 ,286 ,551 1,000 -1,283 1,855 
Σηάδην 3 -,114 ,551 1,000 -1,683 1,455 
Σηάδην 4 ,952 ,355 ,082 -,060 1,965 
Σηάδην 6 ,473 ,233 ,444 -,192 1,138 

Σηάδην 6 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 -,188 ,531 1,000 -1,700 1,325 
Σηάδην 3 -,588 ,531 1,000 -2,100 ,925 
Σηάδην 4 ,479 ,324 1,000 -,444 1,403 
Σηάδην 5 -,473 ,233 ,444 -1,138 ,192 

16-20 
Σηάδην 1 

Σηάδην 2 .a . . . . 
Σηάδην 3 .a . . . . 
Σηάδην 4 .a . . . . 
Σηάδην 5 .a . . . . 
Σηάδην 6 .a . . . . 

Σηάδην 2 
Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 3 -,040 ,564 1,000 -1,648 1,568 
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Σηάδην 4 -,486 ,551 1,000 -2,055 1,083 
Σηάδην 5 ,283 ,536 1,000 -1,244 1,811 
Σηάδην 6 ,217 ,536 1,000 -1,311 1,744 

Σηάδην 3 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 ,040 ,564 1,000 -1,568 1,648 
Σηάδην 4 -,446 ,302 1,000 -1,305 ,414 
Σηάδην 5 ,323 ,274 1,000 -,458 1,105 
Σηάδην 6 ,257 ,274 1,000 -,525 1,038 

Σηάδην 4. 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 ,486 ,551 1,000 -1,083 2,055 
Σηάδην 3 ,446 ,302 1,000 -,414 1,305 
Σηάδην 5 ,769* ,245 ,020 ,071 1,467 
Σηάδην 6 ,702* ,245 ,047 ,004 1,400 

Σηάδην 5 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 -,283 ,536 1,000 -1,811 1,244 
Σηάδην 3 -,323 ,274 1,000 -1,105 ,458 
Σηάδην 4 -,769* ,245 ,020 -1,467 -,071 
Σηάδην 6 -,067 ,210 1,000 -,666 ,533 

Σηάδην 6 

Σηάδην 1 .b . . . . 
Σηάδην 2 -,217 ,536 1,000 -1,744 1,311 
Σηάδην 3 -,257 ,274 1,000 -1,038 ,525 
Σηάδην 4 -,702* ,245 ,047 -1,400 -,004 
Σηάδην 5 ,067 ,210 1,000 -,533 ,666 

21+ 

Σηάδην 1 

Σηάδην 2 1,700 ,631 ,118 -,182 3,582 
Σηάδην 3 1,114 ,551 ,672 -,529 2,757 
Σηάδην 4 ,800 ,540 1,000 -,812 2,412 
Σηάδην 5 ,950 ,531 1,000 -,634 2,534 
Σηάδην 6 ,964 ,527 1,000 -,608 2,535 

Σηάδην 2 

Σηάδην 1 -1,700 ,631 ,118 -3,582 ,182 
Σηάδην 3 -,586 ,413 1,000 -1,818 ,646 
Σηάδην 4 -,900 ,399 ,383 -2,090 ,290 
Σηάδην 5 -,750 ,386 ,812 -1,903 ,403 
Σηάδην 6 -,736 ,380 ,822 -1,871 ,399 

Σηάδην 3 

Σηάδην 1 -1,114 ,551 ,672 -2,757 ,529 
Σηάδην 2 ,586 ,413 1,000 -,646 1,818 
Σηάδην 4 -,314 ,254 1,000 -1,072 ,443 
Σηάδην 5 -,164 ,233 1,000 -,861 ,532 
Σηάδην 6 -,151 ,224 1,000 -,818 ,516 

Σηάδην 4 

Σηάδην 1 -,800 ,540 1,000 -2,412 ,812 
Σηάδην 2 ,900 ,399 ,383 -,290 2,090 
Σηάδην 3 ,314 ,254 1,000 -,443 1,072 
Σηάδην 5 ,150 ,208 1,000 -,469 ,769 
Σηάδην 6 ,164 ,196 1,000 -,422 ,750 

Σηάδην 5 

Σηάδην 1 -,950 ,531 1,000 -2,534 ,634 
Σηάδην 2 ,750 ,386 ,812 -,403 1,903 
Σηάδην 3 ,164 ,233 1,000 -,532 ,861 
Σηάδην 4 -,150 ,208 1,000 -,769 ,469 
Σηάδην 6 ,014 ,169 1,000 -,491 ,519 

Σηάδην 6 

Σηάδην 1 -,964 ,527 1,000 -2,535 ,608 
Σηάδην 2 ,736 ,380 ,822 -,399 1,871 
Σηάδην 3 ,151 ,224 1,000 -,516 ,818 
Σηάδην 4 -,164 ,196 1,000 -,750 ,422 
Σηάδην 5 -,014 ,169 1,000 -,519 ,491 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
a. The level combination of factors in (I) is not observed. 
b. The level combination of factors in (J) is not observed. 
d. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Πίνακασ 80: Ερευν. Ερωτ 3_Ζλεγχοσ Κανονικότητασ 

Tests of Normality 

 

Έρεηε δερηεί θάπνηνπ είδνπο επηκόξθωζε 
ζρεηηθά κε ηηο ΤΠΕ; 

Kolmogorov-
Smirnova 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Πξώηνο 
παξάγνληαο 

Όρη ,188 49 ,000 ,897 49 ,000 
Ναί ,132 126 ,000 ,933 126 ,000 

Δεύηεξνο 
παξάγνληαο 

Όρη ,122 49 ,066 ,957 49 ,071 
Ναί ,119 126 ,000 ,945 126 ,000 

Τξίηνο 
παξάγνληαο 

Όρη ,106 49 ,200* ,977 49 ,459 
Ναί ,143 126 ,000 ,969 126 ,005 

Τέηαξηνο 
παξάγνληαο 

Όρη ,102 49 ,200* ,979 49 ,516 
Ναί ,087 126 ,021 ,983 126 ,128 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

Πίνακασ 81: Ερευν. Ερωτ 3_ Mann-Whitney U 

Test Statistics 
 

Πξώηνο 
παξάγνληαο 

Δεύηεξνο 
παξάγνληαο 

Τξίηνο 
παξάγνληαο 

Τέηαξηνο 
παξάγνληαο 

Mann-Whitney U 2279,000 2765,500 2800,000 2758,000 
Wilcoxon W 3504,000 3990,500 4025,000 3983,000 
Z -2,709 -1,072 -,960 -1,100 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,007 ,284 ,337 ,271 

a. Grouping Variable: Έρεηε δερηεί θάπνηνπ είδνπο επηκόξθωζε ζρεηηθά κε ηηο ΤΠΕ; 
 

Πίνακασ 82: Ερευν. Ερωτ 3 Means 

Report 
Median   
Έρεηε δερηεί θάπνηνπ είδνπο 
επηκόξθωζε ζρεηηθά κε ηηο ΤΠΕ; 

Πξώηνο 
παξάγνληαο 

Δεύηεξνο 
παξάγνληαο 

Τξίηνο 
παξάγνληαο 

Τέηαξηνο 
παξάγνληαο 

Όρη 3,88 3,30 2,80 2,80 
Ναη 4,00 3,35 2,80 3,00 
Total 4,00 3,30 2,80 2,80 

 

Πίνακασ 83: Ερευν. Ερωτ 4_ Ζλεγχοσ Κανονικότητασ 

Tests of Normality 
  Είδνο ζρνιείνπ Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πξώηνο παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην ,181 67 ,000 ,904 67 ,000 
ΕΠΑΛ ,169 58 ,000 ,908 58 ,000 
Γπκλάζην ,137 46 ,031 ,931 46 ,009 
Άιιν ,353 4 . ,744 4 ,034 

Δεύηεξνο παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην ,113 67 ,033 ,972 67 ,138 
ΕΠΑΛ ,131 58 ,014 ,940 58 ,007 
Γπκλάζην ,144 46 ,018 ,910 46 ,002 
Άιιν ,252 4 . ,903 4 ,444 

Τξίηνο παξάγνληαο 
Γεληθό Λύθεην ,122 67 ,015 ,975 67 ,190 
ΕΠΑΛ ,119 58 ,041 ,965 58 ,095 
Γπκλάζην ,148 46 ,013 ,940 46 ,019 
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Άιιν ,298 4 . ,849 4 ,224 

Τέηαξηνο παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην ,083 67 ,200* ,982 67 ,448 
ΕΠΑΛ ,129 58 ,017 ,969 58 ,146 
Γπκλάζην ,121 46 ,090 ,970 46 ,283 
Άιιν ,171 4 . ,994 4 ,976 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 

Πίνακασ 84: : Ερευν. Ερωτ 4 _ Levene's Test 

Test of Homogeneity of Variances 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Πξώηνο παξάγνληαο ,361 3 171 ,781 
Δεύηεξνο παξάγνληαο ,141 3 171 ,935 
Τξίηνο παξάγνληαο ,580 3 171 ,629 
Τέηαξηνο παξάγνληαο ,842 3 171 ,473 

 

Πίνακασ 85: : Ερευν. Ερωτ 4_Αnova 

ANOVA 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Πξώηνο παξάγνληαο 
Between Groups ,651 3 ,217 ,696 ,556 
Within Groups 53,338 171 ,312 

  

Total 53,990 174 
   

Δεύηεξνο παξάγνληαο 
Between Groups ,597 3 ,199 ,553 ,647 
Within Groups 61,508 171 ,360 

  

Total 62,105 174 
   

Τξίηνο παξάγνληαο 
Between Groups ,791 3 ,264 ,825 ,482 
Within Groups 54,698 171 ,320 

  

Total 55,489 174 
   

Τέηαξηνο παξάγνληαο 
Between Groups 1,256 3 ,419 1,321 ,269 
Within Groups 54,201 171 ,317 

  

Total 55,457 174 
   

 

 
Πίνακασ 86: Ερευν. Ερωτ. 4 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviati

on 

Std. 

Erro

r 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Πξώηνο 

παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην 67 3,97 ,618 ,076 3,82 4,12 2 5 

ΕΠΑΛ 58 3,85 ,546 ,072 3,71 3,99 2 5 

Γπκλάζην 46 3,96 ,489 ,072 3,82 4,11 2 5 

Άιιν 4 4,09 ,359 ,180 3,52 4,67 4 5 

Total 175 3,93 ,557 ,042 3,85 4,01 2 5 

Δεύηεξνο 

παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην 67 3,36 ,569 ,069 3,22 3,50 2 5 

ΕΠΑΛ 58 3,30 ,621 ,082 3,14 3,47 1 5 

Γπκλάζην 46 3,25 ,615 ,091 3,06 3,43 1 5 
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Άιιν 4 3,08 ,624 ,312 2,08 4,07 2 4 

Total 175 3,31 ,597 ,045 3,22 3,39 1 5 

Τξίηνο 

παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην 67 2,88 ,570 ,070 2,74 3,02 2 4 

ΕΠΑΛ 58 2,86 ,602 ,079 2,70 3,01 1 4 

Γπκλάζην 46 2,72 ,507 ,075 2,57 2,87 1 4 

Άιιν 4 2,70 ,600 ,300 1,75 3,65 2 3 

Total 175 2,83 ,565 ,043 2,74 2,91 1 4 

Τέηαξηνο 

παξάγνληαο 

Γεληθό Λύθεην 67 2,93 ,600 ,073 2,78 3,07 2 4 

ΕΠΑΛ 58 2,88 ,546 ,072 2,74 3,03 1 4 

Γπκλάζην 46 2,79 ,512 ,075 2,63 2,94 2 4 

Άιιν 4 2,45 ,755 ,377 1,25 3,65 2 3 

Total 175 2,87 ,565 ,043 2,78 2,95 1 4 
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